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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

 « تعالی سمه »ب

 24/1/1400: ارائه ، تاریخخانی  خانم :  دهنده ارائه 
 - : تدريس تاريخ

  از  را  اسفار  هشتم  جلد  از  نفس  حدوث  مبحث(  عليه...  ارحمه )  استاد  حضرت   عنايت  و  اجازه  با

 .كنيم  می بيان له  معظم  تحقيقات

  حضرت  تحقيقات   از   گذشته  جلسات  در  را  نكاتی  كه  است  بشريه  نفوس   حدوث  تحقيق  در  دوم  فصل  

 مورد  در  را  آن  از  اي  خالصه  ابتدا  است  مرتبط  گذشته   جلسه  به  امروز  مطالب  چون  و  كردند  بيان  استاد

  بيان   را  اشكاالتی  حدوث  ردّ  در  كه  مخلّص   صاحب  نظر  بعد   و  كنيممی   بيان  نفس  حدوث  به  قائلين  دالئل

 .ايشان بر مالصدرا جواب و كرده

  نفس   كه  معتقدند  فالسفه  از  بعضی  ميان  اين  در  است  جسم  با  آن  ارتباط  نحوه  و  نفس  اشراق  در  بحث

  ايجاد   آن   از  پس   يا  ماده  با   همراه  نفس   يا  آمد،   بوجود  نفس   سپس  بوده ماده  كه  معنی  اين  به است  حادث

 اين  كه  است  اين  نفس  حدوث  به  قائلين  دالئل.  نمودند  اقامه  را  داليلی  خود  نظر  اين  براي  ها  آن  شد،

   .كثير يا  است واحد  يا باشد   موجود بدن از پيش نفس اگر شد  مطرح سوال 

  به   تعلق  هنگام  يا  - 2  شودنمی   متكثر  نفس  بدن  به  تعلق  هنگام  يا  -1  دارد  حالت  دو  باشد   واحد  اگر 

 .شد  بيان گذشته جلسات در هااين كه  شود  می متكثر نفس  بدن

  نفس   آيدمی   الزم   اينجا   بنابراين  نشود  كثير  بدن  به  تعلق  با   و   باشد   واحد  نفس   اگر :  نخست  فرض 

  نفس   يك  بدن  از  پيش  اگر  گفتيم  پس  شود  يكی  هاانسان   همه  نفس  يعنی  باشد،  هابدن   همه  براي  واحدي

  بهره   و  اشراق  كلی  نفس  از  همه  تن  ميلياردها  آفريده  را  كلی   نفس  يك  حق  حضرت  يعنی  باشد  واحد

  سوي   به   هابدن   همه   كه  بگيريم  نظر  در  دريايی  همچون  را  نفس  اينكه  مانند:  زدند  هم  زيبايی  مثال   گيرندمی

  اين   در  افتاد  اتفاق  نخست  فرض  اگر.  كنندمی  دريافت   آن  از  خواهندمی  را  آنچه  و  روندمی  مركز   آن

  در   هم   باز  حالت  اين  در  كه  باشد  يكسان  همه  جهل  حتی  و  ادراكی  توان  يكسان،  همه  علم   بايد  صورت

  و   كم  نه داشت  خواهند سير  يك  يا  حالت،  يك  همه  شودنمی حاصل  افراد بين امتيازي  هيچ  ممكن جهان

 . مختلف ابدان واحد  نفس در) زياد نه

  در  تكثر  كند   مالقات بدن  با   نفس   اينكه  از  پيش  بلكه نيست  يكی   نفس  شود گفته  اگر:  ثانی  فرض   اما 

  مجرد  و  شود  تجزيه  بايد  است  مجرد  كه  نفسی  كه  گفت  بايد  آيد؟می  پيش  چه  اينجا   دارد  وجود  انفس

  تقسيم   براي  قابل   تا  باشد  ماده  اول   كه  است   آن   مستلزم  اين  پس  شود   متكثر  كه  نيست  تجزيه   و   انقسام   قابل 

  باشد  متكثر   بخواهد  پس.  شود  متكثر  و   برود   قالب   آن   در  نفس  تا   باشند  هايیقالب  و  ابدان   بايد  يعنی  شود،



                                                مؤسسه قرآ ن و عرتت حمکٌة صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد عالمه 

 

2 

 

   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

  نفس   چطور  پس  اندنيامده  وجود  به  ابدان  هنوز  كه  آيدمی   بوجود  اشكال   اينجا  در  باشد  هايی  قالب  بايد

  پس   رسدمی   نظر  به   مشكل  بسيار  تكثر  اين  گفتند  نفس   حدوث   به  قائلين  اين  بنابر  شود؟می   متكثر  اينجا  در

  البته .  است  محال   نظرات  اين  دوي  هر   فرمودند  اشاره  صدرا  حضرت  كه  طور  همان   اما  است،  حادث  نفس

 نظر  از  غير  اين  و  شد  بيان  نفس  حدوث  به  قائلين  نظر  اينجا  تا  كه  است  اهميت  حائز  خيلی  نكته  اين

 .صدراست حضرت

  جسمانيه  به   نهايت  در   كه  شودمی   پيدا  جسم  از  نفس :  فرمايندمی   كه  بود  اين  صدرا   حضرت   نظر

 اين  بر   را  فرض   كه  است  اين  شده  اشاره  آن  به  داليل  اين  در  آنچه  اما   رسد،  می  البقاء   روحانيه  و  الحدوث 

  محال   نيز   آن  فرض  است  نادرست  نظري  چنين  چون  و  شودمی   پيدا  نفس  نشده  پيدا  بدنی  هنوز  كه  گرفتند

  بايد .  شود پيدا  و آيد  جوش   به   آن   از  نفس   آن   پيدايش  از   پس  تا   باشد بدن  بايد تفاصيل  اين  با   پس   است

  طبق   هااين  از   بعد  و  شوند   درست  جسم  و  اندام  تركيبات  شود،  پيدا  اندام  قشر  و   بدن  ديواره  قواره،  اول 

  .شود پيدا هم  او نفس  مالصدرا نظر

 نفس  حدوث   رد بر  دالئل 

  «بوجوه بحدوث الحجه  هذه  علی الملخص صاحب  عترض وا»

.  است  آورده  نفس   حدوث   به   قائلين  نظر  به  اعتراض  در  را   داليلی  ملخص   كتاب   صاحب   رازي  خطيب

  ما   و  دادند  پاسخ  مالصدرا  و  است،  كرده  وارد  نخست   برهان  اين  بر  اشكال   شش  مشرقيه  مباحث  در  او

  .است آمده رساله  در كه  كنيم می بيان را آن از يكی

  و   است  كلی  اندكرده  مطرح   ملخص   صاحب   كه   اشكاالتی  فرمايندمی  مالصدرا  حضرت   كه   هرچند

  رازي   خطيب  بيان   وبيشتر  نيست  كننده  قانع   بيان  اين  و  كندنمی   رد  را   نفس  حدوث  به   قائلين  نظر   دالئلش

  نشده   بيان  نفس   در  اشكال   شش  اين  فرمايندمی  استاد  حضرت   كه   است  اين.  دهدمی   نشان   را   جبر  حالت

 را  او  داليل  ما  اين  بنابر  آورده  رازي  خطيب  كه  است  مطالبی  از  باالتر  و  ترقوي  بسيار  نفس  مطالب  چون

 .كنيم  نمی بيان

  ما   كلّ  يقول   أن  لقائل  ليس   و   تكثرت  ثم  واحده  االبدان  قبل   كانت   إنها   يقال   أن  يجوز  ال  لم   انّه  أحدها » 

   است    سنگين  ترجمه  «جسما  فكانت  اتصاليه  وحدته  فكانت  لالنقسام  قابال   ذلك   مع  كان  و   واحدا  كان

 :آن خالصه

  می   متكثر  بدن  به  تعلق   هنگام   و است  واحد  بدن  از  قبل   نفس  گوييممی  ما: رازي  فخر  نخست   اشكال  

  تجزيه  قابل   مجرد  موجود  كه  دارد  اشكالی   چه  كند؟می  پيدا  كثرت   چطور  مجرد  كه  بود   اين  اشكالش  شود

  درست   آن   عكس   اما   است   تجزيه  قابل   جسم .  شودمی   تجزيه  هم   مجرد :  گويدمی   ايشان  باشد؟  انقسام   و
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  عكس »  كه   شده  آورده  منطقی  عبارت   يك   حاال.  است  مادي  و  جسم   است   تجزيه   قابل  هرچه  كه  نيست

  عكس  ديگر  اما   است،  تجزيه  قابل   جسم  كه  است   اين   يعنی  «كليه  موجبه  نه  است  جزئيه   موجبه  كليه  موجبه

  فخر   اول   اشكال   اين.  نيست  مجرد  و  است   جسم  است   تجزيه  قابل  كه  هرچيزي  كه  نيست  درست  اش  كلی

 .كرد مطرح  نفس حدوث   دليل به بود رازي

  (  337ص  اجزاء اتصال  عامل )  دهندمی  پاسخ مالصدرا حاال 

  فوجب   وحدتها   بعد  تكثرت  و   انقسمت   إذا  موجوده  شخصيه  واحده   ذات   فكلّ  االول   عن  أمّا   الجواب  و»

  « لكلّه مخالفا  جزئه يكون أن

  بايد   آيا  باشند  نفس  از  پيش  خواهندمی   شما  قول   به  كه  ممكناتی  اين  اما:  فرمايندمی  مالصدرا  حضرت

  پاسخ   سوال   اين  به  بايد  دارد؟  جزئی  كلی  هر  آيا  ندارند؟  اجزاء  وجود  به  لزومی   يا  باشد  داشته  جزئی

 در  يافته،  تشكيل  اوليه  ذره   يا  اوليه  اتم  جزء  از  جسمی  هر  زيرا  است  همين  صحيح  پاسخ  كه  دهند  مثبت

  يا   بوده؟  ذرات  هيوالي  آيا  است؟  عاملی  چه  كرده  مرتبط  هم  به  را  هاذره  اين  كه  چيزي  آن  صورت  اين

  داشته؟ نقش هااين جز ديگري عامل  يا بوده؟ عنصر يا ماده؟ خود

  هر   كنيم  تقسيم  واحد  هزار  بر  را  عدس  دانه  ذرات   اگر  زدند  مثال   استاد  حضرت   كه  عدس  دانه  مثال 

  شوند  تركيب   هم  با   و  بگيرند   قرار  هم  كنار   كوچك  اجزاي   اين  وقتی  و   دهدمی   تشكيل   را  جزئی  واحد

  كاغذي   دستمال   بزنند  مثال   را  اتصال   نحوه  خواستندمی   استاد  حضرت   هست   يادم.  دهندمی   را  كلی  تشكيل

  هم   با  اجزاء  مجموعه  كه  داريد  قبول   اينجا   تا  آيا  شده؟  مرتبط  هم   به  اجزا  اين  چطور:  فرمودند  برداشتند  را

  با   حرفی  ديگر  كه  نيست  شما   با  جزيی  نه  بگوئيد  اگر  شد؟  درست  كل  و  منسجم  واحد  و  شدند  تركيب

  كرده   مرتبط  هم  به  را  هاجزء   اين  عاملی  يك  كه  رسيممی   اينجا  به  باشد  آري  پاسخ  اگر  اما  نيست،  شما 

  اصل   آيا   هيوالست؟  آيا  شود  برقرار  ارتباط  اجزاء  اين  ميان  شد  موجب  آنچه  كه  اينجاست  بحث.  است

  صورت   به  را  مطلب  اين   مالصدرا  جاذبه؟  عنصر  يا  است؟  وجود  عامل  آيا  نفس؟  اشراق  يا  است؟  روح

  اول   هيوالي  بگوييم  اگر  كه  دهندمی   تجسم  را  مطلب  صورت  اين  به  استاد  حضرت  اما  فرمودند،  بيان  كلی

  يكديگر   كنار  در  هرچند  هيوال  دو  كه   شدند  ذرات  اجزاي   ميان  ارتباط  برقراري  موجب  دوم  هيوالي   با

  اجزاء   و  هيوال  بر  فوق  ديگري  عامل  بايد  باشد  تواندنمی   هيوال  پس  شوندنمی  متصل  هم  به  اما  باشند،

 .بدهد  قرار جا يك  در و بفشارد را هاآن  بگيرد، بر در را  اجزاء بتوانند  تا شود لحاظ 

  كه   بيندمی   اي  جلوه  اول   عين  آن   يعنی  است   اول   عين  هاي  جلوه   از  هم   عالم  هايكشش   تمام   اصوال 

. كندمی   حركت  آن  سوي   به  لذاست   جابگيرد  جلوه  آن  سوي  به  خواهدمی  دلش   است  باالتر  خودش  از

  ما  براي    برگزيديم  خودمان  براي  چون    كنيممی  مطالعه   سال   همه   اين  را  هارساله  و   استاد   دروس  ما  اگر
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 كشدمی  را  ما   كه  است  چيزي  است،  باالتر  ما  معلومات  از  كه  شده  نوشته  چيزي  آن  در  چون  شده  پناهگاه

  كشش   عنوان  هيچ  به باشد خودمان  مادون  يا  خودمان  سطح در  كه  بخوانيم  كتابی   اگر.  خودش  سمت  به

  آن  در كه است دليل اين به نفرتند در دانش سوي به روندگان اكثر بينيدمی اينكه . نيست ها آن سمت به

 .دوندمی  سويش به عاشقانه ببينند ابتكاري اگر كه بينندنمی  نو مطلبی علم

  می   درآيند  كل   واحد  يك  صورت  به  خواهندمی   اجزاء  و   ذرات  وقتی:  كه است  اين  مطلب   جان   پس 

  يگانه   هم  با  اجزاء  اينكه  پس.  سازد  يگانه  هم   با  را  هاآن   و  بفشارد  هم  به  را  اجزاء  قويتر  عاملی  بايست

 گرددمی   گوسفند  هيئت  يكی  گل،  ديگري  شود،می  درخت  يكی  كردند  پيدا  جداگانه  هيئتی  يك  و  شدند

  نسبت   و   آنهاست  بر  فوق  كه  اجزاء  يا   عناصر  ها،اتم  ها،ذره   دهنده  اتصال   عامل  اين  انسان،  پيكر  ديگري  و

 .است نفس همان آن بلكه آوردبرنمی  سر  ماده آن درون از دارد قدمت  ها آن به

  آن  پيدايش  اگر  چون  جسم  با  همراه  نه  شد  پيدا  جسم   از  زودتر  نفس  شد  گفته  كه  تفاسيري   اين  با  پس 

  بايد   او  لذا  پذيرندنمی  را   او  ذرات  و  گيردمی  قرار  جسم  رديف  در  هم   او  كه  باشد   جسم  خود  به   همراه

  داشتيم كه زمانی اين در شد  ذكر  كه مقدماتی اين با. باشد داشته است  جسم  در  كه آنچه از فراتر چيزي

  شادي   براي.  كردند  بيان  برايمان  استاد  حضرت  كه  تحقيقاتی  هم  اين  كنيممی  رد   را  نفس  حدوث  به  قائلين

 .صلوات   استاد حضرت روح
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 »بسمه  تعالی« 

 7/2/1400خسروی، تاریخ ارائه:  خانم :  دهنده ارائه 

 :تدريس تاريخ

 و  الصلوه  عليه)  مجتبی  حسن  امام  بيت  اهل  كريم   موالنا  سعادت  با  والدت  گويممی  تبريك  درابتدا

 .صلوات  ايشان مطهر  روح نثار هستيم والدتشان حريم  در كه( السالم

  با   نفس  ارتباط  و  اشراق   در  ما  بحث.  دهيممی  ارائه  نفس  حدوث  در  را  بحثی  استاد  حضرت  اجازه  با 

  اين حاال . شد  پيدا نفس بعد  بود  ماده  كه معتقدند   يعنی اندنفس  حدوث  به  قائل فالسفه  بعضی .  است بدن

  كتاب   در  نمودند   اقامه  را  داليلی  نيز   خود  نظر  اين  براي  و  بوده  ماده  از  بعد  يا  بوده،  ماده  همراه  يا  نفس

 عنوان  تحت   شد   مطرح  موضوع   اين  هفتم   باب   از  دوم   فصل   در  اسفار   هشتم  جلد  از    291  ص   جديد  چاپ

  در   است  مرتبط  هم  به  مطالب  چون  كردند  مطرح  هم   دليل  دو  كه   «النفس  بحدوث  القائلين  حجج  امّا  و»

  .كنيممی بيان  قبل جلسات از مختصري توضيح ابتدا

  يك  خداوند  باشيم  قائل  اگر.  كثير  يا  بود  واحد  يا   داشت  حالت  دو  باشد  موجود  بدن  از  پيش  نفس  اگر 

  علم  در  همه بايد  صورت اين در  برندمی اشراق  نفس  يك  آن  از مختلف  ابدان و  كرده  خلق را كلی  نفس

 بينيممی  را  ها  تفاوت  اين   و  بينيمنمی  ما  را  اين  كه  صورتی  در  باشند  يكی...  و  ادراكات  و  جهل  و  كمال   و

 نفس  اگر  چه؟  يعنی  كثير.  كثير  يا  است  واحد  يا  باشد  بدن  از  قبل  اگر  نفس  گفتيم  و.  است  محال   اين  و

  هايی   بدن  بايد  صورت  اين  در  كرده  خلق  خداوند  بدن  پيدايش  از  قبل  زيادي  نفوس  يعنی  باشد  متكثر

  بدن  به  متعلق  يك  شماره  نفس  مثال   شود  نمی  الّا  و  بشود  شناخته  و  برود  ها  قالب   آن  در  نفس  تا  باشند

  چطور  اند   نيامده  بوجود  ابدان  هنوز  وقتی   اما   باشد،  دو  شماره   بدن   به  متعلق  دو  شماره   نفس   و   يك   شماره 

  آيد   جوش   به   بدن  آن  از  نفس   تا  باشد   قالبی  و  بدن  بايد :  فرمايند  می  استاد   حضرت  باشند؟  متكثر   نفوس

  و   شد   اعالم  محال   دو  هر   كردم  عرض  كه  مقدمه  اين   با  پس  باشد می   محال   و  نيست   قبول   قابل   هماين  پس

 گفتمی   جسم   اينجا  كردنمی   قبولش  جسم   كه  شود  پيدا  جسم   با   اگر  چون  آمده،  بوجود  زودتر  بدن  از  نفس

  باشند   ها  اتم  و  ذرات  و  جسم   بر   فوق  چيزي   يك  بايد  پس  نداري  قدمت  نداري،  برتري  هستی،  من  مثل  تو

   .باشد شده  ايجاد ماده درون از اينكه نه جسم به نسبت باشد داشته قدمت بايد كه است نفس آن و

  باشند   داشته  بايد   كننده  متصل  عامل   كنارهم   جزءها  و   دارد  جزئی   يك   كلّی  هر:  فرمودند  صدرا  حضرت

  در   اما.  شد  رد  كه  نفس  برحدوث  آوردند  را  ها  دليل  اين  باشدمی   نفس  اجزاء  كننده  متصل  عامل  آن  كه

  حدوث   علی   أخري  حجّه»  آمده  عنوان  اين  تحت  مطلبی   جديد  چاپ  كتاب  296  ص  بعد   صفحه  چند
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  كه  است معتقد او كرده ذكر  را آن ابوالبركات كه  نفس  برحدوث ديگري دليل «ابوالبركات ذكرها  النفس

  .بشناسيم  را  ابوالبركات كمی ابتدا. نيست قديم است  حادث نفس

 بغدادی   ابوالبرکات
  او   القاب.  بود  معروف  بلدي  به   آمده  بدنيا  بلد  شهر   در  چون  بغدادي  بلدي  ملكاي  ابن...  اهبه   او  نام

  فلسفه   پيرو  او .  هست  اين  او   لقب  معروفترين  و  زمان  يگانه  يعنی  بود  « الزمان  اوحد »  و   «العراقين  فيلسوف»

  ارسطويی  فلسفه  نظر  ردّ  در  كه  بوده  او  كتب  مهمترين  از  «الحكمه  المعتبرفی»  كتاب  و  بود  سيناابن  و  ارسطو

  قمري  ششم قرن اول  نيمه يهودي فيلسوفان و پزشكان از او فرمودند استاد حضرت كه گونه همان است

 .بوده

  المعتبر   كتاب  از(  مقامه...  ا  اعلی)  صدرا  حضرت  را  كرده   بيان  نفس   حدوث  بر   ابوالبركات  كه  دليلی 

  قبل  موجوده  النفس  كانت  لو  فقال : »فرمايندمی  كنيممی   بيان  را  ايكلی   و  مختصر  يك   كه .  كرده  اتخاذ  او

 «أخري بأبدان متعلقه غير أو أخري بأبدان متعلقه  إما  لكانت البدن

.   است  نفس  قبلش   هست   جسمی   يك  است   درست  صورت  اين  در  باشد   موجود  بدن   از   قبل   نفس   اگر

  اين  و  «بها  متعلقه  تكون  أن»  ندارد  ديگري  بدن  به   تعلق  يا  دارد  ديگري  بدن  به  تعلق  يا  صورت  اين  در

 پی  در  را  تناسخ  اينكه  براي  «بتناسخ  قول   ذلك  ألنّ»   چرا؟  باشد  ديگري  بدن  به  متعلق  نفس  كه  است   باطل 

  باطل   هم  تناسخ  «التناسخ  أبطل  إنه  ثمّ»  گرفته  تعلق  ديگري  بدن  به  و  كرده  رها  را  بدنی  نفس  زيرا.  دارد

  اختيار   در  آن  از  معلوماتی  بايد  بودمی   ديگري  تن  در   قبال   نفس  اگر  اينكه  براي:  گويد  ابوالبركات   البته  است

  نفس   اين  گيريممی  نتيجه  پس  ندارد  ياد  به  چيزي  چون  ندارد،  قبلی  تن  از  معلوماتی  چون  باشد   داشته

  .است  حادث

 ابوالبرکات   اول دلیل درباره  توضیح

  من » حكما دليل با نه كند می رد را تناسخ متكلمين از دليلی با ابوالبركات «المتكلمون ذكرها بحجه»

 در   ما  نفس  اگر  «علينا  مضت  التی  االحوال   تلك  من  شيئا  االن  نعلم  لكنّا  آخر  بدن  فی  كانت  لو  أنفسنا  أنّ

  فلّما »  آمدمی  يادمان  و بوديم  آگاه  قبلی  بدن  احوال  از  هستيم  بدن  اين  در  كه  االن  بايد  بودمی  ديگري  بدن

  « آخر  بدن   فی  موجدين  كنّا   ما   أنّا   علمنا»  آوريمنمی  ياد   به  را  هاآن   چون   پس  « علمنا  منها  شيئا   نتذكّر   لم

  حكماي   كه  بگويم   هم  را  اين.  كندمی   اعالم  باطل   را  تناسخ   جوري  اين  و   نبوديم  ديگري   بدن   در  ما   پس

  چه   و   داشتيم  حالتی  چه   قبلی  بدن  در  ما  يعنی  جزئی  ادراكات.  دانندمی   مادي  را  جزئی  ادراكات  مشهور

  نيست   چيزي  پس  رودمی   بين  از  مرگ  با   كه  دانندمی   مادي  را  هااين  مشهور  حكماي  كه  داشتيم  احوالی

  است   قرار  اگر.  نفس  و  روح  با   نه  شود  آورده  ياد  به  جزئی  ادراكات  از  بايد  هم  خاطرات.  بيايد  يادمان
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  ابوالبركات.  خودش  بدن  همراه  رودمی  بين  از  مرگ  با  كه  است  جزئی  ادراكات  از  بياوريم  ياد  به  چيزي

  نفس  اين بگوييم بايد  يا تناسخ،  شودمی  كه بوده ديگري  بدن  در نفس اين كه  بگوييم بايد  ما يا: گويدمی

  خالف   باشد  ولو  كه  عظمت   باآن   نفس   و  معطل؟  و  بوده  وِلو   يعنی:  فرمودند  استاد .  نبوده  ديگري  تن  در

  بيكار   و  معطل    باشد   نداشته  اشغال   چون  باشد   داشته  چيزي  به   اشغال   بايد   نفس  يعنی  است،   طبيعت   قانون

  معطل   « معطله  تكون  حينئذ  ألنّها  آخر   ببدن   متعلقه   يكون  ال   أن»  باطل  و  است   طبيعت  قانون  خالف  اين  است

  بگوييم  اگر.  نداريم  باطل  و  عاطل  و  نداريم  بيكار  چيزي   طبيعت  در  «الطبيعه  فی  تعطّل  ال  و»  شدمی   بيكار  و

  نفس   صورت  اين  در چون  چرا؟  نداشته  بدنی  به  تعلقی  بگوييم  توانيمنمی   است  موجود  بدن از  قبل  نفس

  و   حشر  درس  در.  نيست  طبيعت  عالم  و  وجود  عالم   و  هستی  دار  در  تعطيل  و  بيكار  شودمی  بدنبی

 در  اگر  كه  طورهمان   كه:  فرمودند  بيان  زيبايی  به  استاد  حضرت  معلول   و  علت  هايرساله  در  طورهمين 

  بوجود   هم   باز   باشد   نداشته  هم   غايی   علت   اگر  آيدنمی   بوجود  باشد   نداشته   فاعلی  علت  چيزي  عالم  اين

 ....هم  شعر  اين و  باشد داشته غايتی كندمی  خلق خدا  چيزي هر بايد. آيدنمی 

 رودمی  كاري انجام پی از  رودمی جويبار كز ايقطره  

 دهندمی   برهان  اين  بر  صدرا  حضرت  كه  جوابی  اما.  نيستند  باطل  و  عاطل  عالم   اين  در  چيز  هيچ  يعنی 

  حجت   اين:  نخست  اشكال .  است  ضعيف   آورديد  كه  حجتی  اين  «بوجوه  ضعيفه  الحجه  هذه»  فرمايندمی  و

 گيرندمی اشكال  دليل و وجه  چند بنابر نداريم قبول  ما  و  است ضعيف

 يادش  آن  از  چيزي  اول   از  دوم  جسم  بايد  بودمی  ديگري  تن  در  نفس  اگر  گوييدمی  شما  اينكه -1

  .ادراكات نه بياورد  ياد  به چيزي بايد نفس و  روح: فرمودند استاد. نيست آن اينكه حال  آمدمی

  استاد   حضرت   «التعاليم  قبول   و  البالده  و   الذكاء  فی  تتخالف   و  االستعداد  فی   نفوس  تتفاوت   لهذا   و»

 تر، تيزفهم  يكی  تر،فهم  كند  يكی  متفاوتند  استعداد  در  افراد  بينيممی   چون  است  ضعيف  حجت  اين:  فرمودند

  به  هاآن  بايد كه هستند استعدادها   اين پس ديرتر يكی و گيردمی ياد را چيزي  و گيردمی تعليم بهتر يكی

  نخست   اشكال   اين  پس  نفس  و   روح  نه  بگيريم،  ياد  را   چيزي  كه  كنند  يادآوري  قبل  از  را  چيزي   ما

 .شد  اعالم مردود و بود مالصدرا

  ما   به  نفس   چون  باشد   بوده  بيكار   و  بوده  موجود  بدن   از  قبل   يعنی  نبوده،  تعطيل  نفس  اين  اينكه -2

   يعنی.  بوده  نفسيّت   مرتبه  از  غير   ديگري  مرتبه  در  و   كردمی  زندگی   دگر  نوعی  به   ديگري   نشئه  در  نفس   هو

  در   بودند   دگر  جهان  در   بودند  است   نفس  از  ترپايين  كه   طبيعت  و  عقل   شودمی  كه  خودش   مرتبه  از  باالتر

 .بوده فلكی و عنصري از غير جهان
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 ديگري  ابدان  به  باشد   متعلق  و  ديگري  عالم  در   اما  باشد،  موجود  نفس  ابدان  از  قبل   دارد  امكان  -3

 .طبيعی  ابدان و اجساد از غير

  است  قديم  بگويند  و  كنند  رد   را  نفس   حدوث   آوردند   صدرا   حضرت   كه  ها اشكال   اين   با  خواستيممی 

  موردي  يك  هم  اين  ماده  عالم  اين  از  غير  ديگري  عوالم  در  ولی  بوده  بدن  از قبل  نفس  دارد  امكان  گفتند

 .است

  ديگري   بدن  به  تعلق  عالم   همين  در  نفس  كه  است  باطل  صورتی  در  تناسخ   است؟  باطل  تناسخ  چرا  اما 

  عالم   مثل  ديگري  عالم  در  اگر  اما   بيفتد،  اتفاق  بينيممی   ما   كه  طبيعت  عالم  همين  در  چرخه   اين.  باشد  داشته

  ادلّه   اينكه  و.  ندارد  اشكالی  كند  پيدا  تعلق  انسان  بدن  به  بعد  داشته  تعلق  ديگري  جسم  به  نفس  افالك

  بالفعل   كه  نفسی  مثال   بزنند،   دور   عالم  همين  ابدان  در  نفوس  كه  كندمی  ابطال   را   تناسخی  تناسخ،  بطالن

  قرار  نفس   فوت  از  بعد   گويندمی   هااين   و  كرد  طی   را  عمري   كرد،   همراهی   خودش   جسم   در   آمد  شده

  مثل .  است  باطل  تناسخ  اين  بشود  بالقوه  بالفعل  از  و   مادر  رحم  در  بيايد  دوباره  برود  ديگر  بدن   به  است

  شما   دست :  خانم  بررسی  و   ارائه   پايان.  كنندمی   باطل  را  اين   و غوره  مرتبه  به برگردد مويز يا  انگور  اينكه

  چه   و  اند  وابسته  كجا  به  جزئی  ادراكات  موضوع  يكی  بوديد  كشيده  زحمت  خيلی  ممنون  خيلی  نكند  درد

  گفتيد   ولی  است  باطل  عالم  اين  درابدان  نفوس  اين  جريان  در  گفتيد  را  تناسخ  يكی  و   برگردند  بايد  زمانی

  بوده   خوبی  مطالعه  كيست؟  نظر   اين  ندارد  اشكالی   باشد   داشته  فلكی   جسم   به   تعلق   و   باشد   افالك  عالم   در

  آن   روي  بيشتر  رسيممی  آن   به  مباحثه  در  كه  زمانی  و  باشد  خودمان  از  بيشتر  تحقيق...  ا  انشاء  ممنون  خيلی

  مقدار   يك   نكته  تا  دو  اين   بفرماييد  دارند  موضوع  شدن   روشن  براي  اي  نكته  سوالی  هاخانم   اگر.  كنيم  كار

  .بفرماييد  داشت تشكر جاي  واقعا تالششان بقی ما اما بود مشهود

 بين  كه  هايیدقيق  و  ها ظريف   آن   از  سوم   موضوع  اين  كه   فرمايندمی  استاد  حضرت   و  « تعالی  بسمه »

 .هست برقرار  جسم و  نفس

 االختالف   وقع  ولذلك  الغور  بعيدة  المسلك  دقيقة  المسألة  هذه  أن  اعلم: »فرمايندمی  مالصدرا  حضرت

 اختالف  مورد   و  است  عميق   بحثش   خيلی  و   دقيق  خيلی  مسأله   اين  بدانيد   ،«بابها  فی  السابقين  الفالسفة   بين

 .است گرفته قرار پيشين فالسفه

  حضرت   كه  هست  اصلی  عبارت  اين  «الهوية  فی  معلوم   مقام   لها  ليس  اإلنسانية  النفس   أن  ذلك  وجه  و»

  نفس   كه   است  عبارت  همين  چيست؟  مسأله  اين  وجه  گويند  می  و  پردازند  می  آن به  درس  اين  در  استاد

 والنفسية  الطبيعية  كسائرالموجودات  الوجود  فی  معينة  درجة  لها  وال.»ندارد  هويت  در  معلومی  مقام  انسان

  عبارت   در  كه  طور  همان   ندارد  نفسی  و  طبيعی  موجودات   ساير  مانند  وجود  در  معينی  درجه  و  «والعقلية
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 و   طبيعی  موجودات  بقيه  براي  كه  طور  همان  «معلوم  مقام  له  كل  التی. »«معلوم  مقام  لها  ليس»  گفتند  قبلی

  ذات   اإلنسانية  النفس  بل. »ندارد  مشخص  درجه  يك   انسانی  نفس  اما  دارند  معلومی  مقام  عقلی  و  نفسی

 . است متفاوتی درجات صاحب  انسانی نفس بلكه  ،«متفاوتة ودرجات  مقامات 

  ها  نشئه   و  درجاتی  يكسري  برسد  بدن   به  اينكه  از  قبل  نفس  كه  طور  همان  «والحقة  سابقة  نشآة  ولها»

 . بكند طی را مختلفی  درجات  را، مختلفی  هاينشئه  است قرار هم  بعد  به  اينجا از بود كرده طی را

  مختلف   هايصورت  ندارد  صورت   يك   نفس  اين  بدانيد  «أخرى  صورة  وعالم   مقام   كل   فی  ولها»

  نفس   كنيم  درك  كه  مرحله  اين  به   رسيدن  اما  «هويته  وعسرفهم   حقيقته  إدراك  صعب  شأنه  هذا  وما.»دارد

  القوم   أدركه  والذي »  كند   نمی  پيدا  دست    راحتی  به   هركسی   و   است   صعب  بفهميم   ما   و   دارد  مراتبی  چه

   كردند   بيان  را  مختلفی  نظرات   اندآمده   بزرگان   مردم  «البدن  منجهة   وجودها   مالزم  إال  ليس  النفس   حقيقة   من

  بپردازند   آن   به  توانستند  دارد  بدن  با   كه  عوارضی  و  بدن   جهت   از  فقط  پرداختند  آن   به   قوم  اين  آنچه   اما

 .كنند پيدا راه نتوانستند نفس  حقيقت   و  كنه به اما

  براي   ها  آن  كه  است  اين  دهندمی   توضيح  اينجا  استاد  حضرت  پرداختند  آن  به   فالسفه  كه  مطلبی  آن

 .قائلند جايگاه و مكان هاماده  براي  و  قائلند هيوال  هاماده براي   و قائلند تركيب هاماده

  جاي   در   ماده  مانند  يعنی  دارد؟  مكان   و   زمان  ماده  مانند  هم   نفس  حضرت  آيا :  فرمايندمی  استاد  اما

 موارد  اين  زيرا  دارد،  معين  مقامی  نه   معين،  زمان  نه   معين،  جايش  نه   بگوييم  بايد  جواب   در   است؟  خاصی

  .هاستاندازه عوارض از

  است،   وحشی  آهوي  يك   چون  نفس   كه  كنندمی   بيان   زيبايی  تعابير   نفس  براي   استاد   حضرت   اينجا  در

  يك  او  است،  آنی  موج يك  او  است، منير نور  يك او  است،  برق  لمعة  يك  او است،  المكان پرندة يك  او

 .است عشق يك  او است،  شكوه

  دقيق   و  ظريف  خيلی  نفس:  فرمايندمی  كنند  می  نگاه  تر  گسترده  ديد  يك  از   نفس  به  استاد  حضرت  و

  آن   عبارت   آن   و   اندكرده  بيان   مالصدرا   عبارتی  با   لذاست   شود  نزديك  او   به  تواندنمی   كسی   هر   و  است

 «معلوم مقام لها ليس » :كه است

.  است  بيدار هميشه او   خوابگاهی  نه  و   جايگاهی  نه  است   ايآشيانه  نه  را  او:  فرمايندمی   استاد   حضرت

 او  زيرا.  كندنمی   رها  را  خويش  جايی  در  گاههيچ  او  و  درخشدمی   هميشه  او  است،  روشن  هميشه  او

 از  ميدهند؟  قرار  واجب  درجه  در  را  نفس  آيا  آيد  می  پيش  سوال   اينجا.  هست  ممكن  چه  هر  از  باالتراست

  كه   گفتند  نفس  پيرامون  را  عبارت  اين  مالصدرا  حضرت  لذاست.  است  بر  هاممكن  از  اما  نيست   بر  واجب

 « معلوم مقام لها ليس»
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  به   او  ادراك  او،  فهم   كسی  اگر  آري  :فرمايندمی   استاد  حضرت.  بيابند  جاي  يك  در  توانندنمی  را  او 

  نمی   مرحله   آن   به  سادگی  اين  به   كسی   ولی  ديدمش  آنجا   من  بگويد،  تواندمی  رسيد  قدسی  نفس   درجه

 تواند  نمی  كسی  را  او  ،عين.«وفاترند  با  هاعين  از  ها  نشان: »فرمايندمی  زيبايی  عبارت  اينجا  در  و  رسد

  انس   او   با  بتواند  شايد  دهد،   نوازشش  جان  به  را،  او  بويدمی   را،  او  جويدمی.  يابدمی   را  او   نشان  ولی  بيابد

  .گيرد

 بگيرد؟ انس  او با تواندمی  كسی آيا

  و   است  احتياط  در  هم  عقل  تراست،پايين  نفس  از  انسان  دريافت  و  درك  و  فهم:  فرمايندمی  استاد

 ميتواند   كسی  آن:  فرمايند  می  عرفانی   نكته  يك  سوال   اين  پاسخ   در  استاد  حضرت.  بيابد  را  آن  تواندنمی 

  نثارت   دارم  آنچه   من  قدسی،  نفس   اي  گويد  يعنی  باشد   داشته  نثار    درجه  كه    يابد   راه  قدسی   نفس  به

 .بفشار خودت  در هم مرا كنم،می

 كند   پيدا  راه  آن  حقيقت  به  اينكه  نه  آن  حقيقت  به  بتواند  شايد  برسد  نثار  مرحله  به  كسی  اگر  اينجا  در 

  محور   آن   حول   كه  عبارتی  و   دارد  بااليی   مقام   يك  نفس   كه   شديم   متوجه   اينجا  تا   پس .  كند  پيدا  انس   آن   با

 .بود « معلوم مقام  لها  ليس » گشتيم می عبارت آن

 در   پرداختند  ابداع  درباره  تحقيق   به  استاد  حضرت  و   است  ازابداعات  نفس  فرمايندمی   حق  حضرت

  اما   دادند  توضيح  را  صنع   و   خلق  و  انشاء  و  ابداع  آمدند  استاد  حضرت   هم  اسفار  ششم  جلد  از  اول   رساله

  يا   حق   حضرت   دارند  وجود  عالم  در  كه  موجوداتی:  فرمايند  می   و  كنندمی   نگاه   ديگر   گذر   يك  از  اينجا

  با   را   تا  سه   اين  اختالف  خواهيممی   اينجا   در   حاال.  هستند  خدا  صنع  يا   اختراع،  يا  كند،می   ابداع   را   ها  آن

 .كنيم بررسی هم

  مثل   بدون  و  نقشه  هيچ  بدون  مثل،  بال   يعنی  نقشه  و  مده  و  ماده  بدون  كه  موجودي  واقع   در:  ابداع

  .است ابداع آن نام بگذارد  هستی دايره به قدم باشدمی

  نمونه   بدون   را  چيزي  يعنی  مطلق،  يا   آغازين  آفرينش   معنی   به   « بدع»  مادة  از   افعال   باب   مصدر  اِبْداع،

  قرآن   در(.  منظور  ابن)  از  آوردند؟  كجا  از  را  عبارت  اين  ابداع  شود  می  اين  بياورند  پديد  پيشين  الگوي  و

...  «واالَرْضِ  السَّمواتِ  بَديعُ»  است  خالق  يا   مُبْدع  معنی  به   بديع  شده  اشاره  بديع  كلمه  به  بار  چندين  هم   كريم

  خلقت   مورد  در   اينجا  در   استاد   حضرت   كه  ابداعی  كلمه  بگوئيم  خواهيممی   شد؟  چه  پس (  2/117/بقره)

  اينجا  در  ابداع   فرمودند  استاد  حضرت   چيست؟  معناي   به  اينجا  در   و  آمده  هم  قرآن  در  گفتند  ناطقه   نفس

  اختراع   ابداع  مقابل  در  گفتند  آمدند  دوباره  بعد  بشود   آفريده  نقشه  و  مده  و  ماده  بدون  كه  چيزي  يعنی

 .است
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 .بود  ماده در هااين  تفاوت فلك مثل ندارد ماده  اما دارد، مدت  كه چيزي آن يعنی چيست؟ اختراع 

 .مصنوع صنع گويند را آن باشد  داشته هم  نقشه  و صورت  و ماده كه موجودي: صنع

  در - 2است ناطقه نفس مانند شود  آفريده نقشه بدون و  مده بدون  و  ماده بدون  -1 شد دسته سه  پس 

  - 3و   است   فلك  مثل  ندارد  باز  ماده  اما  دارد  مدت  كه  چيزي   يعنی  است   اختراع  فرمايندمی   ابداع   مقابل 

  و   نامبی   ابداع   يعنی.  مصنوع   صنع  مثل   شودمی  آن دارد  نقشه هم و  مده   هم  دارد  ماده   هم كه  است   چيزي

  مرحله   در  قدسی  نفس  پس.  هست  ابزار  فرمايندمی  هم  صنع  و  دارد  تشبيه  حالت  اختراع  اما  است،   نشان

 فرمايند می  دارد  فيزيكی  نقشه  نه  دارد  اندازه  نه  و  صورت  نه  دارد  ماده  نه  كه  چيزي  آن  يعنی  است   ابداع

  .هست  ابداع معناي به اين كه

 يعنی  شود،  می  داده  «مثال   بال »  توضيح  همين  ظاهراً  بگرديم  ابتدع  يا  ابدع دنبال   به  اگر  هم  روايات  در

  معنی  نتيجه  در  كنند  خلق  را  چيزي   بخواهند  آن  روي  از  كه  نبوده  اينقشه   يعنی  ندارد  وجود  مثالی  هيچ

  يك   عنوان  به  «ابداع»  واژة  گويند  می  بعد  است  مثال   و  نمونه   بدون   آورنده  پديد  خداوند  كه  شودمی  چنين

 .شود می استفاده شيعه   فالسفه بين در بيشتر كه  است فلسفی اصطالح

  سوال  خودم  براي  است   ابداع  و  خلق   واژه  فرق  بگويم  خدمتتان  خواستممی  كه  هم  ديگري  نكته  يك 

  گفتند(  باشد   درست   حد   چه  در  دانمنمی   كردم  پيدا  كه  چيزي  آن  حاال )  چيست؟  ابداع   و   خلق  فرق   كه   شد

  شود می  آفريده  كه  چيزي  آن  هر  است  ابداع  از  اعم   خلق  يعنی  است،   ايجاد  مطلق  معنی  به  گاهی  خلق

  اين   برايم  من  باشد  صنع  تواند  می  باشد،  اختراع  خلق  اين  تواندمی  گويندمی  حاال  آيد  می   بوجود  خلق

  در   اسفار  ششم  جلد  در  استاد  حضرت  است؟  انشاء  و  ابداع  و  خلق  بين  فرقی  چه  كه  شد  ايجاد  سوال 

  همه   به.  چيست  هااين  ظرافت  كه  نشد  روشن  برايم  آنجا  اما  دادند،  توضيح  را  ها اين  بين  تفاوت  اول   رساله

 .مثال  بدون يعنی ابداع اما خلق گويندمی هااين

  با   امر  و  خلق  عالم  آيا  و  درس  اين  در  خلق  معنی  درباره  صحابه  از  يكی  سوال   به  پاسخ:  ارائه  از  بعد

  ماده   در  ها  اين  تفاوت  واختراع  انشاء  ابداع،  گويند  اينكه.  دارد  فرق  امر  و  خلق  عالم  بله  دارند؟  تفاوت   هم

  هست؟  چه  در  تفاوتشان  حاال  شدند   آفريده  خدا  از  و  هستند  خداوند  مخلوق  همه  ولی  هست  شانمده  و

  از  گويند چون ندارد ماده  فلك  چرا: سوال   دارد را  همه يكی  دارد ماده يكی ندارد، مده  و  ماده  شان  يكی

  هم   مجرد  نيست  چيزمادي  يك  فلك :  خانم  دارد  انواع   هم  فلك  چون  آيد  می  بوجود  زمان  فلك  گردش

  پايان.  كند می فرق فلك با فلكی  اجرام: دهنده ارائه و نيست
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 « الرحيم الرحمن... ا بسم»

  28/2/1400تائبی، تاریخ ارائه:  خانم :  دهنده ارائه 

 16/10/80 درس تاريخ

  معلوم  مقام لها ليس» نيست جايگاهی نفس براي كه گفتيم گذشته جلسات  در است نفس در ما بحث

  فالسفه  يا  محققان  از  بسياري   كه  است  اين  مهم  اصل  آن  و  است  مهمی  اصل  در  امروز  بحث  اما  «الهويه  فی

  فالسفه   از  ايعده  كه  بگوييم   را  اين  بايد  البته.  نيست  الحقيقه  بسيط   است،  الذات   بسيط  نفس  كه  گويند

  گاهی   را  الوجود  واجب  و  نگذاشتند  الحقيقه  بسيط  و   الذات  بسيط  بين  تفاوتی  اسفار  ششم   جلد  در  هم

 .نمودند الحقيقه بسيط به تعبير گاهی و الذات  بسيط به تعبير

 درك   براي  دارد؟  فرق  هم  با  يا  است  يكی  الحقيقه  بسيط  و  الذات  بسيط  آيا  كه  بيابيم  خواهيممی   حاال 

  شديم   متوجه  را  بسيط  كلمه   كه  بعد  بفهميم   را  آن  و   كنيم  پيدا  را   بسيط  كلمه   بياييم  بايد  ما  اول   مطلب  بهتر

  .الحقيقه بسيط يا است الذات  بسيط نفس ببينيم

  مقابل و   نيست تركيبی آن  ذات  در ندارد،  جزء  بسيط  يعنی نباشد،  اجزاء  داراي كه  است چيزي : بسيط

  طور   اين  بسيط  ولی  شود  می  جزء   جزء  و  است  انقسام  قابل  و  اجزاء  داراي  مركب  يعنی  است  مركب

  گاهی   اما  شجر،  هذا  گوئيم¬می  است  درخت  اين  بگوئيم  را  درخت  يك  خواهيم  می  گاهی  ما.  نيست

  است،  كافی  شجر  همان  بردن   نام   براي .  بناميم  نه  كنيم   پيدا  راه  ريشه   به  بايد   بشناسيم  را   درخت  خواهيممی

  خواهيم  می هم  ما فعال  كنيم توجه آن به  عميقتر بايد  كنيم پيدا را اش ريشه خواهيم  می  اوقات گاهی اما

 .شويم  رد و  بگويم را بسيط كلمه  نه كنيم پيدا را بسيط ريشه

 فیلسوفان  اصطالح  در بسیط 

  گسترده،  يعنی  بسيط.  ندارد  جزء   بسيط  ترساده   عبارت   به   و  نباشد  جزء   داراي  كه   است   چيزي   بسيط

  است   الذات  بسيط   نفس  آيا  كه  سوالمان   به  برگرديم.  گويند  بسيط   را  غيرمركب  گويند،  بسيط  را  مفرد   فراخ،

  و   چيست  الحقيقه  بسيط  ببينيم  اول   بايد  بدهيم   جواب  سوال   اين  به  بتوانيم  اينكه  براي  الحقيقه؟  بسيط  يا

 است؟ كدام  نفس ببينيم و  چيست؟ الذات بسيط

 الحقیقه  بسیط  در بساطت  دالیل 

  جزئی   شود  تركيب  كه   چيزي  هر  چون  شود،  نمی  تركيب  او  ذات  يعنی  شود،  نمی  تأليف  او  ذات  -1

  .نيست  نقص آن در الحقيقه  بسيط پس است  نقص نشانه انتظار همين و است ديگر جزئی منتظر آن از

  ها   اين  و   است   موخر  و مقدم  جزء  جزء  در  چون  نيست   جزء  جزء  يعنی  ندارد وجودي   اجزاي   او -2

 .ندارد را اين الحقيقه  بسيط و  است نقص عالمت
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  رود،می   بين  از  شود،  می  پوده  شود،   می   نابود  جسم  چه؟  يعنی   نيست   جسم  چون   او  عينيه  اجزاء  - 3 

 .شودنمی  نابود او عينيه اجزاء بسيط اما

 هم  دارد  ماده  هم  بگيريد  نظر  در  را  سيب  يك  شما.  صورت  و  ماده  چون  آيد  نمی  ذهن  به  او - 4 

  هم   و  باشد  داشته  ماده  هم  كه  نيست  اجزاء  چون  بسيط.  بيرونی  هم  صورتش  و  درونی  ماده.  صورت

 .صورت

  باشد   لمس  قابل  كه  دارد  مقداري  جزء   نه  و   باشد  حمل  قابل  كه  دارد  حدي  جزء  نه   الحقيقه  بسيط - 5 

  مركب   واگر  است   مركب  يعنی  نباشد   بسيط  خدا  اگر  لذا   است  مركب   مقابل   در   بسيط  كه   گفتيم  ما   حاال

  اما .  است  تعارض  در  بودن  الوجود  واجب   با  داشتن  جزء   كه   باشد  داشته  اجزائی  كه   آيد  می   الزم  باشد 

  جزء   خدا  اگر   پس  است،  جزء  به  نيازمند   شدنش  موجود  براي   كه   است  مركب  چون  ندارد؟  جزء  خدا  چرا

  خداست  كه آن  حقيقت در پس  باشد  داشته وجود خودش  از قبل  خدا  اجزاء كه آيدمی  الزم  باشد داشته

  خدا   خدا  اجزاي  وقتی و  باشند  خدا   خدا  اجزاي  كه   است  آن  امر  اين  الزمه  و او  خود  نه   هستند  او  اجزاء

  خدا   اگر  چون  است  محال   اين   و  است   الوجود  واجب   چندين  و  نيست  الوجود  واجب   يك   ديگر  باشد 

  موجودي   اينكه  ديگر و  ندارد   معنا   ناحدود  دو  وجود  و   باشد   محدود  كه  آيدمی   الزم باشد  يكی   از  بيشتر

  هر   و  است  ناقص  نيست  محض  كمال   كه  موجودي  و  باشد  تواند  نمی  محض  كمال   باشد  محدود  كه

  .باشد  الوجود واجب  تواند نمی باشد خدا  تواند نمی ديگر  محتاج موجود و است محتاج ناقصی

  الذات  بسیط 

  كه   است  عينيتی  يك.  است  مولده  عينيت  يك  يعنی  ذات .  است  ذات  نيست  ماهيت  ذات  از  منظور

 يك  منتهی  مخلوق،  او   و  هست  خدا  يعنی  مصنوع،  او  و  است  صنع  واقع  در   است  ظهوري  و  اشراقی

  درونش   در  خدا   خصلت  و   خوي .  است   نزديك   خدا  به   كه   مخلوقی  يك  است،  صانع  به  قريب   كه  مصنوعی

  اندازه   ال  كه  آنچه  يعنی  هست،  خودش  از  هايشكيف   الذات  بسيط.  نامند  الذات  بسيط  را  چيز  چنين  هست

   آمد  بوجود  شد   او  در  حق  حضرت  از  كه  عنايتی  با   عنايت   با  اما   هست،  خودش   مال   هست   درونش  در

 نيست  نيازمند  كيفی  هيچ   در  او  نه  الحقيقه  بسيط  اما  شد،  پيدا  او  در  هايشكيفيت  شد،  پيدا  او  در  ها  اين  و

  المكانی   كيف  اوست،  خود  او  تصوري  كيف  اوست،  خود  او  علمی  كيف.  است  خودش  از  هايشكيف   همه

  با  عنايتند  با  ولی  هستند  خودش   از   كيفهايش  الذات  بسيط   پس   اوست   خود  دارد   هرچه  اوست،   خود   او

 تصورش  الحقيقه  بسيط  از  غير  توانند  نمی  را  او  نه   الحقيقه  بسيط  اما  شد  پيدا  او  و  شده  او  بر  كه  عنايتی

  .نيست  نيازمند الحقيقه  بسيط  ولی است نيازمند واقع  در الذات بسيط پس نمود
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  كنم  تعريف   چگونه  را   الذات  بسيط  كه  نشدم  قانع  من :  فرمايند  می  كند  رحمتشان  خدا  استاد   حضرت

  عالم،   اجسام  تمام.  هستند  و  شدند   پيدا  ناچيزها   از  چيزها  از  بعضی  كه  يافتم  و   شد  من  به  عنايتی  اينكه  تا

  بنگريم   دقت   با   وقتی  ولی   اندجسم   يعنی  چيزند   ها  اين  عالم  جسمی  هاي   هيئت  تمام  عالم،   اشكال   تمام

  ناچيز   است  جسم  همان  كه  چيز  آن  آمدن  بوجود  باعث  كه  عاملی  يعنی  چه؟  يعنی  است  ناچيز  مادرشان

  اجسام   مادر  گويند.  است  القوه  صرف   هيوال  هيوالست  آن  و   شود  نمی  ديده  چشم  به   كه  چيزي   يعنی  است

  گيرياندازه  قابل   كه  چيزي .  گيرد  قرار  اندازه  و   حد  در  جسمش   يعنی  است،   كميت   تركيب.  است  تركيب

  مادرهاي  تمام.  ندارد  چهره   اصال   يعنی  است  الظهور  علی  ال  كه  شده  پيدا  مادري  از  او  كيفيت  اما   باشد،

  اگر   يعنی  كند   نمايان  فرزندش  در  را   خودش  بايد  مادر  اين  اما  اند،خوشحال   نسلشان   آمدن  براي   عالم

  هيوال   شودنمی  مطرح  اصال   شود،  نمی  روشن  هيوال  نباشد  جسم  تا  يعنی  شد،  نمی  نمايان  او  نبود  فرزند

  شدند  پيدا  چيز   از   نشدند  پيدا  ناچيز   از   كه  چيزهايند  بعضی   اما   ندارد،  تعريف   و  شكل    اصال   جسم   بدون

  عالم  به  بعد  آمد  بوجود  الهوتی  عالم   در  بود  چيزي  يك  الذات  بسيط  اين  يعنی.  الذاتند  بسيط  ها  آن  كه

  عالم   در  گويند  بعضی  و   انداخت  اشراق  و  آمد   ناسوت  به  گويند  بعضی  است  نظر   دو  البته.  آمد  جبروتی

  الذات   بسيط  آن  نام  كه  شده  پيدا  خدا  از  يعنی  شود  پيدا  چيز  از  كه  چيزي  پس.   بربدن  دارد  اشراق  جبروت

 .است

  از   چيزها   بعضی  اما   شده   درست   هيوال  از  و  است  جسم  آن   نام   كه   ناچيزند  از  چيزها   بعضی  پس   

 .چيزند  از چيز مجردات عموم و  است الذات بسيط نامشان   ها آن  كه چيزند

  .است آورده بوجود را آن  خداوند و   شد پيدا چيز از چون نامند؟ بسيط را بسيط چرا حاال 

  هيوال،   همان  يعنی  دارد  تركيب  به  نياز  كه  شودمی  پيدا  ناچيز  از  چيز  چون  گويند؟  مركب  را  مركب  چرا

  از   گيرد،می  ها  اتم  حركت  از  و  گيرد  می  نور  از  يعنی  كند،  می  جمع  را  هاذره  ذره  هی  القوه  صرف  يعنی

 .ناچيز  از چيز شود  می شود  جمع هم  با  كه  ها اين مجموع. گيرد می ژنتيك از گيرد،می عنصر

  سرور  بسيط   اين  چون  نامند  بسيط  را  بسيط   اينكه  علت   كه   بگوئيم   گونه  اين  توانيممی   ديگر   عبارت   به   

  در   پا  سرتا  چون  مركب  ولی  نامند  بسيط  را  او  جهت  اين  از  نيست  نيازمند  آقاست،  است،  نياز  بی  است،

  .گذاشتند  مركب را اسمش است  فقر

 مطلب  جان

  در   آمد  چيزبوجود  چيزاز  چون  يعنی  الذات  بسيط  الحقيقه؟  بسيط  يا  است   الذات  بسيط  نفس  اينجا   حاال 

  المدبرات  و   السابقات  السابقات »  شد  پيدا  چيز   از   چيز   يعنی  «السابقون  السابقون»  داريم   كريم  قرآن   متن
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 به .  كند  می   تعيين  را  ها  تكليف  كند،  می  تعيين  را  امر  او  كه  آنجاست  شد  پيدا   چيزي  وقتی  يعنی  «امرا

  .داد اشراق  و  اشراف را انسان درون مدركات همه هم انسان قدسی  نفس  دليل همين

  عينی   در  يعنی   «الذات  بسيط»  گفته  « الحقيقه  بسيط»   نگفته  « بالذات  بسيط  فالنفس»   داريم  اسفار    متن  در

  باشد   الذات   بسيط   كه  هرچيزي   «للفناء  قابل   غير  الذات   بسيط   كل   و »  دارد  نياز  نيست   نياز   بی  هست  كه

  فقيرها   تمام  است  مركب  چون  خورد؟می  هم  به  هيئتش  يعنی  شود؟  می  نابود  بدن  چرا.  شودنمی   هم  نابود

  جايش   را   او  كه   نيست  جايی  چون  چرا؟  نيست   فناپذير   بسيط  اما  نيستند،  هميشگی  آيند،می   در  چهره  از

  بدن   در   برود  نميتواند  است   وسيع   است،  گسترده  يعنی  بدن،  در  برود  كه  نيست  جايی  بسيط  يعنی  بدهند

  عليكم  السالم  و  دارد  اشراف  و  اشراق  بدن  به  كه  است  آفتاب  مثل  بسيط.  برود  بين  از  بعد  و  بگيرد  جاي

 .بركاته و... ا رحمه و

  عالم   در  گفتيد  كه  موضوعی  آن  اما  دارد  بررسی  به   نياز  كه  بيانتان  در  بود  نكته  تا  چند   و  تشكر   :خانم  

  چيزي   پيدايش  است   حق   حضرت  به   فقط  ربطش  دانيممی   كه  جايی   تا   را  الهوت  عالم   شده   پيدا  الهوت 

  شما  ناچيز  از  چيز  و چيز  از  چيز  بحث   نكته  يك و  بگويم  خدمتتان  نكته  يك  اين  نيست الهوت  عالم  در

  از  چيز  يعنی  چيز  از  چيز   بگوئيد  وقتی  اما  هيوال  يعنی   ناچيز  از  چيز  چی؟  يعنی  چيز  از  چيز  گوييد  وقتی

  به!  كه  نيست  خدا  چيز  نيست  خدا  چيز  از  چيز  آن!نشده؟  ايجاد  خدا  از  يكی  آن  يعنی  شده  ايجاد   خدا

  هم   ها   خانم.  كنيم  تامل  بيشتر   و  كنيم  گوش  را  امروز  درس   ادامه  حاال.  گوييم  نمی  چيز  وقت   هيچ   خدا

  همين   شدم  متوجه  من  كه   چيزي  آن.  ناچيز  از  چيز  و   چيز   از   چيز  موضوع   روي  داشتند  اشكال   گذشته   هفته

  بحث   ادامه  كه  امروز  درس   چيز  از  چيز  هم   آن  و  است  هيوال  ناچيز  از  چيز  گفتند  كه  بود  استاد  كلی  بحث

  نتيجه  چه  ببينيم  كنيم  كار ...  ا  شاء   إن  موضوع   اين  روي   آينده  هفته   براي   باز   كنيد  گوش   هست  گذشته   هفته

  موفق   كه...  ا  شاءان  نكند  درد  دستتان  شويدمی  بحث  وارد  و  كرديد  شروع  كه  قدر  وهمين  گيريم  می  اي

 .او عينيت بگوييم بايد نگوييم عينيه اجزاي: خانم و پرسيد  سوال  صحابه  از يكی  و  باشيد
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 « الرحيم الرحمن... ا بسم»

 16/10/80: تدریس تاریخ، 04/03/1400گرمابدری، تاریخ ارائه:  خانم :  دهنده ارائه 
  تاريخ  ادامه  نفس   درس  مباحثه  كمان  رنگين  خانم  از  اجازه  و  استاد  حضرت  قديس   روان  از  اجازه  با

  هم   بعد  و   داشت  خواهيم  اسفار  متن  بر  مروري   يك  ابتدا.  اسفار  هشتم  جلد  343-345ص  16/10/1380

 .كنيممی بيان بسيط مورد در را مطالبی

  حدوث  و   نفس   قدم  به   قائلين  بين  كه  اختالفی  و   بود بشريه نفوس  تحقيق در  هفتم   باب   از  دوم   فصل  

  در .  آوردند  حدوث  طرفداران  براي  دليل  دو  و  كردند  بيان  قدم  طرفداران  براي  دليل  سه  و  شد  بيان  نفس

  كردند   ديگراضافه  دليل  يك   و   آوردند   نفس   حدوث  درباره  را  خودشان  نظر  صدرا  حضرت   سوم   فصل 

  بيان   را  نفس  حقيقت  و  معرفت  درباره  كردند  مشاء  حكماء  قول   ابطال   و  نفس  حدوث  طرفداران  براي

 .كردند

   « معلوم مقام لها ليس االنسانيه النفس إن» پرداختند آن به  هم استاد وحضرت  بود كه معروفی عبارت

  اينكه .  ندارد  معلوم  هويت  دارند،  معلوم  هويت  كه  موجودات  ساير  خالف  بر  است   عجيب  موجودي  نفس

  ولی   دارد  مشخصی  وجود  فرشته  هر  « معلوم  مقام  له  و  الّا  منّا   ما»  فرمايد  می  قرآن   در  مالئكه  درباره  خدا

  در   معلومی  مقام  نفس  همانا   «الهويه  فی   معلوم  مقام  لها  ليس  االنسانيه  النفس  إن »  نيست  طور  اين  نفس   در

  صورت   گاهی  ملكی،  صورت   گاهی   بپذيرد،  تواند  می   را  صورتی  هر  دارد،  مراتبی  نفس  ندارد،  هويت

 .تجرد و عقلی صورت  گاهی و حيوانی

 نفس  حقیقت  به نسبت  مشاء  حكمای نظر 

 عوارض   جهت  از   مشاء  حكماي  نظر  كردند؟  رد  را  آن  صدرا  حضرت  كه  بود  چه  مشاء  حكماي  نظر 

  بدن   از  مركب  انسان  گويند  ها  آن   نيست،  توجه  مورد  انسان   برتري   و  است  حيوان  اشراقات   و  است   بدن

  تحريك   و  ادراك  قبيل  از   عوارضی  هم  مادي   جسم.  است  مجرد  نفس   و  مادي  جسم  داراي  و  است   روح   و

  شدنی  فاسد  انسان  بعد  اين  وگفتند  است  مشترك  حيوان  با  موارد  اين  در  و  شنودمی  و  بيندمی  هم  و  دارد

  ها كلی  پس  است  عقلی  و  كلی  ادراكات  خاطر  به  نفس  تجرد  گفتند.  ماندمی  باقی   او  مجرد  بعد  اما  است،

 اين   به  و  باشد  مجرد  هم  آن  بايد  است  نفس  كه  محلش  و  است  مجرد  كلی  و  شوندمی  ادراك  نفس  توسط

  تا .  باشد  آن  در   فساد و   عدم   قوه  بايد  شود فاسد  بخواهد   اگر  و   باشد باقی  بايد  است   مجرد  نفس  كه  دايل

 طبق  و  كردند  رد  را  نظر  اين  مالصدرا  حضرت  كه  است  نفس  حقيقت  به  راجع  مشاء  حكماي  نظر  اينجا

  «ذاورم  إذااستسمن »  شده   قوي  و  فربه   كند  می  خيال   كه  است  كسی  مثابه   به  ها   آن  نظر  اين  مالصدرا  نظر

 .كنندمی وارد نظرر اين بر  اشكال  چهار و شنيديد هم قبال  كه عبارتی اين
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

 نفس  حقيقت درباره مشاء  حكماي  نظر  بر شده  وارد اشكاالت 

  و   نبوده  قبال   و   است   ماده  محتاج   حادث   زيرا  باشد؟  حادث   تواند   می  چطور  است   مجرد  نفس   اگر -1

  نطفه  آن  در   انسانی  صورت  تا   شود  پيدا  جلوتر  اينطفه   در  باشد   نفوس  استعداد  اينكه   مثل  شده  بود  بعد 

 .است مادي آن كه گردد پديدار

  برزخی  و  مثالی  تجرد   هاآن   زيرا)  گويند  مشاء  حكماي  كه  است   تام  عقلی  تجرد   به   مجرد  نفس  اگر  -2

  شارحين   از   يكی(  مادي  كامال   نه   مجرد  كامال   نه  يعنی  كردم  مطالعه   را  اين  مقدار  يك   ندارند  قبول   را

  قوه  جمله  از  نفس  باطن  قواي  باب   در  كه  كتاب  آن   از  سوم  و  چهل  فصل  در  فارابی  الحكم  فصوص

  همه درك را آن ادراك دليل همين  به و  شماردمی ناطقه  نفس مثالی مرتبه را  خيال  است  خيال  يا مصوّره

  تجرد   نه   لكن   آوردمی  دليل   را   تجرد  آن  عظمت   اثبات  در   پس   داندمی  معانی   و  صور  از  اعم   باطن  ادراكات

 .است خيال  برزخی تجرد براي ها  مثال  از يكی پس برزخی  تجرد بلكه عقلی

  از  مراد   و   است   برزخی  تجرد   خياليه  نفوس  و  خيال   عالم   تجرد  ما  و  است  كلی  تام  تجرد :  عقلی  تجرد

   پس.  بود  خواهد  آن  وضع  و  كيفيت  و  مقداري  صورت   و  شكل  ولی  ماده  از  است  خيال   بودن  مجرد  آن

  و   مثالی   تجرد   مشاء   حكماي   پس   نيست   هم   ماده  كامال   و  نيست   مجرد   كامال   چون  برزخی؟  گويند  چرا

  و   است  عقول   مالئكه  مانند  نفس   صورت   اين  در  و  دانندمی   عقلی  مجرد  را  نفس  و  ندارد  قبول   را  برزخی

 بدن   يعنی  چه؟  يعنی  شود  می  منفعل  بدن  انفعاالت  از  نفس  ترديد  بی  و   كند  نمی   پيدا  تعلق  بدن  به  چطور

 است؟ چگونه انفعاالت اين باشد عقلی موجود نفس اگر حاال هست  هم  نفس  باشد سرحال 

  حقيقت  اگر  و  دارد  نفس  يك  بدن  هر   يعنی  شود  می   متكثر  ابدان  عددي  تكثر   از  نفس   ترديد  بی - 3 

 باشد؟ داشته وجود عددي تكثر برايش چطور  هست عقلی

 نيافته تغيير بزرگ انسان يك با سينا ابن نوزاد  نفس يعنی است عقلی مجرد اول  همان از نفس اگر- 4

  كه   هايیخانم   از  ممنونم  و   شنيديد  هاچهارشنبه   مباحثه  در  كه   مطلبی  همان  كنم  می  فكر   هست   يكسان   و

 اين  توان  می  آيا  است  همان  آخر  تا  است  حيوان  جنس   تحت  كه  جسم  كه  طور  همان   كردند  توجه  آن  به

 .آن پاسخ  به كنندمی  شروع  استاد حضرت جلسه اين از كه بود اشكالی چهار اين پذيرفت؟ را

   اسفار متن  از عبارتی روي برويم  حاال

  «للفناء   قابل غير الذات بسيط  كلّ و  الذات بسيط  فالنفس»

  و   بسيط  جوهري   نفس   شود،نمی   هم  نابود   باشد  الذات   بسيط   كه   هرچيزي  است   الذات  بسيط  نفس 

 .دانا و  ذات به زنده  و روحانی
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 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

  الحقیقه بسیط  و الذات  بسیط   و  بسیط مورد  در  توضیح  
  اصطالح  در  زمين،  سطح  از  كنايه  خاك،   روي  غبراء  بسيط  فراخ،  زمين  گسترده، :  دهخدا  در  بسيط 

  .فرمودند  هم استاد  حضرت كه. است مركب غير كه شيئی هر  بسيط  حكما

 جرجانی   حكیم  نظر   از بسیط  اقسام

 به كه چيزي آن: حقيقی -1. هست دهخدا تحقيقات در باز ها اين داند قسم سه بر را بسيط جرجانی 

  -3و  افالك   مانند  نباشد  طبايع  مختلف   اجسام   از  مركب :  عرفی-2  خدا   مانند  باشد   نداشته  جزئی  رو   هيچ

  - 5نفوس  و  عقول :  روحانی   بسيط-4  باشد  اقل   يكديگر   به   نسبت  آن  اجزاي  كه   است  چيزي  آن:  اضافی

 عناصر : جسمانی بسيط

 خواندند  منطق  كه  كسانی(  جنس   و  فصل)  عقلی   جزء  نه  باشد  نداشته  جزئی  آنچه:  بسيط  ويژگی

  باشد   نداشته  راه  آن  در  تركيبی  نوع   هيچ   كه   چيزي  بالجمله   و(  صورت   و   ماده)   خارجی   جزء   نه   و  دانندمی

 .رسمی  نه  اسمی،  نه  انضمامی،   نه  مقداري،  نه  عينی،  نه  ذهنی،  نه  خارجی،  نه  وصفی،   نه  علمی،  تركيب  نه

  دارد،  اشراق  است،  باقی  ندارد،  راه  او  در  عدم  نيست،  محدود  ندارد،  تركيب  ندارد،  جزء:  الذات  بسيط

  ويژگی  اين  هم  حق  حضرت  مورد   در  كنيم  بيان  گونه   اين  را   بسيط  بيائيم  اگر  اما   هست،   هم  انفعال   قابل 

 خدا  در  و  دارد  نياز  الذات  بسيط  در  الذات؟  بسيط  با  دارد  فرقی  چه  خدا  پس  شود  سوال   شايد هست  ها

  و  ماهيه  له  تركيبی  زوج  ممكن   كلّ: »گويند  حكما .  دارد  بروز  به   نياز  و  شدن  خلق   به  نياز  او   نيست   نياز

  عشق   از   را  عقل  عقل  از  را  نفس  كند  جدا  اينكه  دارند  وجودي   حد  دارند  ماهيت  هم  مجردات  پس  «وجود

  .انسان  ماهيت   مثل  نه   اما   دارند  ماهيت   ممكنات   همه  مجردات   نه  نيست   انسان  مثل   ولی   دارند  ماهيت   پس

  ماده   است،  باقی  ندارد،  حد  آيد،نمی  ذهن  در  ندارد،   صورت  ندارد،  ماده  ندارد،  تركيب:  الحقيقه  بسيط

  بيايد  ذهن  در  اگر  چون  آيدنمی   ذهن  در  بيفتد،   رونق  از  نبايد  او   و  افتدمی   رونق  از  روزي  ماده  چون  ندارد

  عده  صورت  اين  در  چون   ندارد  صورت  كند،  می  نابودش  حد  همان  و  شودمی  محدود  و  آمده  قالب  به

  « منها  بشیء  ليس  االشياء  كلّ  الحقيقه  بسيط»  كه  داريم  فلسفی  قاعده  يك.  ديدند  می  را  او  بايد  خاصی

  در   ولی  آورد   خيزش  به   را   عنصر   او   نيست   حركت  در   ولی  آورد  خيزش   به  را  حركت   او  حق   حضرت

  يك   كنيم  فكر  بيائيم  حاال .  نيست  ذرات  از  مركب  كه  است  آن  الحقيقه  بسيط:  گويند  حكما.  نيست  عنصر

.  است  تلوّن  تركيب  در   دارد؟  عيبی  چه  تركيب  در   مگر   باشد   نداشته  تركيب  چرا   كه  آيدمی   پيش  سوالی

  بود   بيشتر   آب  عنصر  تركيبی  در  مثال   گيرد  می  را  همان   رنگ   است   بيشتر  قدرتش  زمانی  در   كه  عنصري  هر

  باشد  گونه   اين  نبايد  حق  حضرت   و  چيزها   خيلی به   نسبت  شودمی   تفاوتبی يعنی  شودمی   بلغمی مزاج

 تركيب مطلق در اينكه ديگر نيست؟ خوب تركيب چرا ديگر نيست او در تغييري و است يكسان هميشه
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   ارائه کالس صبح
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 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

  جهت   به  و  شويم  ترضعيف   تركيب  جهت   از   هم   شما   و   من   هرچه  است   نقص   انتظار   اين  و  است   انتظار   ها

  حق   حضرت  است  نقص  اين  و   است  ديگر  جزئی  منتظر  جزئی  شود  می  كمتر  انتظارمان  برويم   تجردي

  جزء   بردارد  قدم  يك  اول،  جزء  شود  می  جائی  وارد  مثال   است   مؤخر  و  مقدم  جزء  در  چون  ندارد،  جزء

  دارد  تركيب هرچه دهد فيض  و  دهد خير كسی به تواند نمی فقير موجود است ضعف هم جزء در دوم،

  جهان   نتيجه   در  و   ندارد  ديگري   در   تأثير  توان  و  مدافع   نه   است   منتظر   يعنی  كند   دفاع  خود   از  تواند   نمی

  اگر  نيست  ديگر  باشد  فيض   بايد  بعدش  و  پيدايش  لحظه  هر  اينكه.  ماند  می  اشفيض   و  مهر  از  خالی

  ديگران   گرسنه  چطور  پس   كند  سير   را  خود   تا   باشد  خود  در   غرق  بايد  باشد  مركب  الوجود  واجب  حضرت

   ط.بسي موضوع در تحقيقی  هم اين. نيست تركيب الحقيقه  بسيط در كه  است اين كند؟ سير را

 العظيم  العلی  باهلل ال  قوه وال الحول 
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

 تعالی«  »بسمه 

  1400/ 31/2: ارائه عبدی، تاریخ  خانم :  دهنده ارائه 

 :تدريس تاريخ 

  هست   بدن  بر  نفس  عنايت  و  نفس  عظمت  در  بحث.  كنيم  می  شروع  را  بحثمان  استاد  حضرت  عنايت  با

  در   را  نفس  هاواهمه   و  هاترس   اما  دارد،  اشراق  نفس:  گويد  بغدادي  ابوالبركات:  فرمايندمی   استاد  حضرت

  رازي   زكرياي.  گيرندمی  هاترس   و  هاواهمه   اين  را   نفس  شكوه  و   عظمت  يعنی  گيرند،می  مُحاق  يا   مَحاق

 .است  خطرناك برود  هوي  دائره به نفس اگر است اين نظرش  هم

  اشراق   ما  قدسی  نفس  آري.  آورد  بيرون  بايد  ها  حادثه  درون  از  را  نفس  گويندمی  بزرگوار  دو  اين  پس

 كارگر  ديگر  برود...    و  شهوت  خشم،  حوادث،  هوي،  خانه  به  اگر  اما  كند،  كار  تواندمی  خوب  و  دارد

  .رودمی  محاق  در و نيست

 گفتيم.  كنيممی  بيان  خدمتتان  حق  توفيق  با...  اشاء ان  كه  تن  و   نفس  رابطه  در  داريم  تحقيقی  اينجا  در 

  .رودمی  محاق در هاواهمه  خاطر  به ولی دارد اشراق  نفس

  جسمانی  طب  برابر  در  را  آن  و  نوشته  را  «النفوس  طب»  يا  «الروحانی  طب »  كتاب  رازي  زكرياي

)قرارداده   كتابش   در   رازي(  است  اخالقی  روانشناسی  همان  الروحانی  طب  مفهوم  معاصر   مفهوم  در. 

 داده  اختصاص   بحث  همين  به   را  كتابش   از   فصل  پانزده  و  داندمی   اخالقی  رذايل  با   مبارزه  را   نفس  سالمت

 .است

  مزاجی   داراي  بدن  كه  طوري   همان:  فرمايدمی  نفس  سالمت  در(  مقامه ...  ااعلی)  مالصدرا  حضرت  

 گيرد، می  قرار  ها  آفت  و  دردها  و  ها  بيماري  معرض  در  شود  خارج  اعتدال   حالت   از  مزاج  اگر  كه  است

  شهوي،   صفات هوس،  و هوي  اخالق، در شود خارج اعتدال  حد از وقت  هر  هست طور همين هم نفس

  حضرت   پس.  شودمی  باطنی  هايبيماري   دچار  بيفتد   تفريط   و  افراط   به  غيره  و  خياالت   اوهام،  غضبی،

 يعنی   مزاج  ببينيم  حاال.  شودمی   بيمار   شود  خارج  تعادل   از  مزاج   است  مزاج  داراي  بدن:  فرمودند  صدرا

 چه؟

  چیست؟   مزاج 
 اين  اگر  نامعتدل، و  معتدل   شودمی  پيدا  مزاج دو(  خاك  و  باد  آتش،  آب،)   چهارگانه  عناصر  ازتركيب

  بدن  كند  پيدا  غلبه  ديگري  بر   ها  مزاج  از  يكی  اگر  اما   معتدل،  و است  سالم  بدن  باشند  تعادل   در  ها  مزاج

  و   ، (تر  و   سرد ) بلغمی  ، (خشك   و  گرم)صفراوي   ،(تر   و  گرم )دموي   داريم  مزاج  نوع   چهار .  شود  می   بيمار
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

  و   تغذيه   اصالح   با   و   هست  تغيير  قابل   مزاج   كه   بگوييم  هم   را  اين  هست   خوب(  خشك   و  سرد) سوداوي

 .داد تغيير را مزاج شود  می هوا و  آب تغيير

 نفس  رابطه  در  بحث  چون.  است  سالم  هم  انسان  بدن  باشد  سالم  اگر  مزاج  رسيد  اينجا  به  بحث  پس 

  نگه   سالمتر   را   تنش  هرچقدر  انسان :  فرمايندمی   استاد   حضرت.  گيرندمی   هم  از   كه  تاثيري  و   بود   بدن  با

:  فرمايندمی استاد  كندمی   اجرا  را   نفس  فرمان   بهتر...(   و تغذيه  نظر   از   چه  نظافت،  نظر   از  چه   حاال )  دارد،

  بدهد   بو  تنش  كه  انسانی  چون  باشد   تميز  و  نباشد  بوناك   انسان  كه   اين  است  مهمتر  چيزي  هر  از  نظافت

  او   دوري  موجب  و   كنندمی  فرار  او   از  درونش   هايرحمت   و  شودمی  بدنش  با   او   نفس  بيگانگی   موجب

  بدن   نباشد   خشك   بدنتان  كه   باشيد   مواظب  كه  داشتند  تأكيد   هاقديم   حتی  بينيممی  ما.  شد  خواهد   خدا  از

  انسان  پس.  اثرگذارند  تن  با   نفس   ارتباط   ميزان  در   بدن   لطافت  چون  بشوييد  را   بدن  سدر  و  ختمی  با  را

  نسبت .  است  نفس  مركب  بدن  چون  بدهد  فرمان  او  به  بتواند  نفس  تا  دارد  نگه  سالم  را  بدنش  آنقدر  بايد

  سالمتري  جسم  هم  باز  كند  تقويت  را   خودش  معنوي  بُعد  لحاظ  از  انسان  هرچقدر  هست   هم  برعكسش

 .داشت  خواهد

  هرگاه .  كندمی  بيچاره  را   شما  اندوه  همان  نزنيد  اندوهباري   به   را  خودتان  گاه   هيچ:  فرمايندمی  استاد 

  انسان  تن  شودمی   موجب  بشّاشيت   همين  كنيد  بشّاش  را  خودتان   و  برگرديد  سريع   كرديد  اندوه  احساس

 نيست  متوجه  خودش  اما  كندمی  نابود  را  خودش  دارد  او  كشدمی  آه  كه  ديديد  را  كسی  اگر.  بماند  سالم

   .بودند بشّاش  نوعا ما معصومين كه است اين

 اگر   كنيممی  بيان  شما  براي  ما  كه  است  عرفانی  هايدستورالعمل   هااين  فرمايندمی  تأكيد  استاد  حضرت

  بايد  باشيد  وادي  اين  در  خواهيدمی   شما   اگر  بوده  هاالعمل   دستور  اين  رعايت  با  رسيدند  جايی  به  بزرگان

 .كنيدمی  عمل آن  طبق دهدمی  شما به اينسخه  پزشك وقتی كهچنانی كنيد،  عمل ها اين به

  شب   نماز  براي   ما  كه  گفتمی   و  رسيدمی  استاد  خدمت  شاگردي  وقتی  بزرگان  حاالت  در  داريم   ما 

  كمك   بدن   اما   دهد،می   شدن  بلند   به  فرمان  نفس  چون  بزن   حرف  كمتر   فرمودندمی   استاد   شويمنمی   بيدار

.  شده  كمتر  بدن  در  نفس  نفوذ قدرت  نتيجه  در  كردي  خسته  را  جسمت   زدي  حرف  زيادي  چون  كندنمی 

  ديگر   باشد  سالم  مزاج  و  بدن  وقتی  است  دليل  همين  به  است  سالم  بدن  در  سالم  عقل  گويندمی  اينكه  پس

  بدن  از  نفس   اشتغال   وقتی  بپردازد، بدن  كار   به    و كند تدبير  را  بدن  طبيعی  حدّ از  بيشتر  نفس  نيست  الزم

  عقالنی   ادراكات   نباشد  سالم  بدن  اگر  اما  شود،می  بيشتر  و   قويتر  تعقالتش  شود،می  خودش   متوجه  شد   كم

  بد   و  چموش  مركب  سوار  انسان  بيابانی  در  اگر  مثال :  فرمايندمی  مالصدرا  حضرت.  شودمی   كمتر  نفس
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  و   شود   غافل   خودش  از  و   كند  مركب  راندن  صرف  را  توجهش   تمام   بايد  باشد  رفتار   كند  حيوانی  يا  رفتار

 .كند توجه خودش به تواندنمی 

  اينجا  عكس .  همند  عكس  بدن  و   نفس   يعنی  «يتعاكسان   البدن  و   النفس»  كه  معتقدند  فالسفه   از   عموم 

  اثر   نفس  در  هم  بدن  و  گذاردمی  اثر  بدن  در  نفس  يعنی  است،  بودن  هم  پذيراي  معناي  به  چه؟  يعنی

  براي    را  سيري   چه  انسان  كه  دارد  انسان  زندگی  سير  به   بستگی  آيد؟می   كجا  از  تأثير  اين  اما  گذاردمی

 بكند؟ خودش رام را  آن و  نفس بر كند غلبه بدن يا  بربدن  كند غلبه نفس آيا  كه كرده انتخاب  خودش

 مبحث  نتیجه 
  عن   منها  كلّ  انفعال   يوجب  البدن  و  النفس  بين  الّذي  ارتباط  فإنّ: »فرمايندمی  هم  صدرايی  حضرت 

 صاحبه«

  گاهی   يعنی  شود،می  ديگري   از  دو   آن  از  يك  هر  انفعال   موجب  است   بدن  و   نفس   بين   كه  ارتباطی 

  مغلوب   را  بدن   و   شودمی   مسلط  بدن   بر   نفس   گاهی.  نفس  بر   بدن   گاهی   و   شودمی   غالب   بدن   بر   نفس 

 خوردمی   شكست  بدن  قواي  از  و   شودمی   بدن  تسليم  نفس  هم   گاهی  و  او  ملكوت  و   خدا  ياري  به   سازدمی

 جلوه  زيبا   آيدمی  شيطان  كه  شيطان  هايوسوسه   شيطان،  ساختن  گمراه  وسيله  به  يعنی  شيطان  اغواي  به

  چندين  اگر  اما .   ماندمی  باز   خودش  واقعی  كمال   از  نفس   كه  اينجاست   و   را  حيوانی  هايخواسته   دهد   می

  بعد  نتواند ديگر  كه طوري  به كند  رسوخ  نفس  در زشت  هايروش  و  هاعادت  شود،  بدن تسليم  نفس بار

  نفس   بار  چندين  اگر اما  كند،  پيدا  نجات   هابدي   از  تواندنمی   راحتی  به  ديگر آنجا كند،  مفاسد   دفع  آن  از

  نسبت   استعالئيه  هيئت  نفس  در  اينجا    «إستعالئيه  هيأه  فيها   حدثت  له   قمعها  تكرّر  إذا  و»   شد  مسلط  بدن  بر

  يعنی   بود  سخت   و  نبود  آسان   اين  از  پيش  كه  را  آنچه  شودمی   آسان  برايش    اينجا  و  آيدمی   بوجود  بدن  به

 بربدن(  نفس  شدن  مسلط يعنی  استعالء. )شودمی  آسان نفس براي خير  كارهاي انجام

  است،  اخالقی  عدالت  راهش:  فرمايندمی  صدرايی  حضرت  شود؟می  مسلط  بدن  بر  نفس  چگونه  اما 

 .شهويه  و غضبيه قوه بخصوص قوا در اعتدال  داشتن همان يا

  را   بدنش  و  گيرد  فرا  را  عقلی  علوم  باشد،  داشته  اخالق  تهذيب   كند،  نفس  تطهير  بيايد  انسان  اگر  پس

  بر   نفس  كه  وقتی  بكند،  پيدا  بربدن  استيالء  نفس  كه  شودمی   موجب  هااين  عبادي،  اعمال   با  بدهد   رياضت

  حركت  كمال   سوي  به  و  دهدمی   را  بدن  قواهاي  و   بدن  پاسخ  اعتدال   حد  در  ديگر  اينجا  شد  مسلط  بدن

 .كندمی

 ها اين  كه  شود  رعايت  اعتدال   اين  قدر  آن  و  شود  داده  بدنيه  قواي  و  بدن  پاسخ  اعتدال   حد  در  اگر  پس 

 ديگر   كه  اينجاست  شود  ملكه  انسان  افعال   در  اخالقی  عدالت  طورهمين  و  شود  ملكه  انسان  براي  همه
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  تسلط   بايد  نفس  چون  است  نفس  ذات  طبع  با  موافق  بدن  بر  نفس  استيالء  اين.  شودمی   مسلط  بدن  بر  نفس

  طبيعت   با   آنچه  پس   «بذاتها  التفرد   و   هوالتجرد»  است  مجرد   نفس  و   مادي   بدن  چون    باشد   داشته   بدن   بر

  .خودش  ذات به  است ذات  از بودن نياز بی و بودن مستقل است سازگار  نفس
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 « الرحيم الرحمن... ا بسم»

 23/10/1380: تدریس تاریخ ، 11/3/1400امیدی، تاریخ ارائه:  خانم :  دهنده ارائه 

 قديس   روان  از  اجازه  كسب  با  الطاهرين  الطيبين  آله  و  محمد  علی...  ا  صلی  و  العالمين  رب  الحمدهلل

  . بفرمائيد عنايت صلواتی  روحشان شادي  موسوي استاد  حضرت

  از   اي   خالصه.  هست  23/10/80  تدريس  تاريخ  و    344ص  اسفار  هشتم  جلد  از   امروز  درس  ارائه

  نفس   درباره  گروهی  كه  اشكاالتی  و   بود   نفس  حدوث  در   بحث  كه   بگوئيم  خدمتتان  را  قبل   جلسه   درس

  .كردند وارد

  «للفناء قابل  غير الذات بسيطه كل  و  الذات بسيطه  فالنفس»

  ال   كثيره  اشكاالت  عليه  فيردّ»  نيست   پذير  فنا  بسيطی  ذات   هر  و  است  بسيط  ذات   حيث  از  نفس   پس

 بسيط  اينكه  جمله  آن  از  اشكاالت  اين  «حدوثها  ينافی  الذات  بسيطه  كونها  أنّ  منها  منها  التفصی  يمكنها

  و   بالبدن  تعلقها  يناقض  عقليه  الحقيقيه  روحانيه  كونها  أن  منها  و»   باشدمی  حدوثش  منافی  بودنش  الذات

  «الجسمانييتن االلم  و اللذه  و المرض  و كالصحه  البدنيه انفعاالتها

  انفعاالت   و  بدن  به  تعلقش  مخالف  است  عقلی  روحانی  چون  حقيقتش  نفس  كه  هستش  اين:  دوم  اشكال 

  .جسمانی درد و  لذت  و  بيماري و سالمتی جمله  از. باشد می اش بدنی

  بيماري   در  و  است  سرحال   طور  همين  هم  نفس  است  خوش  و  سرحال   بدن  وقتی  واقع  در  كه  است  اين

  در   را  لذت  آن  هم  نفس  بردمی  غذا  يك   خوردن  از  انسان   كه  لذتی  در  ندارد،  را  سرحالی  آن  هم  نفس   ها

 تاثيري  واقع   در  كند  می   ناخوشايندي  يك  ايجاد   نفسش   در  بخورد  را  تلخی  داروي  اگر  يا   و  برد  می  واقع

  :سوم  اشكال  و  است  بدن  مختلف حاالت  از برد  می بدن  از نفس كه

   «باالبدان تكثرها حسب بالعدد تكثرها  ينافی الماده عن تجردها  و  بساطتها أن ومنها»

  به  عدد   به   تكثرش  منافی  « تكثرها  ينافی»  ماده  از   نفس  تجرد   و   بساطت   كه  هست   اين  جمله   آن  از  و

 عددي  تكثر  از  يعنی  كلی  طور  به  و  هست  اش  اللفظی  تحت  ترجمه  اين  كه  باشدمی   ابدان  تكثر  حسب

  متقلبه  و  االطوار فی متطوره النفس لكون المنكرين القوم  هوالء  يلزم  ممّا   و» شودمی  متكثر هم  نفس  ابدان

  حاالت   درباره  «النفس  لكون»  گان  كننده  انكار  گروه  اين  آنچه  و  «العقليه  و  الخياليه  و  الحسيه  الشئون  فی

  و   تقلب  حالت  در  عقلی  و  خيالی  حسی،  شئون  در  و  دگرگونی  حال   در  گوناگون،  اطوار  در  كه  نفس

  را  ادامه اگر واقع در  چون ولی باشد جلسه اين ميكنم فكر كه را ادامه حاال كه )  است گردش  و انقالب

  نهايت   تا  بدن  به  تعلقش  و  شدن  حادث  آغاز  از  نفسی  هر  كه  آيدمی   الزم(  ميماند   ناقص  جمله  اين   تگوييم

.  شود  می   واقع  انسان  نوعيه   ماهيت  تحت  كه  باشد  جوهر  يك  و  باشد  چيز  يك  عاقليتش  و  تجرد  مراتب
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  و  خاص  عرض  و  فصل  و  جنس  و  نوع  از  انسانيت  آن  كه  بودند  داده  استاد  حضرت   هم  توضيحی  يك)

 كردند   قول   مقول   را  عبارت  اين   صدرا  حضرت  بعد  و  كردند  وارد  را  اشكاالت  اين  پس(  است  عام  عرض

  فهم   عسر   و  حقيقه  ادراك  و  صعب  شأنه  هذا  ما  و»  كنندمی   تعريف  دارند  را  نفس  كه  افرادي  بعضی  از

  توضيح   كه  است  مشكل  هم  و  است   دشوار  هم  يافتنش   اند  كرده  تعريف   را  نفس   كه   افراد  بعضی  «هويته

 .دادند عسر و صعب   به راجع استاد حضرت را زيبائی

 عسر  و  صعب معنی 

 آن   از  عبور  كه  جايی:  العبور  صعب  سهل،  مقابل  ناهموار،  دشوار،  معنی  به  لغوي  نظر  از  صعب  كه 

  قرآن   در  هم   آيه  چند   كه  دشواري  معناي   به   يسر،  خالف  و   سختی   معناي  به  باز  هم   عسر   و   باشد   مشكل 

  عسر  و  صعب  به  راجع  دادند  كه  توضيحاتی  كه  « يسرا  العسر  مع  فإن»  جمله  از   آمده  عسر  كلمه  كه  داريم

 دارد   وجود  كندمی  طی  انسان  كه  را  راهی   كه  هست  هايی  ناهمواري  و  ناهنجاري  آن  صعب  كه  بود  اين

  مسير   در  اينكه  براي  باشد  كه  زمانی  هر  تا  طفوليتش  دوران  ابتداي  همان   از  پسر  يا  دختر،  چه  انسانی،  هر

 عنوان  به  شود  ايجاد  برايش  است  ممكن  زيادي  هاي صعب   بكند  انتخاب  را  درستی  راه  يك  اش  زندگی

  كنار  را ها اين كنند دور بخواهند مسيرش از را او كه باشد داشته دوستانی است ممكن صعب يك مثال 

  ولی   كارش  محيط  در  اش،  زندگی  محيط  در  شود  ايجاد  برايش  هايی  صعب  است  ممكن  باز.  گذاردمی

  به  باز  هم  عسر  و  برسد  مرادش و  غايت آن به  و هدفش  آن  به بخواهد  اينكه تا كند  می رد  را ها  اين همه

 آن  فرد،  آن  عسر  در  كه  است  اين  هست  عسر  و  صعب  بين  كه  تفاوتی  اينجا  و  شده  معنی  ها  سختی  معناي

  و   بكند   انتخاب   را  درست  راه  بكند  انتخاب  را  راه  يك  بايد  راه  چند  بين  از  هست   مسير  رونده  كه   كسی

  دارد  كم واقع  در  هم  زمان  و   نيست هست  چه  درست  راه  كه  بكند  راهنمايی را  او  بخواهد  كه  هم  كسی

  او   به  قرآن  هست  عالی  هدفش  و  نيت  چون  اما  بكند،  انتخاب  را  راه  يك  بايد  راه   چند   بين  از  كه  است  اين

 .دهد  می  بشارت

  كردي،   گم  را  راه  وقتی  تو  هستی  رونده  كه  كسی  اي   «يسرا  العسر   مع   فإن»  بگوئيم  توانمی   واقع  در 

  قرار   ها   راه  كردن  گم  اين  در   ها،  سختی  اين  در  انسان   كه  ايلحظه   آن  در  عسرها،  در  يعنی  نباش  نگران

  الغيب   رجال   اينكه  يا  و  كندمی   هدايت  را   او  دركش  از  يا   شود،می   الهام  او   به  جانش   از  واقع   در  يا  گيردمی

  .كنند می هدايتش  را او و آيند می

  بزم  است اصل علم در آنچه  كه هست اين بود مهم خيلی و كردند اشاره استاد حضرت كه اي نكته

  مالي   و   تبريز   شمس  درباره   استاد   حضرت   بيان   از  شنيديم   بارها   كه   اي   قضيه.  است  مقال   و   حال   و   جان   و

 رومی   مالي  فرياد  و  داد   آن  با  و  انداخت  آب  داخل  شمس  كه  وقتی   را  ها  كتاب  آن  چطور   كه  رومی
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  آن   است اصل علم در آنچه است قال    و  قيل همه ها  اين: گفت آورد  بيرون را  ها كتاب  آن  و شد  مواجه

 .است  مقال  و حال 

  ها   بعضی  واقع  در  :فرمودند  آوردند؟  مالصدرا  رتحض  كه  بود  چه  يسر  و   عسر  بيان  از  هدف  اينجا 

  آن   از  كردند  تعريف  عسري   كيفيت  به  بعضی  و  اندكرده  تعريف  صعبی  كيفيت  به  را  الحقيقه  بسيط  اندآمده

 .است الحقيقه بسيط نفس  كه فرمايند می  ايشان جمله

  كه  است   زود  هنوز  است   الحقيقه   بسيط  نفس  اند  فرموده  كه  مالصدرا  نظر  من   نظر  به :  استاد  حضرت  

  و   برسند   لفظی  غير  جهان  به  و   پربكشند  الفاظ  صعب  هاي   ديواره  از  تا  بمانند  بايد  روند  الحقيقه  بسيط  به

 .نمودند  می تعريف برايشان را الحقيقه  بسيط موضوع بايد آنجا   گردند مجرد واقع در

 صدرا  حضرت  بر  خرده 

  الحقيقه   بسيط  تعالی  باري  حضرت   گفتند  ايشان  كه  گرفتند  خرده  مالصدرا  حضرت   بر   آمدند  عموما

 كه  شودمی   برداشت  طور  اين.  شودمی  پيدا  اشراق  عكس  آيد،می  در  شعاع  الحقيقه  بسيط  از  چون  است

 خيلی  اينكه  علت  و  ها  حلولی  نظر  شودمی  واقع  در  اين  و  خدايند  فرع  و  خدا شعاع  و  خدا  عكس  جهان

  .داشتند  ايشان  كه است بيان  همين  خاطر به هست  حلولی مالصدرا گفتند ها

 ها   حلولی اعتقاد 

  موجود  و  وجود  كه  معتقدند.  هستند  گروه  آن  جزء  صوفيه  جمله   از  ها  الوجودي  وحدت  و  هاحلولی

 موجودات   تك  تك  لذا.  است  شده  ظاهر  و  نموده  حلول  گوناگون  قوالب  در  كه  خداست  آن  و  هستند  يكی

  در   كرده،  حلول   كوه  در   در  خدا:  گويند  ها  حلولی.  است  كفر  مستلزم  اين  و  هستند  خدا  گوناگون  صور

 .خدا جز بينيم نمی  چيزي  ما گويند و كرده حلول  هست  عالم اين در كه چيزهايی همه

 متعالیه  حكمای   اعتقاد 

  ذات   در  وجود  يك  همين  لكن  و  است  يكی  وجود:  اندفرموده   متعاليه  حكمت  حكماي  كه  حالی  در 

 .مخلوقاتند وجود مراتب ساير   و  خداست وجود مرتبه اعلی دارد، مراتب خويش

  و   تمام  و   است   الحقيقه  بسيط  حق   حضرت   بگويند  فقط   كه   نبوده  طور  اين   صدرا   حضرت   واقع  در 

  اراده   به  اويند،  فيض  جهان  بوده  اين  ايشان  منظور  بلكه  نه،  هست    او   عكس  جهان  بگويند  و  كنند  رها

. دارد  اولياء   و  انبياء  روش  و  عقل  و   حديث  و  روايات   و  قرآن  در  ريشه  اين  كه  اويند  عنايت  به  اويند،

  دريا   و  زمين  است  الحقيقه  بسيط  حق   حضرت  چون  گفتند  می  ايشان  اگر:  فرمايند  می  اينجا  استاد  حضرت

  حضرت   يعنی  حلولی  اتحاد  شد  می  اين  و  آمدنمی  در  آب  از  خوب  اين  شده  درست   اش  الحقيقه  بسيط  از

  خلق  حق اراده به دريا بگوئيم خواهيممی ما كه حالی  در كرده، حلول  زمين به كرده، حلول  دريا به حق
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  به   اش   آفرينش اما  است،  الحقيقه   بسيط  عينش  حق  حضرت   پس .  كرده  ايجاد اش   فيض   به   را  زمين  شده،

  مالصدرا   كه  گفتيم  ما اما  نشود،  ايجاد  و   برود  بين  از  او   و  جهان   بين  اتحاد  اينكه  براي  چرا؟  است   فرمان

  واقع   در  انبياء  و   روايات  و  قرآن   گذر  از   را  عالم  هايآفرينش   ولی  نامند   می  الحقيقه  بسيط  را  حق  حضرت

  به   مالصدرا  حضرت  كه  كريم  قرآن  آيات  از  نمونه  يك  من  باشد  زمان  اگر  دانمنمی   حاال. )كردند   تعريف

  از   ايجمله   دنبال   استاد  حضرت   دروس   در  كه  طور  همين (   نيست  وقت  كه  آوردم   اندپرداخته  آن  تأويل

  :بود زيبا خيلی  كه ديدم استاد حضرت از سخنی يك گشتممی  الحقيقه  بسيط درباره استاد  حضرت

  دل  از  چه  يعنی  بگويد  زبان  از  كه  نه  بجويد،  دل   در  را  حق  يگانگی  و  توحيد  انسان:  فرمودند  ايشان

 برابر  در  مطلق  فقير  را  خود  يعنی  چه؟  يعنی  الحقيقه  بسيط.  را  الحقيقه  بسيط  دريافت  اينكه  از  پس  بجويد؟

  با   آنجا  بدانيد  كرديد  پيدا  عالی  فكر  يك  هرگاه  داديد،  انجام  عالی  كار  شما   هرگاه:  فرمايدمی   بداند  او

  روحشان   شادي  باشد  شاد   استاد  حضرت  قديس  روان  كه...  اشاء ان.  الفاظ  با  نه  شديد  مرتبط  الحقيقه  بسيط

 صلوات 
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 « الرحيم الرحمن... ا بسم»

 23/10/1380:تدریس تاریخ  ، 18/3/1400م.بابائی، تاریخ ارائه:  خانم :  دهنده ارائه 

  343ص نفس  درس مباحثه

  بيان  را  مطالبی  صدرا  حضرت  اسفار  هشتم   جلد  هفتم  باب  از  سوم   فصل   در   كه  گفتيم  قبلی  جلسه  در

  .كنيممی  كار ايشان اسفار متن  ترجمه روي بيشتر هم  جلسه اين كه كردند

 « أصلوه ما  هدم  و ذكروه ما تعقيب و  المهمه المسأله  هذه  فی القول  ايضاح فی«

 : اندنموده مطرح فصل اين تيتر در را عنوان سه مالصدرا

 مالصدرا خود  نظر  به نفس  حدوث  مهم مسأله درباره توضيح_1

 نفس  حدوث طرفداران بيان ادامه_2

 نفس  حقيقت و  معرفت باب در اساس  و اصل از حكماء  قول  ابطال _3

  فی  السابقين  الفالسفه  بين  االختالف  وقع   لذلك  و  الغور   بعيده   المسلك   دقيقه   المسأله   هذه  أن  علم»إ

  كسائر   الوجود  فی  معينه  درجه   لها  ال  و   الهويه  فی  معلوم  مقام  لها   ليس   االنسانيه  النفس   أن  ذلك   وجه  و  بابها 

  درجات   و  مقامات  ذات  االنسانيه  النفس  بل  معلوم  مقام  له  كل  التی  العقليه  و  النفسيه  و  الطبيعيه  الموجودات

  « قيل كما   أخري صوره عالم  و  مقام كل فی لها و الحقه  و  سابقه نشاه لها و متفاوته

  و   دقيق  مسأله  يك  اين   كه  بدان  فرمايند  می  صدرا  حضرت  كه  است  نفس  حدوث  بحث  نخست  بخش

  است  شده   مطرح نفس قدم  و  حدوث  باب  در  حكماء بين  كه  است  اختالفی هم   آن شاهد   و  است عميقی

  درباره  حكماء  بين اختالف اين سرّ .  نيست  سرسري  اي مسأله  خالصه و  است برگزيده  را  رأيی هركس و

  خالف  بر   و  نداريم  راه  آن  حقيقت   كنه  به  ما  كه  است   موجودي  نفس  كه  است  اين  نفس   قدم  و   حدوث

 مراتبی و مقامات بلكه نيست طوراين نفس دارند مشخصی و معلوم هويت يك كه عالم موجودات ساير

  خاطر   به  و  صعود  قوس  در  چه  و   نزول   قوس  در  چه  است  گذرانده  را  نشاتی  كه  است  موجودي  و  دارد

  صورت   هم  تواند  می  نفس.  كندمی   قبول   را  موجودي  هر   صورت   كه   است  موجودي  نفس  مراتب  اين

  جسميت   و   حيوانی  مرتبه  نفس  از   مرتبه  يك   زيرا  بگيرد   خود  رابه  فرشته   و   ملكی  صورت   هم  و  حيوانی

  را   شده  نقل   عربی  ابن  از  كه   را  شعر   اين  مالصدرا  لذا   و   است   تجرد   و   عقلی  مرتبه  هم   مرتبه  يك  و  است

  آوردند

  لرهبان ديرا  و لغزالن فمرعی                                           صوره  كل قابال  قلبی صار  لقد

  و   نفس  يعنی.  كند  می  استفاده  مثال   شاهد  عنوان  به  شعر  اين  از  خودش  حرف   براي  مالصدرا  اينجا 

  گاه   و  دارد  نفس   حيوانيت  مرتبه  به  اشاره   كه  است  آهوان  چراگاه  گاه.  است  صورتی  هر   پذيراي  من  قلب
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 اين   كه  نبود  ترديدي  بود  حيوان  مانند  انسان  اگر.  است  نفس  عقالنيت  مرتبه  به  اشاره  كه  است  عابد  دير

  بودمی  مجرد  عقلی  موجودي  مالئك  مانند  نفس  اگر  يا  و  است  حادث  و  مادي  و  جسمانی  و  طبيعی  حيوان

  و   ندارد   مشخصی  و  معلوم  هويت   كه  نفس  اما  بود،نمی   او  حدوث   در  اي  شبهه   و   بود  قديم  ترديد  بی

  از   را  نشاتی  و   است  مراتبی  داراي  وجودش   و  ندارد  معينی  و   معلوم  و  مرتبه  و   حد   يك  به  محدود  وجود

  حدوث  در  حكماء   لذا  باشد می   موجودات  تمام   صور  وقابل  است  كرده  طی  نزول   و   صعود  قوس   در  وجود

 .انديافته اختالف او  قدم و

 نفس  به مشاء  معرفت سوم  بخش

  خواستند  اينجا  ها  صحبت  اين  با   و  است  البقاء  روحانيه  و  الحدوث   جسمانيه  به   قائل  مالصدرا  دانيممی 

  انسان   كه  است  اين  دارند  انسان   درباره  حكماء   كه  معرفتی:  فرمايدمی   برسانند  تثبيت  به  را  جوهري   حركت

  قبيل   از  عوارضی  هم  مادي   جسم.  باشدمی  مجرد   نفس   و  مادي   جسم   داراي  و  است   روح   و   بدن   از  مركب

  از  شنيدن  و  ديدن و  رفتن راه در  و  رودمی  راه و  شنودمی  و  بيند می  انسان  جسم. دارد تحريك و   ادراك

  و   قويتر  ادراكات   و  ببيند  چشم  اين  با   تواند  نمی  ديگر  بميرد  اين  كه  وقتی  كند  می   استفاده  جسم   ابزار

 . دهد می دست از را  خودش  جسمانی عوارض اين اما كند می پيدا تجردي

 :دارد وجود   ادعا دو اينجا در پس

  و   شودمی  ادراك  نفس  توسط  كلی  است  كلی  و  عقلی  ادراكات  خاطر   به  تجرد:    نفس  تجرد -1

  باشد   مجرد  بايد   است   نفس   كه  هم  محلش  است،   مجرد   خود  كلی.  كند  درك   تواند  نمی   جسم

  نفس   كه  دليل  اين  به  و  است  مجرد  كه  است  جسم  از  قسمتی  به  مربوط  ها  كلی  درك  اين  و

 .است  باقی است  مجرد

  قوه بايد  شود  فاسد   بخواهد اگر  و  باشد باقی بايد  است  مجرد  نفس كه  دليل  اين به : نفس بقاي  -2

  مادي   چون  دارد   بقاء  انسان   نفس   و   است   ماده  هم  قوه  حامل  كه  باشد  آن   در   فساد   و   عدم

  به   راجع  حكماء  كه  است  معرفتی  اين:  فرمايدمی   مالصدرا.  است  مادي   غير  هم  مجرد.  نيست

   .نيست  درست و  دارند انسان و نفس حقيقت

  الحدوث   جسمانيه و جوهري  حركت  اينكه  براي  كندمی   چينی  مقدمه  دارد  مالصدرا  فهميديم  اينجا  تا

  از  بدن  گفتند حكماء   گويد اينجا  تا  است الحدوث  جسمانيه نفس بگويد  خواهدمی  كند  اثبات را  خودش

  .كنندمی وارد نظريه  اين بر اشكال  چهار حاال شده  تشكيل بعد دو اين

 «حدوثها ينافی  الذات بسيط كونها أن منها»

 باشد؟ حادث تواندمی  چطور است  مجرد نفس  اگر: نخست اشكال  
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 دادن  اختصاص  اين  و   است  ماده  استعداد  تخصص  محتاج   باشد  حادث  بخواهد  كه  چيزي:  گويد

  بايد  يابدمی   وجود  بعد  و   نداشته  وجود  قبال   يعنی  شودمی   حادث   آنچه    است  قوه  بوسيله  ماده  در  استعداد

  احتياج   است  حادث  نفس   اگر  و  شود  موجود  آنجا  در  تا  شود  پيدا  ايماده  در  وجودش   استعداد  آن  از  قبل

  اي   نطفه   در  بايد   انسان  نفوس  استعداد  كه  اين  مثل   شودمی  مادي  و   يابدمی  ماده  استعداد  تخصص  به

 .هست هم  مادي كه گردد پديدار نطفه  آن در انسانی صورت  تا شود پيدا جلوتر

  و  المرض  و  كالصحه  البدنيه  انفعاالتها  و  بالبدن  تعلقها  يناقض  عقليه  الحقيقه  روحانيه  كونها  أن  ومنها» 

 «الجسمانيين االلم و اللذه

 صورت   اين  در  گويندمی   مشاء  مشهور  حكماي  كه  است  تام  عقل  تجرد  به  مجرد  نفس  اگر:  دوم  اشكال 

 ايفرشته   كه  است  اين  مثل  كند؟می   پيدا  تعلق  بدن  به  نفس   اين  چطور  است  عقول   و  مالئك  مانند  نفس  كه

  منفعل   بدن   انفعاالت   از  نفس   ترديدبی   و   يابد   نمی  تعلق  بدن   به   كه  عقلی  حقيقت.  بيابد  تعلق   جسمی  به

  رنجور   بدن  در  و  است  سرخوش  و  سرحال   هم  نفس  باشد  نشاط  با  و  سرحال   بدنی  اگر  يعنی  شودمی

  .نيست سرحال  هم  آن  نفس وبيمار

 « االبدان تكثر حسب  بالعدد تكثرها ينافی الماده عن تجردها و بساطتها  أن منها و»

  است  عمرو بدن از غير زيد بدن چون شود می متكثر ابدان تكثرعددي از نفس ترديدبی : سوم اشكال 

  و   يابند  می  تكثر  ابدان  واسطه  به  هم   نفوس  و  دارند  عددي  تكثر  ابدان  شودمی  هم از  غير  نيز  دو  آن  نفس

  شود؟می پيدا عقل  در عددي تكثر چطور است عقلی حقيقت اگر

  الخياليه   و  الحسيه  الشئون   فی  منقلبه  االطوار  فی  متطوره  النفس  لكون  المنكرين  القوم  هؤالء  يلزم  مما  و»

  معقوليتها   و  عاقليتها   و  تجردها   مراتب   أقصی  إلی  حدوثها  و  بالبدن  تعلقها   أول   لدن  من  نفس   كل   أن  العقليه   و

 ه« حيواني جنسيه ماهيه تحت االنسان  كوقوع انسانيه نوعيه  ماهيه تحت  واقع  واحد  جوهر و  واحد شیء

  اي   مرتبه  آخرين  تا   نوزادي  از  سينا  ابن  نفس   است   عقلی   مجرد  اول   همان   از   نفس  اگر:  چهارم  اشكال 

  از   بدنش  كه  طور  همان  باشد  يكی  بايد  و  است  نيافته  تغييري  هيچ  نوشته  را  تنبيهات  و  اشارات  كتاب  كه

  خواهد می  و  است  حيوان  جنس  تحت  بدن  مرتبه  و  بدن  لحاظ  به  و  است  جسم  وفات  هنگام  تا  نوزادي

  هيچ   و   بود   داخل   انسان  نوع  تحت   آخر   تا   ابتدا  از   هم   نفسش   است  الحدوث   جسمانيه  نفس   كند  اثبات

 گفت؟ را سخنی چنين توان می آيا  يابد؟ نمی هم تغييري

  با   مالصدرا  اما  داندمی (  وضع  و  أين  و  كيف  و كمّ)  عرضيه  مقوله  چهار  در  را  حركت  مشهورحكماء 

  قابل  صورتی  در  گفتيم  كه   اشكاالت  اين  داند  می  روا  شيئ  جوهر  و   ذات  در  را  حركت   جوهري   حركت
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  جوهري   حركت   وسيله  اين  به   خواستند  پس  باشد   البقاء   روحانيه  و  الحدوث  جسمانيه  نفس  كه   است  قبول 

 .كنند ثابت را
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 « بسم اهلل الرحمن الرحيم»

 25/3/1400رجب بلوکات، تاریخ ارائه:  خانم :  دهنده ارائه 
 مرحله اول  مباحثه درس نفس

اميد عنايت مادرشان    و به  (عج)با اميد به عنايت حضرت حجه     .الحمد هلل علی ما أنعم ا...به علينا

اعلی ا...  )و به اميد عنايت زنده ياد استاد عالمه فيلسوف متأله سيد علی موسوي    )س(حضرت فاطمه 

از جلد هشتم اسفار داشته    334-463اي در ذيل مبحث نفس صفحات  خواهيم ارائهمی   (مقامه الشريف 

بعد به موضوع  خواهم داشت  مروري  كردند كه  در جلسه گذشته عزيران به اين موضوع اشاره    .باشيم

  .پردازمخودم می

 به نظر مال صدرا  نفس توضیح درباره ی مسأله حدوث :موضوع

   مطرح نموده اند؛ سوم  عنوان را در فصل سه مالصدرا   حضرت

  .صدرابه نظر خود مال  نفس  توضيح درباره مسأله مهم حدوث -1

   . نفس تعقيب ادله ي طرفداران حدوث - 2

 . نفس ابطال قول حكماء از اصل و اساس در باب معرفت وحقيقت -3

لي توضيح داده شد و من به  در جلسات گذشته موضوع اول و دوم خي  موضوع اين جلسه ما هست  كه 

 . پردازموم مي موضوع س

اين معرفتی است كه حكماء    «بالنفس عرفانهمهذا خلف هذا غاية »فرمايند: صدرا میمال  حضرت 

انسان دارند اين نهايت و غايت از معرفت ايشان است كه به نظر مال صدرا    نفس راجع به حقيقت

   .درست نمی باشد

 قول حكماء در باب نفس و ردّ آن توسط مالصدرا 

در باب نفس چه بوده كه اين معرفتشان از ديد مالصدرا از اصل و اساس    ءحاال  اين قول  حكما 

 باطل است؟

  معرفتی كه حكماء درباره انسان دارند اين است كه، انسان مركب از بدن ونفس است و  می گويند:

 جسم مادي هم عوارضی از قبيل ادراك و تحريك دارد .  داراي جسم مادي و نفس مجرد می باشد  انسان  

 ميردوقتی انسان می   و  اين عوارض جسمی است  م انسان می بيند و می شنود و راه می رود و ... جس  يعنی

و عوارض آن كه ادراكات جزئی و    اند  از بين رفتنی  و   ها فاسد شدنی انداين  و با دفن شدن در خاك

 . باقی است و فاسد نشدنی است  گويند  بخش مجرد كه نفس است اما  ،تحريكات است از بين می رود
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نظري كه اين ها بيان كردند و شناختی كه پيدا كردند از اصل و اساس باطل است    حضرت صدرا: 

  ؟چرا  يكی اينكه شما می گوييد نفس مجرد است  چرا در اين چيزي كه شما گوئيد دو تا ادعا وجود دارد  

آن چيزي كه    وادراكات ما مجرد است   . و اين ادراكات از نفس است  دهدكه رخ می  خاطر ادراكات  به

باشد مجرد  بايد  هم   شده  منبعث  آن  باشد  يعنی   ،از  مجرد  بايد  است  نفس  كه  هم   .  محلش 

نفس مجرد است بايد باقی باشد و اگر  به اين دليل كه   اگر نفس مجرد است پس بقا هم دارد   :بقاي نفس

ماده اين قابليت را دارد   كه  باشد ماده  بايد در آن و  بخواهد فاسد شود بايد قوه عدم و فساد در آن باشد 

شود  نابود  مادي      كه  غير  چون  دارد  بقا  نفس   .است پس 

اين نهايت و غايت از معرفت ايشان    .اين معرفتی است كه حكماء راجع به حقيقت نفس و انسان دارند

  فقد »  عبارت جالبی را به كار می برند:  درست نمی باشد.  از اصل و اساس  است كه به نظر مال صدرا

  كسی كه   يعنی   «فقد استسمن ذا ورم»اين نظريه مشاء به مثابه ي كسی است كه    و  «استسمن ذا ورم

  ذال  .نمی باشد نفس  اين معرفت، حق معرفت در باب . تورم كرده و خيال می كند فربه و قوي شده اس

 .اشكال بر اين نظريه وارد می كنند  چهار  حضرت صدرا

 بیان چهار اشكال مالصدرا برنظر حكماء 

مجرد است چطور می تواند   نفس  اگر  «ينافي حدوثها الذات بسيطة منها أن كونها»  :اشكال نخست

با قول  زيرا    ،باشد نفس  ديگر امكان ندارد كسی قايل به حدوث نفس  تجردبا      ديگر  حادث باشد؟ و 

و آنچه حادث می شود يعنی قبال   داشته باشد  تخصص استعداد ماده  است و نياز دارد  حادث محتاج

و درست نيست پس    چنين چيزي بايد استعداد ماده شدن در او قويتر باشد  نيست و بعد وجود می يابد 

   ؟تواند حادث باشدور می دهيد كه اگر نفس مجرد است چطمیخ چطور به اين اشكال پاس

أن كونها روحانية الحقيقة عقلية يناقض تعلقها بالبدن و انفعاالتها البدنية   او منه»اشكال دوم  

 را مجرد عقلی می دانند نفس حكماي مشهور مشاء   «كالصحة و المرض و اللذة و األلم الجسمانيين

  روح القدس   ك وئمانند مال  نفس  مجرد به تجرد عقلی تام است در اين صورت نفس اگر  گويند:و می

به عبارت خيلی ساده تر    به بدن تعلق پيدا می كند؟ تواندمی   نفس چطور اين  جبرئيل(  وعقول است)

باالترين درجه را   و نفس مجرد عقلی است :اين حكماي مشاء باالترين درجه را براي نفس قائلند گويند

مثل اين است كه فرشته   ؟تواند به بدن تعلق پيدا كندچطور چنين نفسی می   :براي نفس قائلند و گويند

از انفعاالت   نفس  ترديدبیو    يابدبه بدن تعلق نمی حقيقت عقلی كه  در حالی كه    اي به جسمی تعلق بيابد

بدن    اگرهم سر حال و سر خوش است و نفس  ،اگر بدنی سر حال و با نشاط باشد   .شودبدن منفعل می 
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است و   نفس مثال غذاي لذيذ براي بدن موجب لذت  .آن هم سرحال نيست نفس  باشد  رنجور و بيمار 

 . می شود نفس دواي تلخ موجب ناخوشايندي

تعلق و    نبايد تأثير بگيرد و    است  تام  موجود مجرد عقلی نفس  حال اگر  اين است كه    :اشكال دوم 

بود خواهد  چگونه  بدن  انفعاالت  از  شدن  می  ؟منفعل  پاسخ  چطور   دهيد؟شما 

سوم األبدان بساطتها  أن»  :اشكال  تكثر  حسب  بالعدد  تكثرها  ينافي  المادة  عن  تجردها  بی   «و 

می شوداز   نفس  ترديد متكثر  ابدان  ساده   .تكثر عددي  عبارت  بدن عمرو    تربه  از  غير  زيد  بدن  چون 

هم به   نفوس  ابدان تكثر عددي دارند  پس وقتی  .و متفاوت  ودآن دو نيز غير از هم می ش نفس است

   حقيقت عقلی است چطور تكثر عددي در   گوئيد نفس مجرد تام و  اگرواسطه ي ابدان تكثرمی يابند و  

 شود؟ عقل پيدا می 

متطورة في األطوار منقلبة في   النفس مما يلزم هؤالء القوم المنكرين لكون»اشكال چهارم:  

 «الشئون الحسية و الخيالية و العقلية

يا خيلی از بزرگان  از   ابن سينا نفس مثل   از همان اول مجرد عقلی است نفس  اگر  اشكال چهارم: 

از نوزادي تا    حقيقت را كشف كردند يك حالت داشته؟ يعنیبه درجات رسيدند و    تولد تا زمانی كه 

يعنی از زمانی كه چيزي نمی دانستند    ؟است  نفس يك حالتی داشته    در اين دنيا هستند  كه    لحظه  آخرين  

 زمانی كه به غايتی رسيدند هيچ تغييري نداشته؟  مانند نوزادي تا

گويد: همين جا    "اقول "در ضمن    مطلبی  بعد مال صدرا  اين چهار تا اشكال را مالصدرا بيان می كنند

و در واقع يك اشكالی   .انسان دارند نفس  مطلب دقيق ديگري هم راجع به معرفت ناقص حكماء درباره

كشيد و همان طور كه استاد در درس  البته اين دو سه صفحه طول می   .دهندرامطرح می كنند و پاسخ می

مطرح فرمودند به موضوع كليات خمس اشاره داشت كه من هرچه خواندم چون پايه منطقی نداشتم  

كنم كه فقط به همان چيزي كه استاد به عبارت ساده بيان كردند اشاره می   ، توانستم بيان كنماصال نمی 

   .خواهند برسندصدرا از اين مقدمه چينی ها به چه نتيجه می مال يم حضرت خواهيم بگويبعد می 

 اشكال وارد کردن حكماء درباره نفس و پاسخ حضرت صدرا 

بايد يك حالت  شما كه می :  مستشكل باشد  الذات  الذات است چيزي كه بسيط  گوييد نفس بسيط 

شود شما چه پاسخی  نفس هم متأثر می  بيماريبينيم كه در يك تن در وقت  ما می  اما وقتی   ،داشته باشد

دهد؟ پاسخ  حضرت صدرا  داريد بدهيد كه چرا حالت هاي مختلف جسم نفس را هم تحت تأثير قرار می

عرض    فصل جنس و نوع و ر كليات خمس يا همان  مثال آورده اند ب  كه در دو سه صفحه  هست ايشان

ان ساده تر بيان كردند واال خيلی مطلب پيچيده حضرت استاد به بي   كه  خاص و عرض عام )ايساغوجی(
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

جنس يك جهان    در صورتی كه  پيدا می شود.  كليات خمس  يك انسانيت از اين  مالصدرا گويد:  بود.

عرض عام يك جهان    ،عرض  خاص يك جهان دارد  ،فصل يك جهان دارد  ،نوع يك جهان دارد  ،دارد

كه نامش عينيت  و انسانيت است. يعنی   كشدمی  اما از مجموع اين ناهنجاري ها يك چيزي سرك ،دارد

كه    شود. پس اين دليل نمی انسانيت پيدا شد  يك  و متغايرند   دانگانه كه با هم متباين  از اين صنايع پنج

فرمايند:  شما كه گوئيد  وقتی  بايد تحت تأثير قرار نگيرد البته استاد بيان می  بگوئيم چون نفس بسيط است

شود يا  وقتی در  سرور و خوشحالی است او هم خوشحال است  هم ناخوشايند میجسم مريض است او  

نه اينكه شهد نفس با او نيست جسم او    شوديست كه نفس است كه كم و زياد میاين به اين معنی ن

تواند از نفس بهره بيشتر ببرد چون گرفتار ناقص هاست و دردهاست و اين جسم است كه از نفس  نمی 

رود   می  مالصدرا  يادش  كه  است  نفس  در حدوث  سه  فصل  اين  پس  او هست.  با  نفس  شهد  اال  و 

بيان  خواهند اثبات كنند نفس حادث است و  نظر خودشان و كسانی كه به حدوث نفس قائل می اند 

خواهند ها را می دهند كه در واقع اينكردند و كسانی كه نظري دادند مثل حكماء را مورد نقد قرار می 

ها  ل بياوردند بر نظريه جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا بودن نفس و در پايان اين عبارتمقدمه و دلي

  .خواهند به اين نتيجه برسندمی

و أما الراسخون في العلم، الجامعون بين النظر و البرهان و بين الكشف و الوجدان فعندهم؛  »

 « طتها إن للنفس شئونا و أطوارا كثيرة و لها مع بسا

اند كه دانش در عمق جان ايشان رسوخ و نفوذ يافته و اين در صورتی است  راسخون در علم كسانی

ها به اين كه علم برايش به صورت معاينه و مكاشفه در آيد و اين جامع بين برهان و كشف است. اين

 رسند براي نفس مراحلی است و نفس مجرد است نتيجه می

ق نظر مالصدرا نفس به لحاظ حدوث وتصرف دربدن و اطوار براي نفس وجود دارد و طب

   جسمانی است اما به لحاظ ادامه وجود و موجود و تعقل روحانی است.
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

 « بسم ا... الرحمن الرحيم»

 1/4/1400تاريخ ارائه ارائه دهنده: خانم ندا فداکار، 

 ارائه مبحث نفس 

   كنم.ميتبريك عرض   را )ع(  علی ابن موسی الرضا  حضرت والدتدر ابتدا 

   است از جلد هشتم اسفار مالصدرا 346بحثمان در ذيل ص 

الجمهور لعدم تفطنهم هذا االصل الذي بنياه في هذا الموضع و قبل هذا بوجوه قطعيه   و» 

 «اتحيرو أخري تراهم

و بر اين مبنا بعضی اشكال وارد نمودند  اند بيان ما در عينيت نفس است كه او را بسيط الذات ناميده 

ايجاد    بدن  بيماري در  نبايد  بسيط الذات باشد يك حال بايد در او باشد و   اين نفس   كه در صورتی كه

  . در جهت بساطت باشد نبايد بگذارد بدن بيمار شود  نفساگر    اما  در حالی كه جسم در تغيير است  ،شود

اشكال را طبق قانون  بعد    ،توانيم بساطت نفس را بپذيريم ونه قدم نفس رابا اين ادله بيان كردند كه نه می

ها يعنی جنس و نوع و فصل و عرض خاص و عرض  كه از اين ناهنجاري چنانی  :ايساغوجی جواب دادند

  ، شوديعنی از مجموع اين پنج چيز مخالف در حقيقت انسان زاده می  .كندانسانيت بروز میعام عينيت و  

گيرد نه اينكه شهد  مي   گاه كه انسان حالش نامتعادل است كمتر از نفس بهره آن نفس هم همان است  

 . رودنفس با او نباشد اين قدر به ناقص گرفتار است كه از نفس يادش مي 

جمعی از حكماء يا فالسفه    «وال النفس و حدوثها و بقائها و تجردهاتراهم تحيروا في اح» 

استاد مثالی    ؟يكی از تحيراتمان اين است كه نفس چرا به اين عالم آمد  و   بيانشان آن است كه ما متحيريم

شود چوبی  كارد مجبور میفرمودند مانند نهالی كه تا كنون كسی دست به او نزده وقتی نهال را باغبان می

يعنی بايد تن را به اين چوب و نخ بدهد پس اينجا جاي گله از باغ     ،را كنار او بگذارد تا حركت نكند

ال كه آمدي بايد دست به تركيب تو بزنند اين را  آمدي حا يا تو نهال نبايد به اين باغ می  ، و باغبان نيست

 .تواند گله كند كه چرا از ملكوت به ناسوت آمدمفرمودند كه نفس نمی  تشبيه استاد

 معنی کلمه هبوط 

هبوط يك اصطالح قرآنی از ريشه هبط    .اينجا اول كلمه هبوط را بيائيم معنی كنيم كه به چه معناست 

مودن از مرتبه يا مكان عالی به مرتبه يا مكان پائين تر اعم از قهري و  و به معناي فرود آمدن و سقوط ن

سوره بقره آيه    «.و إّن منها لما يهبط من خشيه ا..»در مواردي در قرآن آمده مانند    و  اختياري است

به علت بی توجهی شما به الطاف الهی كه از روي لجاجت و كينه بود    فرمايد:می   خداوند در اين آيه  74
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

به صورت قهري بيان    «قلنا اهبطوا منها جميعا»    يا  هاي شما را قساوت فرا گرفت و سنگدل شديددل 

   . شده است

اي شناسايی  در نگاه فلسفه بحث هبوط قرين بحث شناخت نفس ناطقه انسانی است كه در هر دوره

حضرت مالصدرا در زمينه هبوط نفس از عالم قدس به عالم طبيعت و سير    .ختالف بودهنفس داراي ا

اين هبوط مطالب بسياري از گذشتگان نقل فرمودند ولی ابتدا برداشت خود را از آيات و روايات در  

  سپس   ،دهدهبوط نفس به جهان طبيعت بيان می كند و مراحل نزول نفس را با استفاده از منابع توضيح می

همچنين گفته افالطون را نقل نموده    .نمايداشاراتی از اقوال حكماء مربوط به هبوط و سير آن را نقل می

  :گويدكه می

 نظر افالطون در هبوط نفس 

علت سقوط نفس به اين عالم ريخته شدن پَرهاي آن است وقتی كه دوباره پَر درآورد به جايگاه اولی  

كه نفس جوهري گرانبها و از افعال خير    كنداز كتاب تيمائوس افالطون هم نقل می  .كندخود پرواز می

به عالم طبيعت نازل نموده  .خداوندي است زيرا    ،تا عالم داراي درك و عقل باشد  ،نفس را خداوند 

معقول نبود كه عالم با نهايت اتقان و استحكام داراي عقل نباشد و داشتن شعور و عقل هم بدون نفس  

اين نظر افالطون بود و به همين خاطر خداوند نفس را به عالم طبيعت فروفرستاد و در    .شدسر نمی مي

   .ابدان انسان مستقر نموده تا اين عالم كامل گردد

 نظر ارسطو در هبوط نفس 

نفس وقتی كه در عالم    .عقلی و حسی است  :كند كه طبيعت دو قسم استاز قول ارسطو نقل می  

عقل بود افضل و اشرف از عالم حس بوده به عالم حسی تنزل نموده تا از عالم حس كمالی را براي  

تنزل نفس به عالم حس و ترك عالم عقل نبايد ايراد گرفت زيرا كه نفس   به بنابر اين .خود دريافت كند

كند ارسطو نقل می   در جاي ديگر باز  .نندكارسطو بيان مینظر  براي هر دو آفريده شده است كه اين را  

كه نفس اگر عالم برتر را ترك كند و به عالم پائين و حسی آيد به خاطر نيرو و قدرت نفس بوده كه به  

تا اينجا گفتيم نفس انسان   .عالم طبيعت نازل شد تا عالم طبيعت را تدبير نمايد و منافعی را به آن برساند

 . شده و به بدن تعلق گرفته استاز عالم باال و ملكوت نازل  

 هبوط نفس و ارتباط آن با جسمانیه الحدوث 

تنزل نفس از عالم ملكوت چگونه با جسمانيه الحدوث بودن نفس  آن گاه اين سوال مطرح است كه  

گفتيم نظر جسمانيه    ؟اول ببينيم جسمانيه الحدوث چه بود  ؟آيا منافاتی دارد يا ندارد  ؟قابل جمع است

آيد ماده در حركت جوهري تبديل  الحدوث اين است كه نفس انسان در مسير تحول ذاتی ماده بوجود می 
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

ارزشی است كه در حركت جوهري تحول يافته  در حقيقت نفس انسان همان ماده بی  .گرددبه نفس می 

گشته به همين خاطر انسان مورد خطابات الهی قرار گرفته و بحث   و به موجود مجرد نفسانی تبديل

انسان مطرح می  الحدوث    ،شودتكليف در مورد  اينكه نفس در عين حال كه  اما طبق نظريه جسمانيه 

مجرد تبديل گشته است با نظريه    به  اوجسمانيه الحدوث است و در حركت جوهري ماده به نفس و  

خير ولی نحوه و كيفيت وجود نفس در عالم ملكوت با    وجود نفس قبل از عالم طبيعت تنافی ندارد؟

وجود نفس قبل از عالم طبيعت در خزائن الهی به اين معنا    .كيفيت وجود نفس در عالم طبيعت فرق دارد

بلكه نفس در    ،عالم طبيعت هست وجود دارد  نيست كه نفس در آنجا به همين خصوصيت نفسانی كه در

در عالم عقل    ،عالم ملكوت به عنوان يك موجود عقالنی و بسيط است كه نيازمند محل و بدن نيست

نفس حجاب ندارد و همه كماالت را دارا است ولی در عالم طبيعت كسب كماالت براي نفس تدريجی  

 . است

هاي غير متناهی كه فس در مبدأ عقالنی مثل صورتتصور نشود كه وجود ن  :گويددر جاي ديگر می 

بلكه وجود نفس در مبدأ عقالنی وجود شريف بسيط    ، در هيوالي اولی هستند است كه بالقوه وجود دارند

درك اين مطلب نياز به بصيرت قلبی و گذر از علم اليقين به   :فرمايندبعد می  .و غير قابل تجزيه است

اري بر اين موضوع تأكيد دارند كه خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از  روايات بسي  .عين اليقين دارد

مفهوم روايات داللت می كند به اينكه قبل از عالم طبيعت و ماده عوالمی بوده    و  اجسادشان خلق كرد

است كه نفس در آنجا وجود داشته است و اين امر منافات با نظر جسمانيه الحدوث ندارد چون نه تنها  

بلكه جميع موجودات عالم طبع و ماده داراي جان و ملكوت هستند و حقيقت روح و ملكوت از   ،انسان

دانيم بلكه از عالم باالست كه نحو تعلقی به ماده پيدا كرده است  عالم ماده و جسم نيست اين را ما می

از جمله نفس  اند  كه هركدام به حسب خود از نقطه خاصی نزول كرده و نحو تعلقی به ماده پيدا نموده

تواند كسب  هانی را از كمالی كه بواسطه مجرد بودن نمیانسان كه از عوالم مجرد باالست و چون ديد ج

بنابر اين از عالم ملكوت به ناسوت هبوط   ،در عوالم كثرت پائين است نكند و به دست آورد و آن جها

ها دو ماده  موده و پس از كسب آن نمودند لذا براي به دست آوردن كماالت كثراتی رو به پائين نزول ن 

پس در واقع بااليی بوده آمده به پائين و بعد به باال    .شودبه باال صعود نموده و به حضور حق نائل می

 .  بازگشت نموده است

 نظر جمهور فالسفه در هبوط نفس 

مانده   اين اصلها در  طين و كاوش آن به علت نبودن تف :جمهور از فالسفه گفتند  .برگرديم به مطلب 

ها را كه  د آننمی بين  «تراهم تحيروا»اي دارد  يعنی چون نفس را نشناختند كه چه حاالت قطعيه  بودند
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

آيا تجرد    ؟آيا اين بقائی است  ؟آيا اين نفس حدوثی است  ،گوينداند چرا میدرباره نفس به تحير افتاده 

م بعضی به تناسخ ارواح قائل شدند و  بينيبه همين دليل در عبارت بعدي می  ؟تعلقش به چيست  ؟است

 نداريم  وجدان در مورد نفسی گفتند كشف  برهان درباره نفس نداريم بعض  بعضی گفتند ما اصال نظر و 

اگر تو بگوئی او حادث    «فإن قلت أنّها حادثه ذاتا»دهند  حاشيه جواب می   و به اطوار و شئون قائل شدند

يعنی اگر تو بگوئی نفس كه بدن را تصرف كرده مانند دكاندار   «صدقت و إن قلت حادثه تعلقا»است  

اگر   ، نيست كه دكانش را تصرف كرده چون دكاندار ممكن است برود و يك نفر به عنوان معاونش بيايد

شناسمش هرچه  در آخر به اين نتيجه رسيدند چون نمی   ؟بگوئيم قديم است قبول دارم چرا قبول دارم

 .شما گفتيد قبول دارم

را پيرامون  نظر ارسطو و افالطونپس در ابتدا آمديم نظر حضرت صدرا را بررسی كرديم كه ايشان  

  جمهور فالسفه اي از  و بعد عده  هبوط نفس با جسمانيه الحدوث منافات ندارد  گفتند نفس بيان كردند و  

پس اگر بگويند   ،هستيم  در عظمت نفس حيران  توانيم بشناسيمچون اصال ماهيت نفس را نمی   :گفتند

   .شناسيمحادث است قبول داريم و اگر بگويند قديم است قبول داريم چون نمی 

 ارشد                     آدمی اعجوبه اسرار شد  جسم و جان پاك با هم ي

نفس    كه بتوانداما براي آن  ،وقتی نفس در اين تن عفن قرار گرفت تن انسان اعجوبه اسرار الهی شود

   .و تن را از هم تميز بدهد

اي كه جمال نورانی علی بن موسی الرضا از زير سايبان محمل نمايان  لحظه هم  كه در اين روز عزيز

توانستند بعضی در تحير ماندند و نمی   ،اي به سجده افتادندعده   .مردم محو تماشاي حضرت شدند  ،گشت

   بر محمد و آل محمد صلوات.   .ضرت بودلب از لب بگشايند كه از شكوه و عظمت نفس قدسی ح
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

 « بسم ا... الرحمن الرحيم»

 14/11/80، تاریخ نوار: 8/4/1400تاریخ ارائه: ارائه: ع.سادات.میرعابدینی، 

جلد نهم اسفار می باشد    350تا    348عنايت حضرت استاد مبحث درس نفس را  كه در صفحات  با  

 كنيم. بيان می

خواهند تثبيت فصل سوم میحضرت صدرا بعد از فصل دوم كه درباره حدوث نفس بشري است در   

براي همين بعد از اينكه از گذر حركت جوهري مسائل و مشكالت نظر    ،جسمانيه الحدوث نفس را بكنند

نظر كسانی كه قائل به حدوث نفس    باقی مانده  مشهور مكتب مشاء را پاسخ دادند دوباره برگشتند به 

   ب حكمه االشراق يعنی سهروردي است.ها صاحب كتااز جمله آن  ،هستند

 اصطالحات خاص سهروردی 

در ردّ قدم نفس می آورد تقريبا همان حجج قائلين به حدوث نفس است كه  سهروردي  ی كه دليل  و 

البته    ،اسفار بيان شده و در مباحثه روزهاي چهارشنبه هم مفصل روي اين نظر كار شده  334در صفحه  

چيزي كه هست اين است كه نظر حجج قائلين به حدوث نفس تفاوت كمی با نظر سهروردي دارد چون  

  . كه منظور همان نفس است  قی بيان شده مثل انوار مدبره انسيهي اصطالحات اشرادر اين نظر سهرورد

انوار   ، لغت برزخ كه اگر دقت بكنيد در الفاظ خود كتاب لغت برزخ دارد كه منظور همان جسم هست

   .قاهره دارد كه همان عقول هست و حاال غيره

 نظر صاحب حكمه االشراق درباره حدوث نفس 

در اين درس حضرت مالصدرا می خواهند به ردّ و ايراد نظر صاحب  وئيم كه  پس يكبار ديگر بگ 

را اگر دقت بكنيد عبارت عربی اين    348صفحه    ،كتاب حكمه االشراق درباره حدوث نفس بپردازند

ه قبل البدن و اّن لكل شخص انساني ذاتا تعلم  فس االنسانيالنور عن الن  و ليس هذا»هست كه  

احوالها الخفيه علي غيرها فليست االنوار المدبره االنسيه الواحده و اال ما علم واحدا نفسها و  

  «كان معلوما للجميع

اگر نفس يا نور قبل از بدن موجود باشد    «االنسانيه  و ليس هذا النور عن النفس»  :سهروردي گويد

 . از دو حال خارج نيست يا واحد است يا متكثر

هركسی علم    آيد  پس الزم می   ،دارد  وحدتاگر واحد باشد در اين صورت يا هنگام تعلق به بدن   

علم دارد كه ديگري از  در حاليكه هركس به ذات خودش    ،داشته باشد به آن چيزي كه ديگري علم دارد

ي  چون همه درك ندارند پس چون همه يك جور درك ندارند طبق بيان سهرورد  ؟چرا  خبر استآن بی 

حالت   .ت از حالتی كه سهروردي در نظر گرفتهنيست اين يك حالنفس يا انوار تدبيركننده انسان يكی  
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   ارائه کالس صبح
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 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

يا نفس هنگام تعلق  -1  :دوم اين است كه يا نفس متكثر هست اين هم خودش دو تا زير مجموعه دارد

 يا از اول متكثر بوده-2 ،به بدن متكثر بوده

علت اينكه نفس مجرد هست و جسم نيست تا تقسيم    پيدا بكند بهام تعلق به بدن كثرت  اگر در هنگ  

يعنی قبل از تعلق به بدن هم تكثر   ،يا نه از اول كثير بوده  ،كندنمی  او تجزيه شود پس كثرت هم پيد

يا اين تكثر   ،داشته حاال اين كثرت و امتياز طبق بيان سهروردي يا به واسطه شدت و ضعف نفوس هست

 .كندكند و نادرست اعالم میی بوده كه هردو حالت را هم رد میبه خاطر عوارض بدن

پس فرضمان كه نفس را قديم گرفتيم باطل    .پس نتيجه می گيرد هريك از اين حاالت نادرست است  

برگرديم يكبار ديگر می خواهيم نظر سهروردي    .می شود و حكمی كه نفس حادث هست ثابت می شود 

 .بيان كنيمرا در قالب سه بخش 

ها يكسان درك داشته باشند و بفهمند كه اين  يكی اينكه اگر نفس واحد باشد بايد همه انسان  -1 

 . طور نيست

اگر نفس از اول متكثر باشد يا اين تكثر وامتياز به خاطر شدت و ضعف نفوس  دوم می گويد:    -2  

سهروردي باالخره يك نفوس غير  هست كه در اين صورت چون نفوس غير متناهی هستند به گفته آقاي  

براي همين امتياز   متناهی در آن عالم پيدا می شود كه با هم يكسا ن هستند و هيچ امتيازي بر هم ندارند

اين دليل سهروردي نمی تواند به شدت و ضعف نفوس برگردد اين هم از اين حالت  و تكثر نفوس طبق  

بدنی است يعنی اين تكثر را يا براي شدت و ضعف    يا تكثر در عوارضگويد:  می  كه باز ادامه دارد و

داند كه گويد چون طبق فرض  داند كه اين را رد كرد، يا اين تكثر را بر اثر عوارض بدن مینفوس می 

 .بدنی پيدا نشده تكثر نفس هم در اين حالت منتفی هست

لق نفس به بدن  سومين حالتی كه در نظر سهروردي است اين است كه يا تكثر نفس در لحظه تع  -3

علتی كه نفس مجرد است تا تقسيم    كثر عددي كه اين اتفاق می افتد بههست كه اين مربوط می شود به ت

   . و تجزيه شود پس كثرت هم اينجا منتفی می شود

تواند واحد باشد دليل هم  فرمايند: پس طبق نظر شيخ اشراق نفس قبل از بدن نمیحضرت استاد می 

برزخ را گفتيم طبق نظر سهروردي كه برزخ به معنی    .برزخی هم نيست  ،شودتكثير هم نمیآورد ديگر  می

شدت و ضعف هم كه ندارد نتيجه چه می شود؟    ،جسم بودن است حالت جسمانی هم كه نفس ندارد

نه كثير است پس بهتر است بپذيريم نفس قديم نيست يعنی    ،نتيجه اين می شودكه نفس نه واحد است

 . حادث است يعنی ن وجود نداردقبل از بد
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 پاسخ حضرت صدرا بر نظرات سهروردی 

دهند كه حاال ما دو پاسخ  آقاي سهروردي سه تا جواب می   اين سه دليل  اما حضرت مالصدرا بر  

   .بيان می كنيممالصدرا را 

بيان  ما می  :فرمايندحضرت مالصدرا می -1 بكنيد طبق  بدن موجود است دقت  از  نفس قبل  گوئيم 

ود است و اتفاقا كثرت هم دارد و امتيازش به شدت و ضعفش  نفس قبل از بدن موج :گويدصدرا میمال 

گفت  ز بندهاي بيان سهروردي اين بود كه میچون يكی ا ،شودهم هست نه عوارضی كه بعدا ملحق می

ملحق می    بدن  بخاطر شدت و ضعف نفوس به خاطر عوارض بعدي هست كه بهتكثر نفس پيش از بدن  

   .تواند موجب تكثر نفوس شودشود و می 

كند به اين موضوع كه نفس قبل از بدن موجود است و كثرت هم  حاال حضرت مالصدرا اشاره می

ه اگر بعد دارد و امتيازش هم به شدت و ضعف است نه به عوارضی كه بعدا ملحق به بدن می شود ك

بگوئيد اگر تكثر امتياز را به عوارض بدنی بدهيم كه قبل از نفس بدنی نبوده كه نفس بخواهد امتياز و  

 . تكثرش را از بدن بگيرد

نفس قديم است منظور وجود عقالنی نفس است و الّا نفس را خودشان    :فرمايدالبته اينكه مالصدرا می 

از بدن مثل    قبلدانند كه اين نفوس  ف را به اين صورت می حاال تكثر به شدت و ضع  .دانندحدوثی می

فاطمه    نفس  نيستند مثل نفوس كه حاال در طبيعت می بينيم كثرت دارند مثل  نوع   افراد يك ماهيت و يك

   .بلكه اين نفوس مثل اجزاي يك عقل هستند ،مرضيه نام نيستند ،نام

 ؟اجزاي يك عقل هستند گوئيم نفوس مثلچرا از لغت مثل استفاده می كنيم و می 

چون عقل اجزاء ندارد چون تركيب ندارد براي همين براي اينكه بخواهيم موضوع را بهتر بفهميم از   

چون نفوس در    ؟لغت مثل استفاده می كنند چرا مثال به عقل زدند؟ و فرمودند نفوس مثل اجزاي عقلند

قلی  عقل صورت عقلی دارند و امتياز صورت عقلی هم به شدت و ضعف است و نفوس چون صورت ع

  تكثر و   پس  .دارند با وجود عقل و در ضمن وجود عقل موجود هستند و مثل جزء وجود عقل هستند

معناي شدت و ضعف هم اين است كه   .شان هستامتيازشان هم به خاطر شدت و ضعف مرتبه وجودي 

وجود  يعنی عالوه بر اين چيزي كه خودش دارد مرتبه    ،وجود شديد مرتبه باالتري از وجود ضعيف دارند

افتاد موضوع  د دارد و براي خودم جا نمی واي كه وجيك نكته   .گيردضعيفی از نفس را هم در بر می

   .شدت و ضعف نفس بود

دّي  مُ   ،دّيبه انواعی تقسيم كرده بودند و گفته بودند نامتناهی شامل انواع عِدر جايی ديدم نامتناهی را  

 . دّي استو شِ
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يعنی آن چيز از نظر عدد وجود و كثرت عددي نامتناهی است نامتناهی  :  هدف از عدم تناهی عدّي 

   .عدّي يعنی كثرت عددي

 . نامتناهی از نظرمدت و زمان وجود هست :در نامتناهی مدّي

 . ی از نظر شدت وجود هست: نامتناهنامتناهی شدّي 

اين مربوط   كنيم و حضرت مالصدرا می فرماينداش صحبت می ی كه ما داريم دربارهو اين قسم 

جا كه عقل متكثر دانسته می شود و در واقع نفس هم متكثرمی شود و  شود به نامتناهی شدّي و در اينمی

 . بعد به تعبير سهروردي اين حالت محال است

دانند نه اينكه اگر گفتيم نفوس قبل از  هدف مالصدرا از تكثر عقل يا نفس را تكثر از نظر شدّي می 

قبل از عالم طبيعت در عالم عقل موجود بودند منظور اين است كه بگوئيم با كثرت    و  بدن يا قبل از دنيا

ه آن شدت و ضعف وجودي  گردد بمی  اين كثرتشان بر  ،عالم موجود بودند نه  درعددي نامتناهی شدند و  

حاال اين عدم تناهی شدّي كه در عقول هست و به عبارتی در موجود مفارق هست به لحاظ قرب وجودي  

به لحاظ قرب  كنند  اينجا بيان می  ؟اين هم نكته جالبی بود كه اين شدت و ضعفشان در چه هست  است

 .وجودي هست كه اين نفوس به ذات قديس خداوند دارند

پس چون نفس قبل از بدن با عقل موجود است وجود شديد غير متناهی دارد و وجودش از نظركمال  

شدت وجود متناهی می شود    همين نفوس وفتی به عالم طبيعت آيند هم از نظر   و شدت غيرمتناهی است 

از لحاظ شدت و ضعف حالت    .متناهی می شود و كثرت عددي به خود می گيردابدي  به لحاظ    و هم  

 . شدّي دارد و شدّي آن هم متناهی است

پس همان طور كه گفتيم امتياز عقل به قرب و بعد وجودي نسبت به خداوند هست و چون نفوس   

هم گفتيم شبيه جزء عقول هستند يعنی وجود نفوس قبل از بدن عين وجود عقول هست براي همين  

ت و برخالف  نظر سهروردي  وجود اسوجود نفس قديم است و قبل از بدن م  :فرمايدحضرت مالصدرا می 

 . امتيازش هم به شدت و ضعف هست اتفاقا

می  قديم  را  نفس  كه وجود  نظر خودشان  تثبيت  براي  میبعد مالصدرا  اشاره  به سخن  دانند  كنند 

 « كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين»يا جمله    الالحقون  نحن السابقون»  :فرمايندكه می  )ص(پيامبر

با    ،ض الهی هستند هم از آغاز بودندی نفس رسول و امامان چون واسطه في يعن  ؟يعنی چه هم همراه 

در واقع    )ص(معناي اين عبارت پيغمبر  :خواهند بفرمايندمیكه    .هم پس از آن بودند  ،ممكنات بودند

اين از پاسخ اول حضرت مالصدرا به بيان    .اشاره دارد به نظر قدمت وجود عقالنی نفوس قبل از بدن
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اما گفتيم دو پاسخ را مالصدرا دادند در واقع سه تا پاسخ را دادند ولی ما به دليل ضيق وقت    .سهروردي

 .دو پاسخ را خدمتتان می گوئيم

سهروردي اين هست كه سهروردي معتقد بود نفس نمی تواند  پاسخ ديگر مالصدرا به دليل آقاي   -2

تواند واحد باشد  نفس نمی   :گفتگفت نفس حادث است می واحد باشد يكی از داليلی كه سهروردي می

 . نه قديم نه كثير است و اصال كال وجود نفس را حدوث می دانست ،گفت نفس نه واحد است می

نفس نمی تواند واحد باشد چون استداللش اين    :سهروردي اين بود كه می گفت  نظر  يكی از بندهاي 

بود كه هر ادراكی كه يك نفر دارد بايد همان ادراك را ديگري هم داشته باشد و چون در عالم ناسوت  

ها يكسان باشند به خاطر همين هم نفس نمی تواند واحد باشد يعنی همه  اين اتفاق نيفتاده كه ادراك

 . ها يك نفس واحدي داشته باشند انسان

كه مقصود از اين ادراكی كه شما    :فرمايدحاال حضرت مالصدرا در پاسخ به اين بيان سهروردي می 

اگر هدفتان از ادراك ادراك حسی باشد و بگوئيد چون ادراك حسی افراد در عالم  گوئيد چه هست؟  می

اين درست نيست كه بيائيم بين ادراك و نفس پيوند برقرار    .ناسوت يكی نيست پس همه يك نفس ندارند

كنيم چون ادراك حسی وابسته به ابزار حس است نه متأثر از نفس پس طبيعی است كه ادراك حسی  

اش هست  طور كه گفتيم از چشم و گوش و حواس پنج گانه  افراد متفاوت باشد چون ادراك حسی همان 

و اگر منظورتان ادراك بخواهد يك ادراك حسی واحد داشته باشد  اصال لزومی ندارد كه نفوس انسان  

بدن نيست براي همين    ابزار   عقلی است كه ادراك عقلی به ابزار بدنی اصال بسته نيست چون وابسته به 

  ادراك عقلی يك نفر را می توانند بقيه افراد هم داشته باشند مثل ادراك ذات كه بين همه مشترك هست 

 . مشترك است بين همه   خودشان دارند وجودي  به ذات  يعنی دركی كه همه 

زند به ادراك اوليات و بديهيات كه اين ادراك  زند مثال میو مثال بعدي كه حضرت مالصدرا می 

كل بزرگتر از جزء است اين يك امر بديهی است درك   جمله  بديهيات نياز به ادراك حسی ندارد مثل

نحو حضرت    ينبديهی هر انسان نسبت به اين جمله دارد و اين ميان همه انسان ها مشترك است و به ا

دهند اين پاسخ حضرت مالصدرا بود به بيان آقاي سهروردي  آيند پاسخ سهروردي را میمالصدرا می 

 .دادند

 حضرت استاد موسوی مطلبی در حقیقت نفس از بیان 

گوئيم كه حضرت استاد  اما در پايان مطلبی را در حقيقت نفس از بيان حضرت استاد خدمتتان می  

خواهند ما را به حقيقت  هايی كه از تكثر نفس شد می صحبت   درون  ها و درحاال وراي اين قيل و قال 
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نفس است مثل يك شيئی هست كه  نفس يك    .حقيقت نفس واحد است  :نفس متوجه كنند و بفرمايند كه

 .تابد يك جور حالت مرآتی داردهاي گوناگون می در آينه

براي فهم بهتر اين مطلب حضرت استاد آمدند به اين صورت تجسم دادند كه شما يك آجر را در  

نظر بگيريد يك نهال سبزي را در نظر بگيريد و يك محيطی كه آن آجر و نهال را در وسط آن محيط  

ها با  ز اين آينههايی قرار داديم كه هركدام اتا دور اين را آينه  هاي يكسان دوراديم و به فاصله قرار د

يكی غبارآلود است، يكی   .دارند هركدام يك خصوصيتی دارند ءهاي يكسانی به شی وجود اينكه فاصله 

واقع شما آمديد  يكی شكسته است و الی آخر در    ،دهدتصوير را به خوبی نشان نمی  ،است  اش كمجيوه

دهد اما هركدام تفسيري متفاوت از ديگري نشان می   ،ها را به يك اندازه در قاب قرار داديدهمه اين آينه

فرضا آينه كوچكتر عكس نهال را    .ها با ديگري فرق داردچرا؟ چون گفتيم خصوصيت هركدام از آينه

ها تصوير  پس نهال يكی است اما به تعداد آينه  .گيردآينه شكسته نهال را شكسته می   ،گيردكوچكتر می

 . متفاوتی ارائه شده

بالتشبيه اگر ما نفس را همان نهال يا كتاب در نظر بگيريم و آينه ها را دل    :فرمايندحضرت استاد می 

يك حقيقت و جلوه حق هست و تكثر و انقسام آن در دل ها صورت می گيرد    هاي مردم بدانيم نفس 

 . خواهند با او انس بگيرند همراه باشند آن را بخواهند كه هستند و چه هستندبايد ديد آن دل هايی كه می 

بيان ناقصم خدمتتان ارائه كنم براي    آوري  اين مطالبی بود كه جمع  كردم و سعی كردم با فهم و 

 ح حضرت استاد صلوات.  پايان شادي رو 
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 « بسم ا... الرحمن الرحيم»

 15/4/1400رنگین کمان، تاریخ ارائه:   خانم :  دهنده ارائه 
خانم عاطفه سادات    و تا حدي بررسی شد در جلد هشتم اسفار در جلسه گذشته نظر حكمه االشراق

اما اميدوارم    ،كالس احساس كردم خانم ها خيلي استفاده نكردند   در  البته  )  ،تقريبا كامل آن را بيان كردند

حاال يك مقدار    .خود متن اسفار بود  شديدداديد متوجه ميمي  بعد گوش داده باشيد چون يك بار ديگر گوش  

   ( سرعت بيان باال بود ولي مطلب كامل كامل بود

استاد بعد از اينكه نظر صاحب حكمه االشراق را گفتند به روش    :اين جلسه هستدر    بحثی كه اما   

  جهت بحث   ،بيان جزئیكردند عالوه بر بيان كلی متن اسفار نه  تالش می   يعنی ايشان)  هميشگی خودشان 

بنابراين همين طور كه مطالعه كرديد استاد   .استفاده كننداز بحث ها خانم  هكه هم كنند را جوري عوض

 . (خواستند كاربردهاي اخالقی و تا حدي اجتماعی را از بيان حكمه االشراق در بياورند

واهش كردم  تا حاال چند بار خ  و  هايي كه من در كالس مباحثه روز چهارشنبه تأكيد كردم يكي از نكته ) 

هاي كاربردي كه استاد از اي كه بين متن اسفار و استفاده كه تالش كنيم سخن استاد را بهتر بفهميم و رابطه 

نتيجه اخالقي   ياد بگيريم كه در كنار متن اسفار كه محض فلسفه است    و اينكه  برقرار كنيم  كنندمتن اسفار مي 

ها تا مثال اينجا استاد از نظر صاحب حكمه االشراق يك نتيجه گرفتند كه توي مباحثه  بگيريم و نتيجه عرفاني

تفاده از اين  شاء ا... تالش كنيم ببينيم كه استاد چرا اين اساالن رو نيامده االن هم مورد بحث من نيست اما ان 

 ( نظر را كردند

 کاربردهای اخالقی و اجتماعی نظرات سهروردی 

ها  كه محيط   :فرمودند  بيان كردند  االشراقد رابطه نفس و تن را از ديد صاحب حكمه بعد از اينكه استا

اگر كسی در محيط    :يك نتيجه محيطی از آن گرفتند و بعد فرمودند   .كند نه نفستن ها را درست می

اگر در محيط توسط بود    ،شودفرهنگش به همان اندازه می   ،آيدكوچكی بود طبق همان محيط به بار می 

آيد و اگر در محيط عالی بود با همان شيوه يعنی با همان شيوه علوّ محيطی در  با آن توسط به بار می

يكی اين يك    ؟گيري كردندچطور نتيجه استاد  آيد كه به نظر من اين جاي كار دارد كه  واقع به بار می

   .مطلب

گفتند    را  يك نظر كلی  آوردند و  كاتيب فالسفه غرببعد استاد موضوع عقل و تجربه را از ديدگاه م

نظر   منهاي  استاد خودشان  اين است كه  آن  و  اين بحث اصلی روشن هست  با  بحثشان  آن  ارتباط  و 

كند كه داند و اين طور بيان میحضرت صدرا كه نفس را در اين نشئه در واقع جسمانيه الحدوث  می

هميشه    كنداست از جسم پيدا شده بعد استكمال پيدا می  يعنی نفس ضعيف  ،كندمی  انفس استكمال پيد
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   ارائه کالس صبح
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چون  در بيان حضرت استاد ما هميشه اين مطلب را داشتيم كه نفس با عظمت است  نظري دارند يعنی  

و هميشه در درس هايشان با وجودي كه اسفار    استاد جهت تجردي نفس را صد در صد قبول دارند

اينكه فرمودند در مكاتيب فالسفه غرب  كردند  به ما تفهيم می  ايدادند به چنين شيوهمالصدرا درس می 

خواهند بفرمايند كه عرفا نفس را يك حق  روشن است چون می  دانند عقل و تجربه رادو چيز را اصل می 

ولی مكاتيب فالسفه غرب در واقع عقل و تجربه را    ،داننديك عظمت می  ، يك اصل  ،دانندمحض می 

بعد از اينكه اين    .كنندكنند يا كمتر مطرح می اين ديدگاه تجردي نفس را اصال مطرح نمی   .داننداصل می 

بيشتر اين است      مهدف  .فرمودند آمدند روي عظمت نفس از ديدگاه مالي رومی رفتنداستاد    مطلب را  

كنند فراموش نشود به آن توجه شود چون گاهی اوقات كمتر به  درس باز می  كه آن شعباتی كه استاد در

من قطعه زيبائی پيدا كردم از مالي رومی و آن نفس انسان را همچون    :استاد فرمودند  .شودآن پرداخته می 

از جبروت به ملكوت و از ملكوت به ناسوت می رسد    ،سپاردداند كه از ازل تا ابد راه میمسافري می 

ا... كه ما و شما  شاء   گويد تو كه هستی آيا ارزش همراهی مرا داري؟ انآيد میتی به بدن می رسد می وق

كرديم حاال داريم متن اسفار را توجه  بعد از اينكه يك مدت خيلی فقط به بيان استاد و رساله توجه می 

« المرابع  الضأن الرابع الي احسن»د  ا... كه دوره بعدي ما پيوند برقرار كردن بين اين دو باششاءكنيم انمی

كه اين نفس ناالن    :كنند می فرمايندكنند و يك حال و مقالی از نفس بيان می را از مالي رومی بيان می 

برد از هر غمامی  و حيران در زندگی است يا زندگی پس از حيرانی است ولی از هر صوت لذت می

گردد تا به جهت تكميل آن خود را به او ارائه دهد ولی به قدري  پذيرد نفس پی يك چيزي میسايه می

 . سازدها او را نا اميد نمی اميدها روبرو شود ولی آن بزرگوار است كه هرچند در مسير خود با بی 

 ارتباط نفس قدسی و امید در زندگی 

وقتی نفس انسان علوّ درجات  توجهم بر اين بخش بيان حضرت استاد بود كه خواستند بفرمايند كه  

   . شودهايی در زندگی نااميد نمیه داشته باشد غنی داشته باشد استكمال داشته باشد با كوچكترين ضرب

بازند دهد فورا خود را میسختی كه بوي نا اميدي میآنان كه در ضعف باشند با اندك    :استاد فرمودند

شنود ولی همچنان اميدوار  ها را فراوان می كنند ولی حضرت نفس نا اميديو دست و پايشان را گم می 

پس اگر روزي   .شودنمی  ها نا اميداميديداند او راست است و چيزي كه راست باشد از بیاست چون می

دانيم كه كار حق است استاد تجسم  انداز روزگار افتاديم نبايد به هيچ وجه نا اميد باشيم زيرا می به دست 

د تا خفتگان را بيدار بسازد و اين اطمينان و يقين را در  ردادند مطلب را كه فردي آرزوهايی در دل دا

ها را من اين )  .اي در مسيرش قرار نگيردمگر اينكه خفته  ،اي برسد بيدارش كنددل دارد كه به هر خفته 

و گرنه آن را كه در     ( خوانم مي خواهم يك استفاده كنم اميدوارم بتوانمعمدا دارم عين جمالت استاد را مي
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اين بزرگترين فيض اوست كه خفته را بيدار و ناشنيده را شنوايش    .كندمسيرش قرار گرفت بيدار می

او هم خودش در افعالش اميدوار است و هم آن كسی كه در مسير او قرار    «يبسط الرجاءو  »  سازد

بينيد وجود آن به شما  هاي عالم را هم بشكافيد می اگر در زندگی جان بلريان   . شودگرفت اميدوار می

  ، طرابيدحتی اگر دنيا هم پر از برليان باشد و در اختيار شما قرار گيرد باز هم در اض  ،دهداضطراب می

نمي دانم هفته گذشته چه جوري اين درس ) چون بيم داريد همان كسی كه نزديك شماست آن را بربايد  

 . (را گرفتيد؟ چقدر توجه كرديد ولي جمالت استاد واقعا ارزشمند است 

اگر ديگري هم امين باشد    ،اگر آنكه نزديك شماست امين باشد ديگري ممكن است نا امين باشد 

اش هرچه فشارش دهند در جان سالك محكمتر باشد اميدواري   ،اما اين گوهر نفس نه  ،اجتماع نا امن است

استفاده كردم و دوست دارم بخوانم جمالت استاد را چون به     از اين بخش سخن استادمن  )   . بيشتر است

 .( نظرم با توجه درس نگرفتيم

  ، اصوال محال است كسی كه در مسير عرفان نفس قدسی باشد از اميد به دور باشد  :فرمايندمیاستاد   

يا آن وجود اميدوار را نداشته باشد بعد استاد فرمودند وقتی كه اين نفس آمد هر جانی كه    خشن باشد 

ا از دام او  زد تحتی اگر آن جان پر و بال می  ،داشتكرد و نگهش می با او سنخيت داشت او را حفظ می

  .حيف توست كه ملعبه شاهين ديگر قرار بگيريتو حقّ فرار از دام مرا نداري    نه  :گفتفرار كند می 

استاد   و  است  اميد  بحث  آن  اصلی  نكته  و  است  ارزشمند  استاد  جمالت  اين  خيلی  است  ارزشمند 

زندگی  :فرمايندمی در  مسائل  وقتی  باشد  داشته  را  غناي خودش  آن  انسان  نفس  انسان حاصل    وقتی 

بلكه آن    ،كنداش داشته باشد احساس پوچی نمیيا اصال يك دوره يكنواختی در دوران زندگی  ،شودمی

 .حالت اميد را در خودش دارد

حاال روي بحث اميد چند تا نكته بگوئيم طبق بررسی كه فالسفه غرب در زمينه اميد داشتند يك چند   

ها رشته اميدمان را گم می  هم كه در اين مسير هستيم خيلی وقت كنم خود ما يم من فكر می ئتا نكته بگو

كنيم كه بايد يك هدفی داشت در زندگی به سوي آن هدف حركت كرد كه  در واقع فراموش می  .كنيم

صبح كه از خواب بلند می شويم با اميد از خواب بلند شويم به يك دليلی از خواب بلند شويم با شوق  

بحث اميد كه  )  .يم و در طول روزمان خستگی و كسالت برايمان غالب نباشدبيشتري از خواب بلند شو

يكي از  .هايي كه در همين سفر همراهمان بودند يك نگاه كلي به موضوع انداختيمحاال ما در كبودان با خانم 

م در اش را برداشتم دوست دارم با هم صحبت كنيمقاالتي كه در زمينه بحث اميد داده شده من چند تا جمله 

شود كه وقتی نفس انسان يك مسير حقانی يعنی يك استكمال  از ديدگاه فالسفه متأله گفته می   (اين زمينه 

خوب را داشته باشد اميد دارد نا اميدي و پوچی نشان دهنده اين است كه نفس او غبار گرفته يعنی رابطه  



                                                مؤسسه قرآ ن و عرتت حمکٌة صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد عالمه 

 

49 

 

   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

ه دچار پوچی اندك اندك  او با حق اندك اندك ضعيف شده اين است كه اميد خودش را از دست داد

   .شودمی

  ؟توانم بگويم ماديون چطور هست ه فالسفه غرب و ديدگاه تقريبا میحاال از ديدگا

 اسنایدر  نظریه امید 

ميالدي شروع شد توجه خاص به نظريه اميد و اينكه اميد در زندگی بشر    1880سال  از    :گويندمی

كند اما از كند با وجودي كه از نظر تكنولوژي دارد بشر به ظاهر پيشرفت می چقدر دارد پست رفت می

 .افتدنظر اميد بخصوص در جوانان دارد پس رفت اتفاق می 

يكی از   ؟رودخب چند تا نظريه  دادند آمدند تحقيق كردند پيرامون اينكه چرا اميد دارد از بين می 

هايی را بررسی كرده بود ولی از جمع بندي  ها  نظريه اميد اسنايدر هست و طبق آن يكسري مؤلفهنظريه

آنچه كه  نتيجه رسيدند كه    هايی كه در مورد اميد داده شده بود در اواخر قرن بيستم آمدند به ايننظريه

كند و اين روزها اميد دارد از بين مي رود به خاطر از بين رفتن آن  اميد را در دل بشريت زنده مي 

ها  نشست   هايی كه برقرار كردندبه اين نتيجه رسيدند بعد از كنفرانس   .عامل ايجاد كننده آن معنويت است

شود معنويت به صورت  چون معنويت دارد ضعيف می با روانشناسان و غيره به اين نتيجه رسيدند كه  

شود براي همين اميد هم دارد در بشر اما چون اين معنويت دارد ضعيف می   ،بالقوه در بشر وجود دارد

   .ضعيف می شود

اگر خاطرتان باشد استاد در مورد بررسی ديدگاه بعضی فالسفه غرب مثل ويليام جيمز و كارل يونگ  

هايی  ه به مذهبشان را برايمان گفتند از جمله شخصيتم در اقتضاي زمان توجحبت كردند هبرايمان ص 

م جيمز و كارل يونگ هستند آمدند روي نظريه كار كردند و وي اين قضيه كار كردند همين ويلياكه ر

به اين نتيجه رسيدند كه انسان بايد از مذهب براي افزايش اميد خودش استفاده كند و چون بشر دارد از  

دهد و نتيجه از دست دادن اميد افسردگی در  شود اين است كه دارد اميد را از دست می دور می   مذهب

گويد اميد را تعريف كنيم ببينيم يعنی  دهد و میاسنايدر يك نظر می  .طول زندگی است و موارد ديگر

بدهيد اين متن  اي امروز اضافه صحبت كردم معذرت مي خواهم ولي اجازه حاال اگر يك دو سه دقيقه ) ؟چه

 ( را بگويم خوب است 

 تعریف امید 

اميد ظرفيت ادراك شده براي توليد مسيرهايی به سمت اهداف مطلوب و انگيزه ادراك شده براي   

  :گويدكند میآيد سه تا مؤلفه تعريف می حركت در اين مسيرها می 
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

فراموش كن  هدف است -1 نبايد  بايد يك  د در همه دوران انسان در زندگی  هاي زندگی 

ند يك هدف است آنچه فرد مايل است به آن  هدفی داشته باشد كه براي آن هدف حركت بكن

 . برسد

  .عامل آن يا انگيزه اي كه به سمت آن هدف حركت بكند -2

بگيرد  ،كندسوم مسيري كه توليدش می -3 ياد  بايد  بايد در آن  زندگی  و  مسيري كه  اش 

   .جهت باشد كه يك مسيرهايی را براي رسيدن به آن هدفش توليد بكند

  ، شود آن فرد اميد خودش را از دست بدهدعامل از بين بروند موجب میهركدام از اين سه تا  

خيلی نكته    .اش را از زندگی از دست بدهد و در طول مسير زندگی فقط به موانع نگاه كندانگيزه

 .گويمبرايتان می كلیجالبی بود حاال من دارم 

روند دارند می  مثال   .يدا كردنديك زندگی روالی پ  يعنی  ها وقتی يك هدفی در زندگی شان ندارندآدم 

يا    ،كندبه سمت يك علم زندگی خودشان را تشكيل دادند خب دارد به سمت جهت خودش حركت می 

رود كه بايد هدف داشته  ديگر يادشان می  ،يا يك رشته تحصيلی  ،يك شغلی براي خودشان انتخاب كردند

ی را براي رسيدن به آن هدفشان توليد  بايد يك مسيرهاي  ، باشند آن هم در هر مرحله از زندگی بعدش

كسانی كه هركدام از اين سه مورد را كم داشته باشند وقتی   .كنند و انگيزه براي رسيدن هم داشته باشند

می  برخورد  موانعی  به  می كه  زانو  به  آمدند    .آيندكنند  روانشناسی  ديدگاه  از  آزمايشی  يك  يعنی طبق 

شود  باعث می   ، گزينه را كم دارند در زندگی شانكدام از اين سه  بررسی كردند و ديدند كه افرادي كه هر

اما نه آن كسانی كه    ،آيندخورند در برابر مشكالت زندگی به زانو می وقتی كه به مشكالت زندگی بر می 

شود كه در واقع به يك هدفشان  اين موارد را دارند انعطاف بيشتري دارند وقتی يك مانعی موجب می 

انعطاف دارند و يك هدف جديد براي خودشان    ، ريزي می كنندآيند برنامه كمتر برسند می  ديرتر برسند يا 

 . كنند و با اميد به سمتش می رونددر راستاي آن هدف قبلی انتخاب می 

خيلی برايم جالب    .شوندطور افراد چقدر كمتر مريض می بعد خيلی جالب بررسی شده بود كه اين 

می  مريض  كه  وقتی  هميشه   استاد  می بود  اشكال  ما  به  میشديم  بيمار شديگرفتند  چرا  بعد    د؟گفتند 

بخش خيلی زيادش دست خودتان    :گفتندگفتيم خب بيمار شدن كه دست خود آدم نيست استاد میمی

اگر حرارت    :گفتندمیست  دست خودتان ه  :گفتنداستاد می  .كنمحتی من اين را دارم تلطيف می  ،هست

حرارت مسئوليت در شما    ،حرارت اميد در شما وجود داشته باشد  ،زندگي در شما وجود داشته باشد
 . داشد نبايد بيماري برشما غالب باشوجود داشته ب

است    استاد هميشه اين تقسيم بندي را كردند و خيلی برايم جالب بود كه ديدم قانونی در روانشناسی   

بيند و اين تقسيم بندي در علم روانشناسی امروز انجام شده كه موانعی را كه انسان در مسير خودش می 
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

نكته اي كه    .بخشی حقيقی است و بخشی مجازي و كاذب است و حاصل افكار منفی خود انسان هست

كردند هدفم از بيان اين مطلب بحث اميدي بود كه انتهاي بحث آورده بودند  استاد هميشه به ما تأكيد می

وقتی    ، گيرد اميد در او ايجاد می شودوقتی نفس انسان در مسير معنويت درست قرار می   :و فرموده بودند

شود و بعد خيلی از موانع و عوارض ازمسير شود حرارت زندگی در او ايجاد میاميد در او ايجاد می

 . ندشوپايش برداشته می 

توان تطابق داد و اينكه چطور اميد  هايی بود كه همين ها را با واژه رجاء در آيات قرآن كريم مینكته 

به  البته  بيان شده  ما  براي  استاد  براي شا  .كنيمآن توجه هم می  در خود قرآن كريم  دي روح حضرت 

 . صلوات بفرمائيد
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

 « بسم ا... الرحمن الرحيم»

 29/4/1400م.ابوئی، تاریخ ارائه:  خانم :  دهنده ارائه 
 .براي شادي روان استاد صلوات

 برهان دوم شیخ اشراق در حدوث نفس 

شش برهان در حدوث نفس بيان شده و بحث هم    353  فحهاز جلد هشتم اسفار تا ص  348  فحهازص

  .اين برهان شيخ اشراق داراي سه قسمت است  .اكنون ما در برهان دوم شيخ اشراق در حدوث نفس است

  :فرمايندقسمت اول اين گونه بيان می

 شاغل عن عالم النور المحض االبدان فلم يمنعها حجاب و ال  و هو أنّها لو كانت موجوده قبل»

 «في ذلك العالمو ال اتفاق و ال تغير

ها را  اي آنشيخ اشراق گويد: اگر نفوس پيش از ابدان موجود بودند هيچ مانع و حجابی و بازدارنده 

آمد در نتيجه اين ها  داشت و هيچ اتفاق و تغييري در آن عامل پديد نمی از عالم نوري محض باز نمی

ندارديعنی می   . بودندكامل   از كمال تجرد وجود  مانعی  براي موجود مجرد حجاب و  بگويد   .خواهد 

برخالف موجود مادي كه حجاب ماده مانع كمال او هست موجود مجرد حجابی از كمال تجرد    :گويدمی

لذا    تغيير و تجددي هم نيست  ،اتفاق يعنی آن عوارض  ،برايش وجود ندارد و عالوه بر اين در عالم تجرد

  . يك موجود كامل هست در اين صورت براي استكمال خودش نياز به بدن ندارد  مجرد   موجود  :گويدمی

چيزي كه كامل است چرا بايد بيايد به بدن تعلق   .تعلق نفس به بدن بيهوده و باطل است  :بنابراين گويد

   .شود اين قسمت اول بيانش هستاين تعلق ضايع و باطل می  ؟پيدا بكند

بعضها ببدن و االتفاقات انما هي في   لتخصيصثم الولويه  »  :گويدگونه میوم بيانش اين قسمت د

  «ذلك الطرفاتفاق يخصص  في عالم النور المحض عالم االجسام و ليس

ات  ها به بدن نبوده و اتفاقخب هيچ اولويتی يا مزيتی براي اختصاص يافتن بعضی از نفس   :گويدمی

در عالم نور محض اتفاق يا عارضه اي كه اختصاص به آن طرف   .شودهم فقط در عالم اجسام واقع می 

گرفت؟  نفس زيد به بدن زيد تعلق  مثال    اتفاقی نيست پس چطور    اگر هم   :گويدمی  . داشته باشد نيست

خواهد بگويد كه چه مزيتی در اين تن ظلمانی هست كه از آن عالم نور و خالص بيايد در اين  يعنی می

 و اگر هم هيچ مزيتی نيست پس چطور آمده نفس زيد به بدن زيد تعلق گرفته؟ ؟!تن ناقص قرار بگيرد

   (كندهايی هست كه دارد وارد می يا در واقع اشكال  ) قسمت سوم بيانش اين هست كه  

موجب لسقوطها عن مراتبها كالم باطل  حال  وما يقال إّن المتصرفات في االبدان يصنع لها»

التعلقات  و  الحركات  في عالم  ليس  فيما  تجدد  بيان میاين  «اذال  اينكه  میگونه  گويند تصرف  كند 
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

شود اين  مراتبشان میآيد كه موجب سقوطشان از آن  دان را يك حالی برايشان بوجود میكنندگان در اب

  تجدد و  نيست اصال  و تعلقات  هم يك كالمی باطل و نادرست است زيرا چيزي را كه در عالم حركات

خواهد بگويد اين هم  نوشدنی برايش نيست تا يك حالت جديدي برايش بوجود آيد پس در واقع می

   .نيست

  :گويدپس سه قسمت دارد می

جود مجرد هيچ مانع كمالی ندارد خودش كامل است چرا بايد  اصال اين مو  گويدمیآيد  يكی می -1

 . بيايد در اين بدن ضعيف قرار بگيرد؟ موجود كامل نياز به بدن ندارد تا به استكمال راه پيدا كند

اولويتی در اين بدن ناقص نيست كه بخواهد اين نفس به بدن    ،گويد اصال هيچ مزيتیآيد میمی -2 

   .تعلق پيدا كند

شود كه موجب سقوطش از مرتبه عالی به مرتبه  پيدا نمی  نفس  گويد: اصال حالی در اينسوم می   -3

 .دانی شود

   :پس جان اشكال شيخ اشراق در اين سه بخش اين هست كه 

بلكه    ،باطل خواهد بود لذا نفس را نمی توان گفت قديم استهبوط نفس به عالم طبيعت بی معنا و  

 . بيان شيخ اشراق ن جا اين .نفس حادث است 

 پاسخ به اشكال صاحب حكمه االشراق 

اما به اين اشكال صاحب حكمه االشراق يك جواب در متن داده شده و دو جواب در حاشيه كه   

 .كنيمابتدا جواب متن را برايتان بيان می

ما   :فرمايندحضرت صدرا می « حكمه االشراق جوابا عن هذه الحجهاقول قد ذكرنا فی تعاليقنا علی » 

 از اين حجت را داريم چه گفتيم؟  تعليقاتمان در حكمه االشراق جوابدر 

  عالم العقل و كينونه في عالم الطبيعه و الحس و كينونتها في    إّن للنفوس كينونه  »گوئيم  می

براي نفوس در عالم عقل كينونيتی   :گويندكنند میبيان می   «الط كينونتها ها هناالنفس تخ  ها هناك

  ، خواهند بگويند براي نفس دو اصلدر عالم طبيعت و حس هم كينونيتی هست يعنی چه؟ يعنی می  ،هست

دو كوهواره وجود دارد كه يكی از اين ها در عالم جبروت است كه همان نور   ،دو دريا مانند ،دو ريشه

ونيت نفس در عالم جبروت مخالف كينونيتش در عالم اين كين  .محض است ويكی در عالم ناسوت است

   . ناسوت هست

 «و هي و ان كانت هناك صافيه نقيه غير محتجبه و ال ممنوعه عن كمالها العقلي النوعي»

از كمال عقلی    و مانعی  كنند اگر چه در آنجا صاف و پاك بوده حجابیدارند بيان میحضرت صدرا  
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

صيلها اال بالهبوط الي  تحال يمكن    و لكن قد بقي لها كثير من الخيرات التي»اش برايش نيست  نوعی

هرچند كه در آن عالم مانع كمالی   «االستعداداتفنون  االوقات و االبدان  واالالت بحسب االزمنه و

نش جز با هبوط  اما بسياري از خيرات برايش باقی مانده كه امكان تحصيل و به چنگ آورد  ،برايش نبوده

انواع استعدادات امكان پذير نيست كه حضرت استاد هدف از اين فنون و استعدادات را    و فرود آمدن 

توانيم بگوئيم يعنی اين را می خواهند بگويند در اين ه می  گون  به تعبير ديگر اين  .اندهاي آن گرفتهميل

هرچند    ،نفس قبل از بدن كمال عقليه و مجرد را داشت اما كمال ماديت را نداشته  :گويندمی  ،عبارت

تر را هم مرحله پائينكمال  تجردي هست اما به نشئه طبيعت آمد تا    عقلی و   تر از مرتبهمرتبه مادي پائين

بياورد و جامعيت بين كمال مادي ومجرد را پيد بكند و استحقاق خليفه اللهی بيابد يعنی در به دست  

   .واقع گويند آمدتا خليفه ا... بشود

 هبوط نفس   اهمیت نظر حضرت استاد در 

به فرموده حضرت استاد نفس بايد به عالم ناسوت بيايد و در اين بدن ظلمانی سرك بكشد و پناهگاه   

ش را استشمام نمايد او بايد ناله  هاي خو از درون اين عفن ها رائحه خودش را اين تن عفن قرار بدهد تا  

بيابد  لذت  عشق و هرمان پيدا كند تا  ،و رنج به اين عالم ناسوت   ،وصال را  نيامده بودي اين ها    اگر 

ها وهرمان  استاد می فرمايند: هر چه قدر ميل نفس به عشق قويتر باشد آن دردها و رنج   . سهمش نمی شد

 ها و ناله ها در نفس قويترند تا جوهر اين نفس در اين عالم پيدا بشود اين حساب نفس است. 

جامعيت بين كمال    يعنی  آمد كه اين خيرات و اين كمال مادي را  فرمايند:می   پس حضرت مالصدرا

 . مادي وتجرد را پيدا كند و استحقاق خليفه اللهی بيابد

 ازئيه بعد كينونتها في المقامات الكليه ال يقع ضائعبدان الجالا  في  تصرفهاف»   :فرمايندبعد می  

اند ضايع  ابدان جزئی چنانكه بعضی پنداشتهتصرف نفوس در  ات بنابر اين  پس با اين توضيح  «هكم زعم

بيهوده نخواهد بود ا...  »  و  يعلمها اال  الجليله ال  العلمبل لحكمه  الراسخون في  بلكه به جهت   «و 

دانند اين جوابی حكمتی بزرگ است كه آن را جز خداوند و راسخان در علم يعنی امامان معصوم نمی

   .ي شيخ اشراق دادندبود كه حضرت مالصدرا در متن كتاب به آقا

 

 

 ا...مقامه( به شیخ اشراق پاسخ حاج مالهادی سبزواری)اعلی 

براي تعلق نفس دو تا    (اعلی ا... مقامه )حاج مالهادي سبزواري    :اما جوابی كه در حاشيه داده شده 

ه می گويند كنند كگونه بيان میاين  .يا دو تا نكته را بيان كردند براي هبوط نفس در بدن  ،جواب را دادند
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

يعنی دو نكته به خاطرم آمد در مورد هبوط نفس در مورد ورود نفس به    «تدورانأخريان  ايضا نكتتان  »

 بدن آن هم اين است كه 

وجود   لها  ن هناك مملكه له ما كماال لم يكنذات مملكته إذ لم تك لتصيراحديهما أنّها اهتدت  »  

  .داراي مملكت شود و  نفس فرود آمد تا صاحب  «تبعا

آمده به كمال مادي هم برسد خيرات ديگري را هم كه در اين دنيا   می فرمايند:  حضرت مالصدرا

 . وجود دارد بدست بياورد

آيد تا صاحب مملكت شود يعنی چه؟ يعنی بيايد بگويد  اين نفس فرود می   :گويدحاج مالهادي می  

اين ماهيت مال من است تا اين را گفت صاحب مملكت شد چون در آن عالم    ، اين جان مال من است

 . كتی نبود به اين عالم آمد تا داراي مملكت شودممل

خواهد بگويد نفس  يعنی می  «ال ماهيه لهافضال عن ماده  فلم تكن لها ماهيه حتي يضاف عليه  » 

 «.كما حقّق أّن العقول» را ماهيتی نبود تا چيزي از ماده به او اضافه شود و نسبت با او پيدا بكند چنانكه  

بر    :گويديعنی در واقع می  «ال خالف» ها   چنانكه ثابت شد كه عقول را هم ماهيتی نيست بر عكس آن

   .ها ماده هستندعكس آن 

ها در اينجا به برعكس اين  «واقعيه العدم و بروز الماهيهللمكان الماده التي هي    بخالف هاهنا»

مملكتی نبوده   ،استعدادي هست براي مجرد ماهيتی نيستاي واقعيت عدم و بروز ماده امكان و  جهت ماده 

پس   ،وجود دارد  ولی برعكسش براي ماده اين بروز ماده واقعيت عدم وجود دارد اين امكان استعدادي

 .مملكت و سلطنت با اينكه چيز قابل ذكري نبود ولی به آن نفس اضافه و نسبت يافت

چون آنجا   ،اگر می بود چون تملكی برايش نبود  فرمايند: يعنی نفس در آن عالمحضرت استاد می  

هايش را از صنمش پركند به اين عالم آمد يعنی به اين بدن ماده آمد تا  ماهيتی نداشت كه لحظه لحظه

  . در هجر و فراق او بماند و اوجش فراوانتر شود به اين دليل در بدن مادي قرار گرفت اين يك جهتش

  :كنندحاشيه دادند اما جواب دوم يا نكته دومی كه بيان می در واقع جوابی كه حاج مالهادي در

أنّها كانت هناك نورا و شفافا  تثانيو  »   « و الصور الثنيه البهيئيه    كوسعلم تكن قابله للفهما 

ود شفاف بود ولی پذيراي عكس هاي  س در آنجا  يعنی در آن عالم نور بطور گويند كه نفمطلب دوم اين 

جسم المظلم  الي هذا العالم لتقبل العكوس بسبب بلوغ    فاهبطت»نيكو و صور زيبا نبوده لذا چه شد؟  

 بپذيرد مثل چه؟ به آن  جسم تاريك  يها را به سبب عالقه هابه اين عالم فرود آمد تا عكس   «بها

ها فيها و الي هذه العله الغائيه و نحو  و لتتمكنتقبل الصور  ل  بظهر المرآت  كما يلصق الزيبق» 

اي به اين عالم آمد تا عكس ها را بپذيرد مثل چه؟ مانند آينه  «قدس ره بقوله والحكمه جليلهأشاره  
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

زنند تا اين جيوه تاريك است عكس  اي كه پشت آينه شفاف می مانند جيوه  ،مالندكه پشت آن را جيوه می

ها را در آينه توانيم آن عكس ند يعنی در واقع تا جيوه پشت آينه ماليده نشود ما نمیها را منعكس بك

به آن علت هاي غائی و امثال آن مصنّف اشاره دارد كه گويد به خاطر حكمتی    :گويدمشاهده كنيم می 

اين واقع  در  آمد پس  عالم  اين  به  نفس  كه  است  بيانشان حاج  بزرگ  اول  قسمت  در  كه  گونه هست 

صنم  تا لحظه هايش را از    صاحب ماهيت شود  ،تا چه كار كند؟ صاحب مملكت شود  آمد  هادي گفتندمال 

 .اش پر كند

نور بوده مثل   ،يعنی خودش شفاف بوده  در اين عالم پيدا كند  مرحله دوم گويد: آمد تا عكس ها را 

شود آمد تاريكی پيدا كند كه بتواند شيشه كه دو طرفش صاف است يعنی در واقع چيزي در آن ديده نمی 

اين ها را هم با خودش  ها را در اين عالم بيابد و در واقع جهان  شورها و شيرينی  ،هاها در واقع رنج عكس

 گويد: شبستري در گلشن راز می .كند اپيد

 وليكن مظهر عين ظهورند   /جهولی ضد نورند ظلومی و 

 نمايد روي شخص از روي ديگر /چو پشت آينه باشد مكدّر

همان آينه شيشه    .كندد از طرف ديگر صورت را منعكس نمی تا آينه را جيوه اندود نكنن  :گويدمی 

است  ت و روي مكدر و جيوه ماليده شده روي مادي  س ا  شود روي آينه كه شفاف هست روي تجردمی

اين هم دو    .نفس  بشود  حق تعالی  كس حق تعالی را منعكس كند و مظهرتا اينكه با آن روي تجردش ع

  .به صاحب حكمه االشراق دادند ( اعلی ا... مقامه)جوابی كه در حاشيه حاج مالهادي 

 نظر حضرت استاد در هبوط نفس ادامه  

اين  من در اينجا    :كنيم حضرت استاد می فرماينداما در پايان نظر حضرت استاد را در اينجا بيان می 

 :گويدشعر به خاطرم آمد كه شاعر می

 انداز نفيرم مرد و زن ناليده   /تا مرا از نيستان ببريده اند 

 تا بگويم شرح درد اشتياق  /سينه خواهم شرحه شرحه از فراق 

گردم تا دردهايم را با او در  يعنی من پی پناهگاه می  گويد سينه خواهم  اينكه می  :ندفرماياستاد می  

بعد از آن خوشحالی در واقع شادان و    ،بعد از آن آرامی خوشحال شوم  ،ميان نهم تا كمی آرام شوم 

بريزم و آن  آيند يعنی بايد آن پناهگاه باشد تا دردم را در دل آن  ها از بدن در میسرمست گردم اين 

 .پناهگاه با اشك آن دردهاي مرا جواب بدهد تا بيابد من كيستم

 از درون من نجست اسرار من يا حاالت من  /هركسی از ظن خود شد يار من 
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

كند پس نفس  بد معرفی می  ،كندا معرفی میيعنی اگر اين پناهگاه نباشد هركسی از ظن خودش مر 

تميز بين بادها و نسيم ها كه حضرت استاد از اين بادها تعبير به بادهاي مهر  بايد در بدن بيايد تا در واقع  

   . نفس بايد در بدن بيايد تا تميز اين بادها پيدا بشوند  :گويند  .بادهاي لطيف و كين در واقع كردند  ،و قهر

ها از آمدن  دا كنيد و عالی بسازيد و همه اينتوانيد پياز اين مهر حق دنيايی را میحضرت استاد: شما  

 . تحه مع الصلواتبراي شادي روح و روان استاد الفا  .نفس براين بدن است
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 « بسم ا... الرحمن الرحيم»

 19/5/1400منصوری، تاریخ ارائه:  خانم :  دهنده ارائه 
و ياران باوفايشان    )ع(  شهادت اباعبد ا... الحسين  ايام  در آستانه محرم هستيم  .الحمدهلل رب العالمين

 .گوئيم را خدمتتان تسليت می 

هست كه حضرت استاد    354و353بحثمان در جلد هشتم اسفار مالصدرا اعلی ا... مقامه صفحات   

   .تدريس فرمودند 28/11/80در تاريخ 

امروز يك خالصه و يك كليّتی را خدمتتان    شدعظمت نفس بيان  مطالبی در    چون در جلسات گذشته

   . بعد ادامه مطلب در فصل سوم و يمبيان می كن

 مرور بر اشكاالت شیخ اشراق برحدوث نفس 

 كنند شيخ اشراق دو برهان يا دو اشكال را بر حدوث نفس وارد می   354و  353صفحات    در  گفتيم 

 اشكال اول 
اشكال اول اين بود كه اگر نفس قديم باشد كامل است و نيازي به تن ندارد كه براي استكمالش به   

   . اين عالم طبيعت بيايد

نفس دو اصل يا دو كينونيت است يك اصل در  براي    :فرماينددهند به اين اشكال میجوابی كه می 

يعنی   ، كمال عقلی را داراستآنكه در عالم جبروت هست  . اصل در عالم طبيعت و حس جبروت و يك 

يعنی از نظر مجرد در كمال بود   ، اما براي اينكه جامع كمال مجرد و ماده بشود ،جامع كمال عقلی هست

خواست به جامعيت كمال ماده و  رسد ميل به بدن پيدا كرد زيرا می از نظر ارتباط با ماده هم به كمال ب

 . مجرد برسد

 :البته اينجا نظرات متفاوتی را بيان كردند 

كنند از طريق جامعيت  اشكال شيخ اشراق به جامعيت اشاره می  از  در پاسخ به اين قسمت  اشكال اول: 

 آيدمی   خواهند بگويند از طريق قواي مادي بدن نفس به بدنيعنی می  .دهند به شيخ اشراقدارند پاسخ می 

 .شكال اول و پاسخ آن بودتا به تجرد و تكامل برسد اين ا

  . حالی به حالی شدن  ، تغيير  ، سنوح يعنی تجرد  . شونداين بود كه از گذر سنوح وارد می   : اشكال دوم 

زي عارض به نفس  تواند چياگر نفس قديم باشد در عالم تجرد نمی   :اينجا شيخ يحياي سهروردي گويد

مثال در آن عالم براي نفس    .حالی به حالی شدن  ،دهد يعنی يك دگرگونی تجرديشود و سنوح رخ می 

    . شودالت موجب هبوطش به عالم طبيعت میرخ دهد يا يك حالت انتظاري در نفس ايجاد بشود كه اين ح

 پاسخ حضرت صدرا بر شیخ اشراق 
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 دهند به شيخ اشراق  پاسخ می  «ثم العجب»حضرت مالصدرا با عبارت 

هبوط نفس را انكار    كنند كه چگونهاز اشكالی كه شيخ اشراق وارد می  كنمتعجب می  فرمايند:می

اگر نفس بخواهد به عالم طبيعت آيد بايد سنوحی در آن رخ دهد يعنی تغيير و    :گويندكنند و میمی

كه بعضی   :فرمايندكسانی كه روش او را قبول دارند می  تحولی در آن رخ بدهد ولی خود شيخ اشراق و

تواند به عالم عقل راه پيدا كند و در  ي كه می كند تا حدّاين عالم ارتقاء پيدا می در    آيد  از نفوس می 

تواند به عالم  ا هم اين امر ثابت شده كه نفس میفرمايند در نزد عرف آورند كه میينجا نظر عرفا را می ا

كنند كه نفس كه در  می طور بيان  فرمايند اينیدر ادامه پاسخی كه حضرت مالصدرا م  . عقل راه پيدا كند

كنند به أبيه المقدس يعنی به موطن پدر مقدس اش و اين آن موطن نفس را تشبيه می عالم عقلی بود  

بوط نفس به اين  يعنی ه  «موطن النفس الحيواينه هي بمنزله أمهم»هبوط نفس به اين عالم را گويند  

 . و به منزله موطن مادرش هستكه در حكم گهواره است  كنند به موطن طبيعیعالم را تشبيه می

 نظر حضرت استاد موسوی بر پاسخ حضرت صدرا 

درست است نفس در آن    ، ببينيد جهان مانند مهر است براي نفس  :فرماينداينجا حضرت استاد می  

اما بايد از موطن قديس پدر خودش كه در آن عالم بود هبوط كند و به اين   ،عالم عزيز و گرامی بود

پس آن نياز به مهد عالم    .مهد گهواره و جنبش هاي عالم طبيعت بيايد تا عظمت خودش را بدست بياورد

دارد به عبارت ديگر اين هست كه اصال واجب است از عالم جبروتی به ناسوت بيايد كه اگر نيايد شايد  

اين بهترين پاسخی هست    :فرمايندحضرت استاد می  .حقارت بكند بايد بيايد تا جلوه ما را دريابد  احساس

 .  كه حضرت مالصدرا به شيخ اشراق بيان فرمودند

 رجوع حضرت صدرا به قرآن و احادیث برای پاسخ به شیخ اشراق 

كنند و به احاديث  اسخ خودشان به آيات قرآن رجوع میدر ادامه حضرت مالصدرا براي اثبات پ 

  .نبوي و امامان معصوم اشاره می كنند

آيات اول تا ششم استفاده    از   در قرآن سوره تين جزء سی ام  در مورد گهواره بودن عالم براي نفس 

السافلين إال الذين امنوا و عملوا    رددناه أسفل  و لقد خلقنا االنسان في أحسن تقويم ثم »فرمودند كه  

   «الصالحات فلهم أجر غير ممنون

نظر فلسفی روي    با   البته اين يكی از تعابيري هست كه حضرت مالصدرا از اين آيه بررسی فرمودند و

 . اينجا تعبير فلسفی استفاده كردند اما اين تعابير مختلفی دارد البته آيه  كار كردند و
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ترين آن گاه او را به پائين  ،ما انسان را به نيكوترين قوام آفريديم  :فرماينداي كه آوردند می ترجمه  

اين آيه را براي اثبات  .مراتب بازگردانيديم مگر كسانی كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته انجام بدهند

 . أييد گهواره بودن عالم براي نفسبيان خودشان آوردند در مورد ت

  :حضرت حق می فرمايند  38در مورد قضيه هبوط حضرت آدم از بهشت در سوره مباركه بقره آيه   

  « قلنا اهبطوا منها جميعا فاّما يأتينكم منّي هدي فمن تبع هداي فالخوف عليهم و ال هم يحزنون»

از بهشت پائين رويد اگر هدايتی    دهند كه گفتيم همگیرا حضرت مالصدرا استناد قرار می  باز اين آيه

می خواهند اين  .كنند نه بيمی دارند و نه اندوهیها كه هدايت مرا پيروي می آيد آن از من به سوي شما 

ا شامل  برداشت را بفرمايند كه حضرت آدم از بهشت هبوط كرد به عالم طبيعت آمد و اگر هدايت خد

 . گرددكند و به جايگاه اصلی اش برمی ش شود دوباره قوس صعودي را طی می حال

كه    )ع(آورند و از علی ابن ابيطالباز پيامبر گرامی اسالم می  هم  طور كه گفتيم احاديثی راهمان 

اميرالمؤمنين  :گويندبعضی   از كلمات  البالغه هست و برخی  نهج  ا...إمراء  »دانند كه  می   )ع(از  رحم 

فرمايند: خدا رحمت كند كسی كه بشناسد  می   )ع( حضرت علی  «عرف من أين و في أين و إلي أين

 .رودآمده و براي چه آمده و به كجا می  يا بداند از كجا

وجودي همراه طبيعت    ،سان وجودي قبل از طبيعت داردفرمايند: اين مطلب بيانگر اين هست كه انمی 

اي را كه براي نفس قائل هستند وجودي در عالم  همان سه تا نشئه   .دارد و وجودي بعد از طبيعت دارد

پس اين احاديث و روايات را آوردند    .كندم و وجودي بعد از اين عالم طی میوجودي در اين عال  ،عقلی

 . براي اثبات جوابی كه به شيخ اشراق بيان كردند

 نظر حاج مالهادی سبزواری در حاشیه 

فإّن ا... تعالي جعلها  »اين طور بيان كردند    (اعلی ا... مقامه )در حاشيه هم حاج مالهادي سبزواري 

اوند متعال نفس را به ذات و صفات و افعال  كه خد  :فرماينداينجا می  «مثال لذاته و صفاته و افعاله

به معرفت    (اعلی ا... مقامه )مالهادي سبزواري  حضرت استاد از اين مطلب حاجكه  خودش مثال زده  

  .كنندداوند از گذر نفس دارند اشاره می خ

بايد به  اگر بخواهيد صفات ذات و افعال من را بشناسيد    :فرمايدجان مطلب اين هست كه خداوند می

اينجا دارند به    «من عرف نفسه فقد عرف ربه»همان عبارت    .معرفت و شناخت نفس بتوانيد برسيد

يعنی كسی كه به معرفت نفس اش برسد به معرفت خداوند هم خواهد رسيد    ،كنندمعرفت نفس اشاره می 

 «افعال النفس و ال سيّما ابداعه الكليّات و اختراعه الجزئياتو من ينكر افعاله تعالي فلينظر  »
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

كسی كه افعال حق را انكار كند بيايد به افعال نفس نگاه كند بخصوص به ابداع كليات    :فرماينداينجا می

 . شودو اختراع جزئيات كه توسط نفس انجام می 

كنيد ها را تجسم میكنيد يا تصديق می كنيد مثال كوهوقتی شما يك چيزي را تصور می   :فرمايندمی 

گيريد و براي  میمی كنيد يا چيزهايی كه نيستند در اختيار  يا درياهاي پر از برليان را در خاطرتان ترسيم  

   . ها هم ابداعاتی هست كه از نفس قدسی شماستكنيد اينخودتان خاطره می 

 پاسخ حضرت استاد به شیخ اشراق 

ده بود آيا ما  فرمايند: پس آقاي شيخ اگر اين نفس قدسی به اين عالم نياماينجا حضرت استاد می  

ا بدهد و  ها و فيض ها را به م اين همه مدركات عالی داشته باشيم؟ پس نفس آمد اين موج توانستيم  می

ها را ابداع كند و بسازد حضرت حق  چنانی كه نفس قادر هست كلی   :فرماينددر ادامه حضرت استاد می 

   .كندصفات و افعالش جهان را ابداع می   نيز با

نفس را به اين عالم ناسوت روانه كرد تا مردم از    پس خداوند   :فرمايندايان می حضرت استاد در پ

اللهی حق راه پيدا كنند و در واقع به معرفت حضرت  گذر نفس به صفات الهی و به ذات الهی و عين 

 . براي شادي روح حضرت استاد صلوات «الحول و ال قوه اال باهلل العلی العظيم» .حق برسند
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

 « بسم ا... الرحمن الرحيم»

 80/ 5/12: تدریس تاریخ، 62/5/1400هاشمی، تاریخ ارائه:  خانم :  دهنده ارائه 
قبل    .و ياران با وفايشان را  (عليه الصلوه و السالم )  الحسين  گوئيم ايام سوگواري ابا عبد ا...تسليت می

 . كنيم براي شادي روح حضرت استادصلواتی را هديه میشروع بحث   از 

كه حضرت استاد در    356در ذيل صفحه    (اعلی ا... مقامه)فار مالصدرا  اما بحثمان در جلد هشتم اس 

 .تدريس فرمودند 5/12/1380تاريخ 

اي از ابتدا نمونه  355هاي نفس از هبوط در تن بود كه حضرت صدرا در صفحه  بحثمان درباره بهره  

هايی از احاديث و روايات ائمه معصومين به نمونه آيات قرآن را پيرامون اين موضوع ذكر كردند و سپس  

از بزرگان و حكما از جمله ارسطو    عليه الصلوه و السالم اشاره كردند كه در درس هاي گذشته كلماتِ 

 بيان شد.  كه حضرت صدرا به آن پرداختند 

 نظر ارسطو در هبوط نفس 

معلم حكما    «هبوط النفس ما معناهو قال المعلم ارسطاطاليس في كتاب اثولوجيا في فائده  » 

دانيد اثولوجيا از ريشه يونانی طور كه می همان  .بيان فرمودند نظري را  ارسطو در فايده نفس به اين عالم 

   .اصال فايده نفس براي تن چيست :گويد .است به معناي ثئولوگيا به معنی الهيات

 بیان ارسطو  با حالت ضرورت نه استفهام 

بيان ارسطو حالت استفهامی ندارد بلكه حالت  اي را بيان فرمودند در اينجا كه اين  حضرت استاد نكته 

 :فرمايندمی   آمد و از ضروريات و واجبات است حضرت استاديعنی مقر است كه بايد میاقراري است  

كند ايجاب می   ل بخواهد گل بدهد ضرورتاگر يك گ  به گل  زنندمثال می  ، طلبدها را میضرورها الزم 

 «ما معناه»حرارت به او برسد در واقع حرارت به او برسد    ، نور  ،اش اين است كه آبدر خاك باشد الزمه 

 خواهد تجسم بدهد؟اين ضرورت را می طوريعنی چه؟ يعنی ارسطو چه 

 فایده های تن به نفس 

نفس براي هبوطش به اين عالم هيچ    «إنها لم يضّرها هبوطها إلي هذا العالم شيء بل انتفعت به» 

چه فايده اي به تن  هاي نفس به تن چيست در اينجا؟  در واقع فايده   .شودضرر نكرده بلكه منتفع هم می

  دهد؟می

   اولین فایده

كند فرمايند كه نفس استفاده می می  «ذلك أنها استفادت من هذا العالم معرفه الشيء و علمت  و»

شیء يعنی محسوس يعنی به    .كندمی  ادر واقع از اين عالم معرفت شیء را پيد  را،  معرفت   ،لمااز اين ع
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

بعد از اينكه نفس  افاضه    «قواها  بعد أن أفرغت عليه »كند  علم پيدا می  طبيعت شیء در واقع اين نفس  

    .كند به محسوساتمين قواي بدنی نفس معرفت پيدا میكرد قواي خود را به بدن با ه

 توضیحات حضرت استاد در نفع رساندن تن به نفس 

  .كنيمبيان فرمودند كه خالصه آن را بيان می «انتفعت» حضرت استاد مطالبی را در پيرامون

حبيب و دلسوزي هم    ،هاستماند كه انسانی خموش است و جزء ناشناخته دقيق به اين می  :فرمودند

بيگانه می ندارد يك مقدار كه می  با خودش  داند كه در آن زندانبان  شود و جهان را زندانی می گذرد 

كمال دهد آشنا نشده    ،شود؟ وقتی كه بايد با آنكه او را جلوه دهدگونه میخودش است چه زمانی اين

ها راهش داد بايد سر بسپارد به قدم اين جلوه  اما اگر يك يگانه و آشنايی پيدا شد و او را به دائره  ،باشد

 .فروريختهآشنا و او را سپاس نهد كه فيض و رحمت بر او  

ه نفعی به نفس می  پرسد تن چت شیء فرمودند كه در واقع كسی می در انتها استاد در رابطه معرف 

است كدام شيرين  دهند او به معرفت رسيد يعنی فهميد كه بين سيب ها كدام شيرين  رساند؟ جواب می 

اي  ،نيست بگذارند می يا  تا كتاب جلويش  فهمد كدام كتاب علمش ارزش دارد و كدام ارزش  نكه ده 

  ، فهمد چه در درونش هست در واقع حال و مقالش چيستچند تا انسان روبروي او هستند میيا  ،ندارد

 فهمد. میرا   يا آن نهی نداي درونش  

است كه او از معرفت تن به  فرمايند: اسم اين عرفان است و اين باالترين نعمتی  حضرت استاد می  

شود بايد ريشه يابی در علوم اوليه كماليه بشود تا بتواند  د اين معرفت براي هركسی پيدا نمیگيرنفس می 

مميزي  يعنی در مسير علوم حق قرار بگيرد يعنی او يك دستگاهی    ،اين عرفان را در اختيار داشته باشد

   .دهدگوهرها را از غير گوهرها تميز می در درونش دارد كه 

 عظمت تعلیم درس نفس از بیان ارسطو 

شان در يكی از منابع  ان كردند در ذيل تدريسات بحث نفس اي را از ارسطو بيحضرت استاد نكته 

عمر خادم باش تا در  به گفتاري از ارسطوي حكيم برخوردم كه گفته اگر به من بگويند همه    :فرمودند

دهم تا درباره اشراق نفس خود بيشتر  بياموزم من اين كار را انجام می   ازاي آن يكساعت درس نفس به تو

بيفزايد كمتر از مركز    فرمايند: به راستی كه انسان هرچه به ميزان عرفان و آگاهی خود استاد می   .بدانم

 ماند. شود يا جدا می حق دور می 

 دومین فایده  

دومين نفع را فرمودند كه در فرغت با بدن است كه فرمودند    .پس اول نفع نفس از تن معرفت شد 

  ، ها خارج شدمشغول با تن شد با نيروهايی كه به او اشراق داد و از يكنواختی  يعنی  «أفرغت عليه قواها»
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

نمود فرمودند    اپيد  ها نيروي نرم و خشن را از اين فراغت تنها و غيرآرامش ها، آرامش پستی و بلندي 

اند براي نوع بشر همه را شناخت و علم وعظمت و فضيلت و جالل و  هايی كه تمامش فضيلتاختالف

 . شكوه را يافت

 سومین فایده    

و ترائت اعمالها و افاعيلها الشريفه الساكنه التي كانت فيها و هي  »و سومين نفعش فرمودند  

كند اعمال و افعال شريف نفس با آمدنش به  رمايند: ترائت يعنی ظهور پيدا میفمی  «العقليفي العالم  

كه نفس در  تواند صفات و افعال معنوي را كشف كند در حالیم طبيعت و با اين ظهورات مادي می عال

توانست پی به آن صفات  نمی  و  كردبود و آن صفات را داشت اگر بروز و ظهور مادي پيدا نمیعالم عقل  

  ، گاهی به شوق باشد  ،گاهی بنهد   ،فرمايند: ترائت اينجا يعنی اينكه انسان گاهی بدوداستاد می   .معنوي ببرد

دهد در سكون باشد  گاهی ديدگاه او اجازه می   .گاهی به حزن باشد نام اين ترائت است يا ديدگاه است 

 . و گاهی در حركت

يافتن    -3يافت اختالف ها    - 2معرفت    -1هاي تن به نفس چيست  پس تا اينجا فهميديم سه تا از بهره  

 . آنچه كه در سكون و در غير سكون است

فلوال انّها ظهرت افاعيلها و أفرغت قواها و صيّرتها واقعه  »رمايند:  فدرادامه حضرت صدرا می  

نفس ظهور پيدا بكند   جور نبود كهاگر اين  «تحت االبصار لكانت تلك القوي و االفاعيل فيها باطال

چون نور افعال معنوي به اين است كه نفس قواي خودش را به بدن   شد،كشف نمی  اشافعال معنوي 

داد آن  قرار نمی   تحت ابصار  اگر افعالش را  .راه رود  ،بخورد  ،بنشيند  ،اين قواي بدن ببيندافاضه بكند و با  

   :شدند در ادامه فرمودندكردند و آن قوا و افعال معنوي در شیء كشف نمیافعال ظهور پيدا نمی

 « و لكانت النفس تنسي الفضائل و االفعال المحكمه  المتقنه اذا كانت خفيه ال تظهر»

تن چيزي  آيا    گيردها را نفس دارد از تن می ام بهرهگيرد كه تمكسی خرده می   :حضرت استاد فرمودند

اگر نفس يك دهم از تن بهره بگيرد تن در واقع ده دهم از نفس    ،دهند نهگيرد؟ جواب میاز نفس نمی 

عيل را به خيزش  اگر نفس نبود كه اين افا  ،تن جزء هيچ بوده و نفس آمد آن را عظمتش داد  .گيردبهره می 

نفس فراموش    اي بود كه حضرت استاد در درس فرمودندنكتهمصرف و باطل بودند اين  بياورد اين ها بی 

كردند  ماندند و ظهور مادي پيدا نمیاش را و آن فضائل در بوته خفاي تجرد باقی می كرد فضائل معنويمی

 . كردند و در آن تجردشان و خفا باقی می ماندندمادي پيدا نمی ظهور   «التظهر»گويد اينجا كه می 

ن معظم با غيرمعظم آشنا نمی شد هرچه موجی در درون داشت ابراز نمی شد  حضرت استاد: اگر اي 

   .پس ابراز كمال تن از اشراق عين نفس است و اال در همان خودي و خفتن باقی مانده بود
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

شناخت قوه  نفس نمي   «و لو كان هذا هكذا اال عرفت قوه النفس و ال شرفها»  :فرماينددرادامه می

چون فعل عبارت    «و ذلك إّن الفعل انما هو اعالن القوه الخفيه بظهورها»   ؟ و شرف خودش را چرا

كنند كه  است از اظهار قوه خفی يا مخفی با ظهور آن قوه مخفی يعنی آن مفاعيل معنوي ظهور پيدا می

   .فهميدها را نمی نفس آن  كرداگر اين ظهور پيدا نمی  شوند ودر واقع فعل می 

آن قوه و  فرمايند: اگر  می  «لم يظهر لفسدت و لكانت كإنّها لم تكنو لو خفيت قوه النفس و  »

كرد شد و معرفت پيدا نمی كرد و باطل می هور مادي پيدا نمی ماند و ظصفات معنوي نفس مخفی می

اول  از  نبوده  بود كه اصال  اين  مثل  و  مادي است  افعال  و  ايمان ظهورات  راه  از  معرفتش  بعد   ،چون 

صدرا بيان    اين متن اسفار بود كه حضرت  .كالم معلم اول در اينجا تمام شد  «مهإنتهي كال»فرمايد  می

   .اينجا ذكر كردند را فرمودند و در واقع بيان ارسطو

  ها را يافت، معرفت را گرفت، پستی و بلندي پس خالصه بيان ارسطو اين شد در اسفار كه نفس از تن  

  نفس   هايی كه تن از نفس گرفت اين بود كه اگراما بهره   ، ها را يافتآنچه در سكون و غيرسكونند آن 

هاي  شد و سوم اينكه شرف رفت يعنی اگر نفس نبود تنی نبود به فراموشی سپرده می نبود تن به نابودي می 

  .گشتاو پيدا نمی 

 اشراق نفس با عنایت یك عین
ول كنيم اشراق نفس از خودش  البته بايد قب :و در پايان هم مطلبی از بيان حضرت استاد كه فرمودند 

نيست يك واجد دارد آن واجد حضرت حق است پس نفس اشراق خداست اينجا بايد به جرأت بگوئيم  

اش را به اجسام فرو  تواند جلوهين همه جلوه دارد به تنهايی نمینفس مخلوقی هم كه خدا خلق كرده و ا

بلكه بايد از يك عين ديگر كمك بگيرد تا به كمال و جلوه برسد و بروز پيدا كند و آن عين دگر    ،ريزد

جمال الجمال حق الحق يعنی عينيت و نابيت رسول ا...)ص( است نه تنها از نابيت رسول ا... صلوات  

فاطمه الزهرا)س(  هاي واليت موالنا امير المومنين علی)ع( و از عصمه الكبري  ا... عليه، از جمال جمال 

اش اشراق واليت و در  در مقومش اشراق نبوت و در جهش   ،يعنی در ايجاد آن اشراق توحيد  ،است

 براي شادي روح حضرت استاد يك صلواتی عنايت بفرمائيد.  .شهدش اشراق عصمت موثر است
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

 « بسم ا... الرحمن الرحيم»

 09/06/1400شعبانی، تاریخ ارائه:  خانم :  دهنده ارائه 
 ال حول و ال قوه اال با... العلی العظيم و صلی ا... علی سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين

   (اعلی ا... مقامه )با اميد به عنايت حضرت حجه و با اجازه حضرت استاد موسوي  

 . بحث در جلد هشتم اسفار در هبوط نفس است

 معنای کلمه هبوط 

فهانی در معناي هبوط گويد: هبوط يك اصطالح قرآنی از ريشه هبط به معناي فرود آمدن  راغب اص 

 .تر استو سقوط نمودن از مرتبه يا مكانی عالی به مرتبه يا مكانی پائين

از نظر حضرت صدرا    . دانيد هبوط نفس انسان از عالم عقل به عالم طبيعت استكه میطور  همان 

بيانگر غايت نزول از فطرت اوست و مسأله  هبوط پائين از مراتب وجودي نفس است كه  ترين مرتبه 

همچنين در كلمات    ،و ائمه معصومين عليهم السالم   )ص(هبوط هم در قرآن و هم در احاديث پيامبر

درباره هبوط نفس و در پايان    بزرگان حكما بيان شده است در اين مباحثه تا آنجايی كه در توانمان هست

  .بحث می كنيم نفس هم از صعود

 حكایات و اشارات حكمای پیشین در هبوط نفس 

و في اقوال الحكماء االقدمين اشارات »   :فرمايندجلد هشتم اسفار می   357فحه  حضرت صدرا در ص 

   «مرشده الي ذلكلطيفه و رموز شريفه الي هبوط النفس من ذلك العالم و صعودها و حكايات  

و صعودش به    حكماي پيشين اشارات و حكاياتی را درباره هبوط نفس به عالم طبيعت  :فرمايندمی

 .اندو نقل حكايت و داستان مطرح كرده اند و اين را با اشارهعالم عقل داشته 

  . ها قصه سالمان و آبسال هستيكی از آن حكايت ها و داستان   «منها: قصه سالمان و آبسال» 

كه به دو روايت مختلف بيان  هاي رمزي عرفانی ابن سينا است  رساله سالمان و آبسال از جمله رساله 

   .روايت را به دليل ضيق وقت در اينجا نياورديم دو آن  شده كه ما 

 نظر ابن سینا در رمز گشائی سالمان و آبسال 

اگر داستان يا رمز و راز سالمان    :الرئيس در نمط نهم از كتاب اشارات در مقامات عرفان گويدشيخ  

 ،و آبسال را شنيدي بدان سالمان مثلی است براي نفس تو و آبسال مثلی است براي درجات عرفانی تو

   .حال اگر توانستی رمز بگشا .اگر اهل عرفان بودي
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

 سالمان و آبسال نظر فخر رازی در رمزگشائی 

فخررازي را در شرح اشاراتش درمانده كرد و عاقبت به اين نتيجه رسيد كه ممكن   ، رمز اين حكايت

به واسطه    )ع( چنانكه حضرت آدم   . باشد و مراد از آبسال بهشت  )ع( است مراد از سالمان حضرت آدم 

ي فرار از سخط الهی  نفس انسان هم به خاطر خطيئه و معصيت و برا ، خوردن گندم از بهشت خارج شد

ه اين نيست كه نفس در آن  ئالبته مراد از خطي  .از عالم عقلی به اين عالم مادي هبوط داده شده است 

عوالم معصيتی كرده باشد بلكه از اين جهت خطيئه گويند كه نفس يك جهت فقر و نقص و امكان دارد  

 .شودو از عالم عقلی صادر می 

 مطوقه و ارتباط آن با نفس انبیاء و اولیاء داستان حمامه  رمز گشائی 

يكی ديگر از آن حكايت ها و   «الحمامه المطوقه المذكوره في كتاب كليله و دمنه  و منها قصه»

كليله و دمنه اثري ادبی    .كبوترهائی كه به گردنشان طوق دارند و زيبايند  .ها حمامه مطوقه استداستان

داستان از اين   .اخالقی است كه حكماي هندي آن را نوشتند و معارف را از زبان حيوانات مطرح كردند

اند و گول  قرار است كه كبوتر طوقی وقتی ديد كه رفقاي ضعيف النفس اش در دام صياد گرفتار شده 

ها گرفتار شدند در اين هنگام كبوتر  طمع دانههاي زير دام را خوردند يعنی متوجه دام نشدند و به  دانه

طوقی هم خود را در دام گرفتار كرد براي اينكه راه نجات را به بقيه كبوترها ياد بدهد زيرا هركدام از  

كبوتر طوقی به آن ها    ،شدندرفتند و بيشتر گرفتار میگرفتار شده بودند به يك طرفی می  اين كبوترها كه

ف پرواز كنيد تا اينكه نجات پيدا كنيد و اين داستان مثل نفوس انبياء و اولياء  آموخت كه همه به يك طر 

نيامدها... است كه آن  اين عالم طبيعت  به  براي استكمال  تا  ها  اند  اين عالم آمده  به  اولياء  انبياء و  اند 

  46ه سباء آيه  طور كه در سوره مباركهمان   .خالص شدن را به ديگران كه گرفتار دام دنيا شدند بياموزند

دهم كه در تفاسير  يك چيز اندرز می  بگو من شما را تنها به  «قل إنّما أعظكم بواحده»خداوند می فرمايد  

ها  پس انبياء و اولياء الهی آمدند تا انسان   .است  (ع)واليت امير المومنين علی    منظور  واحد و در اين آيه

      .را به يك جهت و آن نور واليت هدايت كنند

 و ارتباط با نفس و عقل فعال  بن یقظان داستان حی رمز گشائی 

ان است كه از ديگر  ها حكايت حیّ بن يقظاز آن حكايت  يكی ديگر   «انومنها حكايه حّي بن يقظ »

پسر   ،بن يقظان يعنی زندهحی .يعنی بيداري «يقظه»زنده و  «حيّ » .هاي رمزي عرفانی ابن سيناسترساله 

كند پيرمرد اهل  راوي داستان سالكی است كه با پيرمردي خردمند به نام حی بن يقظان مالقات می   .بيدار

سالك در اين داستان مثل نفس انسان و    . سير و سلوك است و كليد همه علوم عالم در دست اوست

د خردمند  پرسد و پيرمرن سالك از پيرمرد سواالت علمی میدر اين داستا  .پيرخردمند مثل عقل فعال است
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

كند و به معرفی قواي نفس  می  دهد و سالك يا همان نفس را راهنمايیمیبن يقظان پاسخ  با همان حی 

گويد و نفس را   شهوت و غيره  می  ،غضب  ،دروغ  ،پردازد و از حرصشهويه می  ،غضبيه  ،اعم از متخيله

قبل از مرگ كاري  پس    وقت مرگ توانی جدا شوي تا  اي از اين قواي حيوانی نمیتا زنده دهد كه  پند می

 .  ها باشیها غلبه كنی و فرمانرواي آن كن كه تو بر آن 

 قصیده معروف ابن سینا در هبوط نفس 

ابن سينا يك قصيده معروف    «و للشيخ الرئيس قصيده في السوال عن علّه هبوط النفس أّولها» 

 بيت اول آن قصيده اين است كه   .به نام قصيده عينيه دارد كه راجع به علت هبوط نفس است

 هبطت إليك من المحّل االرفع          ورقاء ذات تعّزز و تمنع 

 اين قصيده عالوه بر نثر به صورت شعر هم ترجمه شده كه  

 ك كبوتر بسی ارجمندفرود آمد از جايگاه بلند       تو را ي

  ادامه شعر در پانويس )آيد  پائين فرود می  به  نفس را به يك كبوتري تشبيه كردند كه از جايگاه بلندي 

  ( كتاب هست 

 های عرفانی نتیجه داستان  

داشته    كند كه نفس هبوطی از عالم عقل به عالم طبيعت ها بر اين داللت میهمه اين حكايات و داستان 

كه نفس يا مانند داستان سالمان و آبسال به خاطر معصيت و خطيئه و براي فرار از سخط الهی هبوط  

يا مانند داستان    گونه كه حضرت آدم عليه السالم به واسطه خوردن گندم از بهشت رانده شدهمان  ،كرده

اين عالم مادي هبوط    به   رهاي ديگر را نجات بدهد نفس هم كبوتر طوقی كه خودش را اسير كرد تا كبوت

حق    بن يقظان نفس به فرمان ند داستان حی يا مان  ، كرد تا از طريق تعلق به جسم انسان را به كمال برساند

 .اش صعود كند و با عقل فعال همنشين شودكرد به اميد روزي كه به وطن اصلیهبوط 

كينونه قبل البدن و وجودا في كل ذلك يفيد أّن النفس  »فرمايند:  و در ادامه حضرت صدرا می 

  ی تمام اين اشارات و حكايات مفيد اين است كه نفس يك وجودي در عالم عقل   «العالم الشامخ االلهي

يعنی باالتر از عالم عقل در عالم اله و در عالم اسماء و صفات    ،داشت و يك وجودي در عالم شامخ الهی

   .الهی وجود داشت

 رجعت نفس به عالم عقلی 
طور كه يك هبوطی دارد يك عود و  نفس همان   «أّن لها عودا و رجوعا الي ما هبطت منهو  » 

 . رجوعی هم دارد يعنی يك صعودي هم دارد به همان جائی كه از آن هبوط كرد

خورشيد حقيقت نفس و ستارگان قواي    «و طلوعا للشمس حقيقتها وكواكب قواها من مغربها» 

دوباره از د و  نكنكه غروب كردند يعنی از يك افقی غروب می  جائینفس يك طلوعی دارند از همان 
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

يك دسته    «إّما مشرقه مستقيمه»اند  نفوس دو دسته   در اين هبوط و صعود   د منتهانكنمی   عهمانجا طلو 

يا نفوسی كه    «و إّما منكشفه منكوسه مكّدره»ها درخشنده و مستقيمند  گردند ايننفوسی كه وقتی برمی 

   .هستندگرفته و كدر  واژگون و تيره و

كلّ »سوره عنكبوت    57ميرند آيه  كه درست است كه همه نفوس می  توان گفتدر توضيح عبارت می 

يعنی همه نفوس به باطن عالم صعود  چشد،  می  را  هر نفسی مرگ  «ينا ترجعوننفس ذائقه الموت ثم إل

است يك  عالم مثالی يا برزخی كه براي  همه    يابندمه نفوس هم به عالم عقلی راه نمیكنند اما همی

  . اي ديگر نفوس منكوسه مكدره هستندكنند و دستهاي كه به كمال راه يافتند به عالم عقلی صعود می عده

اشاره به بدكارانی دارد كه در    «و لو تري إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم»سوره مباركه سجده    12آيه  

قوط است زيرا واژگون  ر و ذليلند پس اين دسته صعودشان هم سقيامت در نزد خداي خود سر به زي

 . ها به آن عالم عقلی هم كه بروند رو به پائين دارند و صعودشان هم سقوط استباشند آن می

 تقسیم بندی حشر نفوس ناطقه

   . دسته تقسيم كردند  دو   گونه كه در درس حشر خوانديم حضرت صدرا حشر نفوس ناطقه را بههمان 

( نفوس ناطقه كامله نفوسی هستند كه به درجه عقلی رسيدند يعنی توانستند با مراقبه لحظه به لحظه  1

  همان   هااين  اين عالم به معرفت مجردات راه پيدا كنندو در  و كسب علوم الهی به كمال عقلی برسند  

 . است درخشنده و مستقيمو تابناك و   هی هستند كه نفوسشان در هنگام صعودگرو

( نفوس ناطقه ناقصه كه نفوسی هستند كه در اين عالم نتوانستند به آن كمال درجه عقل برسند و  2  

  اي هستند كه مشتاق كمال به كمال عقلی نرسيدند نفوس ناطقه كه    اياولين دستهدو حالت دارند    هااين

دسته  هاي بهشت بود.  بودند ولی عبادتی كه انجام دادند بيشتر براي رفع تكليف يا براي رسيدن به نعمت 

و به سراغ كسب علوم    كه در اين عالم مشتاق به كمال نبودند اندنفوسی كه به كمال عقلی نرسيدند دوم

ن منافقين كه به سمت فراگيري  همچني  و  بلكه از آن گريزان هم بودند مانند كفار بالفطره  و معارف نرفتند

فرموده حضرت صدرا    به  ها گروهی هستند كهاستفاده كردند اين  از آن علوم  به نفع باطلاما    ،علوم رفتند

 .گرفته و كدر هستند ،تيره ،نفوسشان در هنگام صعود واژگون

دارد نمی ی كه  يهادر پايان بايد گفت كه عظمت نفس بسيار زياد است و انسان به خاطر حجاب  

اما نظر حضرت صدرا اين است كه رابطه تنگاتنگی    ،ببرده صورت كامل به حكمت هبوط نفس پی تواند ب

توان گفت كه هبوط زمينه ساز صعود است براي شادي روح  ميان هبوط و صعود نفس وجود دارد و می 

 . حضرت استاد صلوات
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

 « بسم ا... الرحمن الرحيم»

 23/6/1400بختیاری، تاریخ ارائه:  خانم :  دهنده ارائه 
 .كنيمآغاز می   الحسين )ع( بحثمان را با هديه يك صلوات بر روح پاك و مطهر اباعبدا...

 فرمايند: جلد هشتم اسفار می 357حضرت صدرا در ص  .بحثمان راجع به هبوط نفس است

هبوط النفس ذلك العالم  و في اقوال حكماء االقدمين في االشارات لطيفه و رموز شريفه الي  »

 «و حكايات مرشده الي ذلك منها

رموز شريفی است راجع به هبوط نفس از عالم جبروتی به    در اين بحث سير نفس اشارات لطيف و 

عالم ملكوتی و از عالم ملكوتی به عالم ناسوتی و سيري كه در اين عالم براي او هست يعنی تحرك ها  

ابتدا يك معناي    .كندپيدا می كند و سقوط می اش  در دوران زندگی   ها كهستی و بلندي ها و پ و جلوه

 .لغوي از هبوط را معنی بكنيم

 معنای لغوی کلمه هبوط 

نيست   و مشی برد اين قدمرا تند تند می آيد و شمازمينی كه از باال به پائين می ،هبوط: زمين نشيب 

اينجا  )از باال نازل شدن و خوار شدن    ،به آسانی فرود آمدن  ،سرازير شدن در او  ،اسم اين هبوط است

ها را نريزد برايش هبوط حاصل  كلمه خوار كلمه بدي نيست سبك شدن يعنی تعين و قشر او بريزد تا اين

   .(شودنمی 

 هبوط در آیات قرآن  

ررسی آن با  گويم بآن ذكر شده كه من فقط آيات را می اما كلمه هبوط به اشكال مختلفی در آيات قر 

هاي  و سوره  123و سوره طاها آيه    24در سوره اعراف آيه    74و    38و    36سوره بقره آيه  )خودتان   

 . (ديگر

أّن النفس كينونه قبل البدن و وجودا  يفيد ذلك  كلّ »عبارتی دارند  358اما حضرت صدرا در ص   

  «في العالم الشامخ االلهي و أّن لها عودا و رجوعا الي هبطت منه

  ،در اين بحث عرفا  :فرمايندجهان ناسوت را بررسی كنيم استاد می  علل هبوط نفس به خواهيم  می 

ها را به صورتی تجسم  رازهاي آن ابهركدام نظري داشتند و حضرت صدرا  متكلمين    فالسفه و   ،حكما

ی  نورانيت علمو اين درون انسان  را  اوت گفتند  را متف  نحوه نزول يا هبوط نفس جهت  دادند و از اين  

   .دهدمی

 علل هبوط نفس از نظر حضرت صدرا  

 كنند كهبيان می نظر  حضرت مالصدرا را  استاد 
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

يعنی اگر نفس نيامده بود عالم ناسوت    ،تصرف در بدن هست  يكی از علل هبوط نفس   مورد اول:

ماندند يعنی نفس آمد تا جهان را  انسان همه بی بهره و سرگردان می  بدن  ،كوه  ،درخت  ،يعنی عالم ماده

 . تكميل كند

كه  )اعراضی كرد در لحظه    ،كه او از خطا فرار كرد يعنی پدر اول خطايی كرد  :گوينددوم می   مورد 

  در لحظه چهره  ( كنيمالبته اين موضع بحث ما نيست به تفصيل قبال بيان شده ما فقط يك مختصري بيان مي

پس يك جهت اينكه گويند نفس    . برداشت از يار در واقع عصيان نكرد چون نبی عاري از عصيان بود

فرمايند: اين چقدر سند باشد يا نباشد  استاد میحضرت      .هبوط به زمين نمود از شرم و خجالتش بود

 .كنيمشويم و بيان میكتاب آورده شده ما از آن رد نمی  چون در متن

ها را در  همه زيبائی  ، مورد سوم: او از فقر خودش خجالت كشيد يعنی وقتی خداوند او را خلق كرد 

  اي نفس ما تو را خلقت  :خداوند ديد گفت بايد به جايی بروم كه بهره بدهم حضرت حق هم فرمودند

تار بهره بدهی يعنی  مانند خورشيد و  يكیكرديم كه  ها را روشن كنی بالتشبيه بالتشبيه حضرت حق 

 . بودند حضرت نفس مانند شمعی در برابر خورشيد 

 نظر حضرت استاد در بهره دادن نفس در ناسوت 

تمام   ،كشاورز ،عارف ،نفس آمد تا هرچه در عالم ناسوتند از جمله عالم  :فرمايندمی  استاد حضرت 

تا ابد هرچه كه هستند از اين اعجوبه نفس بهره مند شوند و خواهند    ،هان حيران در كوي دلداده اوواله

در واقع آنكه    .ها را به خيزش آورد  پس نفس از عالم جبروت به ناسوت هبوط كرد تا اين بدن  .شد

  .ها همه از سيرنفس در عالمندمحقق بود به تحقيق بيايد و آنكه دزد بود به دزدي بيايد و اين اشجوهره

در نگاه فلسفه بحث هبوط قرين با شناخت نفس ناطقه قدسی انسان بيان شده هركدام از فالسفه كه هبوط  

  و   افالطون   ،سطورا در نفس به حساب آوردند علت آن را هم بيان كردند از همان ابتدا فالسفه چون ار

 . كنيمما نظرافالطون را بيان می  حاال مالصدرا هم راجع به آن بحث كردند

   نظر افالطون راجع به هبوط نفس
بيان می   و إذا ارتاشت »ها است  سقوط ريشه   «الي هذا العالم»كند كه علت هبوط نفس  افالطون 

لحظه اي كه نفس  كه    كندافالطون در كتابی كه از او به چاپ رسيده بيان می  «عالمه االول  الي  ارتفعت

يا ريش آن نفس ساقط شده بود كه هبوط    داندها میجابجا شد علتی داشت علت آن را سقوط ريشه 

و    «و ارتفعت»هر آن گاه كه ريش او ريخت به ناسوت آمد تا كسب ريش كند    «فاذا ارتاشت»نمود  

به جهان اولی يا نخستين در واقع با بيان اين مطلب افالطون خواست بگويد    «الي عالم االول»برگردد به  



                                                مؤسسه قرآ ن و عرتت حمکٌة صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد عالمه 

 

72 

 

   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

حاال اگر هدف از ريش نفس را محسنات بگيريم يعنی آن    ، كه سبب هبوط نفس نداشتن ريش نفس بود

 . اينجا بحث است ؟ها را يا گرفت يا از آن جدا شد  ينونقی داشت ار جلوه ها

اما اگر در    ، دانيم كه هيچدانيم و در دائره مجرد می فرمايند: يا ما نفس را واقع می یاستاد م  حضرت  

داشته آيد اگر چيزي كه  و گرفتند اينجا دو تا عيب پيش میدانيم كه اگر داشته از ادائره ماده و ناقص می 

توانند نمی   ويژگی آهن است  و از او گرفتند پس مال او نيست مثال وزن آهن جزء جبلّت و ذات آهن است 

اگر توان حفظش كنند اين است كه يا توان حفظش را نداشته و يا  كه بيان می  از او بگيرند و عيب دومی

  شته بوسيله تن تكميل كند اينجا گرفتند پس هبوط كرد تا آن محاسن و نورانيتی كه دارا داشت از او نمی 

   .جاي اشكال هست يعنی با اشكال روبرو می شود

 معنی لغوی کلمه ریش 

كنايه از بی عقلی است نه اينكه عقل    :استاد تحقيق كردند راجع به لغت ريش فرمودندحضرت    اما   

شود يا  مصداق ريش می له طی كند آن هم  هت بُكسی كه عمرش را در سفا   .ندارد بهره نتوانسته بگيرد

كسی كه در غرور و تكبر هست پس گاهی ريش را براي محاسن و گاهی براي ضد محاسن استفاده می  

 .كنند

نظر افالطون را   .كنيمداريم راجع به هبوط نفس صحبت می   فالطون را بخوانيما  يكبار ديگر عبارت  

گفتيم افالطون   «هاا العالم سقوط ريشهه هبوط النفس الي هذعل  فاذا»كنيم  راجع به هبوط نفس بيان می 

داشت فروريخت به ناسوت    معنی اول يعنی محاسنیدر كتابش گويد كه نفس به اين عالم آمد كه اگر به  

ها را كامل  بگيريم به تن آمد تا ناقص به معنی ضد محاسن    اگر  .آمد به تن آمد تا اين محاسن را پی بگيرد

بيان  حضرت    نظر    .كند و به جاي اولش برگرددكند به جهان آمد تا كسب كمال   بار ديگر  استاد را 

   .كنيممی

چيزي را از او بگيرند او كارش    توانندريزد و نمی چيزي فرو نمی   او از واقعيت  :استاد فرموندحضرت  

له و كندي بگيريم  اصال نفس عالم و عارف است ما اينجا قانع نشديم اگر به معنی بُ  ،دادن و اشراق است

   .اين اصال با خود نفس سازگار نيست

 نظر ارسطو در هبوط نفس 

 كنند كه نظر ارسطو را راجع به هبوط نفس در كتاب اثولوجيا اين طور بيان می  

كتابه  » في  كثيره  في موضع  ارسطا طاليس  قاله  منها  قوله    فيو  ذلك  الربوبيه من  معرفه 

به اين جهان زيان نكرده   «طبيعيه حريان عقليه و حسيه هدف ارسطو اين هست كه نفس كه آمد 

  «بانها قوه روحانيه ساريه في االجسام»ولی در حاشيه گويند    «ضربانالطبيعه ال»عبارتی بيان كرد  
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

، هنگامی كه به ديواره يا  كندنيرو وقتی كه بروز می   .هدف از قوه اينجا نيرو نيست بلكه فوق نيرو است

رود تا به غايه د ولی فوق بر نيرو توقف ندارد میكننثار می  بازد ومی  خودش را  رسد آنجاطلب می

بازد و  اشد خودش را نمی اگر ساريه و جاريه بساريه و جاريه است    بحث ما  موضوع  اما    ، الغايات برسد

 .دهد اگر خودش را ببازد و اثري باقی نماند فايده ندارداشراق می 

كند اثري از او نمی  فناي در عالم مادامی بها دارد كه اثري از آن باقی بماند قوه خودش را نثار می  

يعنی در واقع هرچه جلوتر برود اشراق و    .دهدشكافد نور و فيض میماند اما نيروي ساريه مرتب می

 .شوداثرش بيشتر می 

يعنی بيان ارسطو اين بود    «و حسيه  يهعقلالطبيعه ضربان  »  حاال يك بار ديگر عبارت را بخوانيم 

حاال ببينيم آيا اين هبوط نفس باعث    .رودشكافد و جلو میاي هست كه می مانند نيروي جاريه   كه نفس 

 ی بود در عالم عقل  چون  نفس  .ارسطو نقل كرد طبيعت بر دو بخش حسی و عقلی است  ؟پستی است

 ؟اما وقتی آمد به حس آيا اين اخس و پست شد ،بود وافضل اشرف

همه را    بيايد  دنی شود؟ او بايدأشود او  فرمايند: مگر هر  عالی پائين بيايد باعث میاستاد می   حضرت

او آمد بين عوام تا عوام را عالم كند از جهل و    ؟گيريدها را می كند چرا شما هميشه منفی مثل خودش ب

او آمد تا هر ضعيفی را    .اقع اين عين عظمت و كرامت و شأن نفس استگمراهی بيرون بياورد و در و

روشن    اين بود كه در آن جهان   كار نفس    :فرمايندحضرت صدارا می   .قوي كند و از مقام اش كاسته نشد

او يك گوهري است اين گوهر آخرين تركش صاحب    .خواهد روشن نمايدهم اين جهان را می  بود و

ها را كامل  بهاي اله است او بايد بيايد تا ناقص  خرين گوهر فيض يا آخرين گوهر گراننفس آ  .گوهر است

هبوط به  از جبروت    وقتی كه    عنیي    ؟حاال آيا نفس با اين همه گوهريت از گوهريتش نخواهد افتاد  .كند

هرجا برود    ،كندنه او هرجا برود افاضه می  :فرماينداو نخواهد افتاد؟ میاز گوهريت    ،عالم ناسوت كند  

اما چون قوي    ،شدشد پست مي ها همراه مي اگر او يك چيز پستي بود وقتي با پست  .دهدزينت و بها می 

ارسطو گويد: نفس بر شرافت    . هست هر چيز پستي از او دور خواهد شد و جايش را عوض خواهد كرد

به اين جهان سفلی هبوط كند او هرجا برود  خود هست هر چند آن جهان عالی را رها كرده باشد و 

ظاهر و پائين آمده باشد    مقامش افول كرده باشد به  از  فعاليتش عالی خواهد بود اثر خواهد داشت هرچند

  ، كرد  اما اين را بدانيد هرگاه به اين جهان آمد هرگاه ديد وجودش بی فايده است به فوري فرار خواهد

   .شيخ يونانی و دياژونس كلبی هم اين نظر ارسطو را در هبوط نفس قبول دارند  ،اما اسكند رومی

 

 نظر دیگر ارسطو در هبوط نفس 
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

كمال جهان با    :ه عقل با رموز ماده آشنا شد و گويدلارسطو نظر ديگري دارد گويد كه نفس بوسي 

 اينجا هدف از كمال را اشراقات نفس گرفتند. هبوط نفس و مركزيت عقل  است

دليل دوم اش اين  -2تكميل عالم و جهان    - 1  را بيان كرد  عقل    در واقع دو تا دليل همراهی نفس با   

   .شد بی اعتنايی او را سخت پشيمان می نمودبود كه اگر نفس با عقل همراه نمی 

 حضرت استاد پیرامون کمال و حرکت تحقیق  

آمد اسمش حركت است  ناسوت  به  عالم جبروت  از  نفس  اينكه  آيا  آن گفت می  و  حاال  به  توان 

 حركت؟

كه اينكه می گويند هر حركتی   :فرماينددارند پيرامون كمال و حركت و می  استاد تحقيقیحضرت    

كه آبی بخورد بله اين از نقص    كندكتی می نداريم يك كسی تشنه است حراز نقص است ما اين را قبول  

حركت غايت يا وصال يا    .اين از شور است  ،خواهد اين از نقص نيستاما آنكه جمال يار را می  ،است

كمال يعنی هر آنچه سهم او بوده دريافت كرده در واقع كمال هرچيز بهترين    . شوقيه عين كمال است

كمال هر انسان در بشاشت اوست وقتی اندوه دارد كمالی   :فرماينداستاد میحضرت      .چهره او هست

چون    ؟ندارد وقتی نهايت بشاشت و خرمی باشد ديگر هيچ انتظاري نه براي زمان دارد نه براي سهام چرا

م اش بوده گرفته پس حركت به سوي كمال در آن نقص است يعنی نقصی داشته حركت  هر چه سه

اسمش   اين رودورد اما چيزي كه خودش در كمال است به سوي شوق میآكند كمالی را بدست می می

 . حركت شوقيه است

شود  واليت عيني در دل قوي مي   با   وقتي انس اشراق نفس قدسي در نهايت هم بايد بگوئيم كه   

شود و در  انس به دنيا و عالم ماده كم مي هرچه كه انس به حق فراوان   .شودمي  فراوان نس به حق ا
كند و شوقي پديد مي  كند كه هم جسم و هم جان را منزه مي ر عشق به واليت در سينه فوران مي براب

گاه حال و مقال  كند و آن ق حضور هست كه انسان را حيران مي آيد كه آن شوق حضور هست و شو

در شب عاشورا   الحسين )ع( درست مانند ياران اباعبدا... «واشوقاه إلي لقاء حبيبي»شود انسان مي 

  كردند وقتی اباعبدا... رآغوش كشيدن شهادت لحظه شماري می كه هركدام حال ومقالی داشتند و براي د

 « العسل  أحلي من»فرمايد  می  ؟تو چگونه است  پرسد كه فرزندم مرگ در نظرحسن می از قاسم ابن ال  )ع(

 . ال حول و ال قوه اال باهلل العلی العظيم .مرگ در نزد من شيرين تر از عسل است

آوري  چند نكته بگويم مورد اول جمع   دست شما درد نكند خيلی ممنون  نكات خانم رنگين كمان:   

مبحث هبوط را كال بررسی كردم خب    ،نفس را بررسی كردمدرس    را بگوئيد چطور بوده؟ ارائه دهنده:

نظر  در اين چند دقيقه بتوانم چيزي بيان كنم    خيلی مطالب زياد بود ولی حذف كردم خالصه كردم كه  

هاي مثبت زيادي داشتيد  از نظر جمع آوري و بيان نكته   خانم:  .يماووس و انباذقلس را اصال بيان نكردمط
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

يكنواخت بود از نظر علمی خوب    كال   از نظر بيان يك نكته منفی داشتيد به شما بگويم اينكه تن صوت

گفتيد جمع آوري كرده بوديد و از نظر تسلط هم خيلی خوب تسلط داشتيد خيلی راحت مطالب را می 

اما    ،زديم بفهميم حرفتان رات ما اين پشت داشتيم دست و پا می اس  و برايتان مشكل نبود حاال ممكن

اما يك جائی بايد برگرديد دوره    ،رفتيدداشتيد می   خيالتان راحت بود  چون شما خودتان فهميده بوديد

ان به مخاطب  تفهيم  يعنی حالت  برايمان  متوجه    كنيد  بيشتر  باشيد يك ذره  داشته  ا... يك درس  شاء 

دانيد فكر نكنيد ما هم  اين نيست كه خودتان می   . شويد كه يك ذره بيشتر بايد به مخاطبتان تفهيم شودمی

كرديم با شما بدويم كه با  فقط سعی می   ،معضل خاصی نداشتيمدانيم البته بيانتان آنقدر روان بود كه  می

   .متوجه شويم همان سرعتی كه داريد ما هم 

بتواند  هايی يك ايست يك برگشت يك خالصه باعث می شود مخاطب يك نفسی بكشد ويك موقع 

فاوت  برگشت و حالت تفهيم بيشتر شود و ت  همين بود كه  همراهتان شود مهمترين موضوع  با نفس تازه

   .حالت صوتتان

ببينيد شما يك صغري و كبري    .گوئيدظمت را با همان تن صوت معمولی ميگاهی مسائل خيلی با ع

خواهيد نتيجه را بيان كنيد بايد حالت بيان متفاوت باشد  خواهيد يك نتيجه بگيريد وقتی می چينيد و میمی

ه بايد بيشتر باشد تا نسبت به ادلّه كه  نتيج  موقع بيانچينيد تأمل  نسبت به وقتی  كه صغري كبري می 

افتد به خاطر تغيير صوت بيشتر تأمل  شود مخاطب بفهمد االن دارد يك پديده ديگري اتفاق میباعث می

 . شود بيشتر بفهميم بيشتر دقت كنيم اين يك نكتهباعث می  روي نتيجه كردن

استاد خيلی  حضرت    گوئيم و مواردي كه جمالت  ها را ميهايی كه داشتيد اينالبته از ميان خوبی 

بايد تا حدي به مخاطب منتقل كنیحظی كه خودت می  ارزشمند بود آن حظ درونی را رو   .بري را 

 . نكرديد رشحاتی ندادي كه آن رشحات را ما استفاده كنيم با وجودي كه مطلب را فهميده بوديد

گوئيد هر حركتی را ما قبول نداريم هر حركتی كه از نقص باشد اين نظر خيلی خاص استاد  وقتی می 

ی كه بردي از مطلب  حالت بيان و حظّ   .كنندكه دارند بيان می  است  است كه مخالف خيلی نظرات فالسفه

اين مطالب بايد متفاوت باشد با مطالب ديگر آنچه خودش در كمال است به سوي شوق وقتی كه از  

ز نقص  گونه حركت اضافه نكنيد شايد اين ان با عظمتی را چطور توانستيد هيچخارج شديد مطلب به اي

م اين طوري دانم ولی فكر كنكنم وقتی به مطلب عالی رسيدم بايد دست و پا بزنم نمیمن است فكر می 

ما قبولش نداريم    قص استاي كه گفتی هرحركتی از نبحث به اين عالی  .دهيدبهتر حس را انتقال می 

كند آن حركت نيست  ن میافتد حركتی كه آبيند يك تغييري در او اتفاق مییبلكه آنكه جمال يار را م

يكسري انگار گوهر داشتيد   آن شور است مطلبت خيلی عالی بود و اينكه كمال كه گرفتن سهم است
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ها را رعايت كنيد عالی عالی در آينده اعلی خواهد  شاء ا... اين    ان    .ها را مثل ادله بيان كرديدولی آن 

 . شد

ها را  ارائه  آيند من اينكه خانم ها اين طور می ان شاء ا... روح استاد شاد باشد خيلی خوشحاليم   

خواهد رنگی به خودش  فرد خودش خودش است نمی   بينممی   يك نقطه ارججی    نسبت به سخنرانی

ها واقعا جاي شوق است  دهد اين آيد مطلب را ارائه می می   بدهد چون خودش خودش هست و پاك پاك 

ولی خيلی خوب است اين   از پشت ماسك   مطمئنا براي خانم ها هم شيرين است به جز سالم عليك

هاست مثل  كند همين ارائههاي قبل از درس مطمئنم يكی از اثرات خيلی عالی كه از كالس بروز میارائه

 ها از آن بروز كند.خواهد شعله  هاي كوچك كه آينده میجرقه  
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 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

 « بسم ا... الرحمن الرحيم»

 30/6/1400س.ابوئی، تاریخ ارائه:  خانم :  دهنده ارائه 
 :فرمايندمی  (ا... مقامه اعلی )بود حضرت مالصدرا 360بحث ما از جلد هشتم اسفار صفحه 

  « عله هبوط النفسو الحكماء ذكروا وجوها عديده علي طريق الرمز و االشاره تشير الي  »

 . كند به علت هبوط نفسرمز و اشاره ذكر كردند كه اشاره می  نحو حكما وجوه زيادي را البته به

 اقوال فالسفه متقدم در هبوط نفس 

از اقوال فالسفه متقدم آن چيزي است كه اين   «و من اقوال فالسفه المتقدمين ما ذكر انباذقلس» 

گفته    «عالي الشريفال مكان  الو هو أّن النفس كانت في  »كه  حكيم يونانی ذكر كرده و آن اين است  

فلمّا أخطأت    » كه نفس در يك مكان رفيع و بلندي بود در يك مرتبه واال و بلندي بود كه عالم عقل باشد  

 . چون خطا مرتكب شد هبوط كرد به اين عالم «العالم  سقطت إلی هذا

آمدنش به اين عالم به خاطر فرار از سخط    « .فرارا من سخط ا..  إلي هذا العالم  و إنّما صارت» 

 «عقولها  إاّل أنّها لما انهدرت إلي هذا العالم صارت قياسا  للنفوس التي قد اختلطت»خداوند بود  

رس شد براي نفوسی كه عقولشان مخلوط    د به اين عالم غياث شد يعنی فريادالّا اينكه نفس وقتی رها ش

نيست كه    )ع(  اين راجع به نفوس انبياء و ائمه معصومين  :فرمايندالبته اينجا می  .هاي مادهبوده با تيرگی

 .كنيمدر ادامه برايتان بيان می

 علت هبوط نفس از نظر افالطون در کتاب فاذن 

 افالطون در كتابش اينگونه گفته   «ال افالطون الرباني في كتابه فاذنقو منها »

علت هبوط نفس به اين عالم اين است كه پرو    «علّه هبوط النفس الي هذا العالم سقوط ريشها»

اگر اين دو بال علم و عمل را دوباره در بياورد  « فاذا ارتاشت ارتفعت الي عالمها االول»بالش ريخته 

دا خواهد كرد به همان عالم اول خودش كه عالم عقل  باز ارتقاء پيدا خواهد كرد و صعود پي و پيدا كند

 .  باشد

 علت هبوط نفس از نظر افالطون در کتاب طیماووس 
اين همان كتابی است كه افالطون در    «يماووسل هو ايضا في كتابه الذي يدعي طاو منها ما ق » 

   .آن دو جور حرف زده يعنی يكی نگاه مذمت داشته به نفس و يكی نگاه مدح و تمجيد

 نگاه مذمت به نفس 

  :فرمايند كه حاال اول آن نگاه مذمت را در كتاب بيان می 
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  « لخطيئته أخطأتها إّن علّه هبوط النفس الي هذا العالم امور شتّي و ذلك اّن منها ما اهبطت  »

  .يكی از اين امور آن است كه هبوط داده شد نفس به خاطر خطايی كه مرتكب شده

سقوطش بر اين عالم براي مجازات    «خطايا  الي هذا العالم لتعاقب و تجازي علي  ا هبطتو أنّم»

هاي  طور است علت و همين  «و منها ما اهبطت لعلّه أخري»بود تا اينكه عقاب شود بر آن خطاهاي خودش  

الّا اينكه در اين ديدگاه مذمت افالطون سخن را كوتاه    «غير أنّه إختصر في قوله»   شده  ديگري كه بيان  

و مذمت هم كرده در    «في هذه االجسام  لنفس و سكناهاهبوط او ذّم  »كرده و طول و تفصيل ندارد  

يك جاي ديگر كتاب كه فرمودند همين جايی كه سخن را كوتاه كرده در مورد هبوط نفس و سكونت  

يماووسش از دو جهت هبوط نفس را مورد بررسی قرار دادند يكی  در عالم اجسام در اين كتاب ط نفس

 . تمجيد تا اينجا در مورد ذم بود در مورد مذمت نفس و يكی در مورد مدح و

 نگاه مدح به نفس 

نفس يك موجود شريف    «إّن النفس جوهر شريف سعيد»گونه فرموده  اما در جاي ديگر كتاب اين 

نفس صحبت    هبوط  از اينجا به بعد در اين پاراگراف در مورد مدح  «و إنّما صارت»و سعادتمندي است  

پس بحث ما پيرامون هبوط نفس به اين عالم و صعود نفس از اين عالم به عالم عقل است ايشان    .شده

فرمايند در كلمات فالسفه متقدمين  فرمودند كه در كلمات فالسفه متقدمين يعنی حضرت مالصدرا می 

  ، ارسطو ، نافالطو ،انباذقلس . را بيان فرمودند مطالبیاشاراتی هست براي هبوط نفس از سه حكيم ايشان 

شود كنند كه آنچه در بحث امروز به آن پرداخته می از افالطون هم از دو تا كتابش كلماتی را نقل می 

اگر بخواهيم يك توضيح كلی راجع به همه عباراتی كه بيان شد از نظرات مختلف بيان كنيم اين هست  

شود كه گفتيم هبوط نفس پيدا می  دو ديدگاه كلی درباره ،كنندكه از اين كلماتی كه بيان شده و نقل می

نفس از عالم عقل  كلمات ذم و مذمت و تحقير هبوط    از بعضی از اين عبارات و  .دو ديدگاه مدح و ذم

اال از اين سه  ح  .شودبعضی كلمات مدح و تمجيد استفاده می   از  اما   ،شودبه عالم طبيعت استفاده می 

يماووس كه دو ديدگاه بيان شده  افالطون در كتاب ط  . مثال ازشودمی  بيان  فرمودند عباراتی  حكيمی كه

نفس    به عالم طبيعت و سكنايكه در ديدگاه ذم هبوط نفس    :توضيح اش از اين قرار است كه فرمودند

جهت فرار از سخط الهی كه قبال هم توضيحاتی درباره    و به  در عالم طبيعت به خاطر خطيئه و  معصيت

اي كه كرده افالطون تعبيرش اين است كه  به خاطر ارتكاب خطيئهخطايايش داده شده كه فرمودند كه  

كند ريش و پر و بالش ريخته شده و اگر دوباره اين ريش و پرو بال علم و عمل را پيدا كند باز صعود می

 . مت و ذمّ هبوط نفس بودذبه عالم اول عقلی خودش خب تا اينجا درباره ديدگاه منفی و م
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فرمايند در مقابل آن ديدگاه ذم ديدگاه مدح  اما در اينجا می خواهند مدح و تمجيد را بيان كنند می  

كه اين پنج وجه   .شود نه با ذم و تحقيرو تمجيد هست يعنی به مسئله هبوط با مدح و تمجيد نگاه می

 دارد كه

  ،لم طبيعتها اين است وجه اول اين است كه نفس هبوط كرد تا اينكه عايكی از آن  ( 1

تا    . عالم ماده صاحب عقل باشد يعنی يك موجود عاقلی در عالم طبيعت حضور داشته باشد

نباشد يعنی    اينكه عالم طبيعت يك عالم تام و كاملی باشد و پائين تر از عالم عقلی و تجرد 

طبيعت هم    ،طور كه آن عالم يك عالم تام و كاملی هست با وجود انسان در عالم طبيعتهمان 

عالم تام و كاملی باشد يعنی صاحب عقل باشد و يك موجود كاملی در عالم طبيعت وجود    يك

 :پس افالطون گويد  .گويند نفس است همان انسان استداشته باشد كه آن موجود كامل را می 

  هم   نفس از آن عالم به اين عالم آمد تا بتواند يك انسان عاقل يك صاحب عاقلی در اين عالم

   .وجود يك عاقل نباشدباشد خالی از 

دومين وجهش اين است كه كمال جامعيت هست براي انسان يعنی درست است كه   ( 2

عالم طبيعت در برابر عالم عقل يك عالم خسيس و پست ونازلی هست يعنی كمال مرتبه عقل  

كند كه كمال مرتبه حسی اما در يك نگاه جامع كمال جامعيتش اقتضا می  ،را عالم طبيعت ندارد

يعنی اگر بخواهد يك موجود    ،اشه و طبيعت را داشته باشد در مقابل آن خسّت و پستیو ماد

ن خليفه اللهی پيدا بكند درست است مرتبه طبيعت در مقابل مرتبه اجامعی به نام انسان به عنو

عقل پست است اما اين خساست و پستی در مقام مقايسه مرتبه طبيعت است با مرتبه    و  تجرد

شود كه انسان بتواند آن جامعيت كمال را پيدا كند و به  ا در اين عالم خودش باعث میعقل و الّ

پس بنابراين نفس هبوط پيدا كرد تا به كمال مرتبه جامعيت    .كمال برسد آن خودش برتري هست

خليفه اللهی را پيدا كند پس اين هم جهت دوم هبوط نفس به    و شايستگی  استحقاق نائل شود و  

   . عالم طبيعت هست

از مرتبه عقل به مرتبه طبيعت از قدرت و اختيار   هبوطجهت سوم اين هست كه اين   ( 3

آمدن و هبوطش به خواست خود نفس بود خود نفس اين را اختيار كرده    فرمايندمی   نفس بود 

ل نفس در عالم عقل بوده و سابق برآن در مرتبه الهوت يعنی در مرتبه اسماء و  كه هبوط كند او

وجود داشته عالم الهوت هم عين قدرت و اختيار است و مرتبه جبروت هم كه عالم  صفات  

واجد اختيار    ،گونه نيست كه عقل فاقد اختيار باشد نهعقل است واجد كمال اختيار است پس اين 

داراي قدرت و   مختار بود ه در مرتبه عقلی با وجود عقلی موجود بوداست پس بنابراين نفس ك
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همين نفس كه در مرحله عقلی موجود بود و داراي قدرت و اختيار بود همين نفس    اختيار بود و

پس هبوط نفس به قدرت و اختيار خودش بوده ونمی توانيم بگوئيم  .هبوط كرد به عالم طبيعت

   .مذموم بوده بلكه مورد مدح و تمجيد قرار گرفته

وجه چهارم هم اين است كه از عالم عقل به عالم طبيعت آمد تا معرفت به محسوسات  (4

و  كل و شرب  مالئكه كه به اين عالم نيامدند أ  پيدا كند طبيعت محسوس را بشناسد چون

  ها وبه عالم طبيعت اين معرفتاما نفس و انسان با هبوطشان از عالم عقل    ،معرفت ندارند

 . ها را پيدا كردند پس اين هم يكی ديگر از مزاياي نفس هبوطش به اين عالم استشناخت 

وجه آخر هم فرمودند براي مدح نفس هبوط نفس از عالم عقل به عالم طبيعت اين هست  (5

  سبزواري   واست وجودي مستقل از عقل پيدا كند كه مرحوم حاج مالهادي كه نفس با هبوط خ

خواسته يك مملكت و سلطنت مادي پيدا حكمت هبوط نفس اين است كه نفس می فرمودند 

فرمايند گرچه اين مملكت و سلطنت هيچ و پوچ است اما همين سلطنت را در مقابل  كند می

ن عالم به او نياز هست و الزم است كه بيايد و  دانيم اما در ايكمال تجرد ما هيچ و پوچ می

آن سيركمالی را بگذراند و به آن عالم برگردد اين ها مواردي بود كه درباره مدح هبوط نفس  

 . بيان شد

ترجمه هم اشاره كرديم اين نكته اول را در    را بدانيم كه  اما اينجا دو نكته را تذكر دادند كه اين   

هبوطش به اين عالم يك استثناء وجود دارد كه آن استثناء راجع به نفوس  هست كه در قسمت ذمّ نفس و  

گوئيم براي نفوس انبياء و ائمه نيست  اينكه می  .ائمه و انبياء هست كه اين استثناء را بايد در نظر بگيريم

ها را از  آمدند تا آن   معصوم   ها براي تعليم طريق استخالص به مردم بوده يعنی انبياء و امامان هبوط آن 

نكته دوم هم اين است كه حاال نفس    .ها را به مرحله كمالی برسانندرتكاب خطا و گناه باز دارند و آنا

تواند بكند اينجا نفس دو تا كار می   يادش رفته باشد   هبوط كرد به اين عالم اين جور نيست كه آن عالم

يا اينكه مشغول عالم طبيعت و ماده بشود دو تا  باشد و    اصلی و اول خودش  يا توجهش به همان عالم

تواند انتخاب كند يعنی همين انسان كه هم دو جهت را  اي او گذاشتند كه بعد از هبوط می راه جلوي پ

وطن اصلی خودش باشد  تواند انتخاب كند دو تا راه فرا روي نفس هست يكی اينكه توجهش به آن می

گاه دچار انحطاط و سقوط  ي و توجهی را نفس نشان دهد هيچ به آن وطن خودش برگردد اگر چنين چيز

اما اگر نگاهش را به ماديات بيندازد اين ارزشش به اندازه همان چيزي است    ،شوددر اين صورت نمی 

شود اينكه گفتند نفس هبوط كرده از آن تزلزل  و پستی می  ،كه به عالم ماده دوخته يعنی دچار انحطاط

اش به همان عالم عقلی  تا راه در واقع جلوي پاي او گذاشتند يكی اينكه بتواند توجهعالم به اين عالم دو  
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ند به صورت توای همان كه در مبحث حشر هم بود میخودش باشد يعنی بتواند انسان درستی شود يعن

 .تواند دچار تزلزل وخطا شود از آن عالم ببرّد و دچار منفی ها شوداش برگردد يا می عقلی

به نظرم اين مطلب می   مثال زدند  را)ص(پيامبر    مورد اين مسئله حضرت استاد آمدند معراجو در  

كی از شيوخ طريقت  يفرمودند   )ص(تواند اينجا مطابقت داشته باشد حضرت استاد در معراج رسول ا...

اي طهبه نام عبدالقدوس گنگهی كالمی را به اين مضمون بيان كرده كه سوگند به خدا اگر من به آن نق

يم نفس هبوط  گشتم چون گويرگز به زمين باز نمی رسيده بودم كه پيامبر اسالم در معراج رسيده بود ه

بيان عبدالقدوس گنگهی   ما هم كه به معراج رفتند چرا دوباره به زمين برگشتند اين  )ص(پيامبر    كرد

ند تا از آن همه شهد و  مااز معراج برگشت بايد در معراج باقی می   )ص(گويد چرا پيامبراست كه می 

  )ص( گرفت مگر نه اين است كه پيامبرها بهره می رحمانيت و رحيميت و باالترين فيض صفا و صميميت و  

كه او  اش آن بود كه مردم را به سوي حق نزديك بنمايد و نتيجتا به بهشت برين راه يابد در حالی انگيزه

نجا  و مأمن رحمت جدا گردد بايد هماگونه  من بهشتیبه بهشت جاودان قدم گذاشته بود چرا بايد از آن مأ

به همه فيض می تا  پيامبري  ها میماند  هر  كه  فرمودند  آن شخص  در جواب  استاد  رسيد كه حضرت 

مخصوصا پيامبر اسالم درد خداجويی در دوران نبوتش دارد يعنی هر پيغمبري را كه انتخاب كنند درد  

به عروج رفت تا بتواند آن درد را بيان كند پس اينكه    )ص(ا...خدا جوئی در او موجود هست و رسول 

به معراج رفت    )ص(به معراج رفت از درد خداجوئی او بود كه او را به معراج برد لذا پيامبر  )ص(پيامبر

  داد تا باال رود و از آن سرچشمه عروج می   در ابتدا درد خداجوئی دارد آن درد خدايی است كه به او

تشنه حقائق    ،تشنه جمال دين بود  ،او غير از يك انسان معمولی بود او تشنه معرفت بود  سيراب شود درد

او تشنه قرب اله بود تا به سرحدّ عروج كه معراج باشد راه يافت آن گاه كه در معراج از اين معرفت    ،بود

ر آن جام  جامی به او دادند و سيراب گشت سرمست واقعی شد و از آن سرمست درد خلق پيدا  نمود اگ

ثم »اصلی را به او نداده بودند در همان والهی واله و حيران مانده بود چون جام حقيقت معرفت را كه  

درد خلق    ز آنجا از خود بيخود گشت و به يادبود به او چشاندند ا  «أو أدنيقوسين    دني فتدلي فكان قاب

براي    )ص(ز آن جام نوشيدم پس پيامبرها تفهيم كند كه من اافتاد و بايد به سوي خلق برگردد تا به آن

درد رسيدن دارد اما نه براي    ،درد معرفت دارد  ، درد قرب دارد  ،خودش نبوده درد هجرو وصال دارد

هاي مرده را زنده كند آتشی كه در جان  هاي تاريك را روشن نمايد و دل دل   خودش براي آن است كه

موشش نمود اما همان شعله باز در قلبش پديدار شد  زد او را به ورود به معراج خا شعله می   )ص(پيامبر

 . اين هم بحثمان در مورد هبوط نفس .تامردم را جلوه آن معراج بدهد
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 « ا... الرحمن الرحيمبسم »

 26/12/1380، تاریخ تدریس: 06/7/1400، تاریخ ارائه: ع.سادات.میرعابدینی  خانم: دهنده ارائه 

بخش كوتاهی    ابتدا  26/12/1380درس نفس تاريخ تدريس    مباحثهبا اجازه و عنايت حضرت استاد  

 . قبال بيان شده داشته باشيم چون مرورياسفار را  360 فحهاز عبارت ص

و من أقواله الفالسفه المتقدمين ما ذكره انباذقلس »می فرمايند    360  فحهحضرت مالصدرا در ص  

خطأت سقطت الي هذا العالم و أنّما صارت  و هو أّن النفس كانت في المكان العالي الشريف فلّما أ
ا... إاّل أنّها لما انحدرت علي هذا العالم صارت غياثا للنفوس التي إلي عذا العالم فرارا من سخط

   «قد أخطأت عقولها

 نظر انباذقلس در هبوط نفس 

انباذقلس دارد و آن اين   بيانی هست كه  ترجمه عبارت اين هست كه از سخنان فيلسوفان پيشين 

هست كه نفس در مكان عالی شريفی بود چون از او خطايی سرزد به اين عالم سقوط كرد و اين هبوط  

لشان  نفوسی شد كه عقو  رس به خاطر فرار از سخط و خشم خدا بوده و چون به اين عالم هبوط كرد فرياد

انباذقلس هست حاال   نظر  برگيرنده  در  كه  اسفار هست  متن  ترجمه  اين  كرده  پيدا  آشفتگی  و  اختالل 

طور كه عزيزان هم در مباحثه قبلی بيان كردند به طور كلی دو ديدگاه درباره هبوط نفس وجود  همين 

اين عالم ذم می  به  اينكه هبوط نفس را  نظر  دهنكنند و مورد نكوهش قرار میدارد يكی  د مثل همين 

داشته  اه و براي فرار از سخط خداوند  بوط نفس به عالم طبيعت به خاطر گنانباذقلس كه خدمتتان گفتم ه

  .شده از آنجا كه نفس دچار خطا شده آن هم خطاي تكوينی

 معنی خطای تكوینی 

كنند به چه معنا هست؟ يعنی همين كه اين امكان جا بگوئيم خطاي تكوينی كه بيان میحاال همين 

مثل زمانی    فراهم شد كه نفس از عالم وحدت عقل صادر بشود همين خطاي تكوينی براي نفس هست

رمودند  براي خودم اين طور تجسم دادم كه مثل زمانی كه در مراتب عقل استاد ف  كه در مرتبه عقل يعنی

طور هست همين كه از عالم عقل  عقل سوم و از آن فلك دوم بوجود آمد اينجا هم همين  ،از عقل دوم

شود به همين خاطر  شود همين براي نفس يك خطاي تكوينی محسوب میامكان صدور نفس فراهم می

در واقع پرو    طور كه استاد در جلسه پيش فرمودندگويند خطاي تكوينی نفس و به تعبير افالطون همان

بال نفس ريخته و اگر دوباره اين پرو بال به تعبيري علم وعمل را به دست بياورد باز به عالم عقلی صعود  

 .كند اين يك ديدگاه ذمّی بودمی
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گويند نفس به خاطر نقص  اما يك ديدگاه ديگر هم وجود دارد ولی نه از گذر خطا و نقص يعنی نمی  

شويم كه  كنند كه ما واردش نمی بلكه از اين هبوط اتفاقا تعريف هم می   ،كندبه عالم ناسوت هبوط می 

    .حاال برگرديم به متن اصلی درس .عزيزان به طور مفصل هم اين قضيه را شرح دادند

 ارتباط دو جوهر نفس و جسم از نظر افالطون

هر يك از فالسفه كه هبوط نفس را مورد توجه قرار داده به علت آن هم    :فرمايندمی   حضرت استاد

پرداخته از جمله افالطون از نظر افالطون جوهره نفس از عالم ملكوت است و جوهر جسم از عالم ماده  

اينكه اين دو جوهر متفاوت در وجود انسان چگونه توانستند به هم متصل شوند و پيوند برقرار بكنند اين 

ين موضوع به اين  كه براي خودم جالب بود اين هست كه افالطون از ا  يك نكته  .ائل پيچيده هست از مس

رسد كه سخن گفتن در چنين وضعيتی كه باالتر از علم و ادراك عالی بشر هست زبان عرفی و عادي  می

لم ملكوت  كه اينجا كه جوهر جسم از عااعتقادي دارد افالطون چنين يعنی  .در آن ساحت كاربرد ندارد

توانيم مثل حالت  يك بُعد ماده جوهر جسم از عالم ماده هست اينجا ما نمی  ،است يك بُعد ملكوت است 

زبان عرفی داشته باشيم بلكه براي فهم اين بايد از عالم تمثيل و مجاز استفاده    و  معمول صحبت بكنيم

كند و  براي همين هست كه افالطون براي فهم اين موضوع از زبان تمثيل و استعاره استفاده می  .بكنيم

اق  دن ريش يا بال و پر نفس اتفداند كه در اثر از دست داعلت هبوط نفس را در تن انسان از ضعفی می 

بود ريش نفس ريخته میمی به سوي عالم حقيقت  نفسی كه در يك سير روحانی  اين افتد و  شود و 

كند تا كسب ريش كند و اين مطلب را حضرت استاد در جلسه  شود كه هبوط به عالم ناسوت میمی

گذشته در مورد اينكه هدف از ريش چيست توضيح فرمودند كه حاال ما وارد توضيح حضرت استاد  

  .شويمی نم

 نظر انباذقلس در هبوط نفس 

انباذقلس هست می   خواهيم همانطور كه گفتم ديدگاهی كه در اين جلسه مورد نظر ما هست نظر 

خواهيم ببينيم نظر انباذقلس پيرامون هبوط  می  .كندببينيم انباذقلس علت هبوط نفس را چگونه تشريح می 

حضرت استاد پيش از اينكه نظر فيلسوف پيش از سقراط يعنی انباذقلس را بيان كنند اشاره   ؟نفس چيست

هاي قبلی هم نظر انباذقلس را بيان كردند آنجايی كه راجع به محبت و غلبه نظر داده  كنند كه در درس می

و مالصدرا    پ شدهنظر خاصه او درباره محبت و غلبه است كه اين نظرات در كتاب نفس بارقه چهارم چابود  

اي از  انباذقلس را در صفحهپيش  نظر افالطون و  اين    308  ن  اسفار ذيل موضوع تجرد نفس آورده و 

آورد كه  در اين عبارت مالصدرا نظر انباذقلس را چنين می  . موضوع را در علت هبوط نفس گنجاندند

سقوط كرد اصال نفس به  اما چون به خطا نزديك شد به اين عالم    ،نفس در مكانی عالی و شريف بود
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  ديگر ما متن انباذقلس را يكبار    .اين عالم آمد تا از سخط خدا فرار بكند و در پناه اين عالم قرار بگيرد

أّن النفس كانت في المكان العالي الشريف فلّما أخطأت سقطت إلي هذا العالم و إنّما »   كنيمبيان می

لما انحدرت إلي هذا العالم صارت غياثا للنفوس   أنّهاصارت إلي هذا العالم فرارا من سخط ا... إاّل  

   «التي قد اختلط عقولها

 معنی کلمه غیاث از نظر عرفانی 

لغت غياث از نظر لغوي به معناي فرياد رس بودن هست    .جاي كار دارد  «صارت غياثا للنفوس» 

اما حضرت استادآمدند از گذر عرفانی  به تعبير اين لغت پرداختند و فحواي آن را در عبارت به معناي 

 به چه معناست؟نرم نرم حرف زدن و راز را برمال نمودن گرفتند اين 

كرد سخنان  فس در مرتبه اول جرأت نمی كنند كه نطور بيان میحضرت استاد در توضيح خودشان اين

خودش را به عقل بگويد لذا با حالت غياث با او سخن گفت لغت غياث در اينجا به معنی سنجيدن جنس  

سنجيد  گفت مرتب می بلكه سنجيدن آزمون هست يعنی نفس يك جمله به عقل می  ،يا كاال به كاال نيست

گفت نام اين را غياث دفعه بعد يك جمله ديگر می  دهدببيند عقل چه عكس العملی از خودش نشان می

گفت دست آخر  كرد و نرم نرم سخنان خودش را به او میدر واقع نفس عقل را آزمون می   .گذاشتند

 ؟سخن اصلی خودش را زد حاال ببنيم آن سخن چه بود و آيا عقل اين مطلب را پذيرفت يا خير

بر روي اين جمله تفكر و تأمل فراوانی كردم تا بتوانم  موضوع غياث را    فرمايند:می   حضرت استاد 

خواستم درس را به روال اگر می  :فرمايندمی  .در تن بفهمم به حدّي كه در اثر اين تحقيق خسته شدم

ن را  كردم اين موضوع مون كرد و موضوع را سربسته رها می آزمگفتم نفس عقل را معمول بيان كنم می

 .هاي خوبی بدست آوردمگشتم تا اينكه به نظر خودم نكتهد مرتب در منابع میقانع نكر

انباذقلس گويد: نفس ناطقه كليه هرچه دارد تمام محبت است با اين محبتی كه در آن بود به عقل   

توان با تو  بيند عقل در حسن و زيبائی هست و بيان حال و مقالش اين بود كه آيا می كند می توجه می

توان  گويد آيا میت نمود يعنی در واقع ارتباط نفس و عقل به اين صورت هست كه نفس به عقل میمالقا

دهد  پرسد جاي مالقات كجاست؟ عقل جواب مینفس می   ،كند بلهو عقل هم بيان می   ؟با تو مالقات نمود

انباذقلس  آيد پس  گويد مأواي من در تن است اين بود كه نفس به سوي تن میدر جهان ناسوت و می

كند يعنی چون نفس عاشق عقل  داند كه او به عقل پيدا می علت هبوط نفس به عالم تن را از عشقی می 

صارت غياثا »ناتش را به تعبيري ريخت و با شتاب به سوي عقل روان شد اين تعبير عرفانی شد همه تعيّ

ببينيد   ؟گرددبه چه چيز برمی  «صارت غياثا للنفوس»اما عبارت    .كه حضرت استاد بيان كردند  «للنفوس
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گفت نفس بر اساس خطاي تكوينی و در اثر فرار از سخط خداوند عالم به ناسوت    ؟نظر انباذقلس چه بود

 . هبوط كرد

 علت هبوط نفوس انبیاء و ائمه 
ذمّی يا نكوهش دارد نسبت به هبوط    ديدگاه. يعنی  كنداينجا آقاي انباذقلس يك استثناء هم بيان می  

ليهم السالم هست كه آن ها هم  كنند و آن راجع به نفوس انبياء و ائمه عا يك استثناء بيان مینفس ام

اما هبوط آن ها براي هدايتگري بوده كه به مردم طريق رهايی از تاريكی را آموزش   ،شان هبوط كردهنفس 

هاي ماده مخلوط شده در واقع  وسی شدند كه عقل هايشان به تيرگیبدهند و در واقع آن ها فريادرس نف

نظر    بندي در. حاال اگر بخواهيم يك جمع گرددء و ائمه برمی اين بخش از بيان انباذقلس به نفوس انبيا

 شود كه:انباذقلس داشته باشيم كليتش اين می

قلی جدا  نفس به دليل نقص تكوينی كه گفتيم به خاطر امكانی كه در نفس بود توانست از عالم ع 

مثل يك فرد خطاكار در نظرش بگيريم بلكه    هلل كند اما اين نيست كه نعوذا باشود به اين عالم هبوط می 

تواند مجدد  می   رون داشت عاشق عقل شد و اين در درون نفس است كهبه دليل محبت و زيبائی كه در د

طور در اين بين نفوسی بيايد با عقل فعال متحد شود بيايد به عقل فعال برسد حتی باالتر از آن و همين

رس نفوس ديگري بشوند كه دچار تاريكی و غرق شدگی  هبوطشان براي اين بوده كه فرياد    بودند كه

ها هرچند  ين فرياد رس نفوس هم مربوط به همان نفوس انبياء و اوليائی است كه آن ا  ، در ماده شدند

رسند هايی می گري در اين عالم دارند و به فرياد انساننفوسشان به اين عالم هبوط كرده اما نقش هدايت 

 . كه درگير عالم ماده شدند

توانيم بگوئيم هستيم می  (ع )م حسين  من ختم كنم مبحثم را به اينجا كه ما هم كه در حريم اربعين اما 

بود كه با شهادتشان و با خونشان    )ع( اين هدايتگري نفوس امامان مصداق بارز آن شهادت امام حسين

براي شادي روح حضرت    .شوندزده عالم در طول تاريخ شدند و می غفلت  هاي  گر نفوس انسان هدايت

 . استاد صلوات
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

 « بسم ا... الرحمن الرحيم»

 13/7/1400سمیرا بهزادمنش، تاریخ ارائه:  خانم :  دهنده ارائه 
شود منظور ارسطو و فارابی  الحمدهلل رب العالمين. در فلسفه وقتی صحبت از معلم اول و ثانی می   

است    ا...   اول ما صدر  ،شود معلم اول و ثانی می هست ولی در معارف دينی ما وقتی صحبت از معلم اول  

  است كه  )ع( امير المومنين  و منظور از معلم ثانی حضرت   )ص( رسول ا... مبارك خاتم النبيين  و وجود  

يعنی بعد از اول نه اينكه ثانی در برابر ثالث و رابع يعنی اهل بيت همه معلم ثانی ما هستند    هدف از ثانی

نسان عطا شده و  و اين نعمت نبوت و واليت طبق فرموده قرآن برترين و بزرگترين نعمتی است كه به ا

خدا بر ما منت نهاده كلمه منت را خدا در قرآن براي اين دو نعمت فرموده و امروز در روز سالگرد  

هاي عظيم آشنا  درسی وظيفه دارم سپاس داشته باشم از حضرت استاد به خاطر اينكه ما را با اين نعمت 

كنند  معنا و مفهوم پيدا میو عصمت  كردند كه همه اين نعماتی كه داريم در سايه و طفيل نعمت واليت  

 . باشد  ها را حقيقت نبوت و واليت و عصمت فرمودند روحشون شادساستاد غايت اين در حضرتو

به عالم طبيعت در سخنان فالسفه    بحثمان سبب و علل هبوط نفس از عالم عقل  اين جلسه  موضوع    

ان شد كه مختصرا علت هبوط نفس به  در جلسات گذشته نظر افالطون از كتاب فاذن بي  .متقدم هست

  كه پرو بال نفس ريخته و اگر دوباره پرو بال دربياورد در اين صورت به عالم  گفتند  عالم اجسام اين

نظر     و در درس هفته پيش .گردد و بعد هم نظر انباذقلس مطرح شدعقلی و جايگاه اوليه خودش بر می

افالطون از كتاب طيماووس بيان شد و در كتاب طيماووس آمده كه علت هبوط نفس امور گوناگون  

كنند كه  در مباحثه مطرح كردند كه  را خطيئه مطرح می  علت   اولين  را استاد بيان فرمودند  «يشتّ» هست

ل ديگر از قول  و بعد عل   است   ينی و استعداد ذاتی و نقصان جوهر خطيئه تكو  ،از اين خطيئه  منظور

شود و در آخر  كه در اين جلسه و جلسات آينده مطرح و تبيين و بررسی می  شودمطرح می   طيماووس 

 . اين نظرات هم مالصدرا تحليلی از شئون مختلف نفس  را از ديدگاه خودشان ارائه می دهند

كه هبوط نفس از عالم ملكوت  گذارد اين هست  اما اينجا  سوالی كه به قول استاد سر به ذهن می  

بودن نفس قابل جمع هست؟ باالخره مبدا وجود نفس انسان كجاست؟ آيا    چطور با جسمانيه الحدوث 

ن عالم  وط كرده يا از همينفس قبل تعلق به بدن در عالم ديگري وجود داشته از آنجا به اين عالم هب

 شود؟رسد و به يك موجود مجرد تبديل می ت گرفته و در آن به تكامل می مادي نشأ 

الحدوث  دانيد كه نظريه جسمانيه می  با هم قابل جمع نيستند.  آيد اين دو نظريهبه نظر می  طوراين 

شود كه نفس انسانی در ابتدا موجود مادي هست و در سايه تحول ذاتی مالصدرا اين نكته را يادآور می 
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

تبديل می به مجرد  ماده  و در و حركت جوهري  متباين  نظر  اين دو  شود حاال چطور حضرت صدرا 

 .اردجاي بحث د ؟دكنرا به وحدت و تعامل تبديل می  تعارض

 نظر بعضی از فالسفه درباره حدوث یا قدم نفس 

بعضی مانند افالطون بر اين باورند كه نفس انسان قديم وازلی است و پيش از تعلق به بدن در  (1 

   .عالمی برتر بوده و از منزلت الهی برخوردار است همان نظريه مثل افالطونی

سينا از جهت زمانی معتقد به حادث  گروهی ديگر همچون ارسطو و حكماي مشاء از جمله ابن  (2

 .دانندبودن نفس هستند اگر چه حقيقت آن را روحانيه الحدوث و روحانيه البقاء می 

دانند و  كنند و برخالف گفته افالطون نفس را حادث می اما حضرت صدرا اين نظريات را رد می   (3

   .روحانی دانند نهبرخالف  گفته مشائيان و اشراقيان حدوث آن را جسمانی می

 ارتباط هبوط نفس و جسمانیه الحدوث بودن نفس 
سوالی كه مطرح شد اين بود كه مالصدرا از سويی به وجود نفوس به صورت بالفعل و منفك از  

يكديگر در عالم ما قبل دنيا اشاره دارد و از سويی هم مكرر به تبيين نظريه جسمانيه الحدوث و روحانيه  

 ؟كننداين تعارض را حل می پردازد چطور البقا می

حدوث در اين  مالصدرا معتقد است كه هرچند در اين عالم نفوس انسان متكثر هستند ولی پيش از   

اي از وجود جمعی بودند يعنی به صورت وجود كلی تحقق  عالم در عالم عقلی و مجردات داراي نحوه 

با وجود طبيعی نفس يك  .داشتند نه؟ خيرسان می پس مالصدرا وجود ملكوتی نفس را  يا    گويد  ،داند 

كينونيت نفس در عالم عقل با كينونيت نفس در عالم طبيعت دو گونه است هر كمالی كه در عالم عقل  

ه  چهمه را دارد ولی در عالم طبيعت كسب كماالت براي نفس به  در عالم عقلی  براي نفس ممكن است 

 .به صورت تدريجی ؟صورت هست

و ديگر اينكه نفس را مثل وجود دانند چطور وجود داراي يك حقيقت واحد است كه در ماهيات   

 متعلقش متكثر می شود.  حقيقت وجود است كه به اعتبار قيقت نفس هم مثلح شودمتكثر نمايان می 

 پاسخ عالمه طباطبائی درباره مبداء نفس 

  :فرماينداز عالمه طباطبائی بدهيم كه می   در رابطه با سوال مطرح شده يك جواب هم در همان راستا

  به بلكه جميع موجودات عالم ماده داراي جان و ملكوت هستند و از عوالم باال هستند كه ،نه تنها انسان

و دريا و    سنگ و چوب  ،علقه ملكوت دارد  ،يعنی نطفه ملكوت دارد  كنندتعلقی به ماده پيدا می  ينحو

 كنند كنند و نحوه تعلقی به ماده پيدا میمیاز نقطه خاصی نزول    آسمان ملكوت دارد و هركدام به نوعی

وجود ها نفس انسان هست كه از عوالم مجرده باال هست كه چون نفس ديد جهاتی از كمال  از جمله اين
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

آن جهات در عوالم كثرت پائين است  ها را به دست بياورد و  تواند آنكه به واسطه مجرد بودن نمی  دارد

ها دوباره به  كرد و پس از كسب آن   و هبوط  لذا براي به دست آوردن كماالت كثراتی رو به پائين نزول 

 .شودكند و به حضور حضرت حق نائل می باال صعود می 

وجود ملكوتی حقيقت    كه اين  پس موجودات عالم طبيعت يك وجود ملكوتی در عوالم برتر دارند 

اين وجود طبيعی ا اين  رقيقه محسوب می   قول عالمه  به  ست و  به  نكته هم توجه كنيم كه  شود و  دو 

از نظرات فلسفی خودشان به نظرات    خوانيم اين را ديديم كه مالصدراوقتی كه اسفار می  سيرمالصدرا

  كند و مالصدرا بحث را از مقدماتی كه بين جمهور فالسفه رايج هست آغاز می تغيير می  در آخر  عرفانی

طور كه در اسفار  و همان   پس قصد مالصدرا از اول معين بوده  .رسندكند و سرانجام به نظر خاصشان می 

ی فرمايند  از اول آن سير را بروند تا به نظر خاصشان برسند در آخر استاد م  ميخواستندولی      بينيممی

كنند اگر دقت كنيد من كه همه كتابهاي تفسيري مالصدرا  مالصدرا از نظر جسمانيه الحدوث عدول می 

اين نظريه جسمانيه الحدوث را مطرح    يعنی در كتابهاي تفسيرشانرا نخواندم ولی مالصدرا در مقام مفسر  

  .نكردند بلكه در مقام فيلسوف اين راي را دادند

 ..)ص( مقام خاصه رسول ا.

و هبوط در  شود  جمع بندي كنيم به اينكه ابعاد وجودي انسان با توجه به مسئله  هبوط شناخته می  

و در سايه اين    است  نظر مالصدرا تنزل شعاع مراتب وجود نفس از مقام جمعی و كلی به مقام كثرت 

كند زيرا تا هبوطی نباشد صعودي نيست و اين  معنا پيدا می  «و قاب قوسين او أدني»تفاسير مفاد آيه  

بود كه هيچ ملك مقرب و    )ص(مرحله تكامل يافته از قوس صعود هست كه تنها مختص پيامبر اكرم

زيرا اين مقام مقدم بر تمام امور عقلی و نفسی و حسی   ،هيچ نبی مرسلی توانايی راهيابی به آن را ندارد

نحن »  :فرمايندمی   )ص(كه رسول ا...چناني  .نان هم الحق بر اين مقام استهست لذا وجود جسمانی آ 

 «السابقون االخرون

كنم با يك نيايش شبانه از امام حسن مجتبی)ع( به اين مضمون كه خداوندا پادشاهان  بحثم را تمام می  

سوي دعاكنندگان باز  درهاي قصرهاي خود را بستند و نگهبانان را بر آن گماشتند اما باب تو همچنان به  

   .است
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

 « بسم ا... الرحمن الرحيم»

 4/1/1381،تاریخ تدریس: 20/7/1400ویسی، تاریخ ارائه:  خانم :  دهنده ارائه 
در    ( اعلی ا... مقامه الشريف)با كسب اجازه از روان قديس حضرت استاد دكتر سيد علی موسوي  

 .ابتدا هديه به روح مطهر ايشان صلواتی را عنايت بفرمائيد

از كتاب هاي جديد تاريخ    314هاي قديم و صفحه  از كتاب   360بحث ما در جلد هشتم اسفار صفحه   

راجع به هبوط نفس بود كه نفس هبوطش از عالم    در اين چندين جلسه  بحثماناست.      4/1/81تدريس  

   .و صعودش از اين عالم به عالم عقل است عقل به اين عالم طبيعت 

از    (اعلی ا... مقامه )در كلمات فالسفه متقدمين اشارتی شد به علت هبوط نفس كه حضرت مالصدرا  

آنچه كه در بحث امروز به آن پرداخته   و  (افالطون و ارسطو  ،انباذقلس)    را نقل فرمودند  مطالبیسه حكيم  

 كند يدگاه كلی را در هبوط نفس نقل میشود از دو كتاب آقاي افالطون هست كه دو دمی

 .( ديدگاه مدح و تمجيد2( ديدگاه ذم و تحقير نفس 1

 دیدگاه ذم در هبوط نفس 

 .د هستفرمايند و مورد چهارم در مدح و تمجيابتدا سه مورد از ذم را بيان می كه در

و منها قال افالطون الرباني في كتابه فاذن  » شود  طور شروع می اش اينبارت عربی ع  360صفحه   

 «علّه هبوط النفس الي هذا العالم سقوط ريشها و اذا ارتاشت انتفعت الي عالمه االول

طون در يك كتابش گفته علت اينكه نفس به اين عالم آمده چون ريش او فرو ريخت پس  آقاي افال  

به ناسوت آمد تا كسب ريش كند يعنی كسب كمال كند و به جهان اولش برگردد يعنی با دو بال علم و  

بحث    ها در جلسات گذشته  عمل كه پيدا كرد به عالم عقلی خودش برگردد كه اين بحث را مفصل خانم 

 شود   اما بحث ما از اينجا شروع می  ،ندكرد

و منها ما قال هو ايضا في كتابه الذي يدعي طيماووس إّن علّه هبوط النفس إلي هذا العالم »

حاال آقاي افالطون بار ديگر در يك كتاب ديگر كه مربوط به طيماووس هست از قول او    «امور شتّي

 .داندی میامور شتّدر كتاب فلسفه اش علت هبوط نفس به اين عالم را 

آن عللی كه باعث    ،شود نفس هبوط كندعنی آن امور گوناگونی كه باعث میی يعنی چه؟ يامور شتّ 

 سه قول ذم و يك قول مدح كه كنندمعرفی می  را حاال آن علل چه هستند .دوشهبوط نفس به عالم می 

 اولين قول ذم اين هست كه   .است
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

يعنی نفس   ؟ش كردند چه جورنه اينكه خطا كند او را متهم  «لخطيئه أخطأتهاو ذلك إّن ما اهبطت  »

اما همين كه تصور اين تن را كرد به    ،براي يك هزارم لحظه ميل به تن پيدا كرد نه اينكه بخواهد بيايد

 . او گفتند بلند شو و از اينجا برو چون اينجا جاي تصور اندازه ها نيست

هميشه موجوداتی  قانونی در عالم حاكم هست كه    :فرماينداينجا بيان میاي را در  تاد نكتهحضرت اس 

كند در شكوه و عظمتی پيدا می   ،كندد يك موجودي دارد رفعت پيدا می نبينكه مادون هستند وقتی می 

ايجاد می او نسبت می پس می شود  درونشان يك غوغايی  به  اين را  از آن غوغا و  آيند  او را  تا  دهند 

علت خطايی كه به او نسبت   به  پس آقاي طيماووس هم علت هبوط نفس را به تن  .بيندازندعظمتش  

 .ش كردند اين اولين مورد بودفس را متهمآمدند ن و دادند دانسته

ومی كه  مطلب د  «لتعاقب و تجازيها علي خطاياهاو إنّما هبطت الي هذا العالم  »دومين مورد   

هبوط نفس به اين عالم براي عقاب و مجازات براي خطاهايش بوده    :گويندآورند میآقاي طيماووس می 

می  آمدند به او ابراز نفرت  ها كردند يعنی می اران توهيناو را تيرب  ؟حاال نفس را چگونه به خطا بردند

نفس با آن عظمت را   توانستگرفته كه نمیلماتی دور او را میده يك ظكردند نفس در يك شعاعی بو

و صاف هست و به اين شيوه  اينجا نفس مقدسی كه معصوم و ناب    .پس به او نسبت خطا دادندببينند  

   .آوردرس به اين عالم ناسوت پناه میها آگاهی ندارد از تبازيگري 

مورد دوم او را تيرباران   در  .او را متهم به خطا كردند  «لخطيئه أخطأتها»گفتيم مورد اول چه بود؟  

 .ش كردندتوهين

ذّم هبوط النفس   عله أخري غير أنه اختصرفي قولهو منها ما اهبطت ل»اما سومين مورد مذمت   

كند از  طيماووس درباره هبوط نفس بيان میيك مطلب ديگر كه آقاي    «و سكناها في هذه االجسام

ين ديدگاه مذمت آمده سخن را كوتاه كرده يعنی  همين قبيل است كه علت ديگري داشته الّا اينكه در ا

فقط در يك جاي كتابش اين سخن را بيان كرده كه هبوط نفس را ذمّ سكناي او در اين عالم اجسام 

كرد ببينيد تفاوتی كه در مورد دوم و سوم هست در  رفت او را ذم می ا كه میيعنی نفس هر ج   ،دانسته

پس   .دادندم ديگر نفرتشان را علنی انجام می دند ولی در مورد سوكرمورد دوم گفتيم ابراز نفرت فقط می

اين ذم سكناها    (رحمه ا... عليه)حضرت استاد    .حضرت نفس هم به ناچار از آن عالم به عالم ناسوت آمد

   .سوره مباركه توبه آوردند  118را يك شاهد مثالی از قرآن كريم آيه 

اذا ضاقت عليهم االرض»  الذين خلّفوا حتي  الثالثه  الرحيم و علي  الرحمن  ا...  شيخ    «بسم 

بن اميّه  هالل ا  ،اين آيه مباركه براي سه نفر به نام هاي مراره ابن ربيع  :فرمايندمی  ( اعلی ا... مقامه)طوسی  

درباره شركت در جنگ تبوك تخلف    )ص( و كعب بن مالك نازل شده كه اين سه تن از دستور رسول ا...
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رسيدند    )ص(خواهی خدمت پيامبرها جهت عذر از جنگ مراجعت كردند آن   )ص( كردند وقتی كه پيامبر

ه مسلمانان هم دستور  به همها تكلم هم نفرمودند و  ها اعتنايی نكرد و حتی با آن اما رسول خدا اصال به آن 

ها بيگانه  گفتند و آن ها سخن نمیها هم با آن ند حتی اطفال و اهل وعيال خود آن ها سخن نگويدادند با آن 

رت استاد در  حض  .ها قريب چهل روز توبه كردند و در نهايت خداوند توبه آنان را قبول كردشدند آن 

اگر ديدي كسانی در عالم به تو توهين كردند و به تو نسبت خطا  اي بشر  كه    :فرماينداي را می اينجا نكته

پس در    ! گونه سرش آوردند چه برسد به شمانباش چون نفس با آن عظمت را اين  دادند تو هم آزرده

 .كندحالت تسليت براي بشر بيان می  اينجا دارد يك

( تيرباران  2خطا به نفس دادند    ( نسبت1پس ما تا اينجا سه تا ديدگاه ذم را در هبوط نفس بيان كرديم   

   .( ذم سكناها بود3توهين كردند 

 دیدگاه مدح در هبوط نفس 

 گويند  می  در مورد چهارم ديگر اينجا ديدگاه مدح و تمجيد را حضرت صدرا از بيان طيماووس 

طيماووس» كتاب  من  آخر  موضع  في  قال  در    «و  افالطون  ديگر  جائی  در  نام  و  به  كه  كتابی 

گويند نفس يك موجودي  می   « إّن النفس جوهر شريف سعيد»كند  طيماووس هست اينگونه بيان می

و إنّما صارت في هذا العالم من فعل  »شريف و سعادتمند هست يعنی جوهر شريف و سعيد هست  

ل خالق خير كه خير از او  عالم قرار گرفت از عمفرمايند نفس هبوط پيدا كرد در اين  می «الباري الخير

 . شود يعنی اين هبوط نفس خير استصادر می 

 یكی از پنج وجه تمجید نفس هبوط نفس و ارتباط آن با  

اي را برايتان اشاره كنيم در جلسات گذشته ستايش تمجيد نفس كه پنج وجه داشت  اينجا يك نكته  

 ؟ها داردرا بيان كردند ببينيد ارتباط با كدام يك از وجه 

 . وجه اول: نفس هبوط كرد تا عالم طبيعت صاحب عقل شود و عالم جامع و كاملی باشد 

   .هبوط كمال جامعيت براي انسان استدوم:  

 .هبوط از مرحله عقل به طبيعت به قدرت و اختيار نفس بودهسوم: 

آخرين مورد هم نفس با هبوط خود خواست تا    ،نفس هبوط كرد تا معرفت محسوس بيابدچهارم:  

  كنم ديگر تشخيصش با خودتان كه كدام حاال من عبارت را بيان می   .وجود مستقلی از عقل داشته باشد

  .است يك از اين پنج مرحله 

زيرا   «و إّن العالي لّما خلق هذا العالم ارسل إليه النفس و صيّرها فيه ليكون عالم ذا عقل»

خالق وقتی اين عالم را آفريد نفس را به سوي اين عالم فرستاد و نفس را در اين عالم قرار داد تا عالم 
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يك از    حاال كدام  .شدطبيعت هم صاحب عقل شود يعنی اين عالم اجسام موجود زنده عاقلی داشته با 

 . اولی كه گفتيم نفس هبوط كرد تا عالم طبيعت صاحب عقل باشد پاسخ: اين پنج تا بود؟

از بيان    180از كتاب معظم سراج منير صفحه    )ص( اما در پايان نكاتی هم درباره ميالد رسول ا... 

 .كنماستاد عزيزمان به عنوان تيمم و تبرك برايتان بيان می

ربيع االول از دامن مادر قدم به اين    17يا    12سال پس از هبوط آدم در   6164  )ص( حضرت رسول  

كه حضرت خواست از مادر متولد شود ديدند كسی پرچم بزرگی را روي خانه  همين   . جهان ناسوت نهاد

ير المومنين و او كسی نبود جز مولی الكونين ام  «نصر من ا... و فتح قريب»كعبه گشوده كه روي آن نوشته  

گشايند و اين نشانگر  اما پرچمی را برفراز كعبه می   ، از مادر متولد نشدندعلی )ع( با اينكه هنوز حضرت  

پس اين طفل نازنين پيشانی را بر خاك گذاشت و گفت    . آن است كه همه جهان بايد تسليم او شوند

  . ن رسول صادق و رسول اصل حقميعنی م   «   أشهد أن ال اله اال ا... و أشهد أنّي محمدا رسول ا...»

 . براي شادي روح حضرت استاد صلوات .ال حول و ال قوه اال باهلل العلی العظيم

سمبل همت هستيد    . خانم رنگين كمان: خيلی خوب است كه كالس شاگردانی مثل شما دارد با همت 

لخطيئه »ر متن كتاب  طور ددر كالس چند تا نكته بگويم كتاب فاذَن اسم كتاب افالطون هست همين

هست نكته بعدي   «أخَطاَتها»شود مخاطب ولی اينجا می «أخطأت»رسد بايد باشد و به نظر می  «تهاأخَطاَ 

چه كسی اين توهين را كرد؟     ،نفس  خواستم بگويم نسبت خطا دادن به نفس تيرباران توهين كردنكه می

ها را چه كسی به نفس نسبت داد؟ ارائه دهنده: من با اسفار بيگانه بودم ولی در اين اين  «ذمّ سكناها»

كنيم همين هم برايمان عبادت است كالسمان  خانم: تالش می  ارتباط برقرار كنم.  جلسات راحت توانستم

 خواهيم.ها را می الزم دارد اين طور همت  يك چنين شاگردانی
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 « بسم ا... الرحمن الرحيم»

 27/7/1400م.ابوئی، تاریخ ارائه:  خانم :  دهنده ارائه 
   . براي شادي روان حضرت استاد صلوات

 بیان افالطون در هبوط نفس از قول طیماووس 

از جلد هشتم پيرامون نفس  360بحثمان در صفحه  .كنيميت حضرت استاد بحثمان را آغاز میبا عنا 

كند كه علت هبوط نفس امور فراوانی  يا فاذُن از قول طيماووس بيان میافالطون در كتابش فاذَن    .است

 .كنديعنی افالطون هم ديدگاه مذمت و هم ديدگاه تمجيد طيماووس را درباره هبوط نفس بيان می   .هست

ديدگاه مذمتش كه در جلسه گذشته بيان شد اما ديدگاه مدح و تمجيد طيماووس بر پنج وجه است كه  

 .  ما فقط امروز وجه اول آن را بيان می كنيم

افالطون در جاي    « لنفس جوهر شريف سعيدو قال من موضع آخر من كتاب طيماووس إّن ا»

كند كه نفس هم جوهرش شريف است و  ديگري از كتابی كه به نام طيماووس نوشته اين گونه بيان می

يعنی اثرش عالی    سعيد  يعنی ذات نفس مقدس است و  شريف   :حضرت استاد بيان فرمودند كه  .هم سعيد

چه كه سعيد هست رويداد و رخدادهاي آن  يعنی آنچه كه شريف هست عينيت و ذات است و آن   .است

 . ذات است

او را به اين عالم روانه نمودند از فعل و عمل    «و إنّما صارت في هذا العالم من فعل الباري خيّر» 

چرا گويند هبوط    .شود تا عالم در نهايت طی شودخالق خيّر يعنی خالقی كه خير و مهر از او صادر می

فانّ الباري لمّا خلق هذا العالم أرسل إليه النفس و  »  :فرمايندمی   ؟ستنفس از افعال خير حضرت حق ا

زيرا حضرت حق همين كه اين عالم را آفريد نفس را به سوي اين عالم    «صيّرها فيه ليكون العالم ذا عقل

ارسال كرد روانه نمود در اين جهان آورد تا اين عالم طبيعت هم داراي عقل باشد يعنی يك موجود  

 . عقلی در آن باشد و آن موجود عاقل نفس است

كنند كه نفس قبل از اين  ی فهميم كه دارند از قول طيماووس بيان مپس در واقع از اين عبارت می  

به معنی    «صيّرها فيه ليكون صيرها»فرمايند  آورند میچون كلمه صيّرها می   .بوده  به چه دليل   جهان

نقل مكان است يعنی او را از جائی به جاي ديگر انتقال مكانش دادند يعنی در اين عالم جايش دادند  

در واقع در اين عالم به خاطر يك موجود عقلی    گويند هبوط نفسكنند كه اينكه میخيلی قشنگ بيان می 

الطون  يا اف  .كنندبيان می  هم باشد تا به تكامل برسد خيلی قشنگ دارند عبارت بعدي را حضرت صدرا 

  فرمايندكند میكه از قول طيماووس بيان می
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علت     «عقلألنّه لم يكن من الواجب إذا كان هذا العالم متقنا في غايه االتقان أو يكون غير ذي  »

  ( متقن يعنی شيوايی)شايسته واجب نيست كه جهان را كه با اين شيوايی  .كنندبيان می  طوراين  را هبوط

را با يك شيوائی زيبائی و ظرافت  درست كرده و در نهايت نهايت است خالی از نفس وعقل باشد جهان  

بود جان داده  ها خالی می اگر اين س و عقل باشد  آفريده پس جهان شايسته واجب نيست كه خالی از نف 

 . ولی جانان نداده جان بدون جانان هم هيچ است

گويند شايسته واجب  از يك سمت می   «و لم يكن ما كنّا أن يكون عالم ذا عقل و ليست له نفس» 

از سمت ديگر گويند ممكنی    ،نيست كه جهان به اين زيبائی را بيافريند ولی عقل و نفس را به آن ندهد

ت گرفته از فياضيت حضرت حق است چگونه ممكن است هيئات او بدون عقل باشد و عالمی  شأ كه ن

اي كه بيان فرمودند سزاوار  كه در او عقل است چگونه به منهاي نفس باشد اين ظرافت مطلب يك نكته 

دون كه از فياضيت اله بهره گرفته هيئاتش ببوده براي واجب كه جهان را در تكامل نيافريند و ممكنی  

 . تواند باشدعقل و نفس نمی 

العالم و أسكنها فيه»  إلي هذا  النفس  العلّه أرسل  به همين دليل حضرت حق نفس را    «فلهذه 

پس علت هبوط نفس اين است كه نفس آمد تا شيوائی ها به    .فرستاد به اين عالم و در آن سكونت داد

ل را روانه كرد عقل  چون خداي متعال اول عقحدّ نهايت برسند و اگر نيامده بود همه عالم مانده بودند  

 . توانست كاري انجام دهد آمد اشراق نفس را هم ارسال كرد تا با هم به تكامل برسندتنها بود نمی 

ت نفسيه به اين جهان آمد يك مركزي به او داد كه در واقع جايگاه آن مركز باشد  پس اول آن حقيق 

بتوانند از آن   ببرندبراي اينكه ديگران  ثم أرسل نفوسنا و أسكننا في »فرمايند  می  استفاده كنند بهره 

عالم آورد يك مركزيت به   و به اول حقيقت عينيه نفس را آفريد .سپس ارسال نمود نفوس ما را « أبداننا

و  »تا اين عالم تام و كامل باشد    «و ليكون هذه العالم تاما كامال»آن داد و سپس ارسال كرد نفوس را  

فينبغي  »تر از عالم عقل در تمام و كمال نباشد  و پايين  «كون دون ذلك العالم في التمام و الكماللئال ي

پس سزاوار بوده يعنی با    «أن يكون في العالم الحّسي من أجناس الحيوان ما في هذا العالم العقلي

م طبيعت هم انسانی  در اين عال  ،دهند پس سزاوار بوده كه در اين عالم حسیاين توضيحاتی كه دارند می 

سزاوار بود كه به اين عالم طبيعت    ه.وجود پيدا بكند كه قبال در عالم عقلی به وجود عقلی موجود بود

بيايد تا با اشراق عقل و نفس به تكامل برسند چنانی كه قبال هم از قول ديگر بزرگان بيان كردند كه نفس  

ين عالم تا به كمال جامعيت راه پيدا كند در واقع در آن عالم تمام و كمال جامعيت را نداشته آمد به ا

كنند اينجا در واقع متن كتاب بود پيرامون اينجا گويند اين هم به نوعی دارند همان مطلب را بيان می

 . وجه اول از ديدگاه مدح و تمجيد آقاي افالطون كه از قول طيماووس درباره هبوط بيان كردند
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 بربیان افالطون در هبوط نفس نظر حضرت استاد)ره( 

دو موضوع زيبا را در ذيل اين عبارت بيان فرمودند موضوع اول    ( ا... عليهرحمه)اما حضرت استاد   

ايش جهان ناشناخته  فهميم كه آغاز جهان و پيدما اين را میاين هست كه از اين عبارت آقاي طيماووس  

آنچه برايمان    ، توانيم بگوئيم از چه زمانی پيدا شدهتوانيم برايش زمانی تعيين كنيم نمی بوده يعنی نمی 

را نمی    مسلم است اين است كه بگوئيم جهان مخلوق است اما كجا و چرا و براي چه كسی چهره يافت

گونه بگوئيم اينكه بساط جهان را به اين زيبائی زينت داد براي حبيبی و صنمی بوده  توانيم اينما می  دانيم

ا... پلكان ي جز عينيت نبوي ولوي و فاطمی نيست يعنی همه انبياء ا... و اولياء و هست كه آن صنم چيز

ط جمال يار آيند  ها بنهند و به بساولوي و فاطمی قدم بر آن پلكان   ،ها يعنی عينيت نبويبودند تا اين

بود    اش ناتمام پس با اين مقدمه جهان را آفريد ولی زينتش و درخشندگی  .ها هستندچون اصل جمال آن 

هاي او را خوش انديشه و خوش چهره و  پس بايد صنم درخشانی در اين جهان فراهم سازد كه صنم

عقل   ،اي باشد و آن ارسال عقل و نفس است يعنی عقل زينت و نفس أزين از زينت استخوش اراده

ساخت  نمیالم است اگر او نفس را روانه  عقل كمال عالم و نفس أكمل ع  ، جمال و نفس أجمل است

گونه جلوه نداشت اين هم بيان حكيمانه براي  براي حبيب و محبوب فراهم شود آن  خواستبساطی كه می 

  .هبوط نفس كه حضرت استاد به اين زيبائی بيان فرمودند

 بیان رسول اکرم)ص( درباره نفس 

  فسه فقد عرف من عرف ن»فرمايند؟  باره نفس با اين عظمت چه بيان می در  )ص(اما ببينيم رسول اكرم  

اگر اين    .يابدبيند يا می یيعنی كسی كه بتواند ربط نفس خودش را بيابد ربطش را با خداي متعال م  «ربه

شود كه در عينی كه هيچ  نياز میاش را بواقع بشناسد چنان بی قدسی انسانی كه سراسر نياز است نفس  

  .كندندارد همه دنيا را به چشم حقارت نگاه می 

 مقام والیت با نفس قدسی از نظر حضرت استاد)ره( ارتباط 

قدسی است كه بر همه عالم  فرمايند: مقام واليت هم چون نفس  می   (ا... مقامهاعلی )حضرت استاد   

اندازد ما براي اينكه بتوانيم ارتباط نفس خودمان را بيابيم بايد ارتباط با واليت پيدا كنيم تا بتوانيم سايه می 

بپرسيد پيش از آنكه    «سلوني قبل أن تفقدوني»  :فرمود  )ع(اينكه موال علی  .راه يابيم به رمز نفس قدسی  

هاي عوامانه را از من  مرا نيابيد منظور حضرت چه بوده اينجا؟ حضرت منظورشان اين نبوده كه گفته 

  آن رمز نفس قدسی  بپرسيد تا    منظور حضرت اين بوده كه   ، بلكهبپرسيد يا در مورد شكيات سوال كنيد

 را به شما ارائه بدهم.  
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اميرالمومنين علی االنبياء جهرا»  :فرمود  )ع( يا هنگامی كه  الخاتم   « كنت مع االنبياء سّرا و مع 

من با تن و روان همه انبياء بودم پنهانی بودم و با تن و روان خاتم االنبياء محمد    :فرمود  )ع( حضرت علی

نه    ،نه موسی بود  ،نه نوح  ،كردم نه آدم بوديعنی اگر من به آن ها نگاه نمی   .آشكار شدم   )ص( مصطفی

شان را حفظ كردم  ولی همه واليت من اگر نبود همه نابود می شدندهمه آن ها بودم يعنی من با  ،عيسی

 . يعنی واليت من با همه انبياء بود «كنت معه»

اين هم بحث    .واليت عين نفس قدسی است بلكه نفس قدسی جان واليت استگيريم  پس نتيجه می  

طيماووس و  استاد  بيان حضرت  از  نفس  پيرامون عظمت  استاد    . امروزمان  روح حضرت  براي شادي 

 . صلوات
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 « بسم ا...الرحمن الرحيم»

 04/08/1400ز.ابوئی، تاریخ ارائه:  خانم :  دهنده ارائه 
ا كتاب طيمائوس را برايتان معرفی  خواهيم مقداري از رساله يان پيرامون نفس هست اما ابتدا میبحثم

هايی را از طيمائوس پرسيده و چون  ت استاد فرمودند كه افالطون سوال كنيم چون در جلسه پيش حضر

پاسخ داد به همين دليل كتاب طيماووسی كه نوشته بود به نام طيمائوس نوشت كه   و به آن ها وارد بود

پردازيم ها نمیراجع به هبوط نفس آورده كه ما به ايندر اين كتاب يا رساله بوده كه افالطون سه نظر  

   .چون در جلسات گذشته بيان شده

 معرفی رساله طیماووس 

  ، وس يگانه رساله علمی موجود از افالطون است كه مانند ديگر آثارش مثل جمهوريرساله طيمائ 

  360هاي  افالطون طيماووس را در فاصله سال   . اي از آراي افالطون تعيين شدهكرتياس براي تبيين پاره

پختگی علمی   366تا   يعنی در دوران  فلسفی  ميالدي  مانند ديگر رسائلش مقصود علمی  و  نوشته  اش 

س كه در جنوب  ريخودش را در قالب گفتگوئی طرح كرده كه اين بار ميان سقراط و طيماووس لوك 

در جاي ديگر    البته  و   نوشته شده  ين رسالهدانند امی   وست يا شاگرد افالطونايتاليا بوده و برخی او را د

وس  رايمان بيان كردند گفتند كه طيمائهم نوشته طيمائوس استاد افالطون بوده اما آنچه حضرت استاد ب

وس با گفتگوي سقراط و با يادآوري مباحث كتاب جمهوري آغاز  يمائدر واقع ط  .شاگرد افالطون بوده

اندام    ،درباره ادراك انسان  بحث  شناسی هست و بخش پايانی آن هان ش مباحث كيم شود و بحث دومی

 .شناسی و پيدايش جانداران ديگر در فرايند تناسخ هست

پردازد اما مفسران و شارحان آن را اوج  و پيدايش جهان می  شناسی فلسفیطيمائوس عمدتا به كيهان  

هاي  اين رساله به دليل اينكه به بخش هاي پزشكی و فلسفی طبيعی انديشه  .حكمت افالطون دانستند

يان از اين پردازد به اسم جوامع كتاب طيمائوس فی علم طبيعی نام گرفته و حتی جابرابن حافالطون می

كند و در ميان پزشكان دوره اسالمی هم بيشترين كسی كه به اين وس ياد میكتاب با نام طبّ طيمائ

 . وع كرده محمد ابن زكرياي رازي استكتاب رج

داند و از ديد او معرفت شناسی و  افالطون سيرو سلوك را راهی براي رسيدن به عالم معقوالت می  

طبيعيات را راهی براي رسيدن به رياضيات و از آنجا    .شناسی بايد از عالم محسوسات عبور كندهستی

ر چه افالطون در اين رساله سعی كرده توضيحاتی را  اگ  .دانداخالق و در نهايت سياست می   ،به فلسفه

  . اما توضيحاتش عمدتا با دانش آن روزگار سازگار نيست  ،برخی پديده هاي علمی عرضه بكند  مورددر

ديدگاه فلسفی خاص حاكم بر طيمائوس يا طيماووس به هر صورت درست است و اعتبار مباحث نجوم 
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هايی باشد كه توجه مترجمان مفسّران و شارحان به سمت  و رياضی او باعث شد كه از نخستين كتاب  

هم ميالدي او جلب بشود و اولين باري كه ترجمه شد به زبان التين ترجمه شد و تا پايان قرن دوازد

گفتند انجيل افالطون آنقدر ارزشمند بوده كه به آن می  شناختند وين ترجمه میافالطون را در غرب با هم

شده كه خرافاتی هم در تفسير آن وارد شود و چيزهايی هم در موردش غلو كنند و  و شايد همين باعث  

سرانجام طيماووس توسط محمد حسن    .توانيم به ارسطو اشاره بكنيماز مهمترين مفسرانش هم می   .بگويند

ار  كند و آثانگليسی اقدام به ترجمه می   و  فرانسوي  ،هاي آلمانیشود و او بر اثر ترجمهترجمه می   لطفی

  .وس بودهها طيمائكند كه از جمله اين پ می افالطون را چا

 تاثیر رساله طیمائوس بر ادیان مختلف 
 ؟وس در جهان اسالم هم تأثيرگذاشته يا نهاما آيا طيمائ 

طيمائوس در جهان اسالم چندان اثرگذار نبوده ولی در جهان مسيحيت و يهوديت و قرون وسطی   

ن  ري درباره خلقت عالم و تثليث در آها عناصها و يهوديچون مسيحی  ،كتاب مهم و تأثيرگذاري بوده

توانيم آن را رساله خداشناسی  افالطون تحت تأثير سنت الهی بوده پس می   كردنديافتند كه احساس می 

  د.قب افالطون الهی دادنناميم و بسياري از مفسرين به آن لهم ب

 نظرات یكی از بزرگان درباره تلمذ سقراط نزد طیمائوس 

وس استاد  يمائكه حضرت استاد فرمودند ط  مطلبی را از رساله نفس بيان كنيم  خواهيماما در اينجا می 

در نظرات يكی از بزرگان    :فرمايندحضرت استاد می   .دندانانی ناشناخته میآن را انسسقراط بود و بعضی  

گونه گفت چرا مرا از  جست كه اينوس دانش می كه روزي سقراط در كودكی نزد طيمائبررسی كردم  

به جسمت اعتماد نكن چون    :او گفتوس به  طيمائ  ؟شويگيرم مانع می نوشتن و تدوين آنچه از تو فرا می

اگر علمت را به چشم و دست بدهی جفا كردي علمت را به چيزي بده كه  وفاست  جسم براي تو بی 

  ی برتو باد آنچه از دانش فراگيري در سينه و دل جايش بده . نه جسمت باوفا باشد آن هم قلب تو هست

از آن به بعد بود كه سقراط پند استاد را    .باش  آن  و پيوسته درپی حفظ كردن  يو به خاطر محفوظ  بدار

روش سقراطی    در آموزشگاه هاي علمی  فرمايند:حضرت استاد می  به كار گرفت و عمل كرد از اين جهت

به را حفظ می كار می   را  يعنی علم  از طيمائوس استبرند  البته ريشه آن  استاد    كه   كنند كه  حضرت 

اي هست  كه آنقدر در علم بايد حرفه   و عقيده ام اينپذيرم  ی من خودم تا حدي اين روش را م  فرمايند:می

كار بكنيم تا مسلط شويم و اصل براي ما قرآن هست چون به صورت كتبی نوشته شده تمام روايات  

رت  پس حض  .حاال آقاي طيمائوس آن عقيده را داشته براي خودشان سند بوده  معصومين كتبی هستند

 .دانندمیاستاد اصل را در علم  تسلط 
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 عظمت حكمت 

 ؟شودخواهيم ببينيم تسلط برچه علمی موجب پيشوائی برمردم می اما می  

هاي علمی  تسلط بر رشته   «الناس اماما  همن اتخذ الحكمه لجاما اتخذ»  :فرمايندمی   )ع(حضرت علی 

بلكه مالك پيشوا بودن    ،هاي مهمی براي پيشوائی مردم نيستشاخص   غيره  نجوم و تاريخ و  ،مثل رياضی

بهره ازرا  دانند  سپر  مندي  علمی   .علم حكمت  تسلط  اديب  يك  می مثال  لغت  يابيدن  در  را   ، دانداش 

  داند پس شايد اينجا بشود يكی از مصاديق علم می  به  اما قرآن علم را در عمل  ،تاريخدان در مطالعه تاريخ

در فلسفه كی انسان    روايات ديالكتيك  عملی را قبول دارند اما   .داشتن را عمل به آن بدانيم  تسلط بر علم 

   .رسد؟ وقتی از فلسفه پرشدي به درخانه حكمت و سپس عرفان برو عرفان يعنی عملبه عمل می 

 جایگاه علم و عرفان در انسان 

  كه جايگاه علم و عرفان كجاست؟  به جايگاه علم و عرفان در انسان اشاره كنيم  خواهيمدر اينجا می 

گوش    ،نيروئی هست در انسان كه نام آن جايگاه علم و معارف هست انسان چشم دارد  :استاد فرمودند

ها جايگاه علوم و عرفان نيستند هركدام يك مسئوليت دارد معارف ما در يك  قلب دارد ولی اين  ،دارد

مركز معارف علوم از جمجمه تا كف پاي    .دانيم كجا هستهست كه ناشناخته هست و نمی  مركزي

  تمام كند و  اين نيرو قلب را تدبير می  توانيم بفهميم و مااليري هست كهمی ن هست اما كجا هست ننساا

اگر پرجلوه باشد   ،شوداعضاء بدن را زير پوشش دارد اگر اين نيرو نورانی باشد مغز ما هم نورانی می

  ، توانند انسان را تدبير كنند كه االن چه كار كنيم خوب كاركنپس علوم تنها نمی   .شودجلوه می ازقلب پر

ل فيزيك در آن فيزيكدان به  بدهد چون يك علمی مث  به ما تواند علم تنهاها را نمیخوب حرف بزن اين

كند بشريت كار می   و   اما معارف براي دنيا   ،كندها فكر میكند شيمی دان به ماده شيشه و بطري فكر می

  ، چگونه حرف بزن   ،دهد كه چه جور باش قلب و زبان را فرمان می  ،مغز  ،خون،  معارف  .داردمی   و قدم بر

اثرگذار هست و اگر تيره هم باشد باز در جوارح   چطور حرف نزن كه نورانيتش در اعضاء و جوارح ما

 . سازدمیكدر   گذارد و آن ها راما اثر می

اند اگر اين آينه شفاف باشد مثال شكل عقل  علوم و معارف مانند آينهظرف   :حضرت استاد فرمودند 

عشق    چون عقل مدبر هست  .دهدا انجام میشود و درست كارش ردرآن قرار بگيرد عقل هم شفاف می 

افتد و ظرف علم هم پر از خطا كند و اگر آن عقل شفاف و صيقلی نباشد به خطا می یشما را آن تدبير م

از نيمه شب به بعد براي    ؟آيند اما چه زمانیها به اين دوظرف معارف و علوم میشود پس تمام نيرو می

  فرمودند اگر حتی حضرت استاد هم هميشه می   داري توصيه شده كهزندههمين هست كه اين همه به شب 
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 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

كنيد كنيد و همين كه آن را مطالعه می  هاي شب فكرخوانيد به آن علمی كه گرفتيد در نيمه نماز هم نمی 

 . شود براي شماو رويش فكر كنيد همين نورانيت درون می

 داران علم و معرفتخزانه 

داران علوم و معرفت معصومين عليهما السالم  خزانه   ؟داران علوم و معرفت چه كسانی هستنداما خزانه  

لسان ا... نحن وجه ا... نحن عين ا...في    ا... نحنا... نحن بابنحن حجه»فرمايند  هستن كه می

  ، زبان خدا  ،خدا  باب  ،در ميان خلق خدا ما حجت خدا  «خلقه نحن خزينه علم ا... و علينا نزل الكتاب

گنجينه وحی خدا    ،داران علم خداخزانه  ،چشم خدا هستيم ما واليان امر خدا در ميان بندگانش  ،وجه خدا

ت واگر ما نبوديم  كتاب خدا برما نازل شده وخدا به سبب ما پرستش گرديده اس  .و اهل دين خدا هستيم

از اشراقات نبوت و واليت    ين عبارت دنيائیكه در ا  .شد و ما وارثان پيامبر خدا هستيمخدا شناخته نمی 

  .زندموج می 

آري هرآن گاه معرفت انسان كامل شود نيمی از جسم و جان دهد و صدجان بگيرد پس درد جان را  

 و الحول و ال قوه اال باهلل العلی العظيم .بايد به جانان داد كه هرچه جانان دهد عين دواست

دهيد بخش اول  اولين بار هست كه بحث فلسفی را ارائه می  ،متشكر  :توضيحات خانم رنگين كمان 

ارائه دهنده: از يك مقاله و يك سايت خانم:   ؟كه از كجا تنظيم كرديد  بود كار معرفی رساله طيماووس 

  نقص ويرايش داشت   ويرايش بوديد  اهل  ودي كه يك زمانیرسيد جاي كار داشت متن با وجبه نظرم می

يا چيز ديگر كه مباحث بايد به هم متصل شود    استدانم از وحشت  كرديد كه نمی و بين آن توقف می 

متن استفاده كرديد هم  مقاالت  از  متنی كه  ازهم  ويرايش داشت كه    ی كه  استاد گرفتيد ضعف  رساله 

تان خيلی خوب جمالت بايد به هم متصل شود وروان شود و بين جمالت خالء نباشد و اال كار كلی

 .دفعات بعد بهتربشويد. شاء ا..ان بود
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

 « ا... الرحمن الرحيمسم ب»

 18/1/81تاریخ تدریس:  11/08/1400رنگین کمان، تاریخ ارائه:   خانم :  دهنده ارائه 
 از جلد هشتم اسفار   361صفحه 

ومنها ما قاله ارسطاطاليس في مواضع كثيره من كتابه في معرفه الربوبيه من ذلك قوله  »

 «الطبيعه ضربان عقليه و حسيّه

اگر كتاب داشته باشيد چند تا    ؟گردده برمی به چ  «و منها»ببينيد    ،ديگر از اقوال فرمايند كه يكی  می 

   « هست.و من اقوال الفالسفه المتقدمين» دارد قبلش «و منها»

 «و منها قال افالطون»كنند  مين را در مورد هبوط نفس بيان میحضرت صدرا دارند اقوال فالسفه متقد

 «و قال في موضع آخر من كتاب طيماووس»بود    «كتاب طيماووسو منها ما قال هو ايضا في  »بود  

هاي قبل اشاره اي  حاال هرچند خانم )  «ومنها ما قاله ارسطاطاليس في مواضع كثيره»بود و حاال هم  

يك  كردم همين بخش است وكه من بايد امروز خدمتتون عرض میبه اين مطلب كرده باشند اما مطلبی  

اشاره    «لربوبيهمعرفه ا  في  مواضع كثيره من كتابه »كنيم دقيق تر به نظر ارسطو در  سعی می   مقدار

   .(كنيممی

 نظر ارسطو در کتاب معرفه الربوبیه درباره هبوط نفس 

الطبيعه ضربان »كند كه  طور عنوان میارسطو در مواضع بسياري از كتابش در معرفه الربوبيه اين 

استاد اينجا بر واژه    «و النفس»طبيعت بر دو ضرب است يك عقلی و ديگري حسی    «عقليه و حسيّه

  .كنيم متن بيان استاد راكردند كه خدمتتان عنوان می طبيعت كه پانويس زده شده كار

 ( اعلی ا...مقامه) تعریف طبیعت از نظر حاج مالهادی سبزواری 

كه هدف حاج   (هر  س )استاد به پانويس توجه كردند كه طبيعت را تعريف كرده و آخرش هم زده   

بسياري      «كثيرا ما يطلق الطبيعه علي الماهيه النوعيه للشيء»  :فرمايندمال هادي سبزواري است می

فكأنّه قال لكّل ماهيه نوعيه جوهريه فرد عقلي و  »گيرند  از طبيعت را ماهيت نوعيه شیء می   هدف

اي يك فرد عقلی و افراد حسی  شود براي هر ماهيت نوعيه جوهريهچنانيكه گفته می  «افراد حّسيه ماديه

و يك فرد   براي هر ماهيت در طبيعت يك فرد عقلی خواهد بگويد در طبيعتيعنی می  مادي وجود دارد

  . دهندكنيم يك مقدار توضيح میحشر داريم اين مطلب را دنبال می  كه در بحثچناني  وجود داردحسی  

 .تر به آن گل مطلب پرداختنديان نفرمودند چند خط رفتند پائينها را باستاد اين قسمت 

 تعریف طبیعت اشیاء از نظر سهروردی 

اگر بخواهيم اصل طبيعت هر شيئی   « أخذ غير كيفياتهقال شيخ االشراق و طبيعت كّل شيء إذا » 

شيخ    «و في بعض النسخ عن كيفياته فهو النور الذي يكون ذلك الشيء صنما»را تعريف بكنيم  
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

النور الذي يكون ذلك الشيء  »اشراق وقتی كه خواسته طبيعت اشياء را تعريف بكند گفته نوري است 

يك    ،بينيد صنمی از آن نور استعالم می  اين  شما در  طبيعت هرشیء نوري است كه آن شيئ كه  «صنما

   .تجسمی از آن نور است اين تعريف طبيعت از ديد شيخ اشراق است

شايد هم نُقِلَ بايد بخوانم مجهول بايد بخوانم    «نحويالو نقل في شرح حكمه االشراق عن يحيي  »

أنّه عرفت طبيعه بأنّها قوه روحانيه »از هرجهت در شرح حكمت اشراق از يحياي نحوي آمده كه  

سشان در بدو ورود تأكيد  يدرتاي كه استاد در متن  رسيديم به آن جمله   «عنصريهالساريه في االجسام  

 آن طبيعت اجسام چيست؟ «يه ساريه في االجسام العنصريهبأنّها قوه الروحان» :كردند فرمودند

 «تفعل فيها التصوير و التخليق»  هيك نيروي روحانی است كه ساري است در تمام اجسام عنصري 

روي اين بخش بايد كلّی كار بشود هدف از اينكه   .كندكند و خلق میكند؟ تصويرسازي میچه كار می 

 ايجاد تصور می كند   و  رسازي و تخليق يعنی ايجاد خلقیيتواند تصوروحانی درون انسان می  قوهاين  

كند اين همان بحثی است كه در  يروي روحانی اين جسم را تدبير میآن ن  «و هي مدبّره لها»  چيست؟

ها تفاوت  ديدگاه  ببينيد  پرسيديد آيا همان مثل افالطونی است  درس حشر هم به آن رسيديم كه همان كه

ه  ك بگيرند به عنوان تدبير كننديك مل  ،مثل افالطونی  ، مدبرعقلی  آينددر مورد مدبر عقلی نمی   ولیدارد  

شيخ   .گيردادات آن طبيعت ساريه در اجسام می اما در مورد جم  ،گيرنددر انسان و حيوان و نبات هم می 

 . و عناصر است اتصدرا آمدند يك صورت كامل گرفتند كه در درون جمادمال سهروردي و حضرت 

اين    .باشدآن صورت مدبر آن جسم عنصري است و مبداء حركت و سكونش می   «هي المدبره لها» 

 .بود 361بخشی بود كه خواستيم بگوئيم اين بيان حضرت استاد سه سطر به پانويس صفحه  

أنها قوه روحانيه  »اما آن اوج و موج كالم استاد كه فرمودند كه يك نفر بيايد اين را تعريف كند   

استاد فرمودند اين قوه فكر نكنيد يك    .ساري است در اجسام  قوه روحانی كهآن  «  ساريه في االجسام

نيروي مادي در  يك    .گيريم قوه روحانی استل نيرو هاي مادي كه ما در نظر مینيروي معمولی است مث

نابود    ،شودمتوقف می  ،استوقتی به طلب رسيد محدود    ،شودمتوقف می   ،رسدنظر بگيريد به ديوار می

 . رود تا به غايه الغايات برسدست توقف ندارد می اما هدف از قوه روحانی فوق بر نيرو ه ،شودمی

  اما قوه روحانيه ساريه كه گويند  ،شودبازد تمام میگويند اگر قوه معمولی باشد خودش را می می  

شود مختص به يك نوع نمی   :فرمودند  استاد  خيلی قشنگ است  دهداشراق می  بشودنابود    قرار نيست

 .  شودمختص به انواع می 

 نكته اخالقی حضرت استاد  درباره نثار قوه
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و يك    شودشما گوئيد قوه نثار می  :از بطن قضيه بحث اخالقی درآوردند فرمودند  حضرت استاد 

كند اثري از  ي ايجاد میشود و يك چيزجلد پنجم بحث كردند قوه نثار می  در  كندچيزي را ايجاد می

استاد فرمودند شعور به خرج بدهيد كجا   .گوئيم فنا شدن خوب استشود ما میماند فنا میخودش نمی 

اگر چيزي خودش را فنا    گويندكه می  منقلب كننده است اين سخن استادواقعا  به نظر من    بشويد؟    فنا

ما می    كند خودش راخاك فنا می  فرمايندمثال می  خوردمترتب نشود به درد نمی   از او   كند هيچ فايده

در سير    سير  كنيم اينجامی گوئيم چه گل زيبائی و اصال يادي از آن خاك نشود میگل شكوفا می   بينيم

 . درستی قرار نگرفته

من هستم ولی يك لحظه از خاك نام نمی برد   گويد می  كشدد فرمودند آن گياه شاخ و شونه می استا 

اين   فنا می خالف  كه  دارد  واقع است كسی كه  ارزش  ببيند  بايد  اوال  را در يك مسيري  كند خودش 

شود اين شعور را به آن فرد بدهد  نكته ديگر موقعی كه دارد فنا می   اين يك مطلب.  خودش را فنا بكند 

 كه به تو   دهم رسم وفا اين است كه نام از فرديد من هم دارم جانم را براي تو میكه بگويد يادت باش

 .جان داده ببري

  شاء ا... ان  ما در اينجا اميد داريم كه موسسه حكمه صافيه كه يادگار استاد هست جوري جلو ببريم 

بتوانيم استاد كه سرافراز هستند    .و بتوانيم سرافراز كنيم حضرت استاد را  كه نام و ياد استاد باقی بماند

آن حقيقتی را كه استاد در بطن و متن اين رساله ها گفتند آنچنان كه گفتند ما بشويم مجراي انتقال آن 

مشغول زندگی و بدبختی   هميشه  نال خودمانيعنی اگر ما كا  بايد پاك باشد  و اين مجرا  حقايق به عالم

 !توانيم كانال خير باشيم اين را بدانيدوقت نمی هيچ  ،هاي خودمان باشيم

وجودي كه واقعا آثار ولیّ    ،خودش را فنا كرد ما را در دروس خودشان راه دادند  نداستادي كه آمد 

ورود    شان راو غايت عشق نهايت    ، شان هرجا كه بودند باز كردنداللهی در ايشان آشكار بود درب خانه 

داد قرار دادند و اگر عيب و ايرادي داشتيم كه داشتيم همه  ديگر راهمان نمی   جاي   من و شمايی كه كسی

راي زندگی خودمان بدويم و خودمان را آنجا فنا كنيم  حتی ما فقط ب تالش كردند كه    را به جان پذيرفتند

كسی كه    می فرمايند:  استاد   . جا دارد كه استاد روز قيامت از ما شكايت كند  به نظر من  به هرنامی واقعا 

حاال ياد نرفتن براي شادي روح استاد صلوات بفرستيم    .خودش را فنا كرده تو را به بار آورده يادت نرود

اوقات صلوات می  ،نيست استاد را چه كار  فرستيم پشتم واقعا میمن خيلی  لرزد صلوات می خواهد 

 . ولی هرچيزي در جاي خودش هست ،صلوات ارزش دارد اساسش ؟!كند

 ادامه نظر ارسطو همراه با نتیجه آن 

 طبيعت بر دو ضرب است عقلی و حسی   «الطبيعه ضربان»گويد لذا بخوانيم نظر ارسطو را می 
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نفس زمانی كه در عالم عقلی بود    «و النفس اذا كانت في العالم عقلي كانت افضل و اشرف» 

وقتی در عالم حسی بود نسبت    «و اذا كانت في العالم الحسي كانت اخس و ادني»اشرف و افضل بود  

چرا   «ن اجل الجسم الذي صارت فيهم»به آنجا اخس و ادنی است حاال برويم اين را تحليلش كنيم  

گفتيم نفس در عالم حسی اخس و    «من اجل الجسم الذي صارت فيه»گوئيم اخس و ادنی است؟  می

من كند  اطر آن جسمی كه دارد با آن سر می به خ  «الذي صارت فيه  من اجل الجسم»  ؟ادنی است چرا

 عمدا مي خوانم مي خواهم ارتباط با متن برقرار كنيد 

شيئا و   عقليه و من العالم االعلي العقلي فالبّد أن ينال العالم الحسيو النفس و ان كانت  » 

ناچار بود كه چيزي    ،البد بود  «فالبد ان ينالاز عالم اعلی بود »  نفسی كه در عالم عقلی بود  «كثير فيه

آمد و در عالم حس سير و  زي در عالم حس بود كه او بايد میبدست بياورد از عالم حسی يعنی يك را

عنوان كنيم در اين عالم يك سيري بود رسالت هست حاال بعضی    اينكه  .كردمی ی  رسالت خود را ط

ست كه يك چيزي درك كند و بگيرد  گويند خطا كرد آمد پائين حاال طرز بيان ارسطو را نگاه كنيد البد ا

 ی كه استاد در متن درسشان به آن دقت كردند  حاال دقت بكنيد جمله بسيار زيبائ  .تلذا آمد در عالم طبيع

  ، آور  طبيعت نفس رحمت  :زيرا استاد فرمود  « مه للعالم العقلي و العالم الحسيالحالّن طبيعتها مت»

براي پيدا كردن واژه   .هدآور است در عالم عقلی و عالم حسی و بايد به آن فيض بدشگفت  ،آورعظمت 

كه بتوانم بفهمم  براي اين  هاي مختلف  خيلی گشتم يعنی تو قسمت   «لعالم العقلي و الحسيمه لمتالح»

اگر به فرهنگ لغات مراجعه بكنيد وارد يك وادي ديگر می شويد    «مهمتالح»اش بكنم  چه بايد معنی

نوشته شكستگی سر    ،كاًل لغوي اش را  معنی  مباحثه روز مثال  بقيه را در  ا...  ان شاء  تمام شد  من وقتم 

نوشته بودم كه چطور معنی آخر    را برايتان  بگذاريد كليت را بگويم مراحلی كه رفتم  چهارشنيه مي گوئيم

نفس آمد به    :گويدمی  .گويمگويم آخرش را میی كه رفتم نمیتی برايم داشت حاال مراحلبدست آمد لذ

آميخته است درونش    م استمتالح  طبيعت نفس   «مه للعالم العقل و الحسيمتالح»اين عالم كه طبيعتش  

داده  هم عالم عقلی و هم عالم حسی يك جائی نيامد كه اشتباهی افتاده باشد تو طبيعتش اسراري كه قرار

 متال  م النفس أوالينبغي عن تذ»ه بنابراين  براي عالم عقلی نبوده براي عالم حسی هم بود  فقط  شده

براي شادي   .بنابراين جائی ندارد كه نفس را مالمت يا مذمت كنند كه به عالم حس افتاده« ... علي ترك

   .روح حضرت استاد صلوات بفرستيد
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 « بسم ا... الرحمن الرحيم»

 18/1/83،تاریخ تدریس:18/8/1400ل.سادات.میرعابدینی، تاریخ ارائه:  خانم :  دهنده ارائه 

ابتدا يك صلواتی براي شادي روح حضرت استاد عنايت بفرماييد. مباحثه اي كه امروز در خدمتتان   

 . هست  1383فروردين ماه  18استاد  حضرت  و تاريخ تدريس 361هستيم از جلد هشتم اسفار ص

 ادامه نظر ارسطو در هبوط نفس 

دنبال    طبق متن اسفار نظر ارسطو را از كتاب معرفت ربوبی  است   در ادامه علل هبوط نفس  مباحثه 

اما   ،رودشكافد و جلو می اي معرفی كرده است كه مرتب می يه ارسطو نفس را مانند نيروي جار .كنيممی

و پائين آمد آيا مانند تن   ت شود اينكه نفس در آن مقام اعلی جا داشت و به مقام پسمطرح می سوالی كه  

 ؟شودبا اين هبوط از شأن او كاسته نمی شود؟ به عبارت ديگر آيا  ناتوان و پست نمی   ،ضعيف

األعلي  و النفس و إن كانت عقليه و من العالم  »كند  لبی را در ادامه اينگونه بيان میارسطو مطا 

العقلي فالبّد أن ينال من العالم الحسي شيئا و تصير فيه ألن طبيعتها متالحمه للعالم العقلي و 

   «العالم الحسي

ه از عالم اعالي عقلی است ولی ناگزير است كه از عالم حسی چيزي را به دست آورد  س اگر چنف

 . ر است زيرا طبيعتش با عالم عقلی و عالم حسی سازگا ،و در آن ساكن گردد

و ال ينبغي أن تذّم النفس أو تالم علي ترك العالم العقلي و كينونتها في هذا العالم »  361ص  

و سزاوار نيست كه نفس را بر ترك عالم عقلی و كينونتش در    «ألنّها موضوعه بين العالمين جميعا

تجرد و ماديت قرار    چون بين هر دو عالم قرار دارد يعنی چون نفس بين دو عالم   ،اين عالم مالمت كرد

گرفته و داراي مرتبه جامعيت است نبايد به واسطه هبوط او را مورد مذمّت و مالمت قرار دهند و بگويند 

   .چرا به اين عالم آمدي

 تفاوت ذمّ و مالمت از نظر حضرت استاد موسوی )ره( 

منفی هستند و مخاطب را نكوهش    ذم و مالمت هردو در حالت  اي فرمودند كه  حضرت استاد نكته 

دومی با كلمات محترمانه كه مالمت    ،ادبانه كه ذم نام داردهاي بیكوبند اولی با حرف كنند و او را میمی

 .نام دارد

وقار به اين جهان    ،بزرگواري  ،كند كه شما نبايد اين نفسی را كه با آن همه عظمتارسطو بيان می  

كننده قرار گرفته است ذم كنيد و مورد مالمت  ناسوتی و خاكی آمده و در اين بدن عفن كثيف و ناراحت

و إنّما صارت النفس علي هذه الحال ألنها آخر تلك الجواهر الشريفه األلهيه و اول »قرار دهيد  

كه پايان آن جواهر شريف الهی و  و از آن جهت نفس بر اين حال گرديد    «الجواهر الطبيعيه الحسيه 



                                                مؤسسه قرآ ن و عرتت حمکٌة صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد عالمه 

 

106 

 

   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

و جامع شد به اين دليل    اينكه بيان شد كه نفس موضوع بين عالمين شد  .آغاز جواهر طبيعی حسی است

  .ها در عالم ماده نداريميه است و ما موجودي با اين ويژگیاست كه آخر جواهر مجرده و اول جواهر ماد

چون مجاور و همسايه عالم    نفس   و  «نه فضائلهاو لّما صارت مجاوره للعالم الحسي لم تمسك ع»

بل فاضت عليه قواها و زيّنته بغايه الزينه و ربّما نالت »حسی گرديد فضائلش از وي گرفته نشد  

  . بلكه وقتی به اين عالم حس آمد قوايش بر او افاضه شد  «من خساستها ذلك ااّل أن يحذر و يحترز

برسد    پستی به او   گرديد و چه بسا كه اگر  ن و آراستهو به نهايت زينت مزيّ  ( منظور همين قواي بدنی)

شد  پست بود وقتی با پست ها همراه می آري اگر نفس خداي نخواسته    .شودولی آن پستی از  او دور می 

اما چون او قوي هست هرچيز پستی از او دور خواهد شد احتراز خواهد كرد    ،شداو هم طبعا پست می

   .و جايش را عوض خواهد نمود

 وجوه مدح و تمجید هبوط نفس در کتاب اثولوجیا

اثولوجيا بيان شد و در جلسات پيش نيز به آن    از مدح و تمجيد هبوط نفس در كتابكه    وجه دومی  

هبوط كمال جامعيت براي انسان است هرچند عالم طبيعت در مقابل عالم عقل پست و نازل    . اشاره شد

كند كه مرتبه حس و ماده و طبيعت را داشته باشد هرچند  اما در نگاه كلی كمال جامعيت اقتضا می   ،است

خليفه  يعنی اگر بخواهد موجود جامعی مانند انسان به عنوان    .در مقابل مقام تجرد پست و خسيس است

اما همين خساست و پستی   ، تر از مرتبه عقل استالهی ظهور بيابد درست است كه مرتبه طبيعت نازل 

  .كندباشد مرتبه جامعيت تحقق پيدا نمیيعنی اگر همين مرتبه ن  .مايه جامعيت و كمال نفس شده است

پس نفس هبوط كرد تا به كمال مرتبه جامعيت نايل شود و استحقاق خالفت الهی را پيدا كند از اين رو 

   . هبوط نفس قابل تمجيد و مدح است

و من ذلك قوله في موضوع آخر إن النفس الشريفه و إن تركت عالمها العالي و هبطت إلي »

ع ديگري  لذا ارسطو در موض   «ّوتها العاليهاعتها و قاستط  هذا العالم السفلي فإنها فعلت ذلك بنوع

كه نفس شريف هرچند عالم عالی خود را ترك كرده و به اين عالم    :گويداز كتاب معرفت  ربوبی می

مند از آن هم شده و اين بدان جهت  كند بلكه بهره ا اين هبوط زيانی به او وارد نمی ام  ،سفلی هبوط كرده

   .استفاده كرد و طبيعت آن عالم را فهميد كه چيست است كه از اين عالم معرفت اشياء را

اين   نفس  اين هبوط از مرتبه عقل به طبيعت به قدرت و اختيار نفس بوده است و خود  وجه سوم

زيرا نفس قبل از هبوط به وجود عقلی در مرتبه عقل موجود بود و سابق بر مرتبه    .هبوط را برگزيده است

عالم الهوت عين قدرت    .تحقق و وجود داشت  الهی  عقل در عالم الهوت يعنی در مرتبه اسماء و صفات

گونه نيست كه عقل  اين  . و اختيار است و مرتبه جبروت هم كه عالم عقل باشد واجد كمال اختيار است
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اختيار باشد پس نفس كه در مرتبه عقل با وجود عقلی موجود بود داراي اختيار و قدرت بود و با  فاقد  

شود و خود نفس خواسته است به اين  ن هبوط با اختيار باشد مذموم نمی اختيار هبوط كرده و وقتی اي

   .جهان سفلی هبوط كند اما به هرجا كه رود فعاليتش عالی خواهد بود

  ، « او هم اثرخواهد گذاشتالتي بعدها و لتدبرها و إن هي أفلتت من هذا العالمليتصّور اإلنيه  »

ها را فراوان خواهد نمود هرچند او از مقامش افول كرده و پايين آمده هم جلوه  هم تدبير خواهد كرد و

   .باشد

كه او به اين  اين را هم بدانيم همين  «بعد تصويرها و تدبيرها إياه و صارت إلي عالمها سريعا»

لم يضرها هبوطها  »  .فايده است به فوريت از اينجا فرار خواهد كرد جهان آمد هرگاه ديد كه وجودش بی

اصوال هبوط او بر   «إلي هذا العالم شيء بل انتفعت به و ذلك أنها استفادت من هذا العالم معرفه الشيء

 .دهدگيرد و میها می ه او زيانی وارد نخواهد ساخت بلكه بهر

نفس    .كند نفس هبوط كرد تا معرفت به محسوس بيابدهبوط نفس اشاره می   وجه چهارماينجا به   

  ، براي شناخت طبيعت محسوس هبوط كرد در واقع مالئكه به أكل و شرب و محسوسات شناخت ندارند

اي كه براي  پس نفس از اين هبوط بهره می برد بهره  .اما نفس با هبوطش به اين معرفت ها رسيده است

 . فرشته ممكن نيست

  ان آقاي ارسطو در اين زمينه است پس با اين مقدمات آمدن نفس به اين عالم زيان آور نيست اين بي 

در ادامه حضرت استاد چون در اين درس به نظر ارسطو در هبوط نفس پرداختند و ارسطو نفس را مانند  

 .رودشكافد و جلو میه است كه مرتب می اي معرفی كردقوه و نيروي جاريه

 تحقیق حضرت استاد بر نظر ارسطو 

به مناسبت اين مطلب استاد در انتهاي درس تحقيقی داشتند بر نظر ارسطو و آن اين است كه طبق   

وه است پس از  گويد رشد جهان ابتدا در مرحله قيعنی می .بيان ارسطو مدار امر عالم برقوه و فعل است

ثال ديگر به بذر و  زند به خاك و كوزه يك مارسطو در اين زمينه سه مثال می .رسدآن قوه به فعليت می

پردازيم به اين ديدگاه ارسطو براي اينكه در اين چند دقيقه انتهايی می  .گياه و همچنين تخم مرغ و مرغ

 .كنيممی به تعريف قوه برسيم از فعل شروع 

اي كه آثار مورد انتظار بر آن مترتب  تحقق يك شیء در خارج به گونه  :فعل از نظر اصطالح فلسفی 

پيش از تحققش باشد قوه  گوئيم وجود آن شیء بالفعل است امكان تحقق آن شیء كه  شود آنگاه می 

گذاريم يك قوه اي در آن بذر نهفته است اگر شرايط برايش  مثال بذر سيب را در خاك می  .شودناميده می

مهيا بشود يعنی از حرارت و نور و رطوبت درست بهره بگيرد آنجاست كه آن بذر شكافته می شود و  
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بالفعل می ك اندك  اند به  بالقوه  بالفعل سيب  اما وقتی يك جوانه زد می  ،رسداز حالت  بگوئيم  توانيم 

آورد يك نهال كوچك  است؟ خير هنوز تمام آثار او بروز نكرده هنوز جوانه است ساقه و برگ در می

است؟ خير درخت  كنند بايد بگويند بالفعل درخت سيب  شود آيا وقتی يك نهال كوچك را نگاه می می

گيرد آيا از نهايت قوه سيب استفاده كرده؟ هنوز نه تا وقتی ميوه شود هيأت درخت سيب را می رگتر می بز

سيب بر شاخه آشكار شد و سيب لطيف شد شيرين شد قابل استفاده شد آنجاست كه بايد گفت آن بذر  

امكان تحقق درخت سيب در بذر    وقتی  ؟كه حالت بالقوه بوده به بالفعل رسيده كی وجودش بالقوه است

اي شد كه آثار  وقتی تحقق يك شیء در خارج به گونه  ؟شودسيب وجود داشته باشد كی بالفعل می 

 .مورد انتظار بر او مترتب شد

نشيند  وقتی يك شاگرد در برابر استاد می اگر اين موضوع را به ارتباط شاگرد و استاد تعميم بدهيم   

اما تمام    ،تواند به صورت محقق و دانشمند عالی درآيددر درون دارد او می اي  آغاز ثبت نام يك قوه 

كند ببيند او  ست يك استاد حكيم به او عنايت می استعداد تحقيق و دانش و عرفان در وجودش بالقوه ا 

چكاند گاهی با  قطره قطره علم را به كامش می  ،استعداد دانشمند شدن و فيلسوف بودن در درونش دارد

گذارد بر آن شاگرد تا درست مثل بذر اندك  گاهی با رشحات وجودي تأثير می  ،گاهی با نگاه  ،كالم

اگر آن شاگرد در برابر تمام حوادث محيطی و    .اندك قوه تحقيقش از حالت بالقوه به بالفعل در بيايد

وه عرفان محاطی مقاومت كرد و فقط به ساقه و شاخه و برگ علم خودش را سرگرم نكند بلكه انتظار مي

يك شاگرد در او بروز كند آنجا  را هم در درونش داشته باشد به عبارت ديگر تمام آثار مورد انتظار از  

عرفان و حكمت در اين شاگرد به بالفعل تبديل    ،گوئيم قوه و استعداد رسيدن به مراحل عالی فلسفهمی

هاي انسان به حدّ تمام و  ن فعليت چه زمايابی كردند اينكه  استاد اين موضوع را مفصل ريشه   .شده است

عوامل بسياري در اينجا وجود دارد اما يكی از مهمترين عوامل پاك بودن قوه درون   ؟كمال می رسد

رسند در برابر بعضی  كنند ولی به نورانيت علم نمیبينيم بسياري به سوي علم حركت میاينكه می  است

ها نور شده با سرعت و موثر در ميدان علم جلو  از همان الفباي اولی كه علم را فرا گرفتند درون آن

اك شده يعنی با  ها پكنند به اين دليل بوده كه آن قواي درونی آن روند و درخششی خاص پيدا میمی

فرمايند: ريشه و منشاء تمام اخالق و  تهذيب به سوي علم حركت كردند نه باري به هرجهت. استاد می

اين خطا را انجام نده    ،غيبت نكن  ، ه انسان بگويند حسادت نداشته باشعرفان از همين جا است اگر ب

ها موضع نشان بدهد و نتيجه  ن حرف كنند شايد فرد نسبت به اياين ها دارند از خارج فرد را اصالح می

عكس گرفته بشود. اما اگر از اول قوه انسان پاك باشد فعليت هاي انسان پاك و مقدس  می شود آنجاست  

 شود. كه بدون اينكه كسی مراقب انسان باشد او تمام رفتارش با مراقبه و عرفان می 



                                                مؤسسه قرآ ن و عرتت حمکٌة صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد عالمه 

 

109 

 

   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 18/8تا   24/1/1400از تاریخ:  

اي بود از تحقيقات  اين هم نكته   .د شدها اصالح خواهناصالح شود فعليت ها  نتيجه اينكه: وقتی قوه

 حضرت استاد در قوه و فعل. 

اما در ادامه درس استاد يك تحقيق عرفانی داشتند پيرامون اين موضوع كه جمال و آثار معشوق را  

بايد در عاشق جست يعنی آنكه ادعاي عشق دارد بايد در او نشانی  از معشوق باشد نه اينكه صرفاً با  

فرمايند: اينكه گويند يعقوب بوي يوسف را در مصر از كنعان بوييد آن يوسف  استاد می   لفظ سرگرم باشد.

در مصر    نه يوسف مصري بود كه يوسف جان بود يعنی يعقوب وراي يوسف فرعی همان پسري كه

و داشت يوسفی اصلی داشت كه در جانش پنهان و نهفته بود جان و جسمش پر از او بود لذاست تا از ا

بوئيد پس اينكه گويند يعقوب پيراهن كرد و يوسفش را می از بينی كه از جان می   د بويشی نهكرياد می

كه اويس قرن هم  بوئيد اين پيراهن بهانه بوده نه سراپاي يعقوب از يوسف پر بود چنانیيوسف را می

شور و عشق  را ياد می كرد از شدت  )ص( بود هرگاه پيغمبر  )ص(ا...چون سرو پايش پر از عشق رسول 

 عرق برجسمش نمودارمی شد.  )ص(او به رسول ا... 

استاد فرمودند: كسی كه به عرفان عالی نفس در اين عالم راه يابد رمز سيرش آن است كه به سرّاللهی   

 نهايت سپاس از حضرت استاد موسوي  خواهد رسيد.
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 « تعالی سمه »ب

 1/2/81: درس  تاریخ ، 9/9/1400:ارائه  تاریخ، بلوکاتخانم دهنده:   ارائه 

« با اميد به عنايت حضرت حجت و به اميد عنايت مادرشان حضرت  الحمدهلل علي ما انعم ا... به علينا»

 ابتدا هديه به روان حضرت استاد يك صلوات عنايت بفرماييد. فاطمه)س( در 

 هبوط نفس در کتاب اثولوجیا 

در جلسه گذشته حضرت استاد در ابتداي درس عبارتی را از حضرت صدرا بيان فرمودند كه در اين عبارات  

ين عبارت  حضرت صدراكلماتی را از اثولوجيا نقل كردند كه اشاره داشت به هبوط و صعود نفس كه غالب ا

بيان كردند. حاال اينكه نويسنده اثولوجيا چه كسی هست بعضی   از ميمر دوم اثولوجيا  را حضرت صدرا 

اشتباه   تصور  كه  است  ارسطو  از  گفتند  اغلب  ولی  فلوطين هست  از  ولی  دادند  نسبت  ارسطو  به  اشتباها 

پردازيم ولی خوب است كه  كنيم بعد به شرح اجمالی آن می است.ابتدا معناي ظاهري عبارت را بيان می 

 گوييم هم به مفهومش توجهی داشته باشيم. طور كه داريم معناي ظاهري آن را می همين

إن كانت النفس تتوهمهذا  « اگر كسی بگويد »فإن قال قائل« جايی ديگر گويد »و منه قوله في موضع آخر »

بگويد اگر نفس عالم طبيعت را پيش از آمدنش  « يعنی اگر يك مستشكل اشكال وارد كند  العالم قبل أن ترده

« خالی از اين نيست  فال يخلوا أنّها تتوهمه ايضا بعد خروجها منه و ورودها الي عالم االعليتوهم كرده »

فإن كان تتوهمه فإنّها كه اين عالم را نيز پس از خروجش از آن و ورودش به عالم اعلی توهم كرده است » 

انّها «گفته شده »وقد قلتعالم را توهم كرده باشد ناگزير آن را به ياد خواهد آورد »   « اگر اين ال محاله تذكره

كه شما گفتيد نفس قدسی در عالم اعلی  « در حالی إذا كانت في عالم االعلي ال تتذكر شيئا من هذا العالم

هذا العالم قبل أن   قلنا أّن النفس و إن كان تتوهمهست چيزي از اين عالم طبيعت را نبايد به ياد بياورد »

گوييم نفس اگرچه اين عالم را پيش از آنكه در  « كه پاسخ دادند ما می تصير فيه فلكنّه تتوهمه بتوهم عقلي

آن بيايد توهم كرده اما اين توهم توهم عقلی بوده با توجه به عبارتی كه خوانديم براي فهم بهتر اين اشكالی  

نفس  ا بفهميم ادراك وهمی چيست كه در عبارت گفته شد » كه مستشكل وارد كرده خوب است كه در ابتد

فرمايند در عبارت اگر نفس توهم كرده باشد توهمش  « و بعد بفهميم ادراك عقلی چيست كه بعد می تتوهم

از نوع عقلی است و اين مباحث در گذشته به آن اشاره شد فقط صرف اينكه بهتر مطلب را بفهميم بيان  

 كنيم. می 

 آن   قساماقوای حیوانی و  

به يكسري قواي متعدد دارد و اگر يك تقسيم  بندي  بخواهيم  نفس براي انجام افعال خودش احتياج 

تقسيم می به سه دسته  نفس  قواي  باشيم  تقسيم  داشته  قواي حيوانی  و  انسانی(  )نباتی، حيوانی،  شوند 

كند براي نفس  فراهم می  گانه ما زمينه درك راشود به مدركه و محركه كه قوه محركه با حواس پنچمی
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خواهيم درباره يكی از  شود )باطنی و ظاهري(. حاال می و قواي مدركه خودش به دو دسته تقسيم می

قواي باطنی قوه حيوانی صحبت كنيم كه مسئوليت درك امور جزئی را به عهده دارد كه به آن گويند 

ها قابل لمس باشد   براي اينكه ايناست. حاال قوهواهمه ما مسئول درك جزئيات  واهمه يعنی چه؟ يعنی

زنيم ادراك جزئی مانند: اموري مثل دشمنی و نفرت مثال: يك گوسفند در ذهنش از يك گرگ  مثال می

كنيم نفرت و دشمنی قابل  يعنی دشمنی گرگ، نفرت از گرگ يعنی يك چيز جزئی را درك می  دارددرك  

گويند درك كنيم اين را میديدن نيست يك چيز درك كردنی است اما وقتی به يك چيزي مقيدش می 

وهمی يعنی درك جزئيات مثال مثل دوستی زيد، دشمنی عمر وقتی مقيد شود به آن گويند ادراك وهمی.  

شوند  در ادراك عقلي مفاهيم به صورت كلي درك مي يكی ديگر از مراتب ادراك ادراك عقلی است اما 

آيد مفاهيم مثل عداوت، محبت، تلخی، شيرينی، شادي، ناراحتی را به صورت كلی  يعنی ديگر عقل می 

اينكه   كند بدون اينكه ما آن را به شیء خاصی مقيد كنيم. وقتی به صورت كلی درك كنيم بدوندرك می

ادراك وهمی كه  به شیء اطالقش كنيم می به دو درك اشاره كرديم  ما االن  گويند درك عقلی. پس 

ادراك عقلی مسئول درك كليات.  هست مسئول جزئيات   ديد حضرت صدرا ادراك وهمي همان  و  از 

از  ادراك عقلي است اما مرتبه پايين ادراك عقلي است اما از ديد مشائين مثل ارسطو ادراك وهمي  
ادراك عقلي مجزاست و قائل براين هستند كه ادراك عقلي در مرحله باالتر و ادراك وهمي در مرحله  

 ها را توضيح داديم تا بيان مستشكل را بهتر بفهميم. پس اين.قبلش وجود دارد

 به عالم طبیعت  ورود  توهم نفس قبل ازمستشكل: 

كند نفس  ئه فرمودند كه يك كسی اشكال میگفتيم حضرت صدرا از ميمر دوم اثولوجيا مطلبی را ارا 

قبل از اينكه از عالم عقل به عالم طبيعت هبوط پيدا كند عالم طبيعت را توهم كرده يعنی چه؟ يعنی نفس  

گويند وقتی هم كه اين نفس دوباره بخواهد  يك دركی به جزئيات موجودات عالم طبيعت داشته بعد می

اشته باشد اين توهم را يعنی درك جزئی به موجودات عالم را باز  از عالم طبيعت به عالم عقلی صعود د

باشد. حاال باز    داشتهبه عالم طبيعت  دركیرود باز هم بايدبايد داشته باشد يعنی وقتی به عالم عقلی می 

كند كه در عبارت قبلی اين مطلب بيان شده بود كه حكما گويند نفس وقتی از  مستشكل اشكال وارد می 

ترش رود به عالم عقل نبايد چيزي از عالم طبيعت به ياد داشته باشد. يعنی عبارت دقيق میعالم طبيعت 

اند كه وقتی نفس از عالم عقل جدا شود و چشمش به  را باز بخواهيم اشاره بكنيم حكما اين را گفته 

ن را به ياد  طور نيست كه عالم عقل را از ياد ببرد و نتواند آاجسام و موجودات عالم طبيعت بيفتد اين

ياد می به  را  عالم عقل  هبوطش دوباره  باشد هيچ  بياورد پس در  عالم عقلی  ياد  به  نفس  اگر  و  آورد 

انحطاطی ندارد اما وقتی كه بخواهد از عالم طبيعت دوباره برود به عالم عقل اينجا ديگر تفاوت وجود  

دهند؟ نياورد حاال چه جوابی می  دارد بايد در جمال الهی غرق بشود و ديگر آن عالم طبيعت را به ياد
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دهد و در بعضی منابع گفتند فلوطين اين پاسخ را  استاد در درس فرمودند كه ارسطو اين پاسخ را می 

 دهد بنابر اينكه نويسنده را چه كسی بگيريم. می

« اينجا  قلنا إّن النفس ان كانت تتوهم هذا العالم قبل أن تصير فيه و لكنّه تتوهمه بتوهم عقلي»

عبارت توهم را به كار بردند ولی منظورشان اين است كه دركی كه نفس از عالم طبيعت دارد قبل از  

دركي كه  آنكه به آن وارد شود توهم عقلی بوده، درك كلی بوده اگر بخواهيم بهتر توضيح دهيم يعنی  

يعت چه بعد از  نفس در عالم عقل نسبت به موجودات طبيعت دارد چه قبل از هبوطش به عالم طب

، يعنی مفهومات را به  صعودش دوباره به عالم عقل توهم عقلي است يعني درك كليات است نه جزئيات

رود به خاطر آن نور الهی كه در آنجا وجود دارد  داند و باز وقتی هم كه به عالم عقل می صورت كلی می 

معنی ظاهر  كه   ه در منابع گفته بودندامكان اينكه از عالم طبيعت يادش برود وجود دارد اين چيزي بود ك

 عبارت و شرح عبارت بود. 

 دید عرفانی حضرت صدرا در هبوط نفس 

 آن اين استاما حضرت استاد از يك ديد ديگري به اين موضوع پرداختند و ديدشان عرفانی بوده و   

حظ   در  جهانی  امن،  در  جهانی  آرام،  جهان  قرب،  جهان  جبروتی،  جهان  از  كه  نفس  و  كه حضرت   

ها، جهانی كه هر سويش را نگرند  ها بود، جهانی كه در حيرانی يار، در سرگردانی يافتن جلوهشيرينی

اند. همه اين مزايا را رها كرد و به اين جهان ضد  و ناشناخته آمد آيا  مهرند، همه شور و عشق وهمه لطف

اصال ما حق داريم به فوق  مودند  خود اقدام به هبوط و نزول نمود يا او را بردند؟ حضرت استاد بيان فر

حق آن است بگوييم نه ذره را چه رسد كه به    خود چرا بگوييم؟ آيا ما حق داريم فكر خرده بگيريم؟ 

در ه خرده بگيرد! او بايد او را بگيرد در عشق عاشق و بيگانگی با اغيار باشد ما اين عبارت عرفانی را از 

هيچ رنگ و بوي عبارات را نگرفتيم اما حضرت استاد كه    حضرت استاد بيان كرديم در حاليكه خودمان

شان هم به اين اصول پايبند بودند كه اين بيان كننده اين عبارات خاص عرفانی بودند در سير زندگی

خواهند با اين عبارت كه ما حق داريم چرا  در واقع حضرت استاد مي عبارت را هم بيان فرموده بودند  

خواهند به يكي از منازل سيرو سلوك اشاره  رسد كه به دّره خرده بگيرد مي بگوييم اصال ذره را چه ب

كنند كه اگر به ياد اي را بيان میو براي فهم اين موضوع قضيهكنند كه همان مرحله رضا و تسليم است  

 داشته باشيد. 

 

 

 تجسمی از تسلیم و رضا 
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دارد  مقداري خاك را از يك مكانی برمی بيند كه كردمورچه ضعيفی را می بزرگی از كنار كوهی گذر می

برد و اين موضوع او را به حيرت واداشت. استاد فرمودند: حاال يا خودش از انبياء بوده  به مكان ديگر می

يا از بزرگان بوده و قدرت تكلم داشته يا از خدا خواسته كه علت را از آن مورچه جويا شود و يكسري  

خواستند با  ها خوب است اشاره داشته باشيم كه حضرت استاد میپرسد كه به بعضی از آن سواالت می 

پرسد كه اين اين عبارت بفرمايند كه به مرحله رضا و تسليم برسيم و حق چرا گفتن نداشته باشيم. او می 

ات؟  ريزم گفت با همين جثهبري؟ گفت خاك اين كوه را كنار خاك كوه ديگر می ها را كجا می خاك 

كنی؟ چرا در خودت هستی؟ گفت چهره يار را در خود  پرسيد چرا به من نگاه نمی گفت آري. از او  

نگرم آن  خواهم از او رها شوم به تو نمی پنهان دارم بيم دارم اگر بر تو بنگرم از او رها شوم چون نمی 

حكيم يا نبی گفت چگونه توان انتقال خاك را داري؟ چه كسی از تو خواسته اين كار را عملی سازي؟  

گفتم    چون عاشق او هستم پذيرفتم هرچند برايم دشوار است گفت آنكه از من خواسته يار من است  

ديگر چيزي از او نپرسيدي؟ در جواب گفت مرا چه رسد كه از معشوق چيزي بپرسم من آنم كه آنچه  

س هستيم  اي در برابر نفگويد تسليم باشم و بس حضرت استاد بيان فرمودند: حاال آيا ما كه همچون ذره 

می توانيم از آن نفس كه آن همه در اوج بوده و به جهان ناسوت آمده بپرسيم چرا! حق  چرا نداريم حق   

اندك پرسيدن نداريم فقط اين را بدانيم كه   ها ها و دني نفس خويش را به نامحرمان نمي سپارد در 

ور  اي شعلهاو يك جلوه   سازد خويش را تسليم هر نا اهلي نمي كند چون در درون خويش را رها نمي 

 . .»الحول و ال قوه اال با... العلی العظيم«است
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 »بسمه تعالی« 

 16/9/1400 تاریخ ارائه:،  ارائه دهنده: خانم خسروی

با كسب اجازه از محضر قديس حضرت استاد بحثمان در هبوط نفس از جلد    ا... الرحمن الرحيم بسم  

 هشتم اسفار است. 

گوييم كه نه اول دارد نه آخر، از درياي اليتناهايی  در همين ابتداي درس بايد بگوييم از غوغايی سخن می 

كه نه در دُررهايش برما نمودار است نه اوج و موجش، مانند يك پرنده كوچك كه منقارش را به اين 

اي بريزد  به گياه پژمرده دارد تا خودش را سيراب كند يا  نهايت فرو می برد و كمی آب برمی درياي بی

 كه نوشتيم فاصله داريم.  مطالبیبا اين  سخن می گوييم وخيلیاز نفسبا الفاظ فقط

در مورد هبوط نفس حضرت استاد در دروس گذشته نظرات مختلفی را بيان كردند از متكلمين، فالسفه،   

ت ما نحوه نزول و  عرفا كه حضرت صدرا هم آن نظرها را به صورتی تجسم دادند. از اين جه  وحكما

بيان را خدمتتان  يك مختصري از نظرات حكماي قبليابتداماهبوط نفس به اين عالم را متفاوت می بينيم  

 كنيم.می

 نظر افالطون در هبوط نفس 

دانست خطايی كه خودش مرتكب شده بود يا اينكه به او نسبت  افالطون علت هبوط نفس را خطا می 

ريزد يا بال و پرش كه همان محسناتش باشد  به او نسبت دادند ريشش میداده بودند با اين خطايی كه  

ريزد بايد به اين عالم هبوط كند تا دوباره كسب ريش كند و به مأمن خودش برگردد.حضرت استاد  می

بوجود ا...شاء عرفان و حركت دادن در اين مسير ان  ،حكمت  ، فرمودند كسب ريش نفس با آموختن فلسفه

 آيد.می

ی ديگر از موارد مهمی كه باعث هبوط نفس شد تصرف نفس بود اينكه نفس جنبه تكميلی دارد و  ( يك2

 ها را بيدار كند و شهدها را قوي كند. ها را مايه دهد، خفتهمايهآمد تا اين جهان را تكميل كند، بی

 نظر ارسطو در هبوط نفس 

و اگر به اين عالم معرفت است    علت هبوط نفس به اين بيان می كنند كه  قول ارسطوحضرت صدرا از

ماند پس حكمت الهی ايجاب كرد نفس  شرفش مجمل می  ،شدآمد آثار و افعالش بروز داده نمیعالم نمی 

به اين عالم بيايد با ماده همراه شود افعال و آثارش بروز كند. حضرت استاد فرمودند: درست است وقتی 

نفس به جسم اشراق انداخت جسم را خشك و بی رمق ديد كه با او آشنائيت نداشت در اوج ماده و  

هبوط  اندازگی و رأفت بود اما ناچار بود براي همراهی با اين جسمو بی  رق تاندازه بود ولی نفس در اوج  

جهان    كمال نفس با هبوط او به اين عالم و مركزيت عقل بروز مي كند.نظر ارسطو اين هم بود كه    كند.
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اندازد تن را  به منهاي عقل و نفس ناتمام است و هدف از كمال نفس همان اشراقاتی است كه برتن می 

تاد به ادامه نظر  در درس گذشته حضرت اس .دهد تا به نهايت انسانيت برسداو را تنبه می ،كندمنفعل می

اين نفس كه در اوج بوده قبل از اينكه به مقصود و مطلوب خود كه تن باشد برسد اگر    ارسطو پرداختند

هم نفس يعني در  تود گويكند و میر را ارسطو بيان می اين نظ ؟در بين راه برايش توهمی پيش بيايد چه

كه در اين صورت اگر اين را    ؟ما اين را می توانيم بپذيريم از نفس  اي ديگر بدهد مسيردل به دلداده

ناقصش   اين كاالي  با  اينكه  نه  برسد  به كمال  اينكه  براي  برود  به تن ديگري  تواند  نه می  كنيم  قبول 

نيم چنين نسبتی به نفس بدهيم اگر هم  تواما نمی   :گويدارسطو می   .تواند به مأمن اصلی اش برگرددمی

پس با عالی   ،چنين توهمی را در موردش قبول كنيم توهم عقلی است چون او در جاي عالی رشد يافته

گويد اگر توهمی هم برايش پيش آيد توهم ناقص  ها قرين شود می نمی رود با پست   ، ها قرين می شود

 .كنداز تن دست پيدا می نيست توهم عقلی است اگر تن را نيافت به باالتر 

 نظر انباذقلس در هبوط نفس 

انباذقلس هم در يكی از نظراتش در مورد هبوط نفس گفته كه نفس وقتی می خواست به اين عالم هبوط   

كند عقل را ديد عاشق عقل شد بها و حسن و روحانيت خودش را يادش رفت و همه تعيناتش را ريخت  

 . و به سوي عقل رفت

 در هبوط نفس نظر حضرت صدرا 

ترين مرتبه از مراتب وجودي نفس  هم هبوط پايين  (ا... مقامه اعلی)در نظر صدر المتألهين حضرت صدرا  

بدن دارد   با  تنگاتنگی  ارتباط  از ديدگاه )است كه  را  نفس  هاي مختلف خدمتتان  اگر فرصت شد مراتب 

 :خالصه اين نفس هم به قول حضرت حافظ (كنمعرض مي 

 طائر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق كه در اين دامگه حادثه چون افتادم  

 لزوم همراهی نفس و جسم با هم 

چرا جسم اين قدر براي نفس عزيز است و چرا بايد با  حاال با بيانات حضرت استاد  متوجه شديم كه  

براي نفس بايد    نفس است، وسيله چشيدن رحمت استاو همراه باشد چون ظرف جسم وسيله كمال  

كند لذا نفس به جسم التماس می   .ها به دورش بگردنداين جسم ترو تازه بماند و نفس اجازه ندهد عارضه 

فرمايند: دانيم كه نفس علم دارد استاد میاين را هم می  .كه راه را درست برو و مدام تنبه می دهد او را

ش نياز به صرافی دارد براي صرافی كردن علم خود به اين جسم نياز دارد بايد  نفس عالم است ولی علم

نفس به تن نياز دارد و تن به ارائه الطريق نفس محتاج  از گذر تن وجسم اين برايش ميسر بشود لذا  

قرار است نفس از اين جسم به عنوان نردبان استفاده   ،است چرا؟ چون اين جسم نردباني است براي نفس
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پلكان اين نردبان از  ، و مدارج عالی خود را به سوي كمال طی كند براي همين بايد پلكان اين جسمكند  

اگر از شما بپرسند   :حضرت استاد فرمودندآلودگي و عوارض دور باشد تا مانع اوج گرفتن نفس نشود

به مأمن اصلی خودش بايد نفس را دوباره دعوت كنند  و  چون در درون نفس حركت ذاتی  ،كه چرا 

و   حركت جوهري وجود دارد همين دو چيز ارزشمند باعث می شود نفس ناخودآگاه يعنی بدون اراده

در پايان فصل دوازده از   :در رساله معاد فرمودند  حضرت استاد.مأمن اصلی خود كشيده شوداجبارا به  

حضرت    «عقد و حلّ » جلد نهم اسفار يعنی قبل از اينكه وارد موضوع حشر بشوند تيتري هست به نام  

إّن النفس  »فرمايند  اشاره اي به آن بشود میوبياورمديدم اينجامناسبكهفرمايند  صدرا عبارتی را بيان می

ا العالم و حركه ذاتيه جوهريه إلي القرب من  توجها جبليّتا إلي االنتقال إلي عالم االخره عن هذ

كه نفس توجه    (به سوي قرب اله)اشاره دارد به حركت ذاتی نفس به سوي قرب خودش    «ا... تعالي

ذاتی مثل حركت حرارت از ذات خورشيد يك چنين حركتی خدا در نفس    :فرماينداستاد می  .جبل ی دارد

لم در غم و اندوه بود كه از قرب يار راندند ولی االن همان  قرار داده و وقتی نفس را راندند به اين عا

به مأمن خودش پربكشد اجبارا و بی اراده براي اينكه ما جبل ی را    ، نفس قرار استدوباره به عالم خودش

ايستيد بدون آنكه شما حركت كنيد آن  مثال به پله برقی زدند كه روي پله می  حضرت استاد  بهتر بفهميم

آيا همه نفوس    حاال  .است به عالم اصل خودش برگردد  قرار  نفس هم به همين ترتيب  ،بردشما را می

روند اما بعضي در حالي كه مي روند  بعضي نفوس مي فرمودند  ؟  توانند به قرب حق برسند يا نهمي 

اش بر  لذت چند روزه   ،نفسي كه حيوانيتش بر رحمانيتشمانند؟  يك از اين ها می حاال كدام مانند  مي 

تواند برود سنگين است در حجب  ماند نمي چيره شده باشد او را مي كشند اما مي   ،كمال و ابديتش

بدبخت بيچاره    :استاد فرمودند  . جسماني و ظلماني كه خودش براي خودش درست كرده اسير است

فرمودند    شانبه درسی خطاب حضرت استاد به صحا  !تواند برودهنوز از بند جسم درنيامده چطور می

گويم از جلد خودتان  ده سال در درس ما هستيد هي مي   اينكه شماها هشت سال، پنج سال،همين مثل  

ستيد از جلد خودتان  ولي از جلد خودتان درنيامديد اين را بدانيد اگر توان   گويماول به خودممی دربياييد  

آراميد در عزت و شرف و بقا هستيد    ، كه آزاديد است رود به قرب حق آنجاتان جبلّتا مي دربيائيد نفس 

ان برايتان حاصل مي شودو  ا... رؤيت معصومين  مأمن خود  شاء  به  تواند  نمی  نفس چرا  اين  پس 

گير كرده حضرت استاد با بيان زيبايشان فرمودند  ر ظلمات تن است كه انسان را زمينخاط  برگردد؟ به

سبكبال بود آمد تا   ،يك قديس مطلق بود ، او يك ناب بود تان خجالت بكشيدكاري نكنيد كه جلوي نفس 

رود به مأمن قرب خودش اما اگر به  اگر آزادش كردي جبل تا می  ،تو جسم را مثل خودش سبكبال كند

خودش را نفرين    خانه ظالمهم دور نفس تار عنكبوت تنيدي ديگر نمی تواند برود پربكشد و آنجاست كه  
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نباشيم  بريم بهكند كه پناه میمی و در پايان حضرت استاد  . ذات پاك خدا كه خودمان جزء آن دسته 

 كنم.قيقی داشتند كه خدمتتان عرض می درباره هبوط يك تح

 تحقیق در هبوط 

  ،به معنی تواضع پيشه كردن  ،داردر لغت نامه دهخدا هبوط يا هَبوط مصدر است به معنی زمين شيب 

وط در آيات قرآن  آيا هب.معانی مختلفی برايش در نظر گرفتند يا از جائی به جائی منتقل شدن  . خوار شدن

گاهی براي خوار كردن و كوچك    اين واژهدر قرآن  ؟استعمال شدهمعانی مختلف  براي  يك معنا دارد يا

اعراف  در مورد هبوط شيطان حضرت حق در آيه سيزده سوره مباركه    مثال   شودكردن مخاطب استفاده می 

گاهی هم از اين واژه براي تعظيم و    ،هبوط براي خوار كردن مخاطب استفاده شده  «قال فاهبط»فرمودند  

حضرت حق به حضرت هود می     48  سوره مباركه هود آيه  مثال شودبزرگداشت مخاطب استفاده می

گفته شد اي نوح با سالم   « قيليا نوح اهبط بسالم منّا و بركات عليك و علي امم ممن معك» :فرمايند

اينجا واژه هبوط به كار برده شده ولی    .هايی كه با تو هستند فرود آيو بركاتی از سوي ما برتو و برامت 

كه شودگاهی هم به معناي حلول و استقرار يافتن در مكانی استفاده می،بودهايشان و تكريمبراي بزرگداشت

خواهند قوم بنی اسرائيل از خداوند چيزهايی را می  در داستان حضرت موسی و قوم بنی اسرائيل هست

برايشان بهتر نيستكه االن ندارند در حالی بقره آيه    .كه اين چيزها  قال :»فرمايدمی  61خدا در سوره 

اينجا هم از واژه اهبطوا استفاده شده كه    «،أتستبدلون الذي هو أدني بالذي هو خير اهبطو مصرا

هبوط ابليس  پس    .ه منظور شهر است به معنی استقرار يافتن استفاده شدهاستقرار پيدا كنيد در مصر ك

اما هبوط حضرت آدم  درجه پيش را از دست داد و هبوط كرد    سقوط از منزلت بود با فقد درجه پيشين

به آن اشاره فرمودند    .دو تا مثال هم هست كه حضرت استادو مرتبت قبلي درزمينبا حفظ كرامت بود 

 . يكی در مورد هبوط ستارهوكه يكی هبوط آدم كه در جلسات گذشته يا در مباحثه اشاره كردند

كه در رساله شرر  )ها هست  كواكب سه حالت در آن   ، يك از سيارات  شناسان قديم هر يده ستاره به عق

اي ستارگان و كواكب آسمانی  آيد يعنی برو هبوط و وبال براي ستارگان پيش می   ( نوشته اما شرف هست 

اي از ستاره ها به سمت پائين ميل  رسد يك ستاره يا مجموعه آيد كه چنان به نظر میحاالتی پيش می

ها  ز ستارهاي اگاهی هم يك ستاره يا مجموعه   .گويند هبوطشوند كه به آن می نند و كشيده می كپيدا می

مثال سيارات در بعضي  .دانمد حاال علتش چيست نمیشوند كه به آن گويند صعوبه سمت باال كشيده می 

فرماينداگر طفلي در اين برج به دنيا بيايد مثال در  بروج خود قدرت زيادي دارند كه حضرت استاد مي 
نوزده فروردين باشد اين طفل در خوشبختي و سعادت است و اگر در نوزده برجي كه سيارات در آن  

مراتب هفت گانه نفس هم .شودبخت مي  نوزده اسفند آن طفل تيره كنند به دنيا آيد مثالضعيف عمل مي 

 شاء ا... در مباحثه چهارشنبه ها استفاده كنيم. هست از ديدگاه قرآن وعرفا كه ان 
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 4/2/81تاریخ تدریس: ، 9/1400/ 23تاریخ ارائه:، ارائه دهنده: خانم پاکدامن

 برمحمد و آل محمد صلوات

 الرحمن الرحيم بسم ا... 

نظر    361ز صفحه  اجلد هشتم اسفاراست364و    363روي هبوط نفس از نظرات مختلفدر صفحات    بحثمان 

 . كه مورد بحث امروز است عبارتی است 363و   362ارسطو از منابع مختلف آورده شده تا صفحه  

 اثولوجیا  کتاب  از باره هبوط نفسدر ارسطو بیان 

و مّما يدّل ايضا من كالمه علي أّن النفس كان لها وجود في عالم العقل و وجود في عالم الطبيعه  »

 «هذا الفيلسوف في الميمر الثاني قولو أّن كاّل من الوجودين غيراالخر 

ارسطوگويند از چيزهايی كه از سخن ارسطو داللت دارد    از  كنندمی حضرت مالصدرا دارند نقل قول  

و اينكه هريك از دو وجود    وجودي در عالم طبيعت هست   نفس را وجودي در عالم عقل ون است كه  اي

و نريد االن أن نذكر  ». كتاب اثولوجيا هست  ازغير از وجود ديگري هست. اين سخن ارسطو در ميمر ثاني

  ،«عله التي بها وقعت االسامي المختلفه علي النفس و لزمها ما يلزم شيء متجزي المنقسم الذات

هاي مختلف برنفس اطالق شده و آن را چيز تجزيه يافته و ذات  علت اينكه نام  می خواهيمطو گويد  ارس

پس ارسطو تا اينجا گفت براي نفس دو تا وجود    :فرمايند. استاد میانقسام پذيرفته الزم آمده را بيان كنيم

عی كه ناسوت است  است يك وجود در عالم عقل كه همان عالم جبروت باشد و يك وجود در عالم طبي

فينبغي ان يعلم هل تتجزي النفس ام ال تتجزي فان كان تتجزي فهل  اين دو مثل يكديگر نيستند »

گويد بنابراين  ارسطو می  ،«تتجزي بذاتها ام بعرض و اذا كانت التتجزي فبذاتها التتجزي ام بعرض

پذيرد آيا به سبب خودش تجزيه  پذيرد يا نه؟ اگر تجزيه می شايسته است دانسته شود آيا نفس تجزيه می 

پذيرد آيا به ذات  پذيرد يا به سبب عارض؟ همان عارضی كه آمده به عالم ناسوت و اگر تجزيه نمیمی

 پذيرد يا به سبب عارض؟  خودش تجزيه نمی 

  ، «و نقول إّن النفس تتجزي بعرض و ذلك انّها اذا كانت في الجسم فقبلت التجزيه بتجزي الجسم»

زيرا وقتی در جسم    ،اي كه آمد به اين عالم ناسوتپذيرد يعنی به واسطهنفس به واسطه عارض تجزيه می

به واسطه تجزيه جسم می  است البهيمي و پذيرد »تجزيه را  الجزء  المتفكر غير  الجزء  اّن  كقولك 

بذاتهاالجزئها   ال  بعرض  تجزيه  تقبل  انما  فالنفس  الغضبي  غير جزئه  ايشهواني  مثل  تو  «  نكه 

اش اش غير از جزء غضبیاش هست و جزء  شهوانیگويی جزء متفكر انسان غير از جزء حيوانیمی

پذيرد نه به  پس نفس هم به سبب عارض يعنی اين عالم طبيعی كه عالم ناسوت باشد تجزيه می   . هست
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قسم در    پس تا اينجا فهميديم كه ارسطو نظرش اين بود كه براي نفس دو قسم است يك  .ذات خودش

ما در رد  و    .شوداش مربوط به ناسوت میآيد در ناسوت و اين تجزيه پذيريعالم عقلی ويك قسم می 

ما داريم نظرش را می نداريم  نظر فعال كاري  اين  اينكه حاال درست میايراد  يا غلط رد گوييم  گويد 

بيعه االجسام تحتاج الي النفس إنا إذا رأينا ط  و ذلك.»شنويمكنيم فقط داريم میكنيم يا قبول نمینمی 

ارسطو    ، «لتكون حيّه و الجسم يحتاج الي النفس لتكون منبسط في جميع اجزائه انتهي هذا الكالم

اند و جسم هم  كنيم براي زنده بودن محتاج به اين نفس گويد وقتی طبيعت اجسام را مشاهده می دارد می

 . اينجا پايان سخن ارسطو بود از ميمرثانیمحتاج به نفس است تا در تمام اجزائش پخش باشد تا  

تا پايان پاراگراف صفحه    ،«...  و قد تبين منه اّن النفس لها وجود ال يتجزي ال بذات و البالعرض»

كه نفس را وجودي    آيدكه از سخن معلم يعنی ارسطو برمی فرمايند در حالی میحضرت صدرا اينجا    .363

  ،پذيرد نه به عارض و گفت برايش دو وجود است يكی درآن عالم عقلیاست كه نه به ذات تجزيه می

پذيرد. آنكه  ناسوت تجزيه می  آيد بهآنكه در عالم عقلی بودآنجا ماند يكی می  .يكی در عالم ناسوت

می می  تجزيه قسمی  به  مربوط  میپذيرد  عالم  اين  به  كه  بررسی  ح  .آيدداند  را  حرفشان  استاد  اال 

م ماند و  گويد اينكه نفس هبوط كرد دو قسمت شد يك قسمت در آن عالارسطو می  :فرمايندكنندمیمی

بها داد و آن را به حركت    ،عظمت داد  ، كه تجزيه شده ماده را رونق داد  قسمت ديگر به ناسوت آمد

به اين عالم آمد يعنی استاد دارند به  پس نفس بردو قسمت تجزيه شد ذاتش آنجا ماند عارضش    .آورد

يعنيدارند  ؟كنند عارضش به اين عالم آمد  يا نه ذات نفس تقسيم شدعناوين مختلف حرفش را تثبيت می

ماند و نصفش به اين    فرمايند: اگر بگوييم نصفش درآن عالم عقلی پرسند استاد می می   سوال هاي مختلف 

آيد به اين عالم  شوند و چيزي كه ناقص باشد وقتی میقص می عالم آمد كه اينجا تمام عالم در نفس نا

پی كمال بايد بگردد و براي كمال بايد اول بگردد خودش را سير كند و به كمال برسد بعد برود سراغ  

تواند تجزيه شود؟ پس نفس كه مجرد است چگونه می  .ديگري كه تن باشد كه بخواهد كاملش كند

آيد به اين عالم كه جسمش  نفس تجزيه پذير است به خاطر آن بعدي كه می گوييم  اينكه می  :ارسطو گويد

، جزء  غضبی دارد  داردتفكر  هست يعنی به سبب عارض كه به اين عالم آمد كه جسمش هست كه بعد 

ها  جزء شهوانی دارد كه گاهی در حالت غضب است گاهی در حالت عقالنی است كه اين   حيوانی دارد،

ما نمی توانيم   فرمايند:اش تجزيه بپذيرد اما مالصدرا می شود نفس موجب میانسانند حاالتش  حاالت  

خواهيم دليل بياوريم  : ما میفرماينداستاد می  .جا رد شدندقبول كنيم كه نفس قابل تجزيه باشد و تا همين

اصال    ايند:فرماستادمیاما قسم پايانی كه    ؟پذيرد يا نهاصال مجرد تجزيه می   ؟نفس قابل تجزيه هست يا نه 

اينكه جسم آيا قابل تجزيه هست يا نه و مجردات قابل تجزيه هستند يا نه و جزء اليتجزي كه بحث  
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يك تحقيق روي جزء و بعد جزء اليتجزي انجام دادند  و استاد رد مي كنند تجزيه مجرد را  امروزمان هست  

 (. آينده گويم ما بقي بماند براي هفته كه من قسمت جزء را برايتان مي

 تحقیق حضرت استاد در جزء 

 اصال جزء چيست؟ بياييم معانی جزء را نگاه كنيم. 

حزب يعنی اندازه  )سی جزء قرآن كه هرجزء چهار حزب است  -2.سازد جزء گويندآنچه كُل را می -1

روح انسان،    -3.  (كنداش به جاي ديگر سرايت نمیچيزي كه در اندازه باشد خودش خودش هست معنی 

ان انسان استرأس  انسان جزء  انسان است  ،سان، گردن  اندام و پاي او عضو  خيلی معنی  .اما چشم و 

ولي چرا  توانيم بپذيريم  قشنگی استاد آوردند اينكه قرآن سی جزء است و روح قابل تجزيه نيست كه می 

امانتدار است و  چون جمجمه در سر است و  .  هستند  ها امانت   جزء چرا گردن انسان جزء اند؟    ،رأس

اي كه بر سنگ اسطرالب ترسيم شده كه قوانين اسطرالب  قسمت دايره   360د يكی از  اندام را عضو گوين

علی بيرجندي  عبدالفرمايند: مال استاد می   معنی جزء   و در پايان   .كه قوانين نجوم هست به آن جزء گويند

باشد اينكه يكی كمتر است يك بزرگتري    توانيم جزء بگوييم كه يكی معر ف ديگريگويد: ذراتی را ما می 

هم هست كه اين جزئی از آن كل هست پس اگر آن معنی سی جزء قرآن را درنظر بگيريم يك جزء از 

باز شود  هم جدا  نمیمی  هم   قرآن  نظر  در  مستقل  است  قرآن  به  مربوط  اين  تا  گوييم  هم  اين  گيريم. 

 .پاياناينجا
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 9/1400/ 30تاریخ ارائه: رگر،کا ارائه دهنده: خانم 

 بسم ا...الرحمن الرحيم

 می كنيم    از جلد هشتم اسفارشروع  362از صفحه  بحثمان را    سالم با اميد به عنايت حضرت فاطمه عليها  

ومّما يدّل ايضا من كالمه علي أّن النفس كان لها وجود في عالم العقل و وجود في عالم الطبيعه »

 « الوجود من غير و االخر قول هذا الفيلسوف في الميمر الثانيو أّن كّل من 

حاال اينجا حضرت صدرا دارند    .بحث ما در هبوط نفس است كه  از عالم جبروت به عالم ناسوت آمد 

ارسطو    ( ميمر به منزله فصل است از كتاب اثولوجيا.)فرمايند از بيان ارسطو در ميمرثانیمقول قول می 

دو تا وجود دارد يك وجودش در عالم عقل هست كه همان عالم جبروت    نظرش اين است كه نفس

حاال    . در عالم طبيعت است كه ناسوت هست و اين دو وجود با هم تفاوت دارند  ش باشد و يك وجود

 . در جلسه گذشته به آن پرداخته شد شد و هاي فراوان كهپس از قيل و قال 

 پذیری رابطه نفس با تقسیم 

پذير هست ذاتش قابل  اگر تقسيم   ؟پذير هستشود و تقسيمكه اصال نفس تجزيه میخواهيم ببينيم  می 

 پس اين اسامی گوناگونی كه نفس دارد چه هستند؟ تپذير نيسو اگر تقسيم ؟قسمت است يا عرضش

پس وجود نفسی كه در عالم عقل است نه ذاتا تقسيم    ،نفس چون مجرد است ذاتا قسمت پذير نيست

اي كه در عالم ناسوت هست ذاتا تجزيه پذير نيست اما بالعرض  اما وجود طبيعی   ،رضپذير هست نه بالع

پس وقتی    بدن استآن  شود؟  گوييم نفس بالعرض تجريه می. حاال عرضش چيست كه میتجزيه می شود

گوييم در عالم عقل نه ذات نفس تجزيه می شود نه عرضش چون آنجا عرضی وجود ندارد يعنی  كه می

چرا اصال اين نفس    .می نيست كه بخواهد تجزيه شود و اين تعدد قوا بخواهد معنی پيدا كنددر واقع جس 

بينيم هيچ موجودي بدون  كنيم میگويد وقتی كه ما به اين عالم حس و طبيعت نگاه می تجزيه شود؟ می 

حيات    اين جسم هم كه در اين عالم طبيعت وجود دارد اگر بخواهد  .تواند حيات داشته باشدنفس نمی 

خب    .اين جسم از تركيب تشكيل شده مركبات هم تجزيه پذيرند  .داشته باشد اين هم نيازمند نفس است

كند چون اشراق و احاطه  بينيم نفس ما زمانی كه به بدن ما تعلق پيدا می كنيم به نفس می از طرفی نگاه می

 اين دليلبربدن دارد و افعالش را در طبيعت بوسيله قوا و اعضاء قرار است ظهور و بروز بدهد پس به  

گوييم نفس  مثال می  .كندهاي گوناگون پيدا میشود و اينجاست كه اسم نفس هم تجزيه می  ، به تبع جسم

راي اجزاء است و اين اجزاء  دهد نفس داپس اين اسامی گوناگون نشان می   .بهيميه الی آخر   ، ناميه  ، ناطقه

 . شهوت دارد ،يك جزئی بهميت دارد ،كنديك جزئی تفكر می  مختلفند
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تقسيم پذيري    يعنی به واسطه همين جسم ناسوتی.پس تا اينجا گفتيم تجزي نفس به واسطه عرض شد  

شود و همان نفس لوامه  خواهد خودش را بروز دهد تجزيه نمی ی ر اين عالم منفس چون مجرد است و د

همه  داشته باشيم كه    عنايتپس تجزيه نفس تجزيه ذاتی نيست اما بايد به اين مطلب    .و اماره و ... است

اما در بدن  محركه آنچه كه هستند در ذات نفس همه متحدند    ،قواي مدركه  . قواها در ذات نفس متحدند 

شود مركز  می  يكیشودشود مراكزشان از هم جدا می از هم جدا می  شودكه اين قواها متفرق مي هست  

شوند هرجزئی احكام خاص خودش  میشود مركز تحريك و هركدام از اين ها كه تقسيم  يكی می،ادراك

پذيري گوييم احكام نفس حاال هرجزئی حكم خاص خود را به واسطه اين تقسيم وقتی می   .كندرا پياده می

 گفته شد. ها در اوايل بحث نفسكنند كه همه اينپيدا می

اش هست و هركدام هم حكم خاص  كند به واسطه عارض جسمي نفس اين اسامي كه پيدا مي پس   

پس تا اينجا گفتيم تمام قوا متحد در نفس اند پس با توجه به اين مطلب نفس ذاتا    خودشان را دارند 

 ؟ه افعال هم هست پس چه نيازي دارد به اين تعدد قواكند و مبداء كلياشياء را درك می  خودش همه

دهند بله هرچند نفس در مقام ذات و حقيقت خودش داراي كليه قواي ادراكی هست ولی  جواب می

هور اين قوا در عالم جسم ممكن نيست مگر بوسيله آالت و اعضاي جسم چون اين عالم عالم  بروز و ظ

عالم تفرقه و كثرت است و ممكن نيست كه يك جسم واحد در اين عالم بتواند علت   ،جسمانی هست

كه در عالم عقل اين  تمام اوصاف باشد يعنی يك عضو واحد نمی تواند هم بشنود و هم ببيند در حالی

اي يك پس علتش اين شد كه هرقوه   .بيندهم می  ،كندهم درك می  ،شنودعضو واحد هم می  كه  داريم  را

  . شود به يكی از اعضاء جسم ماخصوصيت خاصی دارد كه با توجه به آن خصوصيت خاص نيازمند می

 .شوديك عضوي وسيله شنيدن می  ،شودمثال يك عضوي آلت ديدن می

 شوندا تجزیه نمی نظر حضرت استاد: مجردات ذات

ما  چون بحث .توانند تجزيه بشوندفرمايند اصال مجردات ذاتا نمیاستاد اينجا يك تحقيقی دارند می حاال

تواند تجزيه  نمي چرامجرد ذاتاببينيم  ردازيم كه يكی از مجردات است  پدر نفس هست ما به همين نفس می 

ما    .تجزيه شده مجرد را در خودش جا بدهد چون اصال ظرفي نيست كه  :فرماينداينجا می   استاد ؟شود

تر از نظر وجود اي داريم در قانون اخس و اشرف اين هست كه در نظام مجردات مرتبه پايينيك قاعده 

تواند تجزيه فرمايند كه هيچ ظرفی نمی پس اينجا كه حضرت استاد می  .تر از مرتبه اعلی هستضعيف 

بينيم واهمه آخرين به خاطر اينكه ما می  (تصور  ،توهم )شده مجردات را در خودش جاي بدهد آن ظرف  

ها از مراتب نفس حيوانی به  اين   .يعنی در واقع مرتبه نازله نفس انسانی است  .مرحله ادراكی ما است

در واقع  .تواند در اين ظروف قرار بگيردپس نفس كه در مرتبه اعالي وجود است نمی   .آيندحساب می



                                                مؤسسه قرآ ن و عرتت حمکٌة صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد عالمه 

 

127 

 

   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 26/11تا  09/09/1400از تاریخ:  

براي درك مطلب استاد اينجا مثالی را .اما جزء در كل قرار می گيرد  ،بگيرد  تواند در جزء قرار كل نمي 

 (. شوند خيلی سخت است درك اين مطلب كه مجردات تجزيه نمی) استاد: زنند می

فرمودند:  كهكشان  و الندا  استاد  جو   روي  آمد  روسی  نوري فيزيكدان  مراكز  كردگفت    و  كار  خيلی 

هاي نوترونی  ها جرمشان هشت يا ده برابر خورشيد هست وزن سطح اين ستاره هايی هستند كه اينستاره

ها با سرعت زيادي  اي دارند؟ اينها چه وظيفه تر است اينهم يك صد ميليارد بار از سطح زمين سنگين 

كه اگر يك لحظه حركت اين ها متوقف   .گردند تا نور خورشيد را متعادل كنندحول محور خودشان می

، ريزدها سال زيست كرده قلبش در يك ثانيه فرو می حاال ستاره اي كه ميليون   .شودبشود طبيعت ذوب می 

شناسان گويند انرژي حاصل از اين انفجار عددش آنقدر  شود و ستاره در واقع در يك ثانيه منفجر می

حاال كار نداريم كه شايد علم    . ند آن را محاسبه بكندتوابزرگ هست كه حتی عقل هم به راحتی نمی 

 . شودها را محاسبه كند ولی به سختی انجام می هايی را بسازند كه بخواهند اينروز پيشرفت كند و دستگاه 

 جزء ال یتجزی 

اگر ما بياييم انرژي حاصل از اين انفجار را راديواكتيو يا همان جزء اليتجزي بگيريم يعنی جوهري كه  

نامه در لغت   (شوندشود در لحظه تمام موادش تجزيه میمیچون منفجر  .)به هيچ وجه قسمت پذير نيست

  وقطعی بيان نمودندمودندطور نوشته شده بود كه البته حضرت استاد هم در جلسه قبل اشاره فردهخدا اين

در وهم    ،شودبشكنيم در كسر هم باز تجزيه نمی  پذير نيست اگركه اين جوهري كه به هيچ وجه تقسيم 

طور كه اشاره كرديم چون قوه واهمه قادر نيست اجزاي كوچك را در ظرف  همين  . هم قابل تقسيم نيست

عقل كليات را كه    .د ولی عقل انتها نداردنمی تواند بريك اليتناهی احاطه پيدا كن  وخودش حاضر بكند  

 .بزرگ متناهی و نامتناهی هست تعقل می كند ، شامل كوچك

. يكی در  پس تا اينجا اگر يكبار ديگر برگرديم گفتم ارسطو نظرش اين بود كه نفس بردو قسم می شود 

آيد ذاتا تجزيه پذير .وقتی وجودي در اين عالم میشودمی ماند كه ذاتا و عرضا تجزيه نعالم عقل می 

شود هرچند كه اين قوا در خود نفس همچنان متحد  ه سبب جسم ناچارا قوايش تجزيه می نيست ولی ب

شود چون مراتب باال در ظرف مراتب پايين جا  پس حضرت استاد فرمودند مجردات تجزيه نمی  .هست

 . شادي روح حضرت استاد صلوات .شوندنمی 
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 « تعالی بسمه »

 7/10/1400تاریخ ارائه:  ، خانم رنگین کمانارائه دهنده:  

 بسم ا... الرحمن الرحيم 

و امروز را كه    زنيم( میسالم ا... عليها)دست ادب خدمت بنت الرسول عصمه الكبري فاطمه الزهرا    ابتدا

باهفتم دي   ايشان است گرامی می  ومصادف  از ذريه  عالمه . يعنی  داريمسالروز طلوع پرشكوه فردي 

)رحمه ا...عليه( كه برق چشمان پرفروغش براين فضاي كالس نه تنها بی فروغ نگشته  سيدعلی موسوي 

حضور هرصبحمان در اين مكان  تك ما و شما بينا گشته است. اميدداريماش برتككه نگاه پاك و عاشقانه 

ا تالشی كه در مسير فلسفه وحكمت و عرفان و البته حقيقت آيات قرآن كريم داريم مورد عنايت ب   مقدسو

 و رضايتش قرار بگيرد و روح و روانش را از ما و شما راضی بدارد صلواتی عنايت بفرمائيد. 

ثم ال يخفي إّن عاده االقدمين من الحكماء  از جلد هشتم اسفار»  364مبحث ارائه امروزمان صفحه   

«، قصدم  تأسيا باالنبياء أن يبنوا كالمهم علي الرموز و التجوزات لحكمه رأوها و مصلحه رائوها

 در درس هفته گذشته هست. در ارائه اين چند دقيقه تأمل بيشتر بر متن بيان حضرت استاد

 به تأسی از انبیاء   رمزگونه سخن گفتن حكماء

« مخفی نيست كه عادت اقدمين از حكماء  مينثم ال يخفي إّن عاده االقدفرمايند: »حضرت صدرا می 

لخاطر حكمه براين است كه به تأسی از انبياء كالمشان را بر رموز بنا كنند يعنی با رمز سخن بگويند »

دانند. من قصد دارم روي همين بخش فعال كاركنيم. ادامه متن اسفار  « به خاطر حكمتی كه میرأوها

ه بحث هبوط نفس چرا با رمز گونه بيان شده. البته خانم هايی كه  بحث بسيار زيبايی است پيرامون اين ك

حال الحمدهلل مبانی خيلی خوبی در مورد رمز گونه    به شنوند تامی   چهارشنبه  در كالس روز ها رامباحثه

فرمايند: حكما به تأسی از انبياء كالمشان را بر  اينجا حضرت صدرا می  مطرح شدهبيان شدن هبوط نفس  

 كنند. بيان می رموز دارند 

 شود رمزگونه سخن گفتن مانع فهم حقیقت نمی 

را مطلب  بدهيم  ادامه  اينكه  از  قبل  پيش    همين جا  آيا آمدبرايم يك سوال  رمزگونه سخن    كه  انبياء 

گونه سخن گفتن  رمز   انبياء رسالت اصلی شان براين هست كه مردم حقيقت را بفهمند بعدگويند؟  مي 

 مانع فهم حقيقت نمي شود؟ 
إنّا  حضرت استاد هم اين مطلب را در رساله هاي خودشان بيان كردند اين مطلب معروف است كه » 

گوييم به اندازه فهم شان. بعد  « ما انبياء با مردم سخن میمعاشر االنبياء نكلّم الناس علي قدرعقولهم

گوييم اين دوتا را چگونه با هم جمع كنيم؟  نبياء رمزگونه است! می شود كه بيان ااز يك طرف بيان می 

گويند كه مردم متوجه بشوند آيا دليل براين هست كه حق را بيان  اي سخن می آيا اينكه پيامبران به گونه 
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نكنند؟ اين يك سوال. يعنی آيا بيان به قدر عقل مردم، به قدر فهم مردم غير از بيان واقع است؟ )دقت  

 توانيم با هم جمع كنيم يا نه؟  نيد؟( و نكته ديگر بيان رمز گونه است آيا اين ها را میمی ك

نكته خيلی خيلی زيبائی    تنزل حقيقت سبب باطل و ناصواب شدن آن نيست.يك عبارت خيلی زيبا ديدم  

باطل و  تنزل حقيقت سبب  هست كه حضرت استاد هم در بحث عظمت نزول قرآن برايمان بيان فرمودند  

. پس دقت  ناصواب شدن آن نيست بلكه به معناي باطن بودن بخشي ازآن و ظاهربودن بخشي ديگر است

ثم اليخفي اّن عاده االقدمين من الحكماء تأسيا باالنبياء أن يبنوا كالمهم علي فرمايند » فرموديد اينكه می 

كند كه بله حكما به شيوه  ا بيان می « اينجا اين مطلب ر الرموز و التجوزات لحكمه رأوها و مصلحه رائوها 

مدارات اش اين هست كه به دليل »بينند و ادامه پيامبران كالمشان را بررمز بنا كردند به دليل حكمتی كه می

كنند با مردم. سوالی كه مطرح كرديم اين بود كه آيا  « به دليل مراعاتی كه می عقوالت ضعيف و ترأفا عليهم

شود اين هست كه پس بيان پيامبر)ص( نهايت حقيقت موجود در عالم نباشد؟!  اين مراعاتی كه انجام می 

شما دقت كنيد من اگر به عنوان يك فرد بروم خدمت معصوم و سوالی را بپرسم و بعد تفكرم و اصل اين  

گويم آن غايت حقيقت به من انتقال  كند من می باشد كه آن معصوم دارد به اندازه فهم من با من صحبت می 

شود. اگر يك فردي خيلی باالتر و با يك فهم قويتر برود در برابر معصوم بنشيند آنجاست كه حقيقت  ه نمی داد

انتقال پيدا می  بيان  كند.آيا يك چنين تفكري ارزش روايات معصومين را پايين نمیبه آن  آورد كه آمدند 

كنند اما حقيقت  طبشان عنوان می فرمودند؟! اساس براين است كه هرچقدر در قالب ساده به اندازه فهم مخا 

طور نيست. مثل آيات قرآن كريم. يكی از خصوصياتش كه امروزه  غايی در درون آن جمله نهفته است و اين 

يكي از وجوه اعجاز كنندروي بحث اعجاز قرآناست.ها برقرار می كنند و كنگره ها برقرار می دارند نشست 

خوانند  ترين مردم از نظر فهم و درك آن را مي فرمايد كه ساده مي قرآن اين است كه در عين اينكه ساده بيان  
كنند در عين حال هرچه كه بزرگترين محققان و دانشمندان در طول و از آن يكسري حقايقي را دريافت مي

گذرد رسند و هرچه زمان ميخواهند به غايتش برسند به غايتش نمي عالم آمدند و حقايق اين آيات را مي

آي بيشتر روشن مي اسرار  بيان  )دقت می شودات قرآن  اگر كسی ساده  نيست  اين  بر  دليل  فرماييد؟( پس 

كند حقيقت را به ما و شما بيان نكند، بلكه اين از عظمت و تسلط گوينده هست. در اينجا اين نكته، نكته  می 

 خوبی بود كه خودم به آن توجه كردم گفتم خدمت شما هم بيان بشود. 

 شه علت گرا نباشید حضرت استاد: همی

العاده بود )يعنی درسی كه نيم ساعت هفته پيش گرفتيم به  فرمودند كه به نظرم فوق   اينكته و بعد استاد

نظرم يك درس حكمت عملی صد درصد براي همه ما و شما بود( استاد فرمودند: اين همه ما دست و  

از علتزنيم میپا می داريم  نفس چيست  بدانيد وقتی  ها می پرسيم علت هبوط  فرمودند:  استاد  پرسيم 

جا توانيد علت را بيابيد كه آن موضوع به جايی تكيه داشته باشد، به يك جايی بستگی داشته باشد يك می

پيدا    راتوانی علتگاه نباشد نمی آن امر تمام شود كه يك حد ي داشته باشد اگر علت نباشد، اگر آن تكيه
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ت. بعد آمدند فرمودند: براي  تري هسها كار سخت در امور عقليه پيدا كردن علت كنی. بعد استاد فرمودند:

ها پرداختند، حكما آمدند به تأثيرها پرداختند.  ها. فالسفه به علت همين حكما به تأثير پرداختند نه به علت 

پرسند نفس آمد تا چه كار بكند، تأثير اين هبوط چه  آمدند به جاي اينكه بپرسند چرا نفس هبوط كرد می 

فرمايند  هايی استاد به ما می را بيدار كند به كمال ببرد؟ ببينيد يك موقع اي  بود؟ تن را به جهش بياورد؟ خفته 

ها را پيدا كنيد تا  ها علت ها، يك زمانی ما را هل دادند كه برويد پی علت گرا باشيد برويد پی علت علت 

بسازيد. يك    توانيدهايتان را نمی ها را بسازيد اگر علت يابی نكنيد، ريشه يابی نكنيد زندگی بتوانيد زندگی 

يابی كردي حاال ببين اگر تمام عمرت را دنبال علت باشی تو تمام  گويند صبركن خيلی علت موقع به ما می 

شود.  مسائل به دنبال علت باشی جز اينكه خودت را به تشويش و اضطراب بيندازي چيز ديگرحاصلت نمی 

ت،حاال كه روش اين است، حاال كه اين مسير  ام اين اس پس حاال برو به تأثيرها بپرداز ببينيمحاال كه زندگی 

اي كه استاد دادند يك دوره كامل  برايم پيش آمدهچه تأثيرهايی دارد؟ باور كنيد تو نيم ساعت درس گذشته 

ها كه ايمانت  ها نروي نه آنقدر برو پي علتبود نه آنقدر خمود بشوي كه پي علتها  روانكاوي براي انسان 

رويم پی تأثيرها.  گويند ما می ها، حكما می رويم پی علت د. استاد فرمودند: ما می خيلی قشنگ بو  را بسوزاني

نفس هبوط كرد خب هبوط كرد هی بنشينيم تو سرمان بزنيم كه چرا هبوط كرد، چه خطايی بود، چه جوري  

آنجا  خواهد  ها بگوييم خب حاال آمد چه كمالی را می پردازيم ولی بعضی وقت بود، يك موقعی به آنجا می 

ببينيد تو زندگی بگوييم می  اين اتفاق می كسب كند؟  افتد چون آن جوري كردم بعد اين باعث  دانم چرا 

گويند يك جاهايي بايد روشتان را  اينجا استاد مي شود كه ذهن انسان زيربار چراها له شود درست ولی  می 

و بسيار زيبا استاد    طا هم نيفتيد گويند حكمت عملي كه به خعوض كنيد تفكرتان را عوض كنيد اين را مي 

شعور باشد و خودش را در توهماتش له كند زيرا آن  شعور يا بي ا... نبايد كم اليا...سالك من فرمايند  می 

  كند. اش را متزلزل مي سوزاند قدرت فكري بافد اضطراب آور است ايمانش را ميتوهمات كه براي خود مي 
نكته  می خيلی  ما  به  استاد  مواقعی  يك  بود  قشنگ  علت اش  می گويند  بعد  باشيد  علت گرا  گراها  گويند 

گرا بودنچه ارتباطی است؟!  گرا بودن و علت دانم تفكر كرديد كه بين سياحت گرايند بين اين دو تا نمی سياحت 

تا نكته داشتم پايان مطلب را ببخشيد  ا... خودتان داشته باشيد. چند  ء شا من زمان درسم گذشت تفكرش را ان 

 دو سه دقيقه اين مطلب را بگوييم خدمت شما. 

 گوهر حقیقت نباید عریان مطرح شود 

شود اما يك جاهايی هست كه گوهر حقيقت نبايد عريان مطرح شود اين گونه سخن گفته میاينكه رمز 

 مطلب بسيار زيبايی است كه:

يعقوب و عشق با زليخا درآميخته شده گوهر ارزشمند اسرار  در عالمي كه حسن با يوسف و حزن با 
عقلي و دشمنان  توان به سادگي در اختيار همگان نهاد چرا كه دوستان خام به سنگ بي الهي را نمي 

اين است كه بسياري از حكما سخنانشان را مطابق با راز    .كننددانا به حكم نا اهل خرد و نابودش مي 
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كه استاد عزيزمان    علیها استا...زهرا سالم   زهای عالم وجود مبارك فاطمه باالترین را اند و  گفته

گاه كه در محضر استاد بودم استاد فرمودند در  سر  سلوكشان را نام فاطمه)س( دانستند و فرمودند: آن 

خواهم حق ت را بدانم فضيلتت را  عالم خاصی بودم مستغيث به فاطمه)س( شدم گفتم فاطمه جان می

 دانم سب وحيان به من گفتند يا قدوسيان مالئكه بودند يا چه رازي، اين جمله به گوشم رسيد می بدانم ن

االلهيه» العطاي  أّم  فاطمه  فرمودند  فكانت  توصيه  شما  و  ما  به  استاد  زهرا  «  فاطمه  نام  بدانيد 

كند و بدانيد  دهد چناني كه سيرو سلوك دل انسان را بينا مي ها مي عليها جلوه روحاني به دل ا... سالم

.  عليها به دست ما خواهد رسيدا... هرفيضي براي ما و شما نوشته شده باشد بدست فاطمه زهرا سالم

ولي ه ا... و    طرفا... تعالی فرجه الشريف واسطه فيوض عالم هستند ازالحسن عجابنامروز هم كه حجه 

هاي عالم را و خيرهاي عالم را  حجه ا... فاطمه زهرا)س( اسرار عالم و حقايق عالم و فيوضات و نعمت 

به مخلوقات خواهند رساند. نهايت سپاس را از حضرت استاد داريم البته ما در محضر استاد نام فاطمه  

كرديم و خيلی سخت نام ايشان را  ه میخواستيم ببريم بارها و بارها به خودمان نگازهرا)س( را كه می

اميدوارم نام ايشان    شودفرمودند نام فاطمه)س( بردن باعث جلوه روحاني مي استاد مي برديم ولی  می

 ا... به اثرش برسيم ببخشيد وقت را بيشتر گرفتم.شاء را با يك ربط روحانی ببريم تا ان
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 »بسمه تعالی« 

 14/10/1400ارائه: تاریخ ، رعایتخانم ا. دهنده: ارائه 

را خدمت همه    (س )ابتدا ايام شهادت بانوي دو عالم عصمه الكبري فاطمه الزهرا.بسم ا... الرحمن الرحيم

نثار روح مطهر حضرت    .نثار روح مطهر ايشان صلواتی عنايت بفرماييد  .كنمشما عزيزان تسليت عرض می

 .استاد هم صلواتی عنايت بفرماييد

شده   بحث  موضوع  اين  پيرامون  كه  است  جلساتی  و  است  نفس  هبوط  پيرامون  ما  از    وبحث  يكی 

در اين درس هبوط نفس از سه گذر مورد بررسی    . عرفانی است  و  حكمی  ،ترين مباحث فلسفیپرجنجال 

 .گيردقرار می

  تأثيرر  كه د  كما حگذر دوم از نظر    . پرداختند كه تا حدي بيان شد  علت هبوطكه به    فالسفه  از نظر  اول 

خفته را بيدار كند و به   ،د نفس آمد به اين جهان تا تن را به جهش بياوردگوينهبوط سخن گفتند و می

بينی است كه تمام  در واقع اين همان خوش  .ها نامش تأثير استنفس آمد تا خير بدهد اين  .كمالش ببرد

كنند كه خطا بردار نباشد  میچيزي پياده    بين هستند فكرشان را رويگونه در عالم خوشحكيمان حق اين

و بحث    اندتأثيرها از رحمتند اما نه هرتأثيری، بلکه هدف تأثيرهايی هست که در جهت مثبتچرا كه  

رسند كه اگر ما  ها در الگوي رحمت و فيض است و با خودشان به اين نتيجه میاين حكيمان و تأثير آن

بينی حداقل درون خودشان را از بين الاقل به خطايی هم نيفتاديم اين خوشها را پيدا كنيم  نتوانيم آن

 . اينجا در واقع يك مطلب خيلی دقيق و ظريف است .سوزاندبرد و نمی نمی

پرداختند  شوق  به  واقع  در  عرفا  كه  عرفاست  نظر  سوم  شيوه  .نظر  اين  در  حاال  بايد  كه  هست  هايی 

تأمل كنيم ببينيم كدام يك از اين سه نظر ما را به حق نزديك    يعنی  .ها كار كنيممان روي اينزندگی

و يا اينكه    ؟يا به تأثير  ؟آيا وقت گرانبهايمان را به تشويش و علل موجودات در عالم بپردازيم  ؟كندمی

دهيم  اين است كه بعضی از حكما گفتند ما خودمان راجع به هبوط نفس نظر نمی  برويم؟مثل عرفا به شوق

 ؟و نظر رها شدن را پس چه كار كنيم  ينه نظر تأثير  ،خواهيم از هبوط پيدا كنيمی را مینه نظر علم

ها وقتی وارد آن  ؟به هبوط چه گفتند  م انبياء عظام، پيامبران الهی راجعكه ببيني  ءرويم به درخانه انبيامی

ه اينكه از عالم جبروت  معركه شدند چون رموز انبياء را نيافتند و نفهميدند آمدند نفس را متهم كردند ب

كه اينجا حضرت    .از ترس خطايی كه كرده فرار كرده و به اين عالم آمده اين را به انبياء نسبت دادند

بيان می  دو  مالصدرا نفس  براي هبوط  نمونهنمونه  آنجا حكما سخن    نخست  كنند كه  را رمزگونه در 

ال يخفی اّن عاده االقدمين من الحکماء  ثم  »پردازيم  براي فهم بهتر مطلب به ترجمه عبارت می.گفتند

 « وهائالتجوزات لحکمه رأوها و مصلحه راتأسيا باالنبياء أن يبنوا کالمهم علی الرموز و 
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 نظر حضرت استاد درباره رمزگونه سخن گفتن حكما 

كالمشان   ه تأسی يعنی به پيروي از انبياءناگفته نماند روش حكيمان قديم اين بود كه ب  فرمايداينجا می

-اينجا حضرت استاد می  .دانندرا به رموز بيان كردند يعنی با رمز بيان كردند به خاطر حكمتی كه می

  . اندای نبردهها بهرهاند و از مغز و حکمت آنها به ظاهر و پوست، بيان انبياء را گرفتهاين:فرمايند

میآن آنها  كه  بوده  اين  هم  اشتباهشان  و  افتادند  اشتباه  به  كنند  تقليد  انبياء  از  و  خواستند  مصالح  ها 

با آن نيت شومشان را آميخته  رأفت انبياء را پيدا نكردند و  انبياء را نديدند و رموز مطلب  هاي درون 

گفتند كه نفس خطا    . مت را متهم به خطا كردندحال اينكه نظر انبياء اين نبود و نفس با آن عظ  .كردند

فما وقع فی کالمهم اّن النفس اخطأت »اينجا عبارت ديگري هست كه  .كرد و فرار كرد از سخط خدا

-سوء فهم و بدفهمی  يعنی  فرماينداينجا استاد می«،امثالهم  و  ا... عليها فهمو هبطت فرارا من غضب

 .در برون همان را يافتند درون خودشان داشتند در شان را با آنچه

 ؟شود اينجا پذيرفت كه انبياء قائل به غضب الهی هستندشود كه آيا میحاال اينجا سوالی مطرح می 

غضب و غضب از خود عمل انسان است    انند كه خدا همه چيزش رحمت است نهدگوييم نه انبياء میمی

حضرت حق تغي ري    كه   طور گفتيمآيد و اصال غضب تغي ر ذات است و همينمی  دركه به صورت غضب

 . در ذاتش وجود نداردكه غضبی هم داشته باشد

 معنی واقعی خطیئه 

ند كه دانمی «، آن حكما  وح خطيئه أو اقتراف معصيهنسلمون أّن في عالم القدس اليتصور  و يع»

اينجا اقرار .)در عالم قدس حتی به قدر يك هزارم لحظه جاي تصور خطا و عصيان و سركشی نيست

هاي  كنم كه واقعا غرق در نعمت هستيم و قدرش را واقعا ندانستيم وقتی به جاهاي ديگر رفتم ترجمه می

ودند مثال  همين مطلب خطيئه  مختلف را ديدم هيچی سردرنياوردم اما ديدم استاد از همه بهتر توضيح فرم

سنوح خطيئه أو »خطيئه در عبارت    ( طور كه بايد بفهمم نفهميدمآن   خوانم اما می آوردم  در اينجا كه  را

گويند با توجه به اينكه اينجا توضيح در خطيئه آمده كه معصيت و جرمی كه ايشان می«، آمده واقتراف

لذا اين معصيت    .كند جاي جرم و معصيت نيستهبوط می در نشئه تجرد و عالم عقلی كه نفس از آنجا 

و نقصان و قوت نفس است يعنی    خطيئه در اينجا جهت امكان  . رمزآلود و نوعی مجاز گويی در دل دارد

فهميم زيرا حضرت  را می  فرمايند: جهت امكانا... مقامه( مینفس بالقوه. حاج مالهادي سبزواري )اعلی

اين صدور    نفس از اين جهت از عقل به اذن خدا صادر شده است كهصدرا توضيح فرمودند كه  مال 

بواسطه  شودجهت نقصان و قوه نفس كه خطيئه و جرم تكوينی آن است كه  خطيئه و معصيت تكوينی می

كمان به خاطر  و اينجا هم يك تشكر دارم از خانم رنگين)ارتكاب همان معصيت هيوط و سقوط يافته است  
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فرمودند اين   (روز چهارشنبه كه الاقل اين مطلب را براي من يك قدري باز كردند   برگزاري جلسات مياحثه

يك عده هبوط نفس را به خاطر    .شد دو ديدگاه درباره هبوط نفس بيان شد  مطرح مطلب كه در مباحثه  

می  الهی  سخط  از  فرار  و  میگناه  خطاي  دانند  نه  است  تكوينی  خطاي  همان  خطيئه  از  هدف  گويند 

  خطاي تكويني اما هدف از    م،يعنی اختيار و توان انجام يك خطايی را داشته باشي  ي تشريعيخطا.تشريعی

و اال  نامند  نقص گذاشتند و آن را خطيئه مینسبت به آن درجه كمال اسم آن را  نقيصه امكانيه است و  

جاد  به آن معنا وجود ندارد چرا كه اگر همين جهت نقيصه وجود نداشت اين سلسله كائنات اي  نقص

 .شدندنمی 

كه از عالم وحدت عقل امكان صدور عالم فراهم شود خطاي  سم اين مطلب بايد بگوييم كه همينبراي تج 

او به خاطر زيبايی و محبتی كه در    . خطاكار بدانيم  فرد   شود نه اينكه او را مانند تكوينی محسوب می 

  حتی   به مقام عقل فعال و  درون داشت عاشق عقل شد همه تعلقاتش را ريخت و متحد با عقل شد و

 . باالتر هم صعود كرد

 عدم خطای نفس  پاسخ حضرت استاد در 

دهند جايی كه حضرت نفس بوده يعنی عالم جبروت عالم  اما اينجا حضرت استاد پاسخ به حكما می  

تن  ن و تشخص از او سربزند يعنی تمام چيزهايی كه از اندازه بوده در اندازه نبوده كه حسادت و تعي بی

فرمايند نفس چون در قرب يار  و پاسخ دومی كه حضرت استاد می   .شود در آنجا موجود نيستپيدا می

رسد كه به خطاي ديگر بپردازد چون خطاها در واقع دوري  نمی   مرحلهبود جز نگاه به يار نداشت و به اين

يی هم كه در عالم جبروتند جز نگاه كردن و شيدا بودن و عاشق بودن و حيران  هااز مركز يار هستند و آن 

  مركز  خانواده كه  كه طفل از ديگر را نيافتند چنانی  و سرمست بودن و واله بودن و جلوه و جمال چيزي

پس ما با اين دو مقدمه    . رود اين يك فلسفه مهمی است در عالممهر والدين هست دور بماند به خطا می 

گوييم جاي ديگر نبوده كه نفس خطا كند بلكه آنچه بوده فيض و رحمت و شوق نفس بوده براي  یم

را كه گفتيد مجازگويی شايد   یموضوعدست شما درد نكند  شادي روح حضرت استاد صلوات. خانم: 

كنند چه موقع صاحب نظران اعالم می كه علمی بشود رويش كار كرد. يك موضوع خيلی قشنگی است

نفسی وجود داشته باشد و خطا    هدف از هبوط نفس را مجاز گرفتند نه اينكه  گفتند  يعنی  ؟است  مجاز

كرده باشد و به خاطر آن هبوط كند و خدا را شكر خطاي تكوينی و تشريعی را بيان كرديد كه برايمان  

چن هم  قرآنی  مسائل  در  شد.  موضوع  باز  می   ين  كنيد  مثال   شودمطرح  مطالعه  را    آيه   تفسيرها 

گويند خدا نور است نور كه مادي است منظور از اين نور چيست؟ می  «ا...نورالسماوات و االرض»

چه مواقعی    ؟اين مجازگويی است اصال مجاز چيست  خيلی از مفسرين گويند  كنندآيند مطرح میبعد می 
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آيات قرآن    تفسير  پردازند مخصوصا درو بعد يك بحث جالبی كه اين روزها به آن می   ؟شوداستعمال می 

توانند تفسير دقيقی را برايش مطرح  مانند مفسرين و نمی گويند آنجايی كه از فهم كنه آيات باز می می

گويند كه اينجا مجازگويی شده ولی خيلی از مطالبی را كه در قرون پيش مثال دويست سال پيش كنند می

نوشتند شايد اين مجازگويی سير مفسرين می كردند كه هنوز علم پيشرفت خاصی نداشته و در تفعنوان می

باشد بخصوص در مورد طبقات آسمان و زمين و مواردي كه علم با پيشرفت خودش آمده خود آيه را 

گوييم خدا اينجا می  بعد  فهميم و يك نقص در فهم است كه نمی ببينيد اين  گويند  روشن كرده بعد می 

مفصلی هست    بسيار  بحث بحث مجاز گويی يك    قرآنالبته در بحث فصاحت و بالغت    .مجازگويی كرده

جايی كه مجاز    ،كه خيلی هم قشنگ هست بياييم رويش كار كنيم و ببينيم هدف از مجاز گويی چيست

ی مياحث زيبايی هست به  ها خيلفهم اين   .شود چيستجايی كه حقيقت بيان می   ، شود چيستبيان می

 خصوص در مورد آيات قرآن و نظر مفسرين. 
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 »بسمه تعالی« 

 21/10/1400تاریخ ارائه:، ارائه دهنده: فاطمه کاظمی

 ا... الرحمن الرحيم   بسم 

در ارتباط و موهبت نفس در    و11/2/81بحثمان در مورد مبحث نفس جلد هشتم اسفار تاريخ تدريس  

د و  . در جلسات قبل گفته شد كه فالسفه پی علت رفتند، حكما پی تأثير رفتنهستجهان و در ابدان  

 عرفا پی شوق و رها شدن رفتند. حكما گفتند كه كار نفس تأثيرگذاري هست و تأثيرها در رحمتند.

 تفاوت تأثیر و تقلید 

شوند؟ او كه  ها و دزدها چه میآيد كه اگر تأثيرها در رحمتند پس قاتل حاال يك سوال اينجا پيش می

قاتل هم هميندزدي می بوده و يك  نفسش نفس قدسی  از  طور  كند  يا  تأثير گرفته  از يك كسی  پس 

 اعضاي خانواده يا از معلم يا از همسايه و موارد ديگر پس آيا اين تأثير هم رحمت هست؟

گويد كه او چون يك هنري را ياد گرفته يعنی همان قاتل آن كارش رحمت  سينا در اين زمينه میابن 

تواند به آن بچسباند، اما حضرت استاد اينجا  است يعنی آمده آن كار را در منگنه هنر برده تا رحمت را ب

هرچه كه جهت منفي داشته باشد هنر  دهند اين قابل قبول نيست جنايت و دزدي هنر نيست  پاسخ می 

كند اين را از  شود؟ اينكه يك كسی دزدي میپس اين چه می نيست چون هنرها در جهت مثبت هستند

رزش كاراته كه حالت تقليدي دارد. پس تمام جنايتكاران  مثل و اين تقليد است نه تأثيركسی ياد گرفته 

ها به پيروزي رسيده چون در تأثيرها نگهبانی است و در  ها اثر نگذاشته بلكه تقليد در آنتأثير در آن 

دهد در درون خودش كند و آنچه را انجام میتقليدها انقالب است، يعنی درون آن فرد را عوض می

دهد و نبايد بگذاريم كه خواهر يا برادرش كار آن  كار زشتی را انجام می  دهد مثل كودكی كهجاي می

كند. پس تأثير در رحمت  ها را منقلب می كنند. يعنی كارشان درون آن را نگاه بكنند چون از او تقليد می

 است اما جنايت و دزدي در تقليد است.  

 بیوگرافی سهروردی 

كنند كه تحقيقی درباره شخصيت سهروردي  ي را بيان میدر ادامه درس استاد نظر شيخ يحيی سهرورد 

ه.ق در قريه سهرورد در   549دهيم. شهاب الدين يحيی ابن سهروردي در سال داريم كه برايتان ارائه می 

الدين، شيخ اشراق، شيخ  شهرستان خدابنده از استان زنجان ديده به جهان گشود. او معروف به شهاب 

كند قرآن و ادبيات عرب و  او در واقع در سهرورد تحصيالتش را آغاز میشهيد، فيلسوف و فقيه است.  

رود و در خدمت مجدالدين عبدالرزاق جيلی در  سالگی به مراغه می   13گيرد. در سن  فارسی را فرا می

با فخر رازي هم درس بوده براي  مدرسه مجاهديه مشغول يادگيري حكمت و اصول فقه می شود. او 
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علوماتش از مراغه راهی اصفهان می شود و در آن شهر با افكار و آراء ابن سينا كه  تكميل تحصيالت و م 

كند. او قبل از سی سالگی وارد قلمروي پادشاهان  در آن زمان در كمال شهرت بوده آشنايی كامل پيدا می

ائل  گيرد. چون در بيان مسشود و مورد استقبال حكومت سلجوقی هم قرار می سلجوقی و آسياي صغير می 

شده كه اسرار سيرو سلوك و رموز عرفانی را  باك بوده و با صراحت لهجه، گاهی هم باعث میخيلی بی 

حتی فاش هم بكند. او رياضت پيشه كرده و عقيده داشته كه رياضت راهی براي دستيابی به حكمت  

ه ظواهر شريعت  اي از فقهاي عامه آن زمان كه تنها بعملی و فهم بهتر حكمت نظري هست. سرانجام عده 

دانند واو را ملحد  در واقع توجه داشتند برعليه او بلند می شوند و سخنانش را خالف اصول دين می

اش آن  الدين ايوبی پادشاه وقت برخالف ميل باطنی . صالح دانستندمی نامند و ريختن خون او را مباح  می

ها و قول معروف آن است كه  از قول سالگی طبق يكی    38كند و سرانجام در سن  را در حلب زندانی می

كنند.  او در زندان كشته می شود و يك قول هم آن است كه او را از پشت بام شهر به پايين پرتش می

قبر او امروز در پاسگاهی در شهر حلب هست كه عده قليلی از دانشمندان از وجود او باخبرند. تذكره  

الدين وردي نداشتند و فقط يكی از شاگردان او شمس نويسان اسالمی توجه زيادي به دقايق حياتی سهر

شهرزوري هست كه در كتاب »نزهه االرواح و روضه االفواه« خودش يك فصل مفصلی را راجع به  

 كنيم. استاد خودش اختصاص داده كه بخش كوتاهی از آن را بيان می 

 سهروردی توسط یكی از شاگردانش  شناخت 

كالم و شناختن اسرار و رموزات او در غايت دشواري براي كسی  گويد كه بدان فهميدن شهرزوري می  

است كه طريقه او را مسلوك نداشته زيرا حكمت او مبتنی براصول كشفی و علوم ذوقی است و هركه  

عنان نفس را از تعلقات دنيا نكشيد كام جانش حالوت سخنان او را نچشيد. بالجمله سخنان او و رموزاتش   

است كه اكثر علماء و حكماء را از آن خبري نيست مگر به نادر كه در هرعصري  موقوف بر شناخت نفس  

 يكی ظاهر شود. 

 آشنایی با آثار سهروردی 

يكی از آثار مهم سهروردي كتاب حكمه االشراق هست كه بارها شنيديد كه اين كتاب دربردارنده آخرين  

آراء فلسفی و طبقهبندي شده سهروردي است. در اين كتاب حكمتی دارد كه بردو پايه استدالل و ذوق  

با آشنايی حكمت مشايی از يك سو و دارا بودن ذوق فكري و صفاي   ضمير  است و فهمش مستلزم 

هاي  هست. در واقع مقصود او حكمتی است كه مبتنی بر فلسفه مشائی بوعلی، تصوف اسالمی، انديشه

فلسفی ايران و يونان هست كه در واقع نبوغ خودش را هم در اين كتاب به آن رنگ خاصی بخشيده. به  

شود  ت می اعتقاد سهروردي حكمت داراي دو گوهر واحد و كهن است كه هميشه توسط حكيمان درياف
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شود و روش دستيابی به حكمت از نظر او اين هست كه بدون جدا شدن روح از بدن  و به مردم ارائه می

فلسفه و حكمت خودش را  و كشف و شهود عرفانی نمی او  باخبر شد.  اين حكمت مقدس  از  تواند 

كه  كند و معتقد هست  محصول كشف و شهود و اشراق دفعی روح مقدس خودش برقلبش معرفی می 

تفاوت باشد. يعنی هم اهل تأمالت نظري باشد  سالك راه حقيقت نبايد نسبت به تأمالت عقلی و نظري بی

و هم اهل كشف و شهود. از ديگر آثار او رساله پرتو نامه است، هياكل نور است كه شامل هفت هيكل  

. آواز پرجبرئيل كه  است. الواح عمادي كه در مورد معرفت ميداء و معاد بر رأي حكماي الهيات نوشته

از استاد هم شنيديم اين كتاب در واقع يك حكايتی هستدرباره  مالقات فرد قهرمان با يك پيري كه در 

كنند و به آن قهرمان علم كالم  خانقاه هستند. آن پيران خودشان را مجردان و اهل ناكجا آباد معرفی می 

و ديگر اثر او عقل سرخ هست. سهروردي در خيلی  دهند  خدا و اسرار كالم الهی و علم ابجد را تعليم می

هايش درباره تجرد نفس، قواي نفس، ارتباط نفس ناطقه با خدا و جسمانيه الحدوث  از رسائل و كتاب 

كنيم. سهروردي شناخت نفس را از  بودن نفس مطالبی را آورده كه چند نظرش را اينجا برايتان بيان می 

خت نفس از طريق توجه به درون دوم: شناخت نفس از طريق برهان  كند. اولين: شناچند طريق بيان می 

من. سوم: شناخت نفس از راه تبدل اعضاي بدن. چهارم: شناخت نفس از طريق ميل به جاودانگی.پنجم:  

رساله   در  او  دارد.  را  كريم  قرآن  از  آياتی  بررسی  هم  ششم:  و  حضوري  علم  راه  از  نفس  شناخت 

نظر را دارد كه بدان هرجزئی از اجزاي بدن خود را فراموش كند و  در فصل سوم اين    اشپرتونامه 

بعضی از اعضا را ببينی كه از نابود شدنش حيات و ادراك مردم نقصان نشود يعنی كم نشود. يعنی از  

تواند توانی غافل شوي ولی از خود غافل مباش. يعنی آدمی از اعضاي بدنش میهرجسمی و عرضی می 

شود. اين توجه مستمر به خودش در واقع همان خود نفس است كه  ش غافل نمی غافل شود ولی از خود

 وراي اعضاي بدن است يعنی نفس چيزي وراي جسم و بدن هست. 

در واقع اين نظر را دارد كه بدن پيوسته در حال نقصان است و به واسطه    نورش  هیاکل  در رساله

شود. يعنی اگر از بدن  خورد بازياب میمی شود. در عوض به واسطه غذايی كهحرارت از آن كاسته می

كرد بدن رسيد يعنی اين را تناول میشد و روز به روز با آن غذاي نويی كه به مددش میكاسته نمی 

شود و باز چيزي به جاي  شد ولی اين چنين نيست، هر روز چيزي از اين بدن كم می اندازه بزرگ می بی

تبدل هستند و اگر توي تو از اعضاي بدن بود پيوسته تغيير    آيد يعنی همه اعضاي بدن در حال آن می 

شد ولی اين چنين نيست چون دانايی انسان پيوسته و دائم  كرد و هركس هر روز كس ديگري می می

است، بنابر اين نفس از اعضاي بدن نيست و حتی از برخی از تن هم نيست بلكه براي همه اين بدن  

كما كاركرد نفس آدمی هست. پس بودن انسان به بدنش نيست.  هست چون تعقل و ادراك از نظر ح
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كنند. تغييرات اند و درك میبسياري از افراد ممكن است بخشی از اعضاي بدن را نداشته باشند ولی زنده 

اي كه هست غير از مرحله قبلش باشد، اما آن چيزي كه  شود كه هرشخص در هر مرحله اعضا باعث می 

نفس آن فرد هست. اين دو تا نظر سهروردي در واقع آن نظرش اثبات نفس از   تغيير ناپذير هست همان

 طريق توجه به درون و تبدل اعضا بود.

گويد: هر انسانی در درون خود ميل به كمال مطلق دارد و كارهاي خودش  درباره ميل به جاودانگی می

باشد و در عين حال بخواهد   تواند جنس جسمگويد نفس چطور میبرد او میرا بر همين مبنا پيش می

هاي مختلف در رسائل  ها و حكايت نهايت را بكند! او در داستاناز عالم جسم فراتر برود و طلب عالم بی 

 داند.خودش راه ورود به عالم غيب را سيرو سلوك نفس می

  عقل سرخ ماهيت نفس به عنوان كلمه اللهی از آن سخن گويد. در رساله  از آواز پرجبرئیلدر رساله   

كند كه  خودش را پرس و جو می  كند كه وطن اصلیگويد گوينده داستان خودش را مثل مرغی ياد می 

آن كوه قاف است و آن مرغ در واقع همان نفس است كه دنبال وطن اصل خود يعنی عالم جاودانه غيب  

و  دهد كه نفس گرفتار بدن است و بايد راه خروج از بدن را پيدا كند.ها نشان میاست. پس اين عبارت 

 كند.ها را اثبات میآيد اينادامه طبق آيات قرآن كريم می در

گويد گويد قلب، روح، نور و آياتی را میهاي نفس را در قرآن میخودش نام   الواح عمادیدر رساله   

گويد كه « در واقع می في مقعد صدق عند مليك مقتدرسوره قمر »  55كه اين موضوع را اثبات كند.آيه  

توانيم براي اجسام  اين آيه داللت دارد بر اينكه اين نفس نه جسم است نه جسمانی چون صفات را نمی

آيه   دارد.  الهی  جنيه  كه  است  روحی  براي  اين صفات  بكنيم.  می  29تصور  را  حجر  كه سوره  گويد 

تجرد نفس داللت دارد و اينكه در اين آيه خدا به بهكلمه روح در اين آيه  خواهد بگويد در واقع  می

اش با حضرت حق  كرد نزديكی« يعنی اگر نفس از حي ز مكان تجرد پيدا نمی دني فتدلي فرمايد »پيامبر می

« و رسيدن به افق و عروج روح  هو باالفق المبين و باالفق االعليقابل تصور نبود و در آياتی داريم »

داند نه با جسم و بدن پس در واقع او با شناخت نفس از طريق توجه به درون و  ا براي روح ميس ر میر

ها را براي شناخت نفس ابداع كرده و علم حضوري هم در واقع علمی هست كه  علم حضوري اين راه

 كند يعنی با ضمير باطن خودش. واسطه و مستقيم با معلوم خودش ارتباط برقرار میشخص بی 

 بررسی نظرات سهروردی درباره ارتباط نفس با بدن

گويد ارواح استاد يكی نظر سهروردي را فرمودند كه او می   11/2/81در درسی كه داشتيم يعنی در تاريخ  

خواهد بدن را تدبير كند وقتی بدن نيست چه كار  يا نفوس قبل از بدن نبودند يعنی اين نفسی كه می 

اي كه افرادي را ندارد پس  ك معلمی كه بدون شاگرد است. رئيس خانوادهشود مثل يخواهد بكند! می می
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 1400/ 26/11تا  09/09/1400از تاریخ:  

فرمايند: ما در روايت دهند میخورد؟استاد در واقع در دو تا موضوع اين را پاسخ میاين به چه درد می

« خداي متعال ارواح و انفس را دو هزار  إّن ا... خلق االرواح ألفين عام قبل االبدانمعصومين داريم »

از بدن سا از ل پيش  اين اشراقی  نيامده  اين هست كه خود نفس خودش  آفريده و پاسخ ديگرشان  ها 

ايد با  اشراقات خداوند است. در واقع آقاي سهروردي شما با اين بيان عظمت خداوند را ناديده گرفته

حضرت حق صحبت  « تمام ارواح قبل از اينكه به اين عالم بيايند با  الست بربكم قالوا بليتوجه به آيه »

 كردند و آنجا عين جلوه و عالم جلوه بوده. براي شادي روح حضرت استاد صلواتی عنايت بفرماييد. 

تان فقط سرعت بيان و عدم  بندي كمان: كارتان خيلی خوب بود يعنی چينش و فهم و جمع خانم رنگين 

م را به مخاطب داشته باشيد ولی  ا... كه اين تفهيشاء تان هست كه بايد تدريس كنيد انتفهيم نقطه منفی

خيلی خوب فهميده بوديد و بيانتان خيلی روان و خوب است و قابل مقايسه با جلسات قبلی نيست. هر  

آييد قابل توجه هست ميزان تغييرتان. من كه واقعا استفاده كردم و يك تجسم خوبی از  جلسه كه می 

وييد چه جور كار كرديد؟ با راهنمايی شما از  گبرايم حاصل شد.خانم: برايمان می  و روش آنسهروردي

هاي سهروردي و چند مقاله كه خيلی هم ثقيل بودند  نرم افزار حكمت اسالمی و از كتابخانه آنجا كتاب 

بود موفق   زياد  معلوم است حاصل يك زحمت خيلی  برداري كرديد قشنگ  نكته  مطالعه كردم.خانم: 

 باشيد. 
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   ارائه کالس صبح
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 1400/ 26/11تا  09/09/1400از تاریخ:  

 « یتعال »بسمه 

 28/10/1400تاریخ ارائه: ، ویسی ارائه دهنده: خانم 

 الرحمن الرحيما...بسم 

با كسب اجازه از روان قديس حضرت استاد عالمه دكتر سيدعلی موسوي )اعلی ا... مقامه الشريف(  در  

ابتدا هديه به روح مطهرشان صلواتی را عنايت بفرمائيد. بحث ما در جلد هشتم اسفار حضرت مالصدرا  

تاريخ درس  هاي جديد هست  از كتاب   318هاي قديم و صفحه  از كتاب   366ا... مقامه( صفحه  )اعلی

11/2/81  

اي را از بحثمان در دليل سوم شيخ اشراق در حدوث نفس است اما قبل از بيان اين مطلب يك خالصه 

 هاي قبل برايتان بيان كنيم.فصل 

 نفس و بدن  شش نوع تعلق بین 

از باب هفتم از فصل اول آمدند شش نوع تعلق بين نفس و بدن را بيان    225حضرت صدرا در صفحه  

به بدن هست. دوم تعلق به حسب ذات و حقيقت مثل همان تعلق  فرمودن د. اولين تعلق تعلق ماهيت 

وجود ممكن به وجود واجب. تعلق سوم به حسب ذات و نوعيت است مثل تعلق عرض به جسم و تعلق  

چهارم هم به حسب وجود و تشخص در پيدايش و بقاء مثل تعلق صورت به ماده. پنجم تعلق به حسب  

نياز هست مثل تعلق نفس انسانی به بدن كه همه بحث ما  خص در پيدايش اما در بقاء بی وجود و تش

 روي همين هست. ششمی هم تعلق به حسب استكمال و كسب فضيلت است. 

 در تعلق نفس به بدن و حكمای مشاء  نظر حضرت صدرا 

فس به لحاظ پيدايش فرمايند نداند و می حضرت مالصدرا خودشان تعلق نفس به بدن را از نوع پنجم می

نيازمند بدن هست، اما در بقا نيازمند نيست حكماي مشاء گويند تعلق نفس به بدن از نوع ششم هست و  

مسئله نفس دقيق و    343گيرد. در صفحه  اين نفس پس از چهار ماهگی براي استكمال به بدن تعلق می 

آيند به قديم بودن  اي میند و عده شوشود اينجاست كه ديگر فالسفه دچار اختالف می ظريف و عميق می

شوند و عده اي هم به حدوث نفس مثل حضرت مالصدرا و سهروردي. حضرت مالصدرا  نفس قائل می 

فرمايند ميداء تكون نفس ماده  كه خودشان بر اثر نظريه جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء بودن نفس می 

شود. خب اينجا برخی از روايات كه  يل میاست كه بر اثر حركت جوهري به موجودي غيرمادي تبد

فرمايند: خداي متعال ارواح و  گوييد؟ میخلقت ارواح را قبل از بدن دانند گويند پس اين را چه می

كنند كه روح امري  هايشان آفريده است. حضرت مالصدرا بيان می انفس را دو هزار سال پيش از بدن 

تواند قبل از پيدايش بدن  مفارق از زمان و مكان هست می نييعمجرد و مربوط به عالم امر و مفارق است 



                                                مؤسسه قرآ ن و عرتت حمکٌة صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد عالمه 

 

142 

 

   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1400/ 26/11تا  09/09/1400از تاریخ:  

آيد و سپس در  موجود باشد در صورتی كه نفس نمود روح در عالم خلق بود و با پيدايش بدن پديد می

شود. پس اينجا  اثر حركت جوهري و اشتدادي خودش به موجودي مفارق از ماده و لوازم آن تبديل می

ا بين جسمانيه  تعارضی  اجساد هست حل  ديگر  از  قبل  ارواح  پيدايش  بر  دال   كه  روايات  و  لحدوث 

ها آقاي سهروردي صاحب حكمه  بزرگانی كه آمدند قائل به حدوث نفس شدند يكی از آنازشود.می

آورند كه نفس حادث است نه  شود( ايشان شش تا اشكال می بيان می  348االشراق است )از صفحه  

رد چون پيش از اينكه در بدن بخواهد قرار بگيرد نورانی نبوده ولی قديم. گويد: نفس خيلی عظمت ندا

شود پس اين تن هست كه عظمت دارد و پيدايش نفس را از بدن  شود نورانی میوارد اين بدن میوقتی  

گويد: كه نفس مدب ر نيست، بعد موجوديتی  داند. اين شش تا اشكالی كه بيان كرده اين است كه اول میمی

شود، شدت و ضعف ندارد، در حركات هم نقشی  س نيست، برزخی هم نيست، تكثير هم نمیهم براي نف 

بعد می می ندارد،  اقامه  برهان  تا  سه  نفس  آيد  براي حدوث  مباحثه )برهان كند  در  دوم  و  اول  هاي هاي 

 چهارشنبه بيان شده در تاريخ ده و سي و يك و هفت مهر( 

 دلیل سوم سهروردی بر حدوث نفس 

كنند روز حضرت استاد از بيان مالصدرا دليل سوم آقاي سهروردي بر حدوث نفس را بيان می در درس ام

و من االحتجاجات علي بطالن تقدم االرواح االنسيّه  كنيم »را بيان می   366ما هم متن اسفار صفحه  

كه    « از استدالالت و داليلیعلي ابدانها قول صاحب حكمه االشراق و التلويحات في كتابه المذكور

ها بر ابدانشان يعنی برهان بر قدمشان و اثبات حدوثشان اقامه شده قول  بر بطالن تقدم و ارواح انسان

هاي حكمه االشراق و تلويحات است در كتاب حكمه االشراق كه جلوتر هم ذكر شده  صاحب كتاب 

« اگر نفوس  لبدنإّن انوار المدبره إن كانت قبل اگويد »حاال قول اين آقاي شيخ االشراق چيست؟ می 

إن  كنيم »شود. ما سوال می « اينجا دو صورت پيدا می فنقولقبل بدن موجود باشد يعنی حادث نباشد »

گويد ميان اين نفوسی « می كان منها ما ال يتصرف اصال أي في بدن فليست مدبّر و وجوده معطال

هست يا نيست اگر هست  آيد در بدنی تصرف نداشته باشد يا  كه قبل بدن معطلند نفسی هست كه می

« و إن لم يكن منها ماال يتصرفشود »اينجا ديگر نفس مدب ر بر بدن نيست وجودش معطل و بيكار می

و اگر در ميان اين نفوس نفسی نيست كه تصرف در بدن نداشته باشد آن وقت اشكالش اين است كه  

« اينجا ضروري  ه الكلكان ضروريا وقوع وقت وقع في هرچه نفسی هست اين متصرف در بدن هست »

شود كه يك وقتی پيدا شود كه همه نفوس در آن زمان يا در آن وقت جمع بشوند و واقع شوند چون  می

ها متصرف در بدن هست. اينجا گويند اگر يك وقتی پيدا شد كه همه نفوس آنجا واقع شود  همه اين

ماند مثل  گر در عالم نفسی باقی نمی « ديو ما بقي نور مدبّرفرمايد »آيد؟ می اينجا چه مشكلی پيش می 
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اينكه بگوييم همه نفوس جمع شدند در چهارشنبه و فردا كه پنجشنبه است از نفس در عالم هيچ خبري  

 نيست اين شد دليل سوم آقاي سهروردي بر حدوث نفس.

 پاسخ حضرت صدرا به نظر سهروردی 

« من در حواشی خودم برحكمه  ايرادا عليهأقول قد ذكرت في الحواشي  فرمايند »حضرت مالصدرا می 

بار صورت اول را طور ذكر كردم كه يعنی آمدم يك االشراق به عنوان ايراد و دليل برشيخ اشراق اين

قبول كردند جواب دادند و حضرت مالصدرا جواب فرمودند و يكبار هم صورت دوم را جواب دادند 

رت اول را بپذيريم و بگوييم كه در ميان اين نفوس توانيم صو« ما میأّن لنا أن  نختار شق االول»

شود؟ خب نفس اگر بما هو نفس موجود  گوييد بيكار مینفسی هست كه متصرف در بدن نباشد شما می 

گوييم نفس قبل از بدن بما هو عقل موجود است. يعنی ما وجود عقلی نفس  شود، اما ما میباشد بيكار می 

طور جواب « اينو نقولشود »اش را بگوييم بيكار مید تعلقی و طبيعی دانيم نه وجورا قبل از بدن می 

« وجود مجرد نفس كه همان وجود  إّن وجود المفارقي للنفوس غير الحدود التعلقي لهادهيم »می

اش باشد كه قبل بدن است )همان كينونيت عقلی( غير از وجود تعلقی و طبيعی نفس است كه  عقلی

شود. اولی كه بنا نيست تصرف  ين دومی بدون تصرف در بدن معطل و بيكار می تعلق به بدن دارد، پس ا

و من ذهب من االقدمين الي أّن للنفوس وجوبا  در بدن داشته باشد منظورشان وجود عقلی هست »

أّن النفس بما هي نفس لها وجود عقلي « كسانی كه از  علي عالم العقل قبل االبدان لم يرد به 

قائل شدند به اينكه نفس يك وجودي در عالم عقل دارد پيش از بدن اراده نكردند  اقدمين مثل افالطون  

از اين حرف كه نفس با وصف نفسيت كه بايد تعلق در بدن داشته باشد اين در عالم عقل موجود است  

« و بلكه  بل مراده أّن لها نحوا آخر من الوجود غير وجودها الذي لها من حيث هي نفس مدبّره»

ين است كه براي نفس يك نحوه ديگري از وجود هست كه وجود عقلی باشد غير از وجودي  مرادشان ا

فعلي هذا ال يلزم من كونها غير گوييم نفس مدب ر بدن است »كه براي نفس هست از آن نظر كه ما می

كه  آيد اگر در ميان نفوس قبل از ابدان نفسی باشد  « بنابر اين الزم نمی متصرفه في االبدان التعطيل

و إنّما يلزم التعطيل لو لم يكن النفس بما هي نفس تصرف در بدن نداشته باشد تعطيل الزم بيايد »

و  آيد كه نفس با وصف نفسيت متصرف در بدن نباشد » « تعطيل در صورتی الزم می متصرفه بالبدن

د وجود آن  « در اين هنگام كه نفس بما هو نفس متصرف در بدن نباشحينئذ يقع وجودها ضائعا معّطال

و ال يلزم تعطيل لولم يكن وجودها العقلي غير متصرفه شود »نفس عاطل و باطل و ضايع و بيهوده می 

بل هي بما هي  آيد تعطليل اگر وجود عقلی نفس متصرف در جسم و بدن نباشد »« و الزم نمی في جسم

چ تصرفی در بدن  « نفس با وجود عقلی از آن نظر كه عقل هست هيعقل الشتغال لها بالجسم اصال
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« اصال نفس بما هو نفس جداي از تدبير بدن  و هي بما هي نفس ال تنفك عن تدبير و مباشرهندارد »

اين يك مقدار از ترجمه متن بوده و ادامه براي مباحثه چهارشنبه  و معاشرت و درگير بودن با بدن نيست  

 . بماند

 پاسخ حضرت استاد به نظر سهروردی 

س اين هست كه آقاي شيخ سهروردي نظرش اين است كه گويد: ارواح يا نفوس اما خالصه بيان اين در

خواهد چه را تدبير كند؟ دو تا جواب داده  قبل بدن نبودند وقتی هم كه حضرت بدن نبود اين نفس می 

فرمايند: نفس كه خودش نيامده بلكه يك  شود جواب اول يكی طبق آيه قرآن كه حضرت استاد میمی

گيريد اينجا  زنيد داريد عظمت خدا را ناديده میها را میقات خداست، شما كه اين حرف اشراقی از اشرا

عالم جلوه است اگر بخواهيد آن را رد كنيد پس بايد همه ارواحی كه قبل از اينكه به عالم بيايند با 

ا با...  اگر شما اين را قبول نكنيد بايد پس آيه قرآن را هم نعوذرا همرد كنيدحضرت حق صحبت كردند 

« جواب دوم هم كه فرمودند اين است كه وجود  ألست بربّكم قالوا بليفرمايد »رد كنيد چون قرآن می

نفس ارزش و بها دارد ولی ما يك نفس تعلقی داريم يك نفس مفارقی كه در متن درس هم بيان كرديم.  

ير ندارد و به ماده و  نفس مفارقی مجرد است، جوهر مفارق است، قائم به ذات است، عوامل در او تأث

دهد. بدان كه نفس از هم  شود يا به بدن اشراق می فعل هم نيازمند نيست. نفس تعلقی به بدن وارد می 

شود فهم نفس مفارقی و تعلقی زمانی است كه دلی بصيرت داشته باشد و به حد  و يقينی رسيده  جدا نمی 

 شادي روح حضرت استاد صلوات.باشد )ال حول و ال قوه اال با... العلی العظيم( براي 

به خانم رنگين داديد  ارتباطش  و  ابتداي فصل  اول خالصه  بوديد  متشكر خيلی زحمت كشيده  كمان: 

عالی كار خيلی  اول  و    مباحث  بود  متن خيلی سنگين  ترجمه  بخش  اين  اما   بود  قشنگی  نكته  و  بود 

ترجمه متن را نگوييد يك مقدار   طور مواقع كه وقت نيست عينفهميديم در اينارتباطش را سخت می

حتی اگر گاهی اوقات براي يكربع درس چهار خط اسفار را ترجمه كنيد كافی است  را بگوييدارتباط  

ها  نتيجه بگيرد هی مجبور است برود جلوتر وليدر آن صورت   اينكهالبته بستگی به متن دارد گاهی براي  

 ولی كال خيلی زحمت كشيده بوديد عالی است.  نتيجه را بگيريد خيلی با الفاظ كار نداشته باشيد
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 »بسمه تعالی« 

 5/11/1400تاریخ ارائه: ، ارائه دهنده: خانم گرمابدری 

كمان. در ايام ميالد ا... الرحمن الرحيم . با كسب اجازه از روان قديس حضرت استاد و خانم رنگينبسم 

هستيم. كسی آمد خدمت رسول ا...)ص(گفت  بانوي دو عالم عصمت الكبري حضرت فاطمه زهرا)س(  

اي از لب مباركتان بيابم كه در شب و روز آن را بگويم حضرت  دوست دارم براي فاطمه)س( جمله 

تفاوت  : هرگاه كه از خودت خسته شدي، هرگاه كه با خودت بيگانه شدي، يعني در عالم بي فرمودند

يابي اصال نام  كني عرفان به خود مي را پيدا مي   شدي نام دختر مرا ببر كههرگاه آن نام را ببري خودت 
فاطمه)س( آرامبخش است. اي مرد اگر بتواني و يادت بيايد كه در شب اول قبر نام فاطمه)س( را  

اي كه برايت بگويم تا همواره داشته باشی اين است  . اما آن جمله گذارندببري نكيرين به تو احترام مي 

 «المين من االولين و االخرينإّن فاطمه بنتي سيده نساء الع»

و ايّاك أن تتوهم مّما ذكرناه  از جلد هشتم اسفار است ابتدا يك مفهوم كلی از »  368بحثمان در صفحه  

 كنيم. « بيان می تا أو ينقلب حقيقه بسيطه إلي حقيقه بسيطه أخري

 قوه وجود نفوس در عقل به معنای وجدان است نه فقدان 
اين قوه هم غير متناهي است و هرچه نفوس از عقل جدا شوند باز    قوه وجود نفوس در عقل هست و 

خواهد جلوي توهمی را بگيرد  يابد و حضرت مالصدرا می و هالكی نمیاين قوه به حال خود باقي است  

كه اينكه قوه وجود نفوس در عقل هست كسی گمان نكند اين قوه به معناي فقدان است، بلكه به معناي  

درسته قوه است، اما مثل هيوال نيست كه فقط صرف القوه  باشد و استعداد محض    وجدان است يعنی اين

باشد، مثل نطفه نيست كه ممكن است انسان بشود وممكن است تبديل به انسان نشود. قوه به معناي  

طور نيست كه وقتی نفس از آن جدا شد و  وجدان است در عقل و عقل واجد نفوس غير متناهيه و اين

ها درس در هبوط نفس است واينكه گفتيم نفس  سوت بيايد ديگر عقل واجد آن نباشد. مدت به عالم نا 

 آيد اين نيست كه قوه باشد و  نفس بيايد و تمام شود. از عالم عقلی به ناسوت می 

فرمايند: اين وجود مادي كه در عالم طبيعت است يك وجودي در عقل دارد كه مراتب  مالصدرا می  

كه اين واحد و مجرد است. نفوس هم در عالم  بيان شدم. در مبحث درس حشروجود را درس گرفتي

عقلی يك وجودي دارد و در ناسوت وجودي دارد كه در ناسوت كثرت عددي دارد، مادي است وابسته  

شود و قابل تجزيه هستند و نفوس در عالم عقل وجودشان در تجرد است. حضرت مالصدرا  به بدن می 

 وضوع نياز به كشف و شهود دارد.فرمايند درك اين ممی

 

 بیان مستشكل: هبوط نفس مستلزم انقالب در حقیقت است 
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« اشكال كردند پس طبق اين بيان كه وجود  فإن قلت ما ذكرته هو قول بانقالب الحقيقه و هو ممتنع»

قابل انقسام  نفوس قبال در عالم عقل واحد و مجرد بودند و بعد به عالم طبيعت آمدند كثير و مادي و  

شدند اين سخن مستلزم انقالب در حقيقت است و انقالب در حقيقت محال است. در جلسه گذشته با  

تعريف نفس مفارقی و تعلقی آشنا شديم كه نفس مفارقی مجرد است، جوهر مفارق قائم به ذات است و  

آيد به بدن  ه عالم ناسوت می گذارد و به ماده و فعل نيازمند نيست. و نفس تعلقی بعوامل در او تأثير نمی 

ها منقلب اندازد. حاال بحث در اين هست كه اگر كسی خرده بگيرد كه آيا اينشود يا اشراق میوارد می

دهيم؟ يعنی نفس تعلقی بازيافت از نفس مفارق هست؟ يعنی از آن جدا شده چه  شدند چه جواب می 

 قالب به چه معناست؟دهيم؟ براي پاسخ به اين سوال اول ببينيم انجوابی می

 انقالب  تحقیق در معنی

انقالب در لغت مصدر باب افتعال است از ريشه قلب به معناي متحول شدن و تغييركردن هست و در   

اصطالح فلسفه عبارت از آن است كه ماهيت يك شیء به ماهيت شیء ديگر تبديل گردد در اصطالح  

وجود ماهيت ديگر بدون وجود ماده مشتركی كه    ديگر انقالب ذات عبارت از تبديل وجود ماهيتی به 

 ها بر روي آن ماده تبديل گردند. صورت 

پس اين مطلب كه بيان كرديم نفس از عالم عقل به عالم ناسوت آمد آيا انقالب پيدا نكرد؟ انقالب   

 . ها نيستكدام از آن حقيقت نيست زيرا كه انقالب حقيقت محال است. سه صورت دارد كه اين جزء هيچ

 های انقالب در حقیقت صورت 

مفهوم و ماهيت يك چيز به مفهوم و ماهيت چيز ديگر تبديل شود كه اين محال و ممتنع است.   -1

«  الماهيه من حيث هي ليست إاّل هيدهد زيرا »مثال ماهيت جماد تبديل به نبات شود اين هرگز رخ نمی

 هر ماهيت و مفهومی خودش خودش هست و غير خود نيست.

ماهيت بدون ماده مشترك به وجود يك ماهيت ديگر تبديل شود مثال يك سنگ يك    وجود يك -2

اي باشد كه استعداد نباتی داشته باشد  دفعه تبديل به درخت شود بدون ماده مشترك اگر در هر دو ماده 

 شود اما اينجا هيچ ماده مشتركی نيست.ماده مشترك می 

 ه عقل دوم تبديل شود كه اين هم محال است. مجردي به مجرد ديگر تبديل شود مثال عقل اول ب -3

 

 

 

 صورت صحیح و جایز انقالب 
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اما صورت صحيح و جايز انقالب اگر وجود اشتدادي بيابد و يك جوهر مادي مجرد شود با حركت  

جوهري كه اين هيچ اشكالی ندارد زيرا اصالت با وجود است مثل اينكه نفس به عقل تبديل شود و اين 

 حقيقت نيست كه محال باشد كه البته توضيح آن در ادمه متن اسفار هست. انقالب 

 انقالب حقیقت فقط برای ماهیت 

 اما سوالی مطرح است كه چرا در اركان خمس انقالب حقيقت مربوط به ماهيت است؟

ها  اگر بياييم اركان خمسراكه )نفس، روح، وجود، ماهيت و جوهر( است بررسی كنيم كداميك از اين

كند. ها را روشن می نور دادن است و اشراق دادن و تاريكی كار نفس شوند؟ بايد بگوييم كه لب می منق

گويندمات تحرك باشد در عرب می دهد اگر عضوي از بدن بی حيات و خيزش است تكان می  كار روح

آن است كه او    كار وجودو مات مصداقش در روح است وقتی روح نبود مصداق مات درست است.  

هم براي كمال است. رسالت جوهريت هر جسم براي     كار جوهراز عدم در بياورد هستی بدهد.  را  

ماند كه اگر چيزي بخواهد منقلب شود بايد ماهيت او منقلب  دريافت كمال است. پس ماهيت باقی می 

سوزد به صورت خاكستر در  شود می « چون محترق می أّما الخشب المحترق يكون رماداگردد مثال »

 آيد. اينجا ماهيت منقلب شد، اسم عوض شد، معنی عوض شد. می

 پاسخ به مستشكل 

شود انقالب  پس آقايی كه اشكال كرديد كه نفس اگر از مفارق به تعليق درآيد انقالب در او حاصل می  

دهيم نفس يك مجرد است چيزي كه مجرد باشد ماهيت  هم ممتنع است و درست نيست. ما جواب می

ه ماهيت ندارد قابليت براي انقالب ندارد يعنی او بايد به حال هستی خود تا ابد باقی ندارد و چيزي ك

شوند و منقلب؟ چون از خود قرار ندارند و چيزي كه از  ها عوض می بماند. و اينكه چرا اصال ماهيت

بريزد و    هايشخود قرار ندارد بايد عوضش كنند تا به قرار آيد. يعنی آنقدر با او بازي كنند تا اضافی

هايش باقی بماند. پس وقتی نفس از مفارق به تعليق آيد اين انقالب نيست تعي ن است. تعي ن ديروز  اصل 

 مفارق بود و مشتاق بود در آنجا بماند و تعي ن امروز تعليق.

 تحقیق در انقالب درون 

انقالب درون به معنی    خواهيم مطلبی را درباره انقالب درون انسان بيان كنيم. اما به بهانه انقالب می  

تحول و نرم شدن دل است. در عصر حاضر نرمش درون چه جايگاهی دارد؟ در اين دنيا هركسی به  

داند دنبال تحول در زندگی است انقالب درون به چه معناست؟ ماده گرا اين تحول را در ابزار ماده می 

ر را بيارايد اما واقعا براي تحول درون  در پی آن است كه خانه و كاشانه را به زيور نو مزي ن كند و ظاه

خود كاري كرده است؟! چگونه تفتيده دالن از بزرگان دينی درونی نورانی پيدا كردند و چه كنيم نمودي  
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كند. چه شد كه ابوحفص حداد  ها باشيم؟ زيرا يك نحرير دل با انقالب درونش عالم را زنده میاز آن

كه اين انسان دلش را براي حق ناب كند چنان منقلب شد كه  با شنيدن يك آيه كه آيا نرسيده است  

خواست  بيهوش شد و وقتی به هوش آمد آنچه داشت به بينوايان داد. او به مقامی رسيده بود كه وقتی می

فرمايند: نيرويی ناشناخته در درون  گفت پس درونم را با چه بشويم؟ حضرت استاد می وضو بگيرد می 

لوم و معارف است كه از مغز و قلب و شغف ظريفتر است و مدب ر تمام اعضاي  انسان است كه جايگاه ع

گذارد و نورانی بدن حتی اراده و حركات انسان است و اگر اين نورانی باشد به ساير اعضاء هم اثر می

كند. كه اين باالترين موهبتی است كه حضرت حق به انسان عنايت كرده. همين گنجينه نهان است می

ها  كند و سنگينیشود و استعداد ممتاز شدن براي كمال را در درون زنده مینقالب درونی ابراز میكه با ا

گيرد و براي اين بروز يك محر ك الزم است و آن يك استاد حكيم است كه دل را تنب ه  را از انسان می

يند هر چيز كه  دهد و آگاه سازد آيااين تحريك تنها با اشراق كافی است؟ بعضی مانند سهروردي گو

تواند عارف شود. يعنی كسی كه هيچ زحمتی هم نكشيده او میدر شعاع اشراق قرار گيرد ارزشمند می 

فرمايند: جوشش درون اصل است اگر تنها اشراق خارجی  شود. و گروهی از جمله حضرت استاد  می 

هاي درون را باز  ند گرهتواباشد و به درون برود و درون نقش بيگانگی باشد و در جدال تا چه حد می

تا كسي فلسفه و حكمت متأله  و مبناي قرآن و روايات را  كند، پس نقش هر دو در كنار همبايد باشد.

نكند در برابر بهترين اشراق  ها هم كه قرار گيرد هيچ  نفهمد و درونش را از نظر معنوي مستعد 

اريم ما هم با زحمت در مسير علم و  . اميدواي استشود يا اگر بشود لحظه انقالبي در او حاصل نمي 

با عنايت موالتنا فاطمه الزهرا)س( درونمان منقلب شود و اثري عالی به جاي بگذارد. براي شادي روح  

حضرت استاد صلوات. خانم: دست شما درد نكنه واقعا عالی بود خيلی خيلی عالی بود. چه ابتدايی 

حث كرديد. يعنی يك يكربع كامال پر به ما تحويل كه مطابقت با متن اسفار داديد و فلسفی كامال ب

توانم بگويم واقعا به عنوان ارائه نمونه بود در اين مدت هم از نظر فلسفی خيلی خوب روي  داديد. می

انقالب كار كرديد و ارتباط با هبوط  و مطابقتتان با اسفار از دقيقه اول و در پايان هم ارتباط خوبی به  

 داديد.  خيلی ممنون عالی بود موفق باشيد. بحث اخالقی و عرفانی 

 

 

 

 

 »بسمه تعالی« 
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 12/11/1400تاریخ ارائه: ، ارائه دهنده: خانم امیدی ، درس نفس

 ا... الرحمن الرحيمبسم 

. با عرض سالم و كسب  الحمد ل... رب العالمين و صلي ا... علي محمد و آله الطيبين الطاهرين

استاد دكتر سيد علی موسوي )اعلی ا... مقامه( ارائه درس نفس تاريخ  اجازه از روان قديس حضرت  

 را در خدمتتان هستيم. ابتدا براي شادي روح حضرت استاد صلواتی عنايت بفرماييد.  15/2/81

 درس گذشته مروری بر

  موضوع درس درباره اين بود كه اشكال كردند نفس اگر از مفارق به تعليق دربيايد انقالب در او حاصل  

پردازيم و بعد به  شود و اين انقالب هم ممتنع است و درست نيست. ما ابتدا به ترجمه متن اسفار میمی

 توضيحاتی كه حضرت استاد فرمودند تا جايی كه زمان در اختيارمان هست. 

«، اينكه شما فرموديد نفس قبال يك وجود  فإن قلت ما ذكرته هو قول بانقالب الحقيقه و هو ممتنع»

يط مجردي داشته و حاال يك وجود كثير مادي پيدا كرده اين قول به انقالب حقيقت هست يعنی واحد بس

كه  انقالب حقيقت محال است هيچ حقيقتی حقيقت  «، در حالی و هو ممتنعحقيقت نفوس عوض شدند »

دهند كه اصال «، جواب اين اشكال را میقلت هذا ليس من انقالب حقيقه في شيءشود »ديگري نمی 

و ذلك ألّن انقالب شيء عباره أن ينقلب من عباره الشيء من حيث هي  ن انقالب حقيقت نيست » اي

«، كه البته اينجا سه تا صورتبراي انقالب حقيقت كه  هي إلي ماهيه شيء آخر بحسب معنا و المفهوم

يان  محال است بيان كردند كه جلسه قبل دوستان اين را به صورت كامل توضيح دادند فقط ما گذرا ب

 گيري برسيم.كنيم كه به نتيجه می

 محال بودن انقالب حقیقت  سه صورت

صورت اول اين است كه يك ماهيتی خودش به ماهيت ديگري از نظر معنا و مفهوم و ماهيت   -1

  ، «ألن الماهيه من حيث هي هي ليست إاّل هيكه اين محال است »   ،«و هذا ممتنعشود »تبديل می

 ت غير از خودش نيست. چون هر ماهيتی خودش خودش هس

محال است    «،و كذالك يمتنع أن ينقلب وجود ماهيه إلي وجود ماهيه أخري»صورت دوم    -2

وجود يك ماهيتی به وجود ماهيت ديگري مثال جماد هست تبديل به نبات شود بدون اينكه ماده مشتركی  

 . بين اين دو تا صورت باشد

محال است كه يك حقيقت    «،خريأو ينقلب حقيقه بسيطه إلي بسيطه أ»و صورت سوم    -3

 .مجردي تبديل شود به مجرد ديگر

 صحیح انقالب  صورت 
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و استكمال صورت  »كند  اما يك وجودي كمالش اشتداد پيدا می  «،و أّما اشتداد وجود في كماليته»

شود مجرد يا مثال جوهري كه  كند جوهر مادي می يك جوهري استكمال پيدا می   «،جوهريه في نفسه

مادي هست بشود مجرد    ،حيوان هست بشود انسان  ،يا نبات هست بشود حيوان  ،جماد است بشود نبات

اوصاف ذاتيه   جوري كه وابسته بشود به«،حتي يصير متقوما بأوصاف ذاتيه أخري غير ما كانت»

غير از    ت ديگر پيدا كند غير از آن ماهيت اوليه؛ يعنی وابسته شود به ماهيتی ديگر ديگري، يعنی يك ماهي

 :شود به نبات مصداق همان شعر موالنا كهوقتی كه مثال جماد تبديل می .ماهيت قبلی

وز نما مردم زحيوان سر  .)كندماهيت جمادي داشته ماهيت نباتی پيدا می  (از جمادي مُردم و نامی شدم)

ماهيت حيوانی داشت    (مردم از حيوانی و آدم شدم.)يت نباتی داشت ماهيت حيوانی پيدا كردماه  (.زدم

 ( م كند )پس چه ترسم كی ز مُردن كم شدماهيت انسانی پيدا می

براي اينكه وجود مقدم  «،ألن الوجود متقدم علي الماهيه»اين محال نيست چرا؟    «،فليس ذلك بممتنع»

ما ال وجود له »براي اينكه گفتيم وجود مقدم است    «،الماهيات تبعه لهو هو أصل و  »هست بر ماهيت

وجود    .وجود اصيل است  «و هو اصل»شود  تا يك وجودي نباشد ماهيتی هم پيدا نمی  «ال ماهيه له

ماهيات و مفاهيم تابع وجود و در واقع انتزاع ماهيت    «،و ماهيات تبعه له.»خارجيت دارد  ،واقعيت دارد

 . اگون از مصداق واحد بال اشكال است و مفاهيم گون

أال تري أّن الصور الطبيعيه تتكامل و تشتدّد إلي أن تتجرد عن الماده و تنقلب »فرمايد  در ادامه می

بينی صور طبيعيه كه آيا نمی  «،صوره عقليه موجوده في العالم أعلي العقلي علي الوصف و التجرد

شوند تا اينكه  قوي می  ،كنندتكامل پيدا می  «»تتكامل  همين نفوس باشد كه از جمله صور مادي هستند

چون باالخره    .شوند به فعليت عقل كه موجود در عالم عقل هستندشوند از ماده و تبديل میمجرد می 

 . رونددارند به طرف كمال می   موجودات ماديهمه اين عالم طبيعت يكپارچه حركت جوهري است همه

شود به حيوان نبات تبديل می  ،شود به نباتاگر ببينيد تبديل می  االن همين خاكی كه در باغچه هست

يعنی همه موجوداتی   .شود به انسانشود و تبديل می شود حيوان خوراك انسان می يعنی خوراك حيوان می 

شوند منتها از دروازه وجود  ها در صراط حركت جوهري دارند مجرد می كه در عالم طبيعت هستند اين

شوند  كنند تا مجرد میاشتداد پيدا می  ،كنندبينی كه صور طبيعيه تكامل پيدا میآيا نمی   «،أال تري»انسان  

همچنين نفوس هم برعكس اين صور طبيعی است برعكس اين موجودات   «،و كذالك النفوس بعكس»

می  مجرد  كه  آن طبيعی  متحدا »ها  شوند عكس  مبسوطا  جوهرا  واحدا  شيئا  العقل  عالم  في  كانت 

داشتنداين  «،عقليه نفوس وحدت  عقلی  عالم  در  بودند  ،ها  اما چه شد    ،بسيط  بودند  فتكثرت  »مجرد 

ها تنزل پيدا كردند وارد شدند به اين عالم هبوط پيدا كردند به اين عالم بعد  اين  «،فتنزلت في هذا العالم
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پيدا كردند   بأبدان طبيعيه ساكنه في منازل  »كثرت عددي هم  و صار لضعف تجوهرها متشبثه 

شان دست به دامن ماده شدند و در بدن مادي  ها مادي شدند و به خاطر ضعف وجودياين  «،السفليه

 . در منازل پست عالم طبيعت ،ساكن شدند

 نفس در هبوط  نبودن موهبت اول مثال در 

بعضی معتقدند نفس    :در واقع حضرت استاد توضيحاتی را كه فرمودند راجع بهبخش دوم اين بود كه

را با    قضيه   حضرت استاد آمدند اين  . خواهد به بدن وارد شود آن موهبت اولش را همراه نداردوقتی می 

شود  مثال به يك سيل زدند كه به هر علتی وقتی كه سيلی از كوه سرازير می  .دندذكر مثالی تجسم دا

كند و اگر با  اگر با خودش سنخيت داشته باشد او را در واقع مثل خودش می هرچه كه در مسيرش باشد  

و بعضی هم بر آن هستند كه نفس كارش مثل    .زندخودش چيزي سنخيت نداشته باشد او را كنار می 

اگر به بدن وارد شود يا بايد بدن را مثل خودش بكند يا بايد بدن را بردارد و بگويد كه در  سيل است  

اين نفس    ،خوري تو در سكون هستی و من در تجرد هستم پس بايد چه كار كندواقع تو به درد من نمی 

ا روان بكند  اش نهان بكند و اندكی ربايد ذره ذره شود و شكسته بشود و بيشترينش را در آن خانه اصلی

د به چيز ضعيف نور بدهد و وارد  هخوانفس وقتی می  گوينداند ومیهست كه قائل به تكثر نفس   و اين

شود بايد اندك اندك گوشه كوچكی از بيچاره می  ،شودبشود اگر با آن نور اول بيايد آن بدن نابود می

بخواهد با آن شكوهی كه دارد به اين بدن وارد گويند اگر نفس  می  .اشراق خودش را به بدن نمايان بكند

يعنی  .تواند ببرد اگر در اوج باشدبشود يكی از داليلش اين هست كه حظ  مصاحبت جسم را ديگر نمی 

برد نفس هم اگر با آن عظمت بيايدوارد بدن  برد و نه خودش از جسم حظ ی می نه جسم از او حظ ی می 

انسانی كه گرسنه اينكه يك  مثل  و يك قسمت    بشود  بكنند  را چند قسمت  پره گل  او يك  به  هست 

  بخواهد   نفسوقتی    طور همهمين   .بردشود هيچ لذتی نمی كوچكی را بدهند بخورد با اين خوردن سير نمی

كه خداوند  بدن از او حظ ببرد و نه او از بدن در حالی  نه  تواندبا آن عظمت و شكوه وارد بدن بشود نمی 

و تنزلت »هاست و اين است كه نفس هم بايد شكسته شود  ها و حظ ده براي بهرهتمام عوالمی كه آفري

 .تا تن هم از او بهره بگيرد و او هم از تن بهره بگيرد «،في هذا العالم

 مثال برای روشن شدن تكثر در نفس 

بشود.    روشنهايی را بيان كردند براي اينكه اين تكثر نفس براي ما  بعد حضرت استاد در واقع يك مثال  

كه تا يك حد  معينی اين ارتعاش امواج با ابزار    را مثال زدند  ارتعاشات امواجبراي دريافت اين مسئله  

  اتم يا  .تواند درك كند نياز به يك ابزار ديگري دارداما بيشتر از آن را حس نمی  ، حس قابل درك هست

ق اثر اتم و باز ابزار ديگري الزم هست كه بايد از طريق  از طري  كه دريافت اتم هم از طريق حس نيست
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از طريق  ر نفس هم بايد  ن كنند كهبراي دريافت تكثخواهند اين مسئله را بياخودش وارد بشويد و می

، چه از تكثر نفس، چه از  شود چه از هبوط نفسچه درباره عظمت نفس بيان می خودش وارد شد و آن

ها از گذر حس نيست بايد فوق بر حس  ها هستند اما راه يافتن به آنناز تعليق نفس همه اي  مفارق و

 . باشد

 رمز راهیابی به حقیقت نفس 

مطلبی را حضرت استاد در كتاب نفس قدسی جلد اول در مورد راه يافتن به حقيقت نفس فرمودند كه  

ها   اشد تا اين تحفه طعمه هر مرغكي انجير نيست انسان بايد اليق بدرباره يافتن حقيقت نفس بايد گفت  

گونه كه در ذيل سفر  همان   .ترين رموز خلقت در جهان آفرينش است دريابد و نكات را كه از اساسي 

كنند و بحث از نفس را  چهارم از اسفار اربعه مالصدرا حضرت مالصدرا نيز به عين نفس ورود پيدا نمی 

در ثانی    . نفس نيست در علم نفس هست  خواهيم بگوييم در عينزير عنوان علم النفس يعنی آنچه ما می 

در مباحث جلد هشتم اسفار هم در هر بحثی يك تطهيري الزم است اينكه چون نفس عجيب هست و  

رويكرد نفس به سمت تجرد استبراي راهيابی به اين جهان تجرد مجرد شدن الزم است چنانيكه به درستی 

شود بايد يك تطهير عينيه  ا فرعی از نفس بيان می پس هرگاه كه بابی ي .گفتند رو مجرد شو مجرد را ببين

انسان بايد    .شودبراي طالب آن پديدار شود كه اگر آن تطهير نباشد حتی در لفظ هم سرگردان و گيج می 

طلبد و حفاظت  به اين نكته توجه كند كه هر بحثی در باب نفس عالم و سيرو سلوك خاص خودش را می

هاي نفس هم قويتر و  ه هر نسبتي كه تطهير درون قويتر باشد يافته ب.كندو رشحاتی ويژه را طلب می

  دارندكنند و شغف و فؤاد را به شوق وا مي رسند و دل را نوراني مي شوند و به اوج مي تر مي متعالي 
راه اي كه در نفس هستاين مطالب عالی   اميدواريم كه بتوانيم اين تطهير را در خودمان داشته باشيم و به

 . (براي شادي روح حضرت استاد صلوات بر محمد و آل محمد)ا... شاءنيم انپيدا ك
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 « بسمه تعالی»

 19/11/1400 تاریخ ارائه:، نعیمیز.ارائه دهنده:  خانم  

 ا... الرحمن الرحيمبسم 

امشب در آسمان و زمين غوغاست. فرشتگان بين زمين و آسمان در رفت و آمدند. عالم به عطر بهشتی   

هاي محمدي عطر آگين است. مركز نور از عرش به كعبه آمده. اين خانه نوراللهی شده و مالئك  به  گل

 به عالم آمده.  ترين شعر حيات و زيباترين آواز آفرينشدور كعبه در حال طوافند زيرا علی)ع( فصيح 

با تبريك سيزدهم رجب خدمت شما عزيزان عنايت كنيد صلواتی را بر روح پر فتوح حضرت علی )ع(   

 و حضرت استاد دكتر سيد علی موسوي. 

 مقدمه

هاي دينی و معنوي استفاده  ابتداي پيدايش عرفان اسالمی عرفا از تمثيل و داستان و حكايت براي انديشه  

ت غالبا از قرآن الگو گرفته بودند و بسياري از عقايد را در قالب داستان بيان  كردند در آن حكايامی

كردند كه بتوانند معانی دشوار فلسفی را براي تقريب به ذهن و ملموس كردن هر چه بيشتر به مردم  می

ن  طور شيخ اشراق با نوشتن كتاب لغت موران آمد ده تا حكايت را در اين كتاب بياارائه بدهند. همين

ها پرداختند كه همان طاووس چرم پوش بود كه جلسه  كردند كه حضرت استاد به يكی از اين حكايت 

خواهد نشان دهد در اثر هبوط نفس به اين عالم انسان به اين عالم  پيش از بيان استاد شنيديد كه اين می

 آمد و اسير محسوسات شد. 

 مرور بر درس گذشته 

و هايی كه حضرت استاد جلسه پييش فرمودند كه چگونه هست )جاب قبل از اينكه شروع كنيم درباره ح

درباره هبوط  داشته باشيم. حضرت  مروري  ( قبلش يك  ها هستيمنود و نه و نيم درصد ما درگير اين حجاب

خواهند به لب  و عين او راه پردازند میفرمايند اكثر كسانی كه به موضوع هبوط نفس می مالصدرا می

تنها كسانی كه توانستند اين هبوط را  افتند و  به علت عدم كاوش كافی به حيرانی میپيدا كنند ولی  

  ها آن   ها نفوذ كردهخوب و عالی توضيح دهند راسخون در علم بودند چون علم و دانش به عمق جان آن

بسيط است كينونيت اينكه  با وجود  از طبيعت در عالم  معتقدند نفس  ها و طورهاي مختلفی دارد قبل 

بروت، همراه با طبيعت و بعد از طبيعت اكوان وجودي دارد و داراي شئون و اطواري هست. نفس در  ج

آن عالم شكوه و عظمتی داشته اما هميشه جاي خوب نشان دهنده حال خوب نيست و سرخوشی را  

آنجا  خواهد در  كند اما مطلوبی را كه میكند مانند انسانی كه در قصر با شكوهی زندگی میاثبات نمی 

كرد  هايش تأثيري به حالش ندارد. پس نفس بايد به اين عالم هبوط میيابد. پس قصر با تمام زيبايینمی 
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كرد تا اينكه چه اتفاقی ها دست و پنجه نرم می ها بشاشت ها، پژمردگی بلندي  ،و در اين عالم با پستی

دهند نفس آمد تا به جامعيت كمال برسد و استحقاق  برايش بيفتد؟ حضرت مالصدرا در اينجا پاسخ می 

ا... را پيدا كند. يعنی نفس در صعود خودش از آن عالم به اين عالم به دنبال جامعيت كمال و  خليفه

اللهی بود چرا؟ چون گفتيم نفس اكوان و اطوار فراوانی دارد قبل از طبيعت، همراه با  حقاق خليفه است

رود و مرگ ايجاد  طبيعت كه همان همراه با جسم هست و بعد از طبيعت بعد از اينكه جسم از بين می

داشته باشيم كه    گردد. البته بايد اين را هم توجهشود و نفس دوباره به مأمن و مأواي خودش برمی می

اش با آن  آيد پاك و منزه است ولی برگشتش مربوط به سيري است كه در دوران زندگینفس وقتی می 

گذراند كه در برگشت يا روشن و تابان و با استفاده .... يا تاريك و تيره و واژگون و  جسمی كه دارد می 

 مكد ر است. 

شد جامعيت كمال را در آن عالم بدست آورد و به اين  آيا نمی امكان دارد سوال پيش بيايد براي ما كه  

؟ عالم نوراللهی عالمی است كه همه چيز در كمال است  عالم نيايد و اين همه مشكالت را به جان نخرد

و هيچ چيز آنجا كم نيست و تغيير حالتی وجود ندارد، سنوح و تغيير حالتی در آن عالم وجود ندارد، 

رد و اين اضداد كه در اين عالم وجود دارد و در آن عالم وجود ندارد  اضدادي در آن عالم وجود ندا

شود. يكی از كوچكترين چيزهايی كه بايد به آن توجه كنيم  باعث ايجاد خيري از جمله كنترل خشم می

تواند خشم خود را كنترل كند يا اينكه خشم خود را  كنترل خشم است. انسانی كه در اين عالم است می 

كند خيلی ارزش بيشتري دارد تا نسبت به كسی كه  و اين بسيار مهم است آنكه كنترل میكنترل نكند  

 تواند خشم خودش را كنترل كند.شود و نمی خشمگين می 

 عوامل رفع حجاب 

افتد و بركات  هاي رفع حجاب كه براي همه اتفاق می يكی از راه   چگونه است؟رفع حجاب در اين عالم   

گويد ا...)ص( است كه می «  حديثی از رسول لناس ينام فاذا مات انتبهواااست »   مرگ فراوانی دارد  

شوند. وقتی انسان از حجاب جسم خودش بيرون آمد تازه  مردم در خواب غفلتند وقتی مردند بيدار می

برد كه ديگر زمانی براي جبران ندارد و در لحظه جان دادن همين دانايی و  به طاووسيت خودش پی می

شود شود. گفته میشود و جان دادن برايش بسيار سخت میطاووسيت باعث حسرتش می   فهم نسبت به

تو از حقانيت امروزت در غفلت بودي ولی ما هم اكنون پرده غفلت را از تو برطرف كرديم، در نتيجه 

توانی حقايق را ببينی يعنی ديدت امروز خيلی تيزبين شده و بُرد چشم و گوشت آنقدر قوي شده كه می 

كند كند ناسی و فراموشكار را متذكر می شود. جاهل را عالم میكرات مرگ براي همه باعث بيداري میس

كردند علم كند و حتی علما و محققانی كه در اين دنيا علم حصولی را تحصيل می خوابيده را بيدار می
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ه بعد مرگ به عين  شود. آن كسی كه در دنيا به علم اليقين رسيدشان تبديل به علم حضوري میحصولی

 رسد.اليقين و حق اليقين می 

ها را در دوران زندگی برداريم و به بعد از مرگ  چه كار كنيم اين حجاب آيد كهاين سؤال پيش می اما   

موكول نشود تا با مرگ پروردگار خودمان را مالقات كنيم؟ حضرت استاد در كتاب نقطه الهدايه جلد  

شود.  حجاب فقط با سيرو سلوك در محضر يك استاد حكيم انجام می   برداشتنفرمايند  می   67اول صفحه  

در حقيقت نخستين منزلی كه انسان بايد شروع كند براي برداشتن حجاب ورع از محارم هست يعنی  

كند خود را جمع و  پرهيز از كارهاي حرام. وقتی در جايی هست بر اثر سرما امكان سرما خوردن می

ها شود ايناندازد، يا اگر جايی بوي عفن بيايد از آنجا رد نمی را روي شانه می  كند، پتو يا پارچهجور می

دهنده اعراض از حرام است. برخی از اعمال حرام مثل دروغ، غيبت، حق مظلوم اينها نفسا حرام  نشان 

 م.ها اولين راه براي برداشتن حجاب هست اما اول بايد درون خودمان را بسازياست. دوري كردن از اين

 حكایت آزمون استاد از شاگرد 

به دو سه تا از بزرگان از جمله عالمه طباطبايی و ميرزا جواد آقا ملكی   حكايتی است كهفرمايند  استاد می

دهند  ها را آزمون كنند دستور میخواستند آناي كه استاد میدهند كه در آخرين مرحله تبريزي نسبت می 

با  محابيند كه بیشود ناگهان خانم زيبايی را میدر اتاق بنشينند و ذكر بگويند. شاگرد مشغول ذكر می 

كند از جهات مختلف وارد  ايستد و اين شاگرد هيچ توجهی نمی شود و روبروي او می وارد حجره می 

روم و براي  گويد حاالكه اين همه بی اعتنايی كردي من میكند. در آخر او میشود باز هم توجه نمی می

آزمون خوب در آمدي   زند كه ازرود، استاد لبخند میمانم فردا كه به درس استاد میعالم برزخت می 

فرمايند شما هم هرگاه كه در مسير سيرو  استاد مي حضرتديدم.  من در آن لحظات با تو بودم و تو را می

طور باشيد از فرق سر تا پا تمام ذرات بدنتان الهي باشند تنها مونس شما  سلوك قدم گذاشتيد بايد اين 
 . خدا باشد

 مناجات رابعه با خدا 

كرد كه الهی من غريب  فله جا مانده بود حيران و سرگردان با خداي خود صحبت میمانند رابعه كه از قا

مونسم ناگهان از غيب آوازي شنيد كه نه ما با تو هستيم تو تنها نيستی من وطن و مونس تو هستم.  و بی 

  اند، اما منم كه ها ناقص وطن اصلی تو منم. چه مونسی و وطنی بهتر از من براي تو است تمام مونس 

استاد می  كنيم در همه  كاملم. حضرت  انتخاب  را  با حق  ارتباط  اين شيوه  ما در زندگی  اگر  فرمايند: 

 لحظات با او باشيم ديگر در بهشت هستيم اين يك معناي عالی بهشت است. 

كنم كه بدانيم ما در حجاب  اما به مناسبت سيزدهم رجب حديثی را از حضرت علی)ع( برايتان بيان می  

« جلوي چشمان من هيچ حجابی نيست كه با  لو كشف الغطاء مزددت يقيناامامان معصوم »هستيم نه  
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ا... شاء برداشته شدن آن يقين تو افزوده شود يقين من به حد  كمال است و نقصی در يقين من نيست. ان

ه از  هاي خودمان را كه در اثر عالم ناسوت ايجاد شده كنار بزنيم و مانند شوذب ككه بتوانيم حجاب 

امام حسين)ع( گفت من زره نمی به جنگ بروم و شهيد شوم و  خواهم و می ياران  بدون زره  خواهم 

 گونه در اين مسير باشم براي شادي روح حضرت استاد صلوات.  اين
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 »بسمه تعالی« 

 26/11/1400  تاریخ ارائه: ، خانم خانی  :ارائه دهنده، درس نفس

اجازه از روان قديس حضرت استاد )رحمه ا... عليه( بحثمان را در ذيل  الرحمن الرحيم.  با كسب  ا...بسم 

تدريس شده از تحقيقات حضرت    23/2/81جلد هشتم اسفار مالصدرا پيرامون هبوط نفس كه در تاريخ  

 كنيم.استاد تا حد توان بيان می 

اي بود كه سهروردي بر حدوث نفس ناطقه بيان كرده و پاسخی كه  دانيد بحث در اد لهطور كه می همان 

 حضرت مالصدرا)اعلی ا... مقامه( به اين اشكاالت وارد شده بر حدوث نفس بيان فرمودند.

 وجود  چهارگانه   اطوار

فس بر چهار طور هست را بيان  خواهيم اطوار چهار گانه وجود يعنی اينكه وجود ن در ادامه امروز می  

طور كه بيان شدگفتيم نفوس در عالم عقلی يك وجودي دارند واحد و مجرد. در عالم ناسوت  كنيم. همان 

( اشكال كردند  آمدند  پذير.  انقسام  و  بدن  به  وابسته  مادي  دارند  بحث هم يك وجودي  آخر  تا  ببينيم 

اينكه نفوس از عالم عقلی بيايند تنزل    ( دند؟مالصدرا چطور جواب دادند و حضرت استاد چطور بيان كر

خواهد بگويد اين انقالب  خواهد بگويد؟ مستلزم اين است می پيدا كنند به عالم ناسوت اين بيان چه می

در حقيقت است و انقالب در حقيقت هم محال و ممتنع است كه در سه چهار جلسه كه پيرامون انقالب 

انقالب ذات    چيست.شد كه سه حالتی كه انقالب در آن محال بودذات مطرح شد اين مطلب تقريبا بيان  

هاست. چون انقالب يك شیء به يك شیء مستلزم اين است كه  كال محال است چون انقالب در ماهيت 

يك ماده مشتركی، يك اصل مشتركی بينشان باشد اگر اين اصل مشترك بينشان نباشد اين انقالب محال  

خواهد تبديل شود به جماد يك اصل مشتركی  ديل شود به نبات يا نبات میخواهد تباست. مثال جماد می

اين بين  باشد. می بايد  ما می ها  اگر  ببينيد  از كجا شروع شد.  ببينيم اصال مطلب  بينيم آب هوا  خواهيم 

شود يك ماده مشترك، يك صورت جسمی مشترك بين آب و هوا هست. يك صورت هوايی دارد  می

شود؟ به  هاست را رها كند اينجا چه میو اگر بيايد اين ماده مشتركی كه بين اينيك صورت مائی دارد 

شود و اين اشكالی ندارد. اما اگر اين اصل مشترك بينشان نباشد اينجا  يك صورت ديگري تبديل می

 بيان شد. ها محال نيستانقالب ذات محال است. بعد دو صورتی كه انقالب در آن

كه همه موجودات عالم يك مراتبی دارند، يك نشئاتی دارند، يك اطواري  حضرت صدرا اين است  نظر

دارند از پايين بخواهيم به باال اشاره كنيم يك وجود طبيعی و مادي، بعد وجود نفسی مثالی و بعد وجود  

 عقلی و بعد وجود الهی كه مرتبه اسماء و صفات خداست. اين چهار اطوار است. 
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 نیست   محال ی که انقالب

اين وجود طبيعی مادي كه در مرحله پايين هست با حركت جوهري استكمال پيدا كند و تبديل به  اگر   

جوهر مجرد شود. طبق نظر حضرت مالصدرا كه قائل به حركت جوهري هستند اين انقالب محال نيست.  

بالعكس اگر هم نفس مجرد كه در عالم عقل هست كه به وجود واحد بسيط موجود هست بخواهد تنزل 

 يدا كند بيايد به وجود طبيعی و يا بدن تعلق پيدا كند اين انقالب هم محال نيست. پ

ها و در مورد انقالبی  گردد به ماهيتپس در مورد انقالب ذات صحبت شد كه چرا محال است كه برمی 

رود به عالم عقلی يا از  كنيم كه محال نيست انقالبی كه محال نيست با اين نفس مادي می صحبت می 

به عالم مادي اين نظر مالصدرا است. طبق جسمانيه الحدوث و  كند میلم عقلی نزول پيدا می عا آيد 

« البقاء  پيدا كرد جوهر مادي مینفسه  في  جوهريه  صوره  استكمالروحانيه  شود مجرد.  « استكمال 

ايجاد می آن  از  نبات  است  باغچه  مثال  نبات.  بشود  است  كه جماد  را  جوهري  نبات  آن  شود، حيوان 

خورد. پس اين طبق نظر جسمانيه الحدوث محال نيست چون وجود  آيد حيوان را میخورد، انسان می می

شود يعنی وجود يك تقدم رتبی د نباشد ماهيت پيدا نمی مقدم است بر ماهيت. وجود اصيل است تا وجو

اش شرفی بر ماهيت دارد دليل هم بيان شد كه در رابطه باآسمان و زمين آن را تعقل كنيم و مفهوم جزئی 

كنيم يا كلی  را تصور كنيم يا آسمان و زمين را در خارج ببينيم. وقتی كه داريم مفهوم جزئی را تصور می

اين يك حقيقتی از آسمان و زمين است ولی وقتی كه در خارج داريم آن آسمان را  كنيم  را تعقل می 

بينيم چون  تر، سزاوارتر از اين آسمانی است كه داريم حس ا در خارج می بينيم آن آسمان حقيقی اولیمی

اين آسمان خارجی عوارض دارد به دليل ماد ي بودن در معرض تغيير و تجدد است، ولی آن آسمان  

 ی وجود محض و ثابتی است كه از هرگونه عوارض خالی است.  حقيق

 حقیقت   با صورت  تطابق قانون 

خواهد نتيجه اين بحث را بگيرد از اسفار مالصدرا است اواسط آن كه می  369اما بحثمان كه در صفحه 

سخ  خواهد بگويد كه مالصدرا در ادامه پا« اينجا می فالكّل في قضائه السابق علي وجه مقدس عقلي»

خواهند بيان كنند كه نفس موجود به وجود واحد بسيط عقلی است هيچ اشكالی ندارد به مستشكل می 

تنزل پيدا كند به وجود طبيعی بدن ماده و موجود بشود. اين امر صرفا اختصاص به نفس ندارد يعنی تمام  

 است موجود بودند.  موجودات پيش از اينكه به عالم طبيعت بيايند در مرتبه عقل كه عالم قضاي الهی

«  و إن من شيء إاّل عندنا و ما ننزله بقدر معلومفرمايد »چنانی كه خداوند در سوره مباركه حجر می  

گويد هيچ اشكال  اي بود كه قبال داشتيم كه همه عالم قبل از عالم طبيعی در علم ا... بود حاال میاين نكته

فسده في أن يكون للنفوس التي هي صور انواع فأّي مندارد اين بيايد به بدن مادي موجود شود »
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« حاال اگر شما براي نفس كه در عالم عقلی يا در  الطبيعه كينونه علي نحو آخر في العالم العقلي

شود؟ و اينجا  اش نزديك می جهان قدسی هست يا چند صورت را برايش انتخاب كنيم به كدام مفسده 

ا زنده باد بيان استاد خيلی مطالب را رفتيم مطالعه كرديم  دهند و واقعحضرت استاد چقدر عالی جواب می

بايد بيان استاد را بفهميم تا بتوانيم چيزهاي ديگر  . ما نزديكي  براي   است   كليدي  شاه   استاد  بياناما واقعا 

فرمايند طبق قانون تطابق صورت با حقيقت كه هدف از صورت شیء  را مقداري مسلط باشيم. استاد می 

حقيقت آن دانستند معتقدند كه اگر ما بيائيم وجود نفس را به حاالت حملی نفس گاهی طبيعی  را اينجا  

بناميم، گاهی نفسی، گاهی عقلی كدام يك از اين حاالت كه عدالت هست حق هست كمال هست علوم  

ها را بياييم بر آن حمل كنيم؟ اين يك اصل علمی است يك اصل استداللی است  هست كدام يك از آن 

ن برهانی است كه به چه معناست؟ به اين معناست كه صورت هر شیء بايد مطابق با آن شیء باشد  اي

 اين را دقت كنيد تا به اشكال اولمان برسيم. 

فرضا صورت دريا بايد مطابق با دريا باشد، صورت انسان هم مطابق با خودش، صورت نفس هم بايد   

با حقيقت خودش نباشد اينجا جهان جهان واهمه    مطابق با حقيقت نفس باشد اگر صورت نفس مطابق

میمی را  آن شیء  حقيقت  كه  هست  واقعی  جهان  در  از صورت شیء  واقعيت.  نه  بيابند  شود  توانند 

ها و آن صفات را بر آن حمل كنند.مثال بزنيم بهتر متوجه شويد اگر از  توانند آن عارضهاينجاست كه می 

صفاتی هم بر آن حمل شود اين هم ناشناخته است وقتی صورت حقيقت ديگري دريافت شود هرچند  

شود آب ماهی دُر مرجان اما اگر صورت دريا شود چه چيزهايی بر اين دريا حمل مینام دريا برده می

را تجسم بدهند و هدف آن را غير از اين چيزهايی كه در درون درياست در نظر بگيرند اينجا چه چيزي  

برند بايد عدالت كمال علوم  كه در مراتب باالتر صورت نفس را كه نام میرا بايد حمل كنند؟ اينجاست  

هم بر آن حمل شود پس طبق قانون تطابق صورت با حقيقت كه هدف از صورت شیء را حقيقت آن  

بندي براي وجود نفس اينجا ديگر خالی از اشكال نيست نظر استاد را داريم بيان  دانند چنين تقسيممی

د موضوع ثابت باشد تا چيزي بر او حمل شود. حضرت استاد در سوره مباركه هود  كنيم چون بايمی

آمدند بحث ضرورت را مطرح كردند گفتند ما يك محمول داريم، يك حامل داريم، يك حمل فرمودند  

شود. چون حمل مصدر است حامل اسم  شود و محمول هم بدون حامل نمی حمل بدون محمول نمی

شود مفعول است. اگر در جامع المقدمات خوانده باشيد ازمصدر نُه وجه باز می فاعل است و محمول اسم  

ها به همديگر نيازمندند هر چيزي  خواهد بگويد ايندو وجه همين اسم فاعل و اسم مفعول است پس می 

ها را ضرورت گويند. پس اين بحث حمل و  بندي به هم نياز داشته باشد اينكه در معنی يا در جمله 

خواهيم بگوييم محمول بايد ثابت باشد تا بتوانيم چيزي بر او حمل  محمول را بدانيدچون می  حامل و
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رود به ديدار صاحبخانه در باز است مانع ورود هم نداريم همه چيز حاضر است كه  كنيم مثال كسی می 

حتی اين فرد وارد آن خانه بشويم منعی هم ندارد كه وارد آن خانه شويم اما صاحبخانه نيست اينجا اگر  

هم قدم به اين فضاي خانه بگذارد با آنجا بيگانه هست چرا؟ چون وجود صاحبخانه است كه رابطه بين 

كند پس اينجا هرچند اين روند در مكان رفته وارد آن خانه شده ولی چون  حامل و محمول را درست می

ق نيست. پس با اين مقدمه  خانه هست را نيافته اينجا حامل و محمول برآن صادفرد مذكور كه صاحب 

بندي كنند وجود آن را گاهی طبيعی، نفسی، عقلی و الهی بدانند طبق اين اگر بخواهند نفس را تقسيم 

به نظر می  با حقيقت آن  ديدگاه مشكل  بيايند  بايد يك طور باشد كه صورت را  رسد چرا چون نفس 

فرمايند: پس چهار طور حضرت استاد میمطابقت دهند. االن ما آمديم چند طور براي نفس بيان كرديم؟  

ها تطابق بدهم؟ با صورت طبيعی در نظر بگيريم؟ بايد يك  من بيايم صورت نفس را با كدام يك از اين

ها همه با  نفس را طبيعی بدانيم بياييم با صورت عقلی در نظر بگيريم؟ بايد نفس را عقلی بدانيم پس اين

نفس چهار وجود در نظر بگيريم بلكه معتقديم كه او فقط يك جايگاه  توانيم براي  هم مغايرت دارد ما نمی

توانيم مقدس قدسی دارد كه حامل و محمول در آن صادق است اگر از آن مكان قدسی الهی بگذريم نمی 

 چيزي را بر آن متصل كنيم و به هيچ وجه سنديت ندارد.

 نتیجه 

  بوجودات   موجودا  واحد  معني  يكون  أن   زعميد »فرماگيرد میبعد در ادامه عبارت كه نتيجه بحث را می 

ه« متعدد  بوجودات  موجودا« جمله شرطی است خبر آن »من  و« كه از »كون  أنّ   زعم   من   و«»متعدده

« بعد  اينجا چه می الحقيقه  بطالن  و  الماهيه  قلب  يوجبو خبر  به عنوان جان مطلب  « يعنی  گويد؟ 

گونه باشد متخالفه  هاي متعدد در بيايد اگر اينصورتگويد كه نفس يكی است در لحظه آمده به  می

گونه هستند نشئاتشان، هيئتشان با هم مغاير هست آنجا ممكن نيست به  النشئات چون موجودات همه اين

« غائبها  وجود  عنحقيقت چيزي از جمله نفس راه پيدا كنيم زيرا علم به اشياء غايبه عبارت است از »

اش داوري كنيم اگر اين حقيقت به صور  ق با واقع ببينيم تا بتوانيم دربارهيعنی اگر ما صورت را مطاب

توانيم در موردش داوري كنيم پس بايد در نتيجه يك حالت داشته باشد كه  مختلف در بيايد ديگر ما نمی

 اين نظر حضرت استاد است براي شادي روح حضرت استاد صلوات. 



 
 

                                     قرآن و عترت حکمةصافية فرهنگی  مؤسسه

 مؤسس استاد عالمه سید علی موسوی)ره(        
 

 موضوع: متن اراهئ اهی قبل از ردس 
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 «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 22/2/1381تاریخ درس: ،  10/12/1400تاریخ ارائه: ،یئبابام.  خانم   دهنده: ارائه 

 چهار فیض حضرت اله 
 از رساله علت و معلول:   رسول )ص( حضرت  مبعث عظمتطلبی در م

  جالل اللهی،   ،امانت اللهی  ، هیلها سرالین آن خرهزار نبی را مبعوث فرمودند که آ124خداوند متعال  

مروز همان روزی است  ا  .عین اللهی و شرافت اللهی در عینیت جمال محمد)ص( طی شد  ،جمال اللهی

این عین عینش را به جمال جمالیان عالم ارائه    ،این تحفه اش را  ،ین دردانه اش راکه حضرت حق ا

 .داد

ای را بیان اینجا نکتهرحمه للعالمین هستند. حضرت استاد    )ص(ما بارها شنیدیم که رسول اکرم 

حاب  س   ( 4( حروف مشار الیه  3  ت ( ریاح رحم2  ه الرحم  ( 1فرمودند که حضرت اله چهار فیض دارند 

  فهمیم خود رحمت یک سرّ اصال معنی رحمت را نمی   ما  . در سرّ  سرّیعنی رحمت   :الرحمه(1رحمت.  

هست    فرمودند این خودش یک سرّ  عنایترحمتی که حضرت حق به ما و شما    است. اینجا می فرمایند

 هست.  ( ص) حضرت رسول  مقدس و یکی از آن رحمت ها وجود

که این رحمت از نفس رحمانی بروز    ،یعنی باد رحمت، وزیدن رحمت  :ریاح رحمتدومی    (2

وسیله رحمت که    .شد   پس رحمت سرّ   .داندمیکند این هم از اسرار اهلل است و کسی جز خودش نمی

 است.   همان نفس رحمانی باشد آن هم سرّ

ها نشانه هایی از رحمت  همه این  (کن، قم، طاها )  اندآن آورده حروفی که حضرت حق در قر (3

 هستند.    ها هم برای ما و شما در سرّایناله هستند، تمام 

گوییم این  می  دباروقتی باران می  :یعنی بروز رحمت. حضرت استاد می فرمایند  سحاب متراکم (4

ت که حضرت  سها سحاب رحمت هشود می گوییم اینرحمت است وقتی آیات الهی بر ما نازل می

 هستند.    ها سرّحق بر ما جاری کردند و لی تمام این

بنابر این فیض هایی که از حضرت حق به ما می رسند، فیض رحمت، ریاح رحمت، حروف رحمت  

 سراللهی هستند.  ها همه از و سحاب رحمت این

هوالوجود المطلق و یقین االول و رحمت الکلیه و عین الرحمانیه و عمق االکبر و حقیقه المحمدیه و  »

اند ها اصل رحمت این  ،اندها معانی رحمت اند، اینا مصداق رحمت هیعنی این  «الوالیه المطلق االزلیه

حقیقت ازلیه چگونه است ما    ،مدانیما نمی  دانیم، حقیقت احمدیه چیستاما وجود مطلق چیست ما نمی

دانیم که ابعاث احمد اصل عالم است. مگر می توانیم اصل احمد را پیداکنیم؟ این فقط می  دانیم.نمی 
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. این بخش از  اصل و حقیقت آسمان و زمین، نور محمد)ص( است  لذاست گفته اند  غیر ممکن است. 

بیان استاد را که در رساله علت و معلول بیان کرده بودند خدمت شما بیان کردیم که به عجز خودمان  

چه در فهمیدن حقیقت نفس و چه در فهمیدن حقیقت نبوت    ،اعتراف کنیم چه در فهمیدن حقیقت وجود

ها را بیان کردیم که به عجز خود اشاره  همه این   . (هست  )ص( روز مبعث رسول اهلل   مطابق با   که امروز )

  کنیم.

 مستشکل: نزول نفس موجب انقالب در حقیقت 

 که سهروردی بر حدوث نفس بیان کرده بودند. بود در ادله هایی  نفس،  بحثمان در درس  اما

اینجا  د  کنبه عالم ماده و ناسوت نزول پیدا میوارد کردند که نفس از عالم عقل که  را    این اشکال  

قیقت هست که عبارت عربی این  رحدر حقیقت می خواهد یک انقالبی رخ دهد که اسم این انقالب د

بنابر این وجود نفس در عالم عقل، واحد و مجرد بود بعد که   «، هذا لیس انقالب الحقیقه فی شیء»بود: 

ت گرفته از حدوث نفس به این عالم هست  ین عبارتی که نشأثیر و مادی شد. ابه عالم طبیعت آمد ک

د این هست که یک انقالبی در این نفسی  نککند؟ اشکالی که برای ما وارد میر ما وارد می چه اشکالی ب

آمده و منقلب    مادی  عالم بود و مجرد بود حاصل شده و به این عالم   آنعظمت را داشت و در    آنکه  

 قی صورت گرفته.  یک انقالب حقییعنی  شده 

 ب حقیقی محال است در سه صورت انقال 

صورت نخست: مفهوم و ماهیت به یک مفهوم و ماهیت دیگر تبدیل شود. مثال جماد به نبات یا   

یکباره این ماهیت به یک ماهیت دیگر تبدیل    ،حیوان تبدیل شود. اینکه بخواهد یکباره این اتفاق بیفتد

از    هر ماهیت و مفهومی خودش هست و غیر  «،الماهیت من حیث هی لیست اال هی»شود محال است.  

 خودش نیست. 

این  اینکه در درون  بدون  ماده مشترک هست،  بدون یک  ماهیتی  وقتی وجود یک  صورت دوم:  

به طور مثال جماد و نبات  این انقالب صورت بگیرد.    ها یک چیز مشترک وجود داشته باشد   ماهیت

گوییم؟ جلسه گذشته در  را برای چه می هایکباره تبدیل به حیوان شود، این انقالب صورت بگیرد. این

از آن عالم به این    هست نفسی که در تجرد هست و غیر مادی      مورد هبوط نفس صحبت شد. گفتند

. او مجرد است آمده در  است  انقالب حقیقت  و آن  شودیاید اینجا یک اشکال وارد میب    خواهدعالم می

ای به اهیت بدون هیچ واسطه این عالم که مادی هست. در کجاها انقالب محال هست؟ گفتیم که یک م

  .ماهیت دیگر تبدیل شود هیچ ماده مشترکی نداشته باشد
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گویند محال است مجردی به مجرد دیگر تبدیل شود. مثال عقل  و نکته دیگری که میصورت سوم:  

به نفس تبدیل شود که محال  یکباره  اول به عقل دوم تبدیل شود که این انقالب صورت گیرد عقل  

    است. 

 شرط جایز بودن انقالب 
گویند میء هستند.  حضرت مالصدرا قائل به حرکت جوهریه یا جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا

از کدام گذر مادی مجرد شود  یعنی یک جوهر  بیابد  اشتداد  اگر وجودی  ازحرکت جوهری و    ؟که 

. یعنی در واقع این انقالب در حقیقت نیست که  ، این اشکال ندارداشتدادی این اتفاق صورت بگیرد

نام   بخواهیم بگوییم یکباره یک چیز مجرد تبدیل به یک چیز مادی شده. در درون او یک چیزی به 

این اشتداد و حرکت جوهریه باعث شده    ، و ماده مشترک بوده در اوآن  جوهر مادی وجود داشته که  

حالت تبدیل شود. پس یک ماده مشترکی که استعدادهای    یعنی از آن حالت به این  .داین به تکامل برس

استعدادهای مختلف    و معدنی داردای که صورت جمادیه  یعنی یک ماده   شود.وارد می   اوبرمختلفی  

هم استعداد   ،دراستعداد جماد وجود داهم  یک چیزی که یک جوهر مادی دارد در او    .دراو وجود دارد

هم استعداد حیوانیت و هم استعداد انسان شدن. پس در او استعدادهای وجود انسانی    ،نبات وجود دارد

به این تبدیل    آن ای هست که این جوهره بر اثر حرکت اشتدادی از  هم هست این در او یک جوهره

ب صورت گیرد بلکه یک  طور نیست که در ماهیت  بخواهد انقال شود و نام این انقالب نیست. اینمی

شود به نبات و بعد به حیوان  ماده مشترکی درون او وجود دارد که این ماده مشترک از جماد شروع می 

. پس طبق نظر مالصدرا که قائل به حرکت جوهری هستند  شودنهایت به صورت انسانی تبدیل می و در

یکی اینکه یک وجود طبیعی مادی با    در دو مورد این انقالب امکان دارد اتفاق بیفتد و محال هم نیست

کند و تبدیل به جوهر مجرد شود. یک وجود طبیعی و مادی که در درون    حرکت جوهری استکمال پیدا

رسد و  او یک جوهری وجود دارد یک جوهر مادی وجود دارد بر اثر حرکت جوهریه به استکمال می 

فسی که مجرد هست از عالم عقل با آن  از طرف دیگر اگر ن  .شوددر نهایت به جوهر مجرد تبدیل می 

هست و نامش    ربه این عالم و به وجود طبیعی وارد شود این هم امکان پذی    وجود بسیطی که دارد بیاید

انقالب    این  نامآید  برایش از آن عالم به این عالم می    شودحاصل می ای که  تنزل درجه  آن  .انقالب نیست

ها بحث  این  .کندشاید بگویید اینجا نزول پیدا می یک سیر تکاملی است.   ،نیست این یک حرکت است

صورت انقالب    ها جواب داد. پس در هر دوها می شود به آنبین این  قبال گفته شده  هایی هست که 

 .نیست

 د:حالت ممکن است وجود داشته باش در جلسه قبل بیان  شد که برای نفس چهار 
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( وجود طبیعی. درست هست که نفس این چهار  4( وجود مثالی  3(وجود عقلی  2(وجود الهی  1

ها  دهنده این نیست که چهار چیز مختلف و جدای از هم هست بلکه اینپذیرد اما این نشانمورد را می

 بر اساس یک ماده مشترکه و یک حرکت جوهریه به هم مرتبط هستند. 

 حقیقت قانون تطابق صورت با  

که در جلسه گذشته کامل    در اینجا این مطلب را حضرت استاد با یک مطلب دیگری کامل کردند  

کردند  از بحث حمل استفاده    که    در مورد قانون تطابق صورت با حقیقت بود  و آن  توضیح داده شد

بیان    دنکته دیگری که حضرت استا تا چیزهای مختلفی بر او حمل شود. گفتند باید موضوع ثابت باشد

کنید رد می  نید. مادامی که یک نظری راشود شما نباید آن را بد بداوقتی مطلبی رد می کردند این بود که  

که در عالم اضدادی وجود دارد هم نور در عالم وجود دارد و هم ظلمت  صرفا آن نظر بد نیست. چنانی

است. هست ها  جهان جهان هست    :فرماینداستاد می کرد.  نمی د نور بروز  گر آن ظلمت بیچاره نبوا  یعنی

دارند   عالم وجود  قوی در  ما  ف تر هست یک هست ضعییک هست  را  این هست ضعیف  تر هست 

بیند زیبا  چیزی را که می  طور نیست که بد باشد. عارف آنتوانیم بد بدانیم. اضداد در عالم ایننمی 

ضعیف    رد، در نگاه عارف زیباست حتی اگر آن وجود یا هستِبیند هرآنچیزی که در عالم وجود دامی

  کنند.  شود که زیباها بروز پیداگاه عارف زیبا هست و وجود نازیباها باعث می ، آن هم در نداشته باشد

ها وقتی  که خرزهره را دیده باشد. آن زیبایی  داندای حضرت استاد فرمودند که قدر گل را کسی مینکته

. با هرکسی  «کلم الناس علی قدر عقولهم »ها دیده شود. استاد می فرمایند:  شوند که آن نازیباییدیده می

  :فرمودند ای را بیان فرمودند که اصل کالس استاد بود میبه اندازه خودش صحبت کنید. اینجا استاد نکته 

باید خودت را   دگوید درس سخت هست شما به او بگویینشیند میدرس می  آید دریک عوامی که می 

باال ببری نباید خسته شوی باید از این گوهر علم بهره بگیری. حتی اگر خسته هست دراز بکشد ولی  

خودت سنگینی!    :فرمودند گویند این درس چقدر سنگین هست. استاد می می ز این علم بهره گیرد.  ا

 شما نباید درس را پایین بیارید بلکه آن فرد باید خود را باال بکشد و حقیقت را بفهمد. 

در مورد   و  بحث هبوط نفس و اشکال را اشارتا بیان کردیم چون جلسه گذشته کامال بیان شده بود 

ها انقالب در آن   واقعاانقالب در ماهیت بود که گفتیم اشکال وارد کرده بودند سه صورت را گفتیم  

محال هست و گفتیم مالصدرا آمدند گفتند بر اساس حرکت جوهری اینکه یک جسمی از نبات به انسان  

برسد حرکت جوهری آن ماده مشترکه در آن جود دارد گفتیم ما قبول داریم و حضرت استاد هم بر  

نتهای درس بود. یکی گفتیم  بیان کرده بودند در جلسه گذشته. چند نکته در ا  ثابت این را  اساس موضوع 
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ها هم باید باشند  اند. اینشرور در عالم ضروری   و    حضرت استاد در مورد اضداد عالم که همه اضداد  

 و نکته دومی که گفتیم این بود. 

 دید روانشناسان در مورد نفس 

م نفس را  روانشناسان هو مطلب آخر حضرت استاد دید روانشناسان در مورد نفس را گفتند. گفتند 

یک تعریف اضافی و یک کمال اول و یک کمال ثانی برای نفس    ، یک تعریف حقیقیها  آن   قبول دارند.

ها تعریف نفس  بیان کردند. استاد گفتند این به معنای این نیست که نفس را تقسیم بندی کردند این

د جالب هست که روانشناسان نفس  هست. حضرت استاد اینجا فرق بین تقسیم و تعریف را گفتند. گفتن

را قبول دارند و به کمال اول و کمال ثانی اشاره کردند که این هم در درس بعدی کامل توضیح داده 

 شده. 
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 بسم ا... الرحمن الرحیم 

 22/2/1381 تاریخ درس: ،17/12/1400تاریخ ارائه :، کاظمی خانم  دهنده:ارائه 
در  ب می حث  شروع  سوال  یک  با  هست.  نفس  عظمت  و  طبیعی:  کنیماشراق  علوم  محققان    ، آیا 

گرایان و روانشناسان و فالسفه و عرفا و حکما به اصالت نفس معتقد هستند؟ نفس را قبول دارند مادی

برند اما الهیون نفس را یک مرجع مرتبط همه محققان عالم از نفس نام می  :فرمایندیا خیر؟ استاد می 

  دانند و روانشناسان برای نفس چهار مرحله قائل اند. یم

 چهار مرحله نفس از نظر روانشناسان 

 نفس کمال ثانی.  ( 4 نفس کمال اول  ( 3 نفس اضافی (2 نفس حقیقی (1آن چهار مرحله:

بیان می  ،دهیممرحله اول را کمی توضیح می الهیون  نظر  با  ادامه هم یک  ارتباطش را  کنیم و در 

توضیح کوتاهی در مورد عظمت نفس خواهیم داشت. این مرحله اول که نفس حقیقی هست چه هست؟  

کند. این جسمی که دهد و دگرگون میجسم تعلق دارد و جسم را خیزش می  جوهری هست که به

کند. پس تمام بهای عالم  ارزشش می  کند و با میر  خفتگان بود را نفس بیدا  ونام و نشان و جز بها، بی بی

گوییم اجسام، میوقتی    .ای ندارندو بهای اجسام عالم از نفس هستند و اگر نفس نباشد این اجسام فایده 

مختص انسان نیست. اگر این کوه  فقط  گیاهان، درختان یعنی    کوه ها، دریاها،  مان همان جمادات، منظور

لو  لو    کنداگر هرگوشه ای از دریا از نفس عالی استفاده   ،شودکند معادنش بهتر می ز نفس بهتر استفاده ا

 . شودتر میتر و رحمانیشوند و آب آن هم شفاف و مرجان و ماهیانش بهتر می

خیلی  های این از آن عبارت: فرمایندکه استاد می  ،« للحرکه  جدو مو ةالنفس حرک» :یابیم کهپس می 

که برای مثال ما دوظرف آب   دروآاین شد که درون اجسام را به جوشش می   یعنی کار نفس  .مهم است

یک ظرف آب زالل هست و یک ظرف آب آلوده و هر دو را در حرارت قرار      گیریمرا در نظر می 

ولی آب آلوده وقتی    ،کندجوشد از آن طعم خوب و عطر خوشی بروز می دهیم آب زالل وقتی می می

نطور که یک درختی که جوهر آن ضعیف باشد،  اهم  .کندها بروز پیدا می بیند از آن عفونتحرارت می 

پس تاثیر نفس  . هرچقدر هم که باغبان به آن برسد فایده ای ندارد و میوه و ثمره خوبی نخواهد داشت

کند، عالی  بروز می  آن  زالل باشد، آنچه ازآورد و اگر آن درون  ها را به جوشش می این شد که درون

باشد هرچه می  .کندز می وبر از عیوب  باشد و خالی  انسانی که درونش در تزکیه  بیند رحمت  مانند 

همه رحمت محض هستند. این درواقع اثر تحریک نفس است. ما  ،  بیند. نگاهش، زبانش، حرکتشمی

با جسم دارد و از بیان محی الدین هست را برایتان اینجا یک راز و ناز و حال و مقالی را از نفس که  

  کنیم.بیان می
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 راز و ناز نفس با جسم از بیان محی الدین عربی 

ها زمان  ی که محی الدین گفته بودند ساعت ت برای استخراج معنای هرکدام از جمال   :استاد فرمودند

 حال و مقالی دارد هرچند که ما از. به این صورت هست که نفس با جسم راز و ناز و  کردند  صرف

ای دوست، من نقطه دائره وجود  «  الدائره  ةانا نقط  واسمع یا حبیبی»  گوید:ین راز و ناز غافل هستیم. میا

رها شوی و جای  نکند تو از دام من    ،کنمشوم و تمام هستی تو را پرمیتو هستم. یعنی به تو نزدیک می

ای عزیز    ،« کم انادیک فالتسمع  حبیبییا  »جویم.  روم و فقط تو را میدیگر بروی. من جای دیگر نمی 

مالک ال  »  ؟گوییچرا به من لبیک نمی  ؟دهیشنوی و جوابم نمیکنم نمی همه صدایت میمن، چرا این 

التسمعنی مالک  ِّرونی  نگا  ،«تُبَص  من  به  با  نمی   هچرا  و چرا  نداریکنی  ندایی  ای جسم چرا    ؟من 

 تر من از هر لذتی برای تو بهتر و از هر زیبایی برای تو زیبا  ؟ای چرا عاشق نیستیساکتی؟ چرا بیگانه 

مرا دوست    .اممن نمکی   .من زیبایم  ،«انا الجمیل انا الملیح حبنی التحب غیری»گوید:هستم. نفس می 

خواهم تو را نزد دیگری ببینم و نه کسی را نزد  به من عشق بورز. نمی  .غیر از من به هیچ دل نبند. بدار

این حقیقت وصال    .کنیهرچند تو درک نمی   .که تو در نزد منیتو ببینم. من در نزد تو هستم چنانی

 ای حبیب من بیا دستت را به من بده تا تورا حفظ کنم و حق تعالی درباره من و تو حکم کند.  .است

 خدا و خلق نفس  رابط بین 

کند و سالک  گوید، جسم هرچه دارد رها میای که نفس با جسم سخن می آن لحظه   :گویندعرفا می  

مذهبیون   ،طور که در ابتدای مطلب گفتیمن داند. همازیرا عزت و هستی اش را از نفس می  .شودراه او می

یعنی ربط نفس مانند یک ریسمانی هست که    .ند که نفس یک مرجع مرتبط استو فالسفه الهیون معتقد

یک سر آن ریسمان به صدور خالقیت اله است و یک سر آن وابسته به اندام انسان است. یعنی حضرت  

درواقع فیض اقدسیت اله به اشرفیت    «و فیُض االقدس الی االشرف»نفس رابط بین خدا و خلق است.

های  غز و از مغز به قلب و تارهای عصبی که سیگنال به م ها یعنی  کند و از آنجا به اخص ی نفس تجلی م

کند. فیض اقدس نورحق است که این نور از زمانی که انسان هنوز بدن را زیر پوشش دارند راه پیدا می

و یک   سیتابد و در طی نه ماه قرار گرفتنش در بطن مادر این اتم  اتمی بیش نبوده به وجود انسان می

دهند و بعضی به هوا  روند و پای انسان را تشکیل میها به پایین میاین اتم  شود که بعضی ازترلیون می

که موجبات تفکر و علم را    رونددهند و بعضی به باالترین مکان میروند سر انسان را تشکیل می می

شود. باید بدانیم  حق به اشرفیت انسان نرسد انسان فنا میت  اگر یک لحظه فیض اقدسی  .رندوآحاصل می

شود و رابطه فیض و فیاضیت بال  می ن یک لحظه عنایت باری تعالی در رساندن فیض اقدسیت متوقف  

،  تعظم  تشبیه مانند حرارت و آتش و نور و خورشید است که هرجا خورشید باشد نور هم هست. 
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ب او اجازه نمی وشکوه، ربانیت و سرور  برای یک هزاردن  اما قدرت    ،م لحظه قطع شوددهد فیضش 

نمیگیرندگی متفاوت است و ممکنات یکسان فیض  قالب ها  ها،  ها، وضع، درون، ماهیت گیرند چون 

   ست که موجب می شود به اختالف از حضرت حق فیض را بگیرند.ا  وجود و جوهرها

 ارتباط نفس با والیت 

رساند. با  به ذره ذره های بدن می    الحظه به لحظه فیض اقدسیت اله ر  نفس   پس تا اینجا یافتیم که 

شود و چه  ، قرآن و امام چه می)ص(شود پس دیگر آمدن پیامبراین روند که نفس رابط خلق و خدا می 

  . ها مرتبط هستند ولی از طریق نبوت و والیت و عصمت استگونه که اینهست؟ باید بگوییم همان 

های  الیت و عصمت را قبول داشته باشیم و به منو زمانی اشراق نفس قوی هست بر ما که نبوت و  یعنی  

یعنی آنکه لحظه به لحظه فیضش را با اشراق نفس به ذره ذره بدن   گونه نخواهد داشت.ها اشراق آناین

ف را ازعیب درونی کنیم باید این اختالدهد و ما به اختالف داریم هرکدام این فیض را دریافت می ما می 

جلوه حسنی   ، لوی، جلوه فاطمیوما گونه جلوه احمدی، جلوه    خودمان پیداکنیم و اال اگر جلوه درون

تا موالنا حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا باشد لحظه به    ،جلوه باقری  ،جلوه سجادی  ،جلوه حسینی

 لحظه غرق در فیاضیت حضرت حق هستیم.  

من   :گویدکنیم که عارفی میوالیت و عظمتش مطلبی را خدمتتان بیان می برای ارتباط این نفس با  

نظری آرام تا روزی صاحب .  هم را درمانی نِدردر مفهوم نفس مانده بودم به هرکس که رسیدی گفتی د

ها در تفکر ماند تا مصداق نفس را  درمان از همان طلب که درد را به تو رسانید. عارف مدت   :گفت

س کتاب  أقرآن ر،  س عین است أسی است. عمر رأبیابد. استادی او را هدایت کرد که هرچیزی را ر

واقع نام هرچه    در  .س والیت و عالم علوی استأو لوح محفوظ ر  .س جبروت استأام کتاب ر  ،است

جهان است در لوح نگاشتند. عارف گفت: ماندم که نفس را چگونه بیابم که  که در این جهان و آن را  

اگر بخواهی نفس خویش را بیابی باید لوح محفوظ را بیابی اما لوح محفوظ    .شد  یک مرتبه به من گفته

لوح مح فاطمه)س( درج شدهفچیست؟ در  تمام شیعیان علی)ع( و شیعیان  نام  لو  .وظ  آن  را  اگر  ح 

ای. عارف گفت که یافتم هم درد و هم درمان درحقیقتِ نفس  اکردی به عظمت نفس خود راه یافتهپید

هی روح االعظم خلق هللا االکبر ما خلق هللا خلق    »   والیت و عصمت اللهی فاطمه)س( نهفته است.

نفس را به روح    نآ  ، «المتجلیه فی عالم الظهور  اعظم من نفس هی جوهر نورانی مظهر الذات

اعظم تعبیر کردند و خدای متعال چیزی را به عظمت نفس خلق نکرده که آن جوهری است نورانی و  

شود اما یافتن،  دهد آن نفس در عالم ظهور کرده و در هرچهره آشکار میخود ذات خویش را نشان می
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و عصمت الکبری فاطمه  اشراق و معنویت تمام نفس های عالم، والیت موالنا علی ابن ابی طالب)ع(  

 است.  الزهرا)س(

 با ترجمه قرائت شد. )ع(دامه برای تبرک بحث چند فرازی از دعای صحیفه سجادیه از بیان امام سجادادر 
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 ارتباط نفس و جسم 

نفس آن است    .نفس ربط بین خدا و خلقش است،  نفس فهمیدیم که نفس امانت خداستدر بحث  

نفس آمد تا خیزش به جسم دهد. رسول گرامی اسالم حضرت محمد    .که آمد تا جسم را زنده کند

  ، کسی که بتواند ربط نفس خودش را بیابد  « ربهمن عرف نفسه فقد عرف  »  فرمایند:مصطفی)ص( می

دهد وقتی . این را باید بدانیم که نفس است که جسم را عظمت می یابدربطش را با خدای متعال می

شده در جسم است یعنی اینکه جسم    اشراق نفس از جمجه تا کف پای انسان را فرا گرفته، او ذوب 

. ابن  ها از قدرت نفس استهمه این   . به سمت راست یا سمت چپ برود   ، بدود   ،برود  هتواند رامی

یعنی   .ربا و آهن استنفس هم در بدن مانند آهن   کند،با آهن را جذب می رگوید: چنانکه آهن سینا می 

این نفس ماست که    ،آییمیا از پله باال یا پایین می  ،رویماینکه ما به سمت راست یا به سمت چپ می 

دهند تمام عواملی که به انسان میکند و دیگر اینکه مخاطب هم نفس ماست. یعنی  دارد ما را همراهی می

همه را به نفس    ،ها که خدا به انسان دادهیعنی تمام این فرمان  .دهندانسان می  دهند به نفسبه جسم نمی

و دیگر اینکه بدانیم نفس با جسم   . قدسی انسان داده که این نفس قدسی هیچ گاه زوال و نابودی ندارد

اعضای    مانند قلب، خون و   .قوایی که در جسم هست نیز همراه استبا    ،است. نه تنها با جسم است 

 .بردرود این نفس شماست که دارد شما را می یعنی هرجا که می  .کند بدن رادیگر انسان. نفس تدبیر می 

برد و به هوا پروازتان این نفس شماست که تمام سنگینی بدن را می  ،خواهید از پله باال رویدوقتی می

چون اگر جسم سبک    .دهدی ثقالت به جسم شما م  ،خواهید از پله پایین بیاییدوقتی که می  یا  .دهدمی

ها مربوط به عالم ناسوت است  فتد. البته این ثقالت کند تا او نیپس او را سنگین می   شودباشد معلق می 

آنجا یک    .کاری نداردها  یگر به ثقالت ، دبرود  ر من یاأاما وقتی خواست از این بدن پرواز کند و به م

ای دیگر و موجی دیگر که  با اراده  ، آورده اما با وضعی دیگراوج دیگر دارد که از همین بدن به دست  

   تابد.می به صورت یک نوری و اشراقی به او 

 نفس و معرفت  نورانیت  

ن کمال باعث ایجاد اشراق  یا  .وقتی که به کمال رسیده باشد  ؟شودنی نورانی میااین نفس چه زم 

  در ابتدا کمی نور می   ،همینکه او رفت بیست و هشت حرف را فرا گرفت  .شودنوری در درون ما می 

هرچقدر در    . ها برای عالم ناسوت استاین  .نه  شود. صنعت و هنردهند به او یعنی کمی نورانی می

  . این حروف است ،دهد اما آنچه که او را اوج می. شودکمال او نمی  باعث ، صنعت و هنر پیشرفت کند
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کم به جایی می    کم  ،گیردی موقتی علم الهی را فرا  .  ت علم الهیمرود به س ی به وسیله این حروف م

 .رسدسازد و به معرفت نفس میرسد که دلش را پاک می 

رسد؟ وقتی یار را بیابد و غیر را از دل خود بیرون کند و هیچ کس را  جور به معرفت نفس میه چ 

ندهد. پس   راه  زمانیدر خلوت خود  می  چه  را  معرفت حاصل  فلسفی  اصطالحات  که  وقتی  شود؟ 

جعل    ؟امکان چیست ؟یستچواجب  ؟ماهیت چیست  ؟یعنی بفهمد وجود چیست . بیاموزد و درک کند

 .شودچیست و بعد در درون او یک محبت ایجاد می  جعل تالیف را بفهمد ، همد چیستفبسیط را ب

 عالمت محبت 

(خموش  4  ( خلوت او بسیار  3تفکر او دائم    (2( عبادت اندک  1عالمت محبت چیست؟ این است که   

عنی ی  .اندها اثر اشراق و نورانیت نفس اند و اینها اثر معرفت اند. اینتوحیدها اثر  این  .نزد او همواره

این عالئم بر   ،در این راه و در این مسیر قرار گیرد  و  ،وقتی کسی محبت اله در درونش به وجود بیاید

  . گونه شد بدو نگرد او را بیند و خود را دگر نبیند وقتی که این رسد.  شود و به این حد میاو نمودار می

اینجا دیگر به    .جز یار نترسدچون از سوی یار مصیبتی به او رسد اندوهگین نگردد و از هیچ کس  

یعنی باید    .کند در دلش آلودگی و غشی نباشدیعنی سعی می  .سازدرسد که دل را پاک می جایی می 

باز اینجا    .کندبعد به سیر و سلوک راه پیدا می  .شودتر میبرخیزد و پر بزند اینجا دیگر نورش قوی

هایی که  یعنی تمام فیض   .شودتر می باز آن نور قوی   . رسدیه می ئبعدا به امور جز  .شودتر می نورش قوی 

  .یندآبه صورت نور در می  هاگرفته این فیض

 عنوان انسان  تجلی  

ابد که قلب او  یعنوان انسان زمانی تجلی می  : در این رابطه دیدگاهی دارند و آن این است که   رفاع 

ند تا قلبش مملو  کو جمال اللهی سرشار شود و در مسیر سیر و سلوک حق طی طریق    یاز آثار الله

دهند چون هنوز به مقام  اگر به مقام سیر و سلوک نرسید عنوان آدمیت را به او می  .از تجلی حق باشد

او   .گیرداو عنوان انسان را می   ،شکوه خدا در قلب سالک قرارگیردپس هرگاه هیبت و    .انسانیت نرسیده

های خودش را نابود کند.  یعنی برجوش   .باید به عیوب خودش بپردازد،  که خواستار صحت نفس است

هایی که انسان در درون دارد زائد  اسمش زائد است اما عیب   هوی   . نه هوی،  ها که در درون اوستعیب

از     آیدها هم در میآید اینمی   قلجایی که    از همان  .اندها برجوش نیست این   لذا فرمودند تو غیر 

از کجاست  های درونت سیرعرفی که در اجتماع داری خودت را هم بشناس یعنی ببین ریشه این عیب

فوری به خودش نهیب    ،خواهد از عیب کسی حرف بزندهر عارفی تا می لذا    .آن را پیدا کن و بخشکان

خواهی در مورد عیب  ای عیب خودت را از بین ببری، چطور می نتوانسته   دهد که تو خودت هنوز می 
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واب و خطای آن را به خوش  ص  .دهد بیازمایدلذا هرروز آنچه را که انجام می   ؟دیگری حرف بزنی 

کند تا آن را بیشترش می  ،د اگر به حد تفریط بودرگذبر می   ،یعنی اگر به حد افراط رسید  .کندگوشزد 

 . تعادل درون برسدبه عدالت و 

آید یعنی در  خوب از آب در می  .ندکاو را صرافش می   ،دهدمی   اینکه انسان به کاوش خود تن در 

اینجاست که دارد با عیوب خودش    .یابدها را میخضوع   ، هاعیبر  در براب  .یابدرا می   ها ها ادب عیب   برابر

ر از نیروی  افعال زیبا و هنجا  عموم  :فرمایندحضرت صدرا در این رابطه می  .جنگد و این عالی استمی

عزت انسان زمانی است که او    .عزت انسان است  ،اتب انسانیت انسانرای از مانسانیت انسان و شاخه 

، شودعوض می  ،کندانسان از طفولیت مرتب تغییر می  .به تکامل طبیعت نفس و عقل خودش بپردازد

  و   ،چشم را بینا  ،رسد که گوش را تیزتا به مرحله نهایی یعنی به مرحله نفسانی می   ،کندکمال پیدا می

   . شوداینجا بر مال می  ،عزت انسانیت او  .ودشمی  «عقلیا  رصا»کند.  شامه را قوی و المسه را محکم می 

  . ها را پاک کرد باید غبار  ،اما او را غبار گرفته  .نیت او عزت اوستساسا هرکس به نام انسان است انساا

نه علومی که    .انسان سازگار باشد  تشوند؟ با علومی که با انسانیاما با چه ابزاری این غبارها زدوده می

ما شیوه ارتباط با یار را در اینجا   :فرمایند کهیدر این رابطه حضرت استاد م   .های اورا فراوان کندغبار

عزیز و نورانی بودیم و انسانیت ما هم از عالم جبروت    بسیار  ،ایمده مپذیریم . ما از عالم جبروت آ می

اما باید پی یک پاک کننده بگردیم و به  .  بر روی آن غبار گرفت  ،به عالم ناسوت که آمدیم  .با ما بود

ید از دوران کودکی به نزد  لذاست انسان با.  مان را بتوانیم پاک کنیمسوی او برویم که غبارهای انسانیت

  ، قرآن  ، عصمت  ،والیت  ،اساتید رفته به تحصیل فلسفه و حکمت و عرفان بپردازد و از سرچشمه نبوت

 . مبنای دین و اخالق بهره گیرد تا به مقام عالی انسانیت راه یابد. اللهم ارزقنا
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 کمال اول و کمال ثانی 

در مورد نفس فرمودند که گاهی نفس را کمال اول و گاهی کمال    های قبل حضرت استاددر درس

  که شیء   است  چیزیگویند. این تحقیق در مورد کمال اول و کمال ثانی است. کمال اول همان  ثانی می

موجود که  هر  به عبارت دیگر کمال اول    .بالفعل حاصل هست. یعنی همان نوعیت و فعلیت یک چیز

هست. پس    ءآن شیکمال اول و یا صورت و حد طبیعی هر شی کمال    شودمیشود    ءبدان شی  ءشی

نفس نباتی که صورت نبات است کمال اول نبات      گویند  کهچنان  کمال اول.  گویندرا می  ءصورت شی

است کمال    ءاست و یا نفس حیوانی کمال اول حیوان است. آنچه مربوط به اصل و بنای وجود اشیا

اند که کمال ثانی اموری  .شودمی   ءآنچه که موجب تکمیل نوعیت شیست. اما کمال ثانی  ا  هاآن  یهاول

اول  کمال    . مثال از آثار و تبعات صور نوعیه فعلیه هستند  ییعن  د.از نظر رتبه بعد از کمال اول هستن

شود کمال اولش  یت انسان است که حیوان ناطق است. انسان که حیوان ناطق است میانسان همان نوع

کمال اول یعنی  . به عبارت دیگر  شود کمال ثانیکند میولی وقتی قدرت بر نوشتن و خواندن پیدا می

مثل صورت نوعیه    . گویندکند و آن را صورت نوعیه می تحقق پیدا می   ن آچیزی که نوعیت نوع به    نآ

تیر در صنایع. کمال اول در مقابل کمال ثانی است و  وو صورت نوعیه شمشیر    آب و آتش در طبایع  

در عین اینکه    ،از اوصاف تابع کمال اول هست. کمال اول در عین حالی که فالن صورت نوعیه است

صورت نوعیه آب  گفتیم  دارای کمال ثانی هم هست. یعنی مثال آب که  است    ء صورت نوعیه یک شی

اش  لیهویا شمشیر کمال ا  ی.کمال ثانشود  وقتی سرد و شیرین باشد می  شود کمال اولیه آب ولیمی

این تیزی و برندگی. یا انسان وقتی    نی.شود کمال ثاوقتی تیز و برنده باشد می   شمشیر هستهمان شکل  

انسان کمال ثانی  در  . گفتیم برودت آب و علم و قدرت  هست  اششود کمال ثانیکه عالم و قادر می 

ولی کمال اول نفس یعنی جان داشتند و اصل کمال و کمال    .باشدکه کمال اولند می  ،صور نوعیه خود

  گوییم. می که برای کمال اول  است  فیاصاول هر جسم طبیعی ذوحیات است. کمال ثانی این او

 از نظر ارسطو و ابن سینا   اول و ثانی کمال 

بعد    اما ارسطو و ابن سینا کمال را در جاهای مختلف استفاده کردند. ارسطو از کلمه کمال در ما

خواهد بیان  وقتی سعادت انسان را می    و  الطبیعه و علم نفس و در اخالق از کلمه کمال استفاده کرده

کند. ارسطو نفس را یک بار صورت گرفته و بار دیگر آن را کمال اول  کند از کلمه کمال استفاده می

م  ئ را امری قا  نداند و آتعریف کرده. اما ابن سینا نفس را اصل تشکیل دهنده بدن موجود زنده می
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با ند وکمیمادی دارد معرفی  غیرذاتی  بالذات که   ابلی  مانند ارسطو نفس را کمال اول  ز هم  ن سینا 

کنند. و استاد در درس فرمودند گاهی نفس را کمال اول و گاهی کمال ثانی تعریف می کندتعریف می 

کند و در یکبار نفس را صورت بدن طبیعی تعریف می برای تعریف نفس    ،ارسطو در بحث علم نفس

کمال اول یا    .گیردکند. کمال نخستین در برابر کمال ثانی قرار میادامه آن را کمال اول تعریف می 

فتاده است. پس به این یافته یا فعلی که به کار نی  عیینبا قوه ای است که ت    مرادف  ،فعلیت نخستین

اش.  نیا این می شود کمال ث  ،اما به کار بردن قواکمال اول برای جسم زنده هست ،،  ترتیب نفس فعل

واسطه بین کمال و کامل شدن هست که احتماال ممکن است به کار    ینخستین یا کمال اول نوعکمال 

و امری که فعلیت محض    هست  عنی امری که بین قوه محض و فقدانی  این واسطه  .گرفته شود یا نشود

ای که بر وجود داشتن و دارا بودن داللت  برای قوه  است   در واقع نوعی به سوی فعلیت رفتن.  است

اول برای  رد که نوعی غایت و نهایت هست که همان به کار گرفته شدن هست. اینکه ارسطو واژه  دا

یعنی اول باید یک  .  به به کارگرفته شدن هست  کمال اول را استفاده کرده برحسب تقدم داشتن نسبت

ل  گوییم کمال اوداشتن، یک وجودی باشد و بعد این به کار گرفته شود به خاطر همین نفس را می

  را به کار ببریم یعنی نفس باید فعلیتی مثل داشتن علم   ن باشد بعد بخواهیم آ  چیزی  اول بایدن  هست چو

س آن علم را به کار  پس  ، آید. یعنی اول باید علم داشتشد بعد فعلیت به کار بستن علم می با   داشته

س علم داشتن بر به کار بردن علم تقدم زمانی دارد. به این دلیل که نفس کمال اول جسم طبیعی پبست.  

برای بدن ارگانیک طبیعی که بالقوه دارای حیات هست.   شود کمال اول مینفس  هر بالقوه زنده هست.  

چشم    غایت و عملکرد  ، نیدد  ،دیدنش باشدن  مثال دیگر: اگر چشم یک مخلوق مستقل باشد و فعلیت آ

اول چشمی باشد که    چشم ابتدا مقدم بر دیدن باشد باید  ، بایدشود اما به منظور این بالفعل دیدنمی

  یعنی چشم بالقوه برای دیدن و بینایی وجود داشته باشد   د.فتاش که دیدن هست اتفاق بیبعد کمال ثانی

بیند. برای نفس هم چنین  بالقوه میه عنوان مخلوقی است که  از این رو بینایی فعلیت نخستین چشم ب

ای جنبه بالقوه  گویند اما  است جنبه مهم این فعلیت نخستین این است که درسته نفس را صورت فعل می 

هست. مثال دیگر: چاقو و بریدن چاقو. بریدن فعلیت چاقو است    از صورت نهایی یا فعلیت نهایی هم

دیدن و بریدن نوعی قابلیت و دارا بودن و توانا بودن این    بینابین  .طور که دیدن فعلیت چشم است  انمه

ندگی یعنی وجود بینایی و وجود بریدن یعنی قابلیت  برای دیدن و بریدن هست که این دارندگی و برّ

 گویند همان کمال اول.را می  هاکه این . برای دیدن و بریدن

چشم یا وجود چاقو که این بودن  هایی که گفته شد، کمال اول بودن نفس هست مثل وجود  در مثال  

اما کمال دوم به کار بردن و انجام دادن هست    ،بیانگر دارا بودن است بدون اینکه به کار گرفته شود
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کند ای می. ابن سینا هم در تعلیقاتش اشاره گویند کمال ثانیهمان عمل دیدن و بریدن این را مییعنی  

  عطي ربنا الذي ا»  :که  ن ای از قرآکند به آیه ای میارهکتاب اش   و در همان  ثانی  به کمال اول و کمال 

داند و هدایت را کمال ثانی. ابن  ابن سینا اول خلقت را کمال اول می   نییع  «ثم هديخلقه    ءكل شي

را کمال ثانی تعبیر کرده. به این ترتیب نفس کمال    ءرا کمال اول سپس هدایت شی  یءسینا وجود ش

   . کند عالی است از آنجا که سایر کماالت به جسم عالی بعد از تحقق وجود نفس بروز پیدا می   مجس

  ء برای شی  بودن  معنای کمال اول به معنی ذاتیِ  شود.ای جسم عالی محسوب می رلذا نفس اولین کمال ب

کمال اول  نیست کمال ثانی است.    ء می شود کمال اول و آنچه ذاتی شی  است  ءاست. آنچه ذاتی شی

نابود شدن کمال ثانی    رود.بین رود ماهیت جسم هم از بین می  کماالتی است که اگر باطل شود و از

اصالح   ءشود بلکه اگر کمال ثانی وجود داشته باشد آن حاالت شی نمی ءسبب نابود شدن ماهیت شی 

کمالی است که  ن  شود. خلق آن کمالی است که در وجود و بقایش به آن نیازمند هست. هدایت آمی

شود  یآن نوع بالفعل م  به واسطهنوع  نیازی ندارد. کمال نخست چیزی است که    ندر وجود  وبقایش به آ

که بعد از حصول    و وجود شمشیر و منظور از کمال ثانی آن فعل و انفعاالتی هست شمشیرشکل مثل 

اما نتیجه اینکه کمال ثانی و اول در علم النفس  ، ندگی شمشیرشود مثل برّاز آن صادر می ءنوعیت شی

نا  عاز نظر ارسطو نفس کمال اول برای جسم طبیعی که دارای حیات بالقوه است. کمال اول در این م

همان تحقق و به کار بستن    ءن کمال شییای از قوه را در خود دارد و بر این اساس کمال نخستجنبه

حقیقت و ذات نفس است و از این جهت که وجود دارد و من  از نظرابن سینا کمال اول    .هست  ءشی

عالم    تعامل با خودش و  در   ،کمال ثانی است. بعد فعلیت نفس است که نفس  دهدفرد را تشکیل می 

 کند و در مرحله ذات خود به شهودیدا میپدهد و از عالم خارج ادراک  می  وزبر  خارج این فعلیتش را

را  ن  کمال ثانی آ  ،حرکت نفس در تعامل با عالم خارج و طی مراتب نفس  رسد و همینفعال می   عقل

بر بدن که تدبیر می تشکیل می  کند رابطه نفس با بدن را باعث شهود عقل فعال  دهد و اشراق نفس 

    .دهدرا تشکیل می  ن شود و کمال ثانی آمی

 تحقیقات حضرت استاد در کمال و هدایت 

و هدایت مطلبی را بیان کرده بودند. فرموده بودند    منیر در مورد کمال حضرت استاد در کتاب سراج  

 : هست. و فرمودند در  فلسفه اصطالحی هست که  ء هست و کمال دوم هدایتکمال اول اعطا

 هدایت فرمودند  پیرامونای از سوره طاها را  استاد آیه  «ول والهدایه كمال الثانيكمال اال  عطاءاال  » 

پس    .رکس دو چیز دارد یک حیات دو هدایته  «خلقه ثم هدي  ءكل شي  عطيالذي اقال ربنا    » 

کمال   اعطیف از عبارت  ابتدا به انسان حیات را بخشید سپس راه هدایت را برای او فراهم کرد. هد
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شود کمال اول و وقتی که  می   ه،این عنایت خدا مبنی بر اعطای وجود اولی  .کمال ثانی  اول و هدایت 

خلقت    ند یعنی آرهمه موجودات وجود دا به  شود کمال ثانی پس خداوندکنند میهدایت میها را  آن

 شود کمال ثانی و این هدایت از خود ذات هست.  ها می نشود کمال اول و هدایت آاولیه می

 هدایت بیان عرفانی در  

  . هدایت والیت هستبیان عرفانی فرمودند که هدایت اصلی  در مورد هدایت  ر حضرت استاد  خدر آ

و مثالی را حضرت استاد    كانال والیت خودش را بسازد  ازد  است كه انسان بتوان  نباالترین هدایت آ

را هدایت و به حق نزدیک    بگوییم که کانال والیت چگونه انسان  خواهیم  بیان کردند که اکنون می 

کند؟ برای تجسم این مطلب اول حضرت استاد اشاره کردند به هدایتی که دالتون شد وقتی هسته  می

شیرازی یک بیان عرفانی را      خاناینجا از بیان صدر الدین سید علیاتم را شکافت هدایت شد ولی  

از    )ص(گفتند که وقتی پیغمبرحدیث معراجیه را    )ص(حضرت استاد بیان فرمودند که از قول پیغمبر

شما پیغمبرید    )ص(یا رسول اهلل   پرسیدندن جمع شدند و  معراج برگشتند چند نفر از یارانشان دورشا

فرمودند:    )ص( جا با شما چگونه سخن گفت؟ رسول خدان چرا خدای متعال شما رابه معراج برد؟ در آ

م  فرمودند: وقتی دید   )ص( با من سخن گفت. حضرت رسول   )ع( اولین بار حضرت حق با زبان علی

  ؟من مخاطب تو هستم یا علی،  زند گفتم ای خدای منبا من حرف می   )ع( خدا با زبان حضرت علی

و    هستی  یعنی تو به من متصل  .را از نور تو  )ع(حضرت حق فرمود تو را از نور خودم آفریدم و علی

با تو سخن گفتم تا اطمینان قلب پیداکنی    )ع(و خداوند فرمود با زبان علی . به تو متصل است  )ع( علی

   .تو به اوست بّحبیشتر از   )ع(من به علی  که حبّ

هر آنچه از  یعنی    «علي ابن ابي طالب  مومن حبِّ الصحیفه  »حدیثی را فرمودند که    باز  در ادامه

و روزه    نبود نماز  )ع(. اگر حب علیاست  )ع(شود با حب علي   مقبول  اعمال و كردار و گفتار انسان

نبودهیچ  قبول  باز می کدامشان  القرآ  »فرمایند. و  العلي و علي مع  یعنی اصل، عین،    «نالقران مع 

و شیعیان او در روز    )ع(است. یعنی علی  )ع(و عینیت علی   )ع(و عینیت قرآن علی  مجاری و مبانی

  باید این چه ارتباطی با هدایت دارد؟ حضرت استاد: از کانال والیت انسان    .قیامت سعادتمند هستند

کند و به کانال والیت مرتبط  یابد شوق والیت پیدا میها را میشود و انسان وقتی این عظمت  هدایت

آن می از طریق  و  برویم سخن    .شودها هدایت میشود  به سوی توحید  از طریق والیت  ما  اگر  پس 

 توانیم بپذیریم. فرمایند خدا و قیامت هست را میمی حضرت علی)ع( که 

  



                                                مؤسسه قرآ ن و عرتت حمکٌة صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد عالمه 

 

177 

 

   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1401/ 16/01تا  10/12/1400از تاریخ:  

 بسم ا... الرحمن الرحیم 

 29/2/1381تاریخ درس:، 9/1/1401تاریخ ارائه: ، خانم رنگین کمان  دهنده: ارائه 

با عبارت     « قد تکون عقلیه و قد تکون خیالیه  ءو تلک صوره للشی»حضرت استاد این درس را 

کنیم بعد سراغ  بررسی  را ای از دروس گذشته  صه ال از جلد هشتم اسفار. خ  369صفحه   کردند.  شروع 

از صفحه   .بررسی خصوصیات درسی حضرت استاد هست   در این ارائه،  هدف اصلیمتن اسفار برویم.  

ن در این چند جلسه گذشته درس  آلاز جلد هشتم اسفار یک دور دوره کردم مباحثی که تا به ا  366

 .گرفتیم

 نظر سهروردی در حدوث بودن نفس 

 ن تقدم الحتجاجات علی بطو من اال»  صه مباحث قبل بودال بحثی عنوان شد که آن هم خ  366صفحه   

قول  االرواح  اال ابدانها  علی  حکمنسیه  در «،  شراقاال  هصاحب  بحثمان  مدت  یک  باشد  یادتان    اگر 

 بود و مباحثش این بود که آیا   احتجاجاتی بود که صاحب حکمت اشراق یعنی سهروردی مطرح کرده

عنوان انوار مدبره قبل از بدن بودند یا خیر؟ و هدفش همان وجود نفس قبل از تن بود. که آمد بحثی  

اسم این انوار    اگر انوار مدبره قبل از تن باشند، وجودشان معطل است چون تنی وجود نداردگفت  .  کرد

هم انوار مدبره هست یعنی اساسشان برای تدبیر هست. خب قبل ازاین عالم ناسوت که تنی نبوده که  

 اند.اند یعنی معطل ها تعطیل پس این .ها تدبیر کننداین

 صدرا به سهروردی پاسخ حضرت 

هست.    367این جواب صفحه    .دادند  او  جواب به  صدرا یکال چنین بحثی را مطرح کرد و حضرت م 

ان الوجود  »  گفتند  ند.داد  او  صدرا آمدند یک جواب به ال م  را بیاورم.   370تا  366سعی کردم صفحات  

بدانید این وجود مفارقی نفس غیر از    :صدرا آمدند گفتندال م«  المفارقی للنفوس غیر الوجود التعلقی لها

وجود تعلقی است . من قائل بر این هستم. یعنی در برابر نظر سهروردی که آمد گفت نفس آیا قبل از  

  ال حضرت صدرا آمد گفت نفس دوتا وجود دارد اص،  بدن هست یا نه اگر قبل از بدن است معطل است

ی است. مفارق یعنی چه؟ فرقت دارد قتن مفاری و یک وجود تعلقی . وجودش قبل از  قیک وجود مفار

آنجا   وییدبا هم مقایسه نکنید بگ .اشنشئه ناسوتی فرق دارد باال از تن. آنجا وجودش بسیط است . اص

یعنی حضرت صدرا فرمودند نفس یک وجود مفارقی    هست   نفس یک وجود  ندگفت  ندمعطل بوده. آمد

متجزی است و  دند نفوس در نشئه عقلی بسیط وغیرآمدند فرمو 368دارد ویک وجود تعلقی. صفحه

آن نشئه یک نشئه دیگری است برایش    .اشتغالی به جسم ندارد بنابر این تعطیلی هم برایش معنا ندارد
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اگر در    ،کندی از وجودش دارد حالت فعال پیدا میبخش دیگر  ،یک رسالت دیگری در آن نشئه دارد

  . معاشرت تن رهایی داشته باشد، آن موقع معطل است و  نشئه تعلقی از تدبیر

  :فرمایدصدرا میال حضرت ممطرح شد بعد    368حهتا صف   366مباحث کلی بود که در صفحه    این

 وجود مفارقی اش چیست؟نیم؟ وجود تعلقی نفس و  کشوید ما در مورد چه صحبت میمتوجه نمی 

اگر متوجه  «  هذ ا مما یحتاج درکه الی ارتفاع بصیرة القلب عن حد علم الیقین الی حد عین الیقین»

ی داشته و هیچ  قاین موضوع که نفس ما و شما در یک نشئه عقلی یک وجود مفار  رکبدان د  دشوینمی 

نیاز    «ارتفاع بصیرت القلب عن حد علم الیقین الی حد عین الیقین»تعلقی به تن نداشته این درکش به  

رود از حد علم الیقین به حد عین الیقین برسد تا ما بتوانیم    اال نیاز دارد که بصیرت قلبی ما و شما ب  .دارد

ما ذکرته    :فان قلت»: فرماینددهند میمی این حقیقت را درک کنیم این جوابی است که حضرت صدرا  

اش را دادند  ها مفصل ارائه خاطرتان هست یک درسمان که خانم «، ب الحقیقة و هو ممتنعالهو قول بانق

 .این بود

انقاگر شما می   :فرمایندبعد حضرت صدرا می   ب حقیقت است یعنی شما  ال گویی این حرف من 

ب  ال کند این انقآید اینجا وجود تعلقی پیدا می مفارقی داشته بعد می گویی نفس اول وجود  داری می

. من به شما پاسخ  ال باشد ک  باشد منقلب شده  تواند یک موجود دوتا وجود داشتهحقیقت است نمی

هذا   :»ویندگمی  دنهدین پاسخ ماکنند خودشمطرح می  ان سوال راصدرا خودشدهم که نه حضرت  می

ب شیء وقتی است که  قال ان  .ب حقیقت نیستالاین انق  دنویگمی «،    ب الحقیقة فی شیءاللیس من انق

ماهیت د به  ماهیتی  منقلب شود و هیچ ماده مشترکهوجود  نداشتهیگر  چیز    ال . یک چیزی کباشد  ای 

حقیقت بسیط دیگری  باشد یا یک حقیقت بسیط به یک    ای نداشتههیچ ماده مشترکهدیگری بشود و  

 .بیان کردند های صبح مفصلها در ارائهشود. خانم  تبدیل

گویم من می  ه.ب حقیقت باشد و باطل باشد نال پذیرم که این انق: من نمی فرمایندمی حضرت صدرا

  د ب حقیقت نیست بلکه اشتداد وجود است. نفس وجود مفارقی داشته بعد وجود تعلقی پیداکنال این انق

ب حقیقت  ال باشد این اسمش انق  دوباره اشتداد پیداکند و برگردد یک سری صفات جدید را کسب کرده 

وصاف ذاتی دیگری غیر از آنچه نیست. اما اشتداد وجود در کمالیت و استکمال صورت جوهری که ا

دارم که وجود گوید من قبول  . می این ممتنع نیست  کردهبیان   ال طبق اصولی که قببوده کسب بکند،    لقب

آید که یک بخشی از  بعدا بحثش می   المفارقی نفس در عالم پیش از ناسوت بوده در قرب اله بوده حا

داشته ده باید وجود تعلقی با این بدن می اموجودش وجود تعلقی بوده پس باید به این عالم ناسوت می
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ب طبیعت نیست و بعد یک بحث  ال قان  ال گردد و اسم این اصکند و بر می و بعد دوباره اشتداد پیدا می

گوید یک مثال خیلی معمولی برایمان زدند گفتند کند. میصورت طبیعی، مثالی و عقلی را مطرح می

طور که شما در عالم ناسوت    گوید ببینید همان می.  ندککند اشتداد پیدا می صورت طبیعی تکامل پیدا می

توانید  بینید میاش را میصورت حسی  ،بینیدرا میبینید دارید صورت طبیعی گل  دارید یک گل را می

ها  در خیالتان یک صورت برایش حاصل کنید و یک صورت هم در عقلتان برایش حاصل کنید این

کنند . بعد مفصل  های مختلف تجسم پیدا میاند که به صورتب حقیقت نیستند بلکه یک حقیقت ال انق

کبیان می و عقلی شدتکنند  آن  ش قویه آن صورت خیالی  با  ما  این صورت حسی است که  از  تر 

ن در این نشئه  های حسی است که ما با آن مشغولیم ولی ما اآلتر از صورت المشغولیم آن حقیقتش با

ان  »ها کلیت مطلبی بود که در چند جلسه گذشته رد و ایراد شد و مطرح شد. و بعد  ناسوتی هستیم. این

مطرح    آیندکنند که هدف از صورت عقلیه و خیالیه چیست؟ اساسا می تثبیت می  دنیآمی  «شیاءالعلم باال

پنج درجه فقط باشد    علمم ال  مثیعنی من که عالم هستم    .کنند که به حسب درجات قوه عالم هستمی

های مثالی را در همین عالم پیداکنم با صور  نم قدرت گرفت صورتا  مشغولم اگر بتوبا این صورحسی  

نه با این صور حسی که    هستم  رود با صور عقلی طرفالسروکار دارم و اگر بتوانم قوه عالمیتم بامثالی  

 .خدمتتان مطرح شد  29/2/81صه ای از درسال در این عالم هست مشغول باشم . خ

 خصوصیات درسی حضرت استاد 

به درس      خواهم از خصوصیات درسی حضرت استاد چند نکته بگویم که اگر شما توجه کنیدمی

ها،  بود؟ آمدند فرمودند تمام لذت   ه ای که حضرت استاد بیان فرمودند حال و هوای درسشان چهگذشت

اثرهای متفاوت درامور ظاهر و باطن انسان از اشراق و تابش نفس    ها و بروزنمود چهره  ،هاتمام چهره 

  :اشراق نفس است . فرمودند  ها همه ازها وحقیقت یقین  ،هاتصدیق   ،است. گفتند که تمایز بین تصورها

ها را به جوش  اندازد به قوای ظاهری و باطنی و آننفس ناطقه دارای یک وحدت ظلیه است که سایه می 

فرمودندمی عالم   :آورد.  در  نهفتههرچه  نفس  درون  در  قوه اند  هم  انسان  که  است  همین  برای    اند 

نفس همه قوا در درونش نهفته    .هم قوه تخیل و قوای مختلف را دارد  ،هم قوه یقین دارد  ،تصوردارد

  های مختف بروز های مختلف به صورتاست به خاطر همین است که انسان سایر قوا را دارد و در زمان 

به این درس گذشته.  کندمی مه سید علی ال های تدریس استاد عای که گرفتیم از ویژگیبا یک نگاه 

آن حقیقتی   .که در بقیه دروس دیدید بینید چنانییک حقیقت را می  ( مقامه الشریف ا...اعلی )موسوی  

برتوجه به مباحث علمی متن    عالوه  دارد این است که  که همه ما و شما را پای درس استاد مستدام می 

هایی در نظام زندگی ما و  احث فلسفی، مباحث اجتماعی و نکته کنند از بطن و متن مبش می ال اسفار ت
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بودیم یا چیزی را    شود اگر ما زمانی را با خود بیگانه باعث می  .شما استخراج کنند و برایمان بگویند

شیوه بیان حضرت    در نظام زندگی خودمان، باعث شود به وسیله   ،بودیم در خیال خودمان  گم کرده

 باشیم.   استاد یک گرفت خوب داشته

بیان می   های استاد وقتی دارند کارکرد نفس را در درس   گویند یک کارشناس به  کنند میگذشته 

ها را  هم نحوه کارکرد دستگاه   رود او هم باید به ماهیت رنگ ها استاد باشد، کارخانه پارچه بافی می 

اگر نقصی در رنگی   ،ها بودکارخانه باید اگر نقصی در دستگاهرود به بازدید  این کارشناس که می   .بداند

  چه زمانی  .های فرضی ثابت و مرغوب از آب درآیددهد تا پارچه  باید تذکر  ،کردندبود که استفاده می

شناس قوی باشد. این استفاده  وقتی نشئات گرفته از دید یک کار  آید؟این ثابت و مرغوب از آب در می

دهند اگر نظام خانوادگی خودمان مدیریت به وسیله یک فردی باشد    استاد برای اینکه به ما و شما تذکر

دهد یک خروجی قوی خواهد  کند خروجی که کارخانه می قت نظر دارد و کارشناسی دقیق می که د

گویند اگر کارشناس اسمش کارشناس باشد اما نه رنگ را بتواند  بود. استاد یک بعد اجتماعی را می

های کارخانه همه به هم  بتواند تشخیص دهد تارو پود پارچهغیراصیل را    تشخیص دهد نه نخ اصیل و

ریزد. اینجا اشکال از رنگ و نخ نیست اشکال از کارشناسی است که مولود و مصنوعش باطل از  یم

های ابعاد اجتماعی بسیار زیبایی است که حضرت استاد مطرح فرمودند و  ها جهت این  .آیدآب در می 

 . ند ارتباط به مبحث نفس داد

ویژگی دیگر  استاد  از  حضرت  تدریس  اخهای  مبانی  در  ال تذکر  درست  روش  آموزش  و  قی 

ص و قوا در او باشد تا  ئ خواهد بفرمایند نفس باید همه خصاکه میدر بطن و متن این  ا است.هبرخورد 

خواهند او سخن بگوید وقتی به تخیل رسید با زبان خودش، می   وقتی به تصور رسید با زبان خودش با

گویند اگر نفس یک قدرت جابرانه داشته باشد ، به تخیل  مختلف نفس را برایمان بگویند، می این قوای  

شود با غرور از او رد می  .ویدگتر از آن سخن می الباوید  گبرسد، به اندازه آن تخیل با او سخن نمی

نظام خانوادگی یا  شما که در یک  دهند  ای با او برقرار کند. به ما و شما آموزش می تواند رابطهنمی 

توانی موفق شوی بلکه به هرکدام از ای رابه کار ببری نمی جتماعی هستی اگر یک قدرت جابرانه ا

رسی باید به اندازه خودش سخن بگویی تا بتوانی با او ارتباط برقرارکنی نه  اعضای آن جمع که می 

 اینکه با غرور از او رد بشوی.  

دیگر خ استاد  از  تدریس حضرت  تصوصیات  پی  درس  أدر  بین  در  استاد  اینکه  است.  بودن  ثیر 

امی ما و شما که چه حالی داری  از  این مباحثی رالپرسند  ا  ان؟  استفاده    ن چقدر داریالکه گرفتی 

  رای خود ماهیت فلسفه این هم نکته هستند حتی بگرفتن  ثیرأدهد که استاد در پی تنشان می   ؟کنیمی
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استخدام تک تک واژه ها برای عملکرد صحیح  های حضرت استاد  مهم دیگری است و دیگر ویژگی

کسانی که  (گویند شما بخش وهم را مطالعه کنید نکته قشنگی را به ما می)نکته مهمی است    درزندگی

 .شودشان در وهم میگویند چه کار کنند زندگیها می شان دیگران به آن درمحیط زندگی

 
 

 

 

  



                                                مؤسسه قرآ ن و عرتت حمکٌة صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد عالمه 

 

182 

 

   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1401/ 16/01تا  10/12/1400از تاریخ:  

 بسم ا... الرحمن الرحیم 

  5/3/1381تاریخ تدریس:، 1/1401/ 16تاریخ ارائه:، رجب بلوکاتخانم   دهنده: ارائه 
اش از الهوت  ی عرفانی داشتند از صنمی که ریشهدر ابتدای جلسه گذشته حضرت استاد یک تعبیر

ناسوتیان  های او برای ناسوت. و چون او در ملکوت بود. و سایه و میوه و تنه او جبروتی و شاخه های

راوتش  میوه و ط  صنم سایه و  ن لذاست آ  ، نیاز به چیزی دارند که به سویش بدوند  ،ها دارندیاز به اندازه ن

به عالم ناسوت می  نفس قدسی است که از روح    نصنم اسمش روح القدس است و آ  ایندهد.  را 

القدس کمک اشراقی گرفت و او چون دریاست که اشراق و فیض به هرچه که در عالم ناسوت هستند  

حضرت استاد بیان کردند چنان روح القدس در نفس اثر گذاشت که گاهی روح القدس نفس   .دهدمی

هردو باهم یکی شدند.  یعنی    .را روح القدس دانست و گاهی نفس پنداشت که روح القدس نفس است

در  در جلسه گذشته  استاد  بود که حضرت  عرفانی  تعبیر  اصال    این  فرمودند. چرا  بیان  ابتدای درس 

اد در جلسه گذشته بعد از بیان اینکه نفس چه آثاری دارد به موضوع ارتباط نفس قدسی و  تحضرت اس

بفهمیم چه موضوعی بوده  روح القدس   به متن اسفار و یک بررسی    رفتیم پرداختند و برای اینکه ما 

شویم  از جلد هشتم اسفار. وقتی گام به گام جلو برویم متوجه می  370تا    367صفحات  از  اجمالی داریم  

و اگر فرصتی باقی بماند در مورد   اما از دیدگاه عرفانی خودشان. چرا حضرت استاد چنین تعبیری داشتند  

 روح القدس چند نکته را خدمتتان بیان می کنیم.

و    شد  پرداخته  نفس  حدوث  بر  مبنی  اشراق  شیخ  دالیل  تشریح  و  شرح  به  گذشته  جلسات  در 

ورند و  آحضرت مالصدرا عبارتی را می  . ها هم بیان شدهای حضرت صدرا در رد این دیدگاه پاسخ 

کنند که اگر بگوییم که وجود نفس قبال در عالم عقل  خواهند جلوی یک توهمی را بگیرند و بیان می می

و مادی تبدیل    بعد به صورت متکثره و یک وجود مجرد و واحد بوده و بعد به عالم طبیعت آمده و  بود

اسم این انقالب انقالب در حقیقت است. در جلسات گذشته به این   .یل استتحشده چنین انقالبی مس

و آن توهم این است که اگر  خواهند یک توهمی را بردارند  موضوع اشاره شد. پس حضرت صدرا می 

فکر کنیم نفس در عالم عقل یک وجود واحد بسیط بوده به عالم طییعت آمده متکثر شده مادی شده  

و به این موضوع هم اشاره شد که   محال است.قالب ناین ا ،س قائل باشیمچنین انقالبی را اگر برای نف 

مثال اینکه    .اینکه مفهوم و ماهیتی به مفهوم و ماهیت دیگری تبدیل شود  سه نوع انقالب محال است مثال 

ماهیت    جماد ماهیت   و  مفهوم  به  وقتی یک    . تبدیل شود  حیوانبخواهد  یا  انقالبی محال است  چنین 

  . شودبه وجود یا یک ماده مشترکه دیگری تبدیل می  ،ای داشته باشدماهیتی بدون اینکه یک ماده مشترکه

یا وجود    .ن اینکه استعداد درخت شدن در او وجود داشته باشد به درخت تبدیل شوددومثل یک سنگ ب
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یا    .د چنین انقالبی انقالب حقیقت است که محال استجماد یا نبات یک دفعه به هم دیگر تبدیل شو

مثال عقل اول بخواهد به عقل دوم تبدیل شود یا    . یک مجردی بخواهد به مجرد دیگری تبدیل شود

 هایی محال است. گویند چنین انقالبیخواهد تبدیل به میکائیل شود. می حضرت جبرئیل 

ها از متن اسفار  ز متن اسفار هست. همه اینشود که در واقع ابحث اصلی ما از اینجا شروع می  

گویند چنین موضوعی را چگونه کنیم. میحدود هست عبارت عربی را بیان نمیهست. چون زمانمان م

آیا انقالب است یا نه و چگونه    بیایدر عالم عقل بود به عالم طبیعت  توانیم توجیه کنیم که نفسی که دمی

گویند یمتوجیه کنیم که به یک وجود طبیعی تبدیل شده باشد؟ حضرت صدرا برای پاسخ به این سوال  

ورند که  آکه چه انقالبی جایز است و برای پاسخ به اینکه چه انقالبی جایز است این عبارت را می 

  . ام موجودات عالم نشئاتی از وجود را دارندکنند که تمموجودات اطواری از وجود دارند و بیان می 

باالترین مرتبه وجودی وجود الهی است بعد از وجود  بیان می اله موجحکنند که  ودات عالم ضرت 

کنند که نفس هم  عقلی، وجود خیالی، وجود طبیعی. بعد بیان میند مثل وجود  دارای نشئاتی از وجود

وجود دارد او هم درجاتی از وجود در او وجود    در ذاتشت  بساط  ندر عین اینکه بسیط است و ای

تواند طبق این وجود نفس اگر طبیعی باشد می   . حاال طبیعیوجود خیالی و وجود    ،وجود عقلی    .دارد

با حرکت جوهری استکمال    (جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا)نظر حرکت جوهریه حضرت صدرا  

و از طرفی نفس که مجرد  چنین انقالبی محال نیست    پس  و تبدیل به یک جوهر مجرد شود  .پیداکند

کند قوس نزول را طی کند و به    د بسیط است تنزل پیداحاست و در عالم عقل است و یک وجود وا

 ها در شدت و ضعف وجود است. وجود طیبیعی تبدیل شود این هم محال نیست و تفاوت 

اص  از دیدگاه  موضوع الپس حضرت مالصدرا  این  به  الوجودی  می   ت  می نگاه  اصل  کنند  گویند 

تواند تبدیل به درجات مجرد شود و  وجود است و اگر شدت وجود زیاد باشد یک حقیقت مادی می 

آورند بر اینکه تواند به حالت طبیعی خود برگردد. مثال میباشد می   وجود ضعیف   ت برعکس اگر شد

گاهی  بینیم  ین آسمانی که در خارج می گویند ااطوار و مراحل و نشئاتی از وجود دارند مثال می ،  اشیاء

توانیم آن را تخیل کنیم و را درک کنیم و گاهی هم می  ننی به صورت کلی آعتوانیم تعقل کنیم یمی

و احق   بدهیم ست که شاید بتوانیم اسم آسمان به اوگویند اتفاقا این وجود عقلی و خیالی آسمان همی

 . هست که آن را آسمان بنامیم تا وجود مادی که با یک سری عوارض آمیخته شده

یک موجود مجرد تنزل پیداکند و   اگر موضوع اطوار وجود و اینکهفرمایند: می  مالصدرا  حضرت   

کنند که اگر بگوییم  د و مادی شود این انقالب انقالب محالی نیست و باز بیان می یت بیابه عالم طبیع

وجود طبیعی شده این انقالب  یک  به این دنیا و  بعد آمده  نفس قبال یک وجود واحد بسیط عقلی بوده  
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توانیم به حقیقت  باشیم یعنی ما نمی  نین دیدگاهی را داشتهمحال است باید بگوییم اگر چ  یل است، حمست

توانیم وجود  می م  کنیم هتوانیم این انسان را هم تعقل کنیم هم تخیل  اشیاء راه پیداکنیم چون ما می

ها را می توانیم درک کنیم یک مفهوم کلی از انسان اش را درک کنیم. وقتی انسان را تعقل می طبیعی

به این   لیارد آدمی که روی زمین هستند تعلق گیرد  یتواند به همه این چند می مکنیم یعنی مفهوم انسان 

ئی مفهوم انسان را درک کنیم مثال مفهوم زید وقتی  توانیم به صورت جزگویند درک عقلی. یا مثال میمی

بینیم تری است. گاهی زید را مقابل خودمان می م اسم این درک خیالی یا درک جزئی کنیرا درک می  نآ

برای درک وجود دارد    چنین مراتبی پس وقتی  ها را داشتیم مراتبی از درکپس کنیم. این را درک می

به وجود     آیدکه می  تتواند به عالم طبیعهم که در عالم عقلی یک وجود واحد بوده می  این نفسی

 طبیعی تبدیل شود و چنین انقالبی محال نیست.  

های کره زمین به همه انسان  ،مفهوم کلی انسان  کهچنان  است که  نکنند اینکته بعدی که بیان می

  شود به نظر شیخ اشراق  ربگیرد پس چنین وجود مقدسی که روح القدس نامیده میتواند تعلق  می

می  دالنوع هست  که  متنی  باشد.  انسانی  کثیره  نفوس  تمام  که  تواند جامع  بود  این  شد  بیان  اسفار  ر 

  تواند حمل شود موجودی می   هستمفهوم کلی انسان بر همه افراد انسانی که در عالم طبیعت    کهچنانی

پس برای همین بود که حضرت    .تواند جامع تمام نفوس کثیره انسانی شوده روح القدس هست میک  هم

حضرت    و  استاد ربط روح القدس و نفس انسانی را بیان کردند که درک چنین مفاهیمی سخت هست 

درک کنند طبیعی    حقیقتش را  تواننداین را جز صاحبان خرد و برخی افراد خاص نمی  فرمایند:صدرا می 

 گنگ باشد.  شاید هست که چنین مطلبی برای ما  

خواستند بیان کنند و از ارتباط نفس قدسی با روح  ای که حضرت استاد می بحث اصلی ما و نتیجه 

اند اطواری از وجود را برای نفس قائل برسند این هست که گفتیم مالصدرا    آن  خواستند بهالقدس می 

بیان کردند طبق اصالت تواند از مرحله وجود  بق نظریه حرکت جوهری این وجود می وجود و ط  و 

ترین مرحله وجودی پس وقتی که یک وجودی به شدید   طبیعی استکمال پیداکند به وجود عقلی برسد.

خواهند به موضوع کمال نفس بپردازند و می خواستند  خود برسد آن موقع است که کمالش رخ داده و می 

باالتریقابلیت رسیدن به مرحله ملکی هم دارد یعنی می  نفس   ،دیبیان کنند از حیث وجو به  ن تواند 

ترین مرحله وجودی برسد و وقتی یک وجودی نشئات عنصری، نباتی وجودی برسد. به شدیدمرحله  

رسد که دیگر  دهد به مرحله ای میکند و یک تکاملی در جوهرش رخ می و حیوانی اش را طی می 

گویند رسد و می روحانی است معنوی است آنجاست که به مرحله نفس قدسی میجسمانی نیست بلکه  

رسد  است؟ وقتی به درجه عقل فعال یا روح القدس یا جبرئیل می  چه زمانینهایت تکامل نفس قدسی  



                                                مؤسسه قرآ ن و عرتت حمکٌة صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد عالمه 

 

185 

 

   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1401/ 16/01تا  10/12/1400از تاریخ:  

گویند که آخرین مرحله تکاملی نفس ناطقه  ها عناوینی است که برای روح القدس عنوان شده میاین

رسد که دیگر نیازی به ماده و تعلقات جسمی ندارد و  عقلی می   تحدی از کماال   که به   است  وقتی

روح القدس   است اسم این مرحلهکند اسم این مرحله عقل فعال ه را اراده کند بالفعل مشاهده می هرچ

گیرد یعنی او در اختیار و تدبیر نفس قرار می  ءدر اینجاست که باطن و ملکوت تمام این اشیا.  است

اند به قدرتی دست پیداکند که درتمام موجودات تصرف کند و در نتیجه غایت و محصول آفرینش  تومی

بیان می اسفارحضرت صدرا در وصف عقل فعال این  9شود. که در جلد کنند که عقل فعال یا  گونه 

او    . سیمرغشود تحت عنوان عنقا یا  ای رمز وار بیان میه گونه نزد عرفا بی یا روح القدس  فرشته اله

ر گیرد اکند و هرکس در پناه آن قرخفتگان خواب غفلت را بیدار می  ای قدسی است که ندایشپرنده

سوزد. پس استکمال تمام خالیق با انواع کماالتشان و نیز رسیدن سالک به  اگر که در آتش نرود نمی 

ند  دسانی آن بیان کرحاجاتش با یاری این پرنده قدسی است. نام دیگری که حضرت صدرا در جنبه ان 

 عنقا یا سیمرغ است. 

لحاظ درون دینی   یم چون از مباحث مهم است که هم ازتوضیحی هم در مورد روح القدس بده 

اش. در مورد اینکه حقیقت  مهم است هم از لحاظ قرآن و روایت و هم از جنبه برون دینی و فلسفی 

 ها آن   مفسران طبق آیات قرآن  گاه غالبددی  از جمله  روح القدس چیست احتماالت مختلفی بیان شده

گویند چون یک قداست و روحانیتی دارد و  آورند که روح القدس همان جبرئیل است و میدالیلی می

گویند روح القدس یا جبرئیل. این دیدگاه غالب مفسران  شود اسمش را میباعث زنده شدن دین هم می

. در بعضی روایت او را از عالم امر شده  عنوانهست. اما در روایات تعابیر مختلفی برای روح القدس 

را رساندن وحی    ودانند و کار ادانند یعنی روح القدس را موجودی از عالم امر و غیر از مالئکه می می

تر  ای بزرگ)ع( هست که روح القدس فرشتهگویند در روایت از امام صادقی ها میدانند بعضبه انبیا می

همراه امامان شیعه نیز    )ص(پس از پیامبر  بوده  )ص(از میکائیل و جبرئیل معرفی شده که همراه پیامبر

  . که در شب قدر به همراه مالئکه نازل شده  روح القدس را همان روح دانستند  در بعضی روایات  .هست

آن  اگر  کرد و  گویند روح القدس نیروی غیبی است که عیسی مسیح با آن مردگان را زنده میبعضی می 

ضعیف ا  ر موتر  در صورت  القدس  روح  بگیریم  نظر  می در  یاری  مواردی  در  را  ها  بعضی   .کندمنان 

همان عقل گرفتند و در دیدگاه فلسفی روح القدس  گویند صادر نخستین هست یعنی روح القدس را  می

 عقل فعال هست. همان یا  و  همان جبرئیل
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 «الرحیمبسم اهلل الرحمن »

 5/3/1381تاریخ درس:،  23/1/1401تاریخ ارائه:، هنده: خانم کمالی ارائه د 

ا... از تحقیقات زنده یاد حضرت استاد فیلسوف متاله سید علی موسوی )اعلی  370مبحث نفس صفحه

 مقامه(. 

 ابراز اثرات نفس در ناسوت
تابد بر امور  می بحث در ابراز اثرات نفس در جهان ناسوت است. در مباحث قبلی بیان شد كه نفس  

آید. وقتی به خیزش  ظاهر و امور باطن. وقتی كه تابید یعنی آنچه كه درون آن موجود هست به خیزش می 

گوید من هستم. این مبحثی بود كه بیان دهد. هم به خودش و هم به دیگران میآمد خودش را نشان می 

 شد. 

س به نوع دیگری است صنمی از عالم  فرمایند: تعریف نفحضرت استاد می   5/3/1381اما در تاریخ   

های آن  اش در عالم جبروت است و شاخه جبروت آمد. این صنم ریشه اش در عالم الهوت است و تنه 

اش برای عالم ناسوت است كه آن موجوداتی كه در عالم ناسوتی هستند  در عالم ملكوت و سایه و میوه

گویند: یك حقیقت  ظر بعضی از فالسفه هست كه میآن وجودات بیایند از آن بهره گیرند و بچشند. این ن

واحدی چون روح القدس هست و این روح القدس چنان در نفس اثر گذاشته كه این نفس را مانند  

پندارد كه خودِ نفس هست و همچنین وقتی بیند میخودش كرده. یعنی وقتی نفس روح القدس را می

وح القدس هست. حضرت استاد فرمودند: این مطالبی  پندارد كه خود ربیند می روح القدس نفس را می

ا...مقامه( هست كه در هیچ كتاب  شود مقدارش از استادم زنده یاد شیخ محمد علی الهی )اعلیكه بیان می

كند و  كنیم و این مطالب را تنها با عنوان دل در دل و جان در جان منتقل می توانیم پیداو منبعی ما نمی 

 بهای استاد را بدانیم و در دل و جانمان جای دهیم.این تحقیقات گران  شاءا... قدربس. ان 

پیرامون نظرات فیثاغورث هست    5/3/81های جلسات قبل بودند، اما ادامه درس  ها خالصه درس این

 كه حضرت استاد چند نظر فیثاغورث را بیان نمودند.  

 نظرات فیثاغورس و نظرات حضرت استاد برآن 

اند در واقع به آثار خاص روحاني هستند  بود موجوداتي كه در عالم روحانيین  یكی از نظراتش ا-1

خواهد  هایي كه در عالم ماده هستند آثار ماده را دارند. یعني مي یعني آثارشان روحاني هست و آن 

 بگوید مجرد كارش مجرد هست و ماده هم كارش ماده هست. 

گوییم این ماده در واقع غالف  توانیم بپذیریم بلكه ما می دهند: ما این را نمی حضرت استاد پاسخ می 

آن مجرد هست. یعنی این غالف باید باشد آن مجرد هم باید باشد كه آن مجرد اثر در این ماده بگذارد.  
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گذارد. پس هردوی اثر میآورد، وقتی به شوق آمد، روی ماده آید مجرد را به شوق میپس این ماده می

 ها باید باشد و بر هم تاثیر بگذارند این یك نظر فیثاغورث بود.این

یعنی وقتی یك انسان در   .هر شرف به وحدت بستگي دارد نه به كثرتنظر دیگرش این بود كه    -2

دوست  اش چند تا صنم دارد صنم خانه دارد، صنم مقام دارد، یا  صنم بچه دارد، یا كتابی را  زندگی

كند و بقیه  آید مثال صنم كالس رفتنش را انتخاب میدارد، یا مكتبی را دوست دارد چندین صنم دارد می 

 كند.ها یكی را انتخاب می رسد. یعنی از این كثرتكند و اینجا به یك وحدت می را رها می 

م نظر سمپولیسمی  فرمایند: این نظر شما یعنی یك بُعد را فقط ببینیدهند میحضرت استاد پاسخ می  

گرا باشد.  گرا آفریده و باید كثرت گیر شدن درصورتی كه حضرت حق انسان را كثرت هست یعنی گوشه 

اش را بايد داشته باشد، سركار بايد برود، بچه و زندگي بايد داشته باشد، اما  يعني انسان خانه و زندگي 

اش زديك كند، او را اوج دهد، به روح قدسي ها صنمي را بايد انتخاب كند كه او را به حق نبين اين صنم 

آیید آییم حضرت استاد فرمودند این كالسی كه شما می . مثال ما كالس فلسفه الهیه میاو را نزديك كند

داری شما، شوهرداری شما، زندگی شما، كار شما همه در این مسیر قرار گیرند یعنی این كالس  باید بچه 

ها  ای زندگی ما اثر بگیرند و در این مسیر حركت كنند. نه اینكه همه آن هفلسفه الهی در تمام آن زاویه

را رها كنیم بیاییم به كالس. باید اثر كالس در كل زندگی شما قرار گیرد و در این مسیرحركت كنید تا  

 اوج بگیرید. 

از این مركز الوهیت روح القدس    .مركز و محور عالم مظهر الوهيت است نظر دیگر فیثاغورث:  -3

فرمایند ما كمی نظرش را  جوشد كه حضرت استاد می جوشد و بعد از روح القدس نفس قدسی می می

قبول داریم و لی ما معتقد هستیم حضرت رسول اهلل)ص( و حضرت فاطمه)س( و حضرت علی)ع( و  

یعنی   هستند.  مظهریت حق  از  ما  معصوم  معمي امامان  بگوييم  مظهر  خواهيم  از  عينيتشان  ما  صومين 

جوشند ما  گوید روح القدس و نفس قدسی از مظهریت میمانند اینكه وقتی فیثاغورث می  الوهيت است. 

خواهیم بگوییم ائمه معصومین ما آن مظهریتی هستند كه جوشیدند. تا اینجا نظریات فیثاغورث  هم می 

 بود.

 اطوار وجود و رسیدن به عقل فعال 

ه حضرت استاد فرمودند وقتی مالصدرا اطوار وجودی را بیان كرد و بعد نقل  قسمت دیگری را ك

كرد از فیثاغورث وقتی به عالم خلسه رفتم یك وجود عقلی مفارقی را دیدم كه به من معارف را القا  

كند پرسیدم كی هستی؟ گفت من همان تو هستم اما حقیقت كلی تو هستم. حقیقت تامّ تو هستم. من  می

 تر.خواهد بگوید من همان تو هستم منتها كامل ام هستم ولی تو ناقص هستی. می كامل و تم 
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كه حضرت مالصدرا    369گردیم صفحهتر باشد بر میبرای اینكه این موضوع یك مقدار قابل فهم  

فرمودند اطواری از وجود را برای نفس قائلند و طبق اصالت الوجود و طبق نظریه حركت جوهری این 

د از مرحله وجود طبیعی استكمال كند و به وجود عقلی برود و باز وجود نفسی و از  وجود می توان

یعنی می  به وجود عقلی رود  نفسی  به شدید وجود  بگوییم یك وجود است ولی  ترین مرحله  خواهیم 

رسد. وقتی به درجه عقل فعال رسید یعنی  تواند برسد یعنی آن موقع به كمالش می وجودی خودش می 

طبیعی زمانی كه ترقی كرد و به مرحله عقل فعال یا روح القدس رسید دیگر نیاز به ماده و  همین وجود 

تواند تدبیر كند و به قدرتی برسد كه تمام موجودات را تصرف تعلقات دیگر ندارد آنجا هست كه می

ك  ای برسد كه با روح القدس ی كند در نتیجه غایت و مقصود آفرینش همین است كه انسان به مرحله 

 شود.

 انسان کامل 

شود. انسان یك واقعیتی دارد كه  نتیجه: انسان در موطن عالم حس و خیال و وهم و عقل خالصه نمی 

تواند به مرتبه عالیه برسد و باالترین عظمت انسان خودشناسی او هست كه اگر خود  گسترده است كه می 

انسان كامل مثل  اعالی الهی و غایت شود.  رساند و انسان كامل میرا بشناسد او را به اوج عظمت می 

و هركس انسان كامل را بشناسد، خدای سبحان را شناخته زیرا انسان كامل با هریك از   كبرای اوست

اوصاف و جلوه های وجودی خود غایتی ازغایات الهی است و حقیقت محمدیه)ص( به دلیل اتحاد با  

گشایی مراتب موجودات از  دارد و پیدایی و چهرهاسم اعظم حق بر همه مظاهر و تعینات احاطه كامل  

مراتب تجلی و فیوضات او هست چون بدون واسطه)چون ما در مرتبه پایین با واسطه باید به آن مرحله  

نماید  ا...)ص( بدون واسطه كماالت هستی را از آفتاب ذات احدیت دریافت می رسول  عالیه برسیم( ولی 

گیرند و پرتو فعلیت و ظهور پیدا اند از آن نور وجود می ظلمت عدم   نشینانو به حقایق دیگر كه تاریك 

صفات عالیه    ی أسمای حسنای خدا و همه كنند. یعنی انسان كامل محمدی)ص( آیینه تمام نمای همه می

های ثابتی كه در  خدا هستند. پس پرتو خورشید حقیقت و و جود منبسط هستند كه از اعیان ثابته)عین

 كند.ها را از لوث عدم تطهیر می زداید و آنظلمت عدم را می ا... است( علم

پس چون پیامبر اعظم)ص( مظهریت حق هستند، فیثاغورس هم گفت ما یك مركز و محور داریم یك  

فرمایند مظهریت، اینجا پیامبر اعظم است. پس در وجود مقدس او  مظهریت داریم. حضرت استاد می

پیامبران پیشین جمع تنها    تمامی مراتب  نه  برتری دارد.  انبیاء پیشین  او هم بر كتاب  است. پس كتاب 

خواهیم بگوییم شریعت قرآن،  برتری دارد بلكه سلطه و اشراف بر تمام آن شریعت های قبل دارد یعنی می 

خواهیم نتیجه بگیریم همین وجود طبیعی رسول ا...)ص( به آن وجود  ها است. پس می شریعت   خاتم همه 



                                                مؤسسه قرآ ن و عرتت حمکٌة صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد عالمه 

 

164 

 

   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1401/ 13/02تا  23/01/1401از تاریخ:  

با روح القدس یك شده،  نفسانی و وجو به آن روح القدس رسیده، نفسش  د عاقالنه خودش رسیده، 

خواهیم بگوییم آنچه كه حضرت حق نازل نموده بر سینه رسول ا...)ص( و از عالم علم اللهی آنچه  می

كند. پس این قرآنی  گرفته با زبان مباركش و با دست مباركش به این عالم ناسوت به دیگران منتشر می

بینیم، خط و كاغذ این وجود طبیعی قرآن هست اگر ما بتوانیم به آن مرحله برسیم كه از وجود  می  كه

اش  اش به آن وجود علم اللهیاش برسیم و از وجود نفسانی طبیعی قرآن بهره بگیریم و به وجود نفسانی 

 گوییم:  و می  انت انا«توانیم آن وجود اصلی خودمان بدانیم. آنجا ست كه می گوییم »برسیم می 

 گر جمله تویی پس این جهان كیست                                 ور هیچ نیم پس این فغان چیست. 
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 « بسمه تعالی»

 12/3/1381تاریخ درس:،  30/1/1401تاریخ ارائه:، ویسیارائه دهنده: خانم 

 قدیم. های از كتاب  307های جدید و صفحهاز كتاب  322بحث ما در نفس صفحه

و ما نُقِلَ عن فیثاغورس إنه قال: إنّ ذاًتا روحانیه ألقت الی المعارف فقلت: من أنت قال:أنا طباعک » 

التام یؤّید هذا المطلب. وأنت یا حبیبی لو تیسّر لک االرتقاء الی طبقات وجودک لرأیت هویات متعدده  

إلی کل واحده منها بأنا، و هذا کما فی  متخالفه الوجود، کلّ منها تمام هویتک الیعوزها شیء منک؛ تشیر  

 بحث ما پیرامون خلسه فیثاغورس از نظر حضرت مالصدرا بود.  المثل المشهور انت أنا فمن انا«

 خلسه فیثاغورس 

كند: كه موجودی و حقیقتی معارف  حضرت مالصدرا از بیان فیثاغورس كه به خلسه رفته بود نقل می  

ای دوست من! اگر این    .را به من القا كرد. من از او پرسیدم كیستی؟ گفت: من حقیقت كامله تو هستم 

اگر ما    امكان برای هر شخصي فراهم شود كه به طبقات و مراتب وجودی خودش ارتقا بیابد، یعني

بتوانیم از مرتبه عالم طبیعت باال رویم و آن حقیقت مثالي و عقلي خود را ببینیم، خواهیم فهمید  

. حضرت  یعني تو مني  انت و انا«گوییم:»  كه وجود مثالي و خیالي ما هیچ چیزی از ما كم ندارد و مي

س میسر شد آنجا آن غوغاهایی فرمایند: جان عبارت این هست كه اگر برای تو ورود به حریم نفاستاد می

كه پیرامون شكوه هویات نفس و وقار نفس كه چه مقامی دارد را  هم خواهی دید و هم خواهی یافت.  

 هایی به آن نسبت دادند. در اینجا آمدند این مقام را یك گفته 

 نظرات مختلف در شكوه نفس 

گویند نفس، نفس هست.  دانند میی گروهی از الفاظیون گفتند كه چون سهم علم را فقط در لفظ علم م

اش نرفتند. گروهی آمدند نفس را در متن كتاب به نحو خاصی  گروه دیگر آن را با لفظش رها كردند و پی

دیدند. عده ای هم نفس را به صورت دعا درآوردند و از آن به عنوان ابزار پیوست استفاده كردند. اما  

های تار كه از هر سیمی نوایی و آوای آن را مثل سیم  عده ای هم نفس را به درون خودشان بردند و

آید پنداشتند و گروهی نفس را در عمل  صدایی طبق خواسته هنرمندش با اشاره سر انگشتش بیرون می 

 پیاده كردند و این نفس را مثل یك موجودی سركش در درون خود پنداشتند.

تواند در عالم موثر  ست. چنین چیزی میفرمایند: ولی نفس آنچه بود همان بود و ه حضرت استاد می

شوند اما  های خوشه انگور صاف نمیگویند تا اضطراب نباشد قشر باشد كه به اضطراب نیفتد. چون می

 در نفس هیچ اضطرابی وجود ندارد. 

 جوشش عشق است اندر می فتاد                                   ناله عشق است اندر نی فتاد
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می   استاد  انقالب حضرت  این  اگر  نمیفرمایند:  بروز  نی  از  مستی  و  نوا  نباشد  آن ها  كه  كند.  هایی 

ها را فرو بریزند و تمام ها را نگه دارند. اما  هیئتشان نیاز به انقالب ماهیتی دارد باید منقلب شوند. ناتمام 

 هایی كه هیئتشان نیاز به جوشش دارد باید بجوشند تا اثر دهند.  آن

 آورد انقالب را بوجود می  جوشش 

در آورد یا جوشش انقالب را؟  اصال انقالب جوشش را به وجود می  شود:اینجا یك سوالی مطرح می 

كند تا اول جوشش نباشد چیزی كه آماده انقالب هست  ها را ایجاد میفرمایند جوشش انقالبجواب می 

به فواره، وقتی كه فشود. مثال می منقلب نمی  باال می زنند  آید قل قل آبش از زیر جوشش فواره  واره 

هایش را رانده، باقی  ( جوشش. چیزی كه ناقص 3( انقالب  2( نیاز  1شود  هست. پس اینجا سه ضلعی می

ها ندارد این هم نفس هست چرا؟ چون خود ساختمان  اند، دیگر نیاز به این بازی مانده هایش عین و اصل 

اش محكم باشد ضربه  ده ریشه هایش ازلی هست و هر چیزی كه ریشه نفس كه در ازل و عالم جبروت بو

گردد. ها هم به نفس بر می ها اصل هستند و همه این اصل بینیم كه اصل ناپذیر است. در جهان ناسوت می 

گذارد چون آنچه  كند و هیچ خشمی در او اثر نمی ها را نابود می پس اصالت خیلی مهم هست و ضربه 

ها را به او برسانند، یك مقداری شاید تكان  هر چقدر هم بیایند این خشم و آزردگیبوده همان بوده.  

 شود و خودش، خودش هست.  بخورد ولی از آن اصلش دور نمی 

 جوشش از درون و اشراق در برون 

برون.    استاد تحقیقی دارند درباره جوشش درون و اشراقِ در  )بارقه دو( حضرت  نفس  در كتاب 

حتی صاحب حكمت االشراق شیخ یحیی سهروردی كه در اشراق یك حال و هوای    تعدادی از فالسفه

خاصی دارد معتقدند كه عالم و خیزش او از حركت نیست از اشراق هست. حركت یعنی جوشش از  

فرمایند درون خودش هست ولی اشراق، جوشش از بیرون است. كدام برای خود سازی بهتر است؟ می 

رجح است یا جوشش آن از درونش؟ بسیاری به اولویت و اهمیت تابش اشراق  آیا تابش اشراق به انسان ا

و میقائل  نمی اند  را گم  راه  بگیرد عالی است و  قرار  اشراق  پرتو شعاع  هر چیزی كه در  كند. گویند 

ها همه به دلیل آن اشراق است. اشراق مثل كسی هست كه یك  یابد و اینمسیرش را هم به درستی می

كند و این نفس چراغ او را از  ها عبور میی گیرد، درشب تاریك از كوچه و پس كوچهچراغی دستش م

خوف و وحشتی  روند روندگان و پویندگان بیهایی كه در اشراق میها حفظ می كند. پس آن تاریكی

 رسند.روند و درست هم به هدفشان می هستند كه بی هیچ مزاحمتی راه صحیح را می

درون جوش   چه  اما  آن ها  هستند؟  درونشان  كسانی  از  را  این جوشش  آغاز  كه  هستند  كسانی  ها 

هایی كه در لطف و  ها نه آن جوششی كه بر ذم و قبح باشد نه. آن جوشش گویند جوششدانند میمی
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روند و  افتند راه خودشان را می روند در جان اشراق میهایی كه می مهر و شور و صفا و عشق باشد. آن

شود لزوما از عینیت، فرمایند: آیا آنكه گم نمی ا اینجا حضرت استاد سوالی را مطرح میشوند امگم نمی 

افتد؟ شود و به چاله نمی ظرافت و لطافت درون هم برخوردار است؟ یا نه فقط خوشحال است كه گم نمی

نه  او شادمان است از اینكه از ظلمات رهایی یافته ولی اینكه خودش به راستی كیست و درونش چگو

توان تنها با اشراق شناخت گاهی ممكن است حتی دست گمراهی را بگیرند او را به راه است  را نمی 

برسانند ولی درون او همان تاریكی كه داشته به همراه ببرد پس شهد و ماه عسل حركت در مسیر اشراق  

ون انسان را روشن  تواند حقیقت دربه چاله نیفتادن و راه درست رفتن هست. ولی این به تنهایی نمی

 كند.

فرمایند: یك انسان ممكن است ظاهر اعمالش خیلی خوب باشد نمازش را بخواند،  حضرت استاد می  

خواند  اش را هم انجام دهد این در مرحله اول یك اشراق مذهبی دارد قرآن میكارهای عبادی و مذهبی

اگر اشراق به درون او هم بتابد یعنی درون  خواند، اما باید ببینیم درون او در چه وضعی هست؟  دعا می

را چون بیرون روشن كند، نه تنها منع و ایرادی ندارد بلكه این به معنای اشراق عالی و كامل است اما  

اگر راه را نشان بدهند و او در طی طریق در درون خودش به بیراهه برود، بیگانه شود یا در درونش  

های نامطلوب وجود داشته باشد آیا این اشراق  ها و ده ها گره  غوغا، ریب، عیب، شك، بدبینی، عقده

فرمایند: ها را باز كند؟ این موضوع خیلی مهمی هست. حضرت استاد می قادر خواهد بود همه آن گره

شود یعنی هرچقدر درون انسان بجوشد ماسبق را  ها موجب شفافیت ما سبق و تزلزل ما لحق می جوشش 

شود. وقتی شما اولین سطل آب  تر میجوشد شفاف یك چاه آب هرچقدر كه می كند چنانكه  تر میشفاف 

شود و  ای دارد ولی در سطل های دوم و سوم آن تیرگی به تدریج كمتر می دارید، آب تیرهرا كه بر می

بینیم كه آب آلودگی در درونش نیست و آب شفاف تر و زالل تر شده. پس كار  در سطل چهارم می 

كند یعنی قبل از اینكه الحقی به او  تند ما سبب را شفاف و ما لحق را متزلزل می جوشش چه شد؟ گف

برسد شفاف بوده بعدا كه چیزی به آن اضافه شود چون در كنار یك پدیده شفاف قرار گرفته آن هم  

 شود. شفاف می 

دند  هایی كه در مكتب اشراق كار كركنیم ما یك جوشش داریم، یك اشراق. آندوباره تكرار می 

هایی كه در اشراق هستند  كند اینها را شفاف می دهد آن ها رونق می گفتند عامل دیگری از بیرون به پدیده

تر، حجت و سند هست.  ها مهم به ظاهر قضیه پرداختند و ظاهر انسان و انسان سازی ظاهری برای آن 

شود یا مثال یك آدم عامی  ی میگویند حتی اگر این اشراق به دیوار بتابد این دیوار نوراناشراقیون می

فرمایند: ما این را قبول  شود. حضرت استاد می تابد این یك عارف مطلق میهست كه نور اشراق به او می
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 1401/ 13/02تا  23/01/1401از تاریخ:  

شود هایشان از خود آن پدیده آغاز می اند شفافیت هایی كه به جوشش درون گوییم آننداریم. چون ما می 

 و خود آن پدیده هست كه باید بجوشد. 

تواند آن سی فلسفه، حكمت، عرفان، مبنای قران و روایت را نفهمد، زحمت عالی نكشد، نمی تا ك 

رود. پس انسان باید كمال پیدا كند  آید و زود می اشراق حاصل شود اگر هم اشراقی حاصل شود زود می 

مایند: فربر اثر این كمال اشراق به وجود آید و در او یك حالت سرمستی ایجاد شود. حضرت استاد می 

 ما این اشراق را قبول داریم.
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1401/ 13/02تا  23/01/1401از تاریخ:  

 بسمه تعالی 

 12/3/1381تاریخ درس:، 06/02/1401تاریخ ارائه:، دشتكیارائه دهنده: خانم 

 راه رسیدن به معرفت نفس 

كردند یعنی عارف به نفس شدند. یعنی شد گروهی نفس را در عمل پیادهبحث در عظمت نفس بود. گفته  

هایی از عالم ملكوت برایشان پیوست شد. انسان به سادگی به این مرحله  درونشان روشن شد و رشته

پس اولين  افتد.  اش نمی رسد یعنی تا وقتی در عمل نكوشد، رشته های ملكوتی به گردن ناسوتی نمی 

چيزی كه برای سالك حق و برای آنکه بخواهد از فياضيت نفس قدسي بهره گيرد، اين است كه بايد  

اگر خطایی دارد پاک كند. راه برای    شن وشفاف كند. اگرعيبي دارد برون بريزد.بکوشد درونش را رو 

نمی  بگوید  نباید  باز است.  او میچنین كسی  نه،  ها  تواند. ولی گاهی هوس تواند. حقیقتاً هم میتوانم 

ین  های درون بخواهد اور شود. اما اگر با عیبگذارد از فیض قدسی نفس بهرهگیرد نمیجلوی او را می 

آورد، اگر درون پر از عیب باشد  طی كند، چون كار نفس این است كه درون را به جوشش می  مسیر را

ها تحصیل علم، جوشش عفن پیدا  جوشد عفن و بد بو است. مانند شاگردی كه پس از سال هرچه می 

كند و استفاده می كند. به آن علومی كه راه یافته در غیر حق  كند و نسبت به مسیر علم عناد پیدا میمی

های درون مانع اتصال  آنجا همان جایی است كه هرچند مظروف عالی است اما ظرف كثیف دل و شهوت 

جوشد عطر و رحمت  شود. اما اگر درون انسان در تزكیه و خالی از عیوب باشد، هرچه میاو به حق می 

 كند.بروز می 

ای است كه هیچ لباس  ن گرسنه و برهنه پس در حقیقت اگر كسی عظمت نفس را نفهمد، مانند انسا 

اند كه برهنگان عالم جهالت را خلعتی ضرور است از بادیه ضاللت  گونه گفتهجامعی برتن ندارد و این 

نوشد كه در  شود. او شربتی می ها بیزار می كه با نوشیدن شربت لطف عرفان از آن بادیه از تمام شربت 

ه است. همینكه لب به جان این شربت نهاد فقیر و گرسنه و  آن شربت، سیر و سلوک عرفان واقعی نهفت

 شود. شود. دیگر هرچه به او بدهند سیر نمی پریشان می

 مرحله تجلی نفس در سید احمد کربالیی 

همانطور كه سید احمد كربالیی اعلی ا... مقامه، این عارف بزرگ در مورد سیر نفس و نتیجه آن چنین  

خواهی نور اسپهبدیه كردم كه كسی مرا بیدار كرد و گفت: اگر میحت میگوید: روزی در جایی استرامی

را تماشا كنی) نور اسپهبدیه اصطالحی است كه شیخ اشراق گفته همان نفوس كامله و تهذیب شده  

خواهی نور اسپهبدیه را تماشا كنی برخیز و چشم باز كن. من چشم را گشودم. نور  است( گفت: اگر می 
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 1401/ 13/02تا  23/01/1401از تاریخ:  

شد این همان  باشد دیدم. به من گفتهكه گویی شرق و غرب را به هم متصل كرده نی بی حد اندازه چنا

 آمده.مرحله تجلی نفس است كه به صورت نوری الحد در 

 صد منزل برای رسیدن به سیرو سلوک نفس 

دهد  های روحانی و الهی برای او رخ می ها و سیر پس انسانی كه در سیر و سلوک نفس باشد، این نشانه  

تواند پیدا ولی شرط آن نوشیدن از آب زالل جام فقر و سیر و سلوک است و زمانی قدیسیت نفس را می 

ها دور شود. به همین دلیل است كه اهل عرفان برای رسیدن به این مراحل معنوی قاعده  كند كه از قید

مرحله عالی نابیت برود  خواهد به  گویند: آنكه می اند. مانند منازل السالكین كه می و قانونی خاص قائل 

 شود.باید صد منزل را طی كند. تا این صد منزل را طی نكند ناب نمی 

های سفید،  دهند كه وقتی جامه ممكن است این سوال پیش آید چرا صد منزل؟ استاد خیلی زیبا پاسخ می 

اید شسته  ها بار بشویند مقداری از لك پاک می شود ولی دهریزد، یك بار می لك خونی روی آن می 

شود تا اثر آلودگی از این الیاف پارچه از بین برود. درون انسانی كه رونده این راه است مانند همین  

های زندگی یكی پس از دیگری زدوده شوند. تا نابیت  كند تا آلودگیالیاف است این صد منزل را طی می 

های  ذلت نبرد. چون نفس مقدسِ مقدس های زندگی به  او باقی یا آشكار شوند. تا شكوه نفس را با آلودگی

عالم است. او شریفِ شرافت های قدس انسان است و آن نیست كه با هر آلودگی بسازد. كار او آن  

تر گردد. و تنها انسانیت انسان را نفس حفظ  اش بیشتر، به دریای توحید باید شناور است كه هرچه جلوه

 می كند.

شوند و به اوج  تر می تر و متعالی شود، یافته های نفس قوی   ترپس به هر نسبتی كه تطهیر درون قوی 

شوند همان قضیه حمام، شاگرد حضرت علی)ع(. روزی با  رسد كه می رسند. كارشان به جایی میمی

گرفت تا اینكه سخن به اینجا رسید و گفت:  ها می حضرت مشغول سخن بود، از وجود قدیس موال بهره

كن. حضرت نگاهی معصومانه و عنایتی   وصف!« متقین را برای من  علیموال! صف لی المتقین یا  »یا  

های گرم و سوزان عصمت را ببلعد. لذا  تواند این  گفتهعارفانه بر او كرد و دریافت قالب و جسم او نمی 

حضرت سكوت كرد. بار دوم از حضرت درخواست كرد. حضرت فرمود: بیم مردن و شكستن قالب تو  

تر از حضرت خواست كه  هایی عاشقانه و درخواستی خاضعانه و بیانی ذلیالنه با گفته را دارم. بار سوم  

ام بیشتر شود. حضرت  موال اگر مرا از عینیت سیراب نكنی از شما گله دارم و شاید فردای قیامت هم گله 

فرمود: خدایا دیگر اتمام حجت شد و حضرت شروع كردند به بیان صفات و خصائص عرفا و آنان كه  

ای زد و در  ر مسیر حق هستند. همچنان كه حضرت كمی از این سخنان را بیان كردند، حمام صیحه د

كنار حضرت افتاد و جان به جانان تسلیم كرد. در واقع او خویش را به پرواز در آورد، قفس را شكست  
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   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1401/ 13/02تا  23/01/1401از تاریخ:  

موضوع اول و هرچه بود و هرچه ناقص و مزاحم بود كنار زد و دور ریخت تا به سوی یار پر كشید این  

 درس در مورد عظمت نفس بود.

 گروهی که عظمت نفس را نفی کردند 

ها را گفتند .  اما موضوع دیگری كه بیان شده استاد در مورد كسانی كه عظمت نفس را نفی كردند آن 

گویند مدركش این هست كه محمدبن زكریای  فرقه ای كه عظمت نفس ر انفی كردند دلیل آوردند می

چون  ا«  و قد عشقت النفس فی الهیوال لتوقفت کماله» این عبارت را آورده:    لنفس الكبیرارازی در كتاب  

نفس عاشق هیوال شد و خواست لذایذ را از هیوال بچشد چون نیاز به لذایذ یافت از شكوهش افتاد. در  

دهد كه  شده كه حضرت باری عقل را به این عالم فرستاد تا نفس را آگاهی  ادامه این مطلب هم گفته 

آنچه انجام می دهد غلط است و او را از مقام شكوه خویش یاد آورد تا دست از این عالم كوتاه كند و 

 به عالم خویش باز گردد. 

گویند از كتاب نفس  اند و مدركش را می كسانی كه عظمت نفس را  نفی كردند این مطلب را آورده

ی هم این نظر را قبول و تایید كرده. علی ابن  الكبیر زكریای رازی است. سید میر شریف الدین گرگان

محمد بن علی جرجانی معروف به سید میر شریف كه از نامداران علم كالم هست. ابن قیم كه دانشمند  

است كه به دلیل كثرت تالیفات در زمینه های گوناگون شهرت پیدا كرده او هم مطلبی بر این    حنبلی

زكریای رازی نسبت داده و آن مطلب این است كه در بین    موضوع اضافه كرده و آن را به محمد بن

ی این الفاظ  گوید ریشهعوام هم معروف است كه نفس انسان را چون سگی یا ابلیسی معرفی كرده می 

 از محمدبن زكریای رازی است. 

 نظر حضرت استاد موسوی در پاسخ به این گروه

اند ها را ساختهكه بتوانم داوری كنم. به نظر من اینفرمایند: من این كتاب را ندیدم  اما حضرت استاد می  

 انیحرّاند یا عمدی در كار بوده همینطور این نسبت را به فالسفه  ها متوسل شده یا از نادانی به این عبارت 

داه هم  قدمای خَمس  مییا  رد  را  مطلب  این  كندی  اسحاق  ابن  یعقوب  ولی  رازی  اند  بیان  از  و  كند 

گوید  هم كه دانشمندی هست او هم مطلبی دارد می  زیمرنفس جوهری است و جسم نیست.   گوید:می

گوید: نفس نهایت حكمت  كنند نفس چیست؟ در جواب می وقتی شاگردان زكریای رازی از او سوال می 

است یعنی آغازین و عرفان نفس است. تا اینجا هرچه سند هست در مورد عظمت نفس زكریای رازی  

 های جهان یعنی نفس. ن زكریای رازی این مطلب را آورده كه برتریگفته. همچنی
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 1401/ 13/02تا  23/01/1401از تاریخ:  

 بسمه تعالی 

 19/3/1381تاریخ درس:، 13/02/1401تاریخ ارائه:، ا.غالمیارائه دهنده: خانم 

 اشكال صاحب حكمه االشراق بر بحث نفس 

کتاب حکمه  حجه أخری ذکرها أیضاً فی  »فرمایند:  از جلد هشتم اسفار می  370حضرت صدرا در صفحه

النفوس غیر حادثه   فلوکانت  الناسوت  النقل الی  الحوادث و استحالة  نهایة  االشراق بقوله: إذا علمت ال 

ان   الی  اقول: قد عشرنا  المفارقات و هو محال.  فی  متناهیة،  فاستدعت جهات غیر  متناهیة،  لکانت غیر 

 .«الوجود النفس فی عالم العقل لیس کوجودها فی عالم الحس متکثره

گوید: نفس یا حادث است یا  كند و میاینجا صاحب حكمت االشراق در بحث نفس اشكالی را وارد می

تواند اصلی  قدیم است. اگر نفس حادث باشد كه عارضی است اصل نیست و چیزی كه اصل نباشد، نمی 

این    را به وجود آورد و اگر نفس قدیم باشد باید قدیم بماند. محال است كه جایش را عوض كند به

عالم آید تا بخواهد در چیزی اثر بگذارد یا انقالبی را ایجاد كند. جسم كوچكتر از آن است كه نفس به  

آن سر بزند. باید نفس قدیم بماند پرتو و اشراق دهد. هرچه كه به پرتو نورش آمد ازا و بهره گیرد. اگر 

 هم نیامد كه هیچ. 

 پاسخ حضرت مالصدرا بر سهروردی 

پذیریم ولی خیلی  فرمایند: خیر ما حرف شما را تا حدی میدهند می درا جواب میدر اینجا حضرت ص

های  فرمایند اینكه نفس به این عالم آمده تكثر پیدا نكرده، بلكه شاخه هم قبول نداریم. حضرت صدرا می

برود در  نفس تكثر پیدا كردند یعنی چه؟ یعنی اینطور نیست كه نفس از جا كنده شود به این عالم آید و  

جسم قرار گیرد. اینطور نیست كه نفس جزء جزء و تمام شود بلكه نفس قدیم اضافی هست. باید آن  

دهند. قدیم بودن و وقار و عظمتش را حفظ كند. بارقه هایی از او پیداشدند كه دارند اجسام را رونق می 

كند  رید دریا از جایش حركت نمیگویند شما دریا را در نظر بگیدر اینجا نفس را تشبیه به دریا كردند می 

روند به  شوند. به این سو و آن سو می شود بلكه این نهرها هستند كه از دریا جدا می از جایش كنده نمی 

شود بخواهد برود در جسم  رسانند. دقیقا نفس هم از جایش كنده نمیها بهره میزمین، گیاهان و انسان

ای كه در اینجا  دهند و نكتهشوند و به اجسام فیض می عب می هایی از دریای نفس منش بریزد بلكه بارقه 

ها  ها یكسان از دریا جدا نمی شوند و با هم متفاوت هستند، بارقهكه نهر و جود دارد این هست كه چنانی

 های نفس هم یكسان نیستند شدت و ضعف دارند. این مطلبی بود كه تا به اینجا مطرح شد. و پرتو
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 جالینوس در ارتباط نفس و بدن نظر 

شود این هست كه در بحث امراض نفسانی و امراض روانی و اما مطلب دیگری كه در درس مطرح می 

گوید: نفس و بدن باید  جالینوس می   جوامع تیماووسامراض جسمانی جالینوس نظری دارد كه در كتاب  

خود لغت پالك یعنی دو صندوق چوبی    با هم موافق باشند. همپالكی باشند. یعنی چه همپالكی باشند؟

نشستند و به این  بستند و دو مسافر هم وزن در آن میروباز، كه در گذشته به دو طرف اسب یا قاطر می

گفتند همپالكی. در واقع همپالكی یعنی  دو چیز هم وزن و هم طبقه، دو چیز  دو مسافر هم وزن می 

گوید حاال اگر اینطور هم موافق و همپالكی باشند. می گوید نفس و جسم باید با  متناسب. جالینوس می 

شود؟ اگر یكی ازا ین دو بر دیگری چیره شود، غلبه كند، موجب  نبودند، اگر با هم هم وزن نباشند چه می

شود. یعنی اگر جسم ده تا تأللو و جلوه دارد نفس هم باید همان ده تا جلوه  بیماری خودش یا دیگری می

اگر جسم پنج تا جلوه داشت نفس ده تا یعنی اگر جلوه نفس از تن بیشتر بود، اینجا   را داشته باشد اما

كند و موجب پژمردگی و احساس حقارت تن كند تن را سرزنش و نكوهش مینفس به تن مفاخره می

گوید برای اینكه این دو یعنی جسم و نفس در عالم بیمار و پژمرده نشوند، برای جلوگیری  شود. می می

های  ین بیماری اگر نفس سركشی كرد بر بدن، یعنی اگر نفس جلوه اش از بدن بیشتر بود، باید تأللو از ا

نفس را بخوابانند  نگذارند زیاد خودش را نشان دهد. به وسیله تفكر باید متعادلش كنند. و اگر بدن 

رت جسمش را  سركشی كرد بر نفس، اگر تن به جست و خیز آمد كه من از تو باالترم، باید كمی قد

گويد تعادل جسم با رياضت و تعادل نفس  يعني مي بگیرند به وسیله ریاضت باید جسم را ادبش كنند. 

 . به وسيله تفکر

 نظر حضرت استاد در بیان جالینوس 

بیان می استاد می  كنیم یك وقت گمان نكنید این نظر حتما درست  فرمایند: اینكه ما داریم این نظر را 

ای داشته باشیم از تحقیقات  خواهیم اینجا یك مطالعه پردازند. ما میبررسی نظر جالینوس میهست و به 

دانیم كه جسم، نفس و روان با هم در  حضرت استاد در این زمینه و در بررسی نظر جالینوس. ما می

واند بر جسم  تهای روانی وامراض جسمانی می پذیرند تا جایی كه ناهنجاریارتباط اند و از هم تاثیر می 

تواند موجب تاثیر بگذارد، و موجب بروز بیماری های جسمانی شود و بالعكس بیماری های جسمانی می 

های روانی شود البته این به این معنا نیست كه در خود نفس یا روح تغییری  بروز بیماری و ناهنجاری 

ه وقتی جسم دچار اختالل  ای به نفس یا روح وارد شود، بلكه هدف این هست كایجاد شود یا خدشه 

شود شایستگی و آمادگی الزم برای بهره گیری از نفس و روح را آنچنان كه باید ندارد بنابراین برای می

سالمت جسمانی و سالمت روانی باید جسم و روان انسان متعادل باشد. این عدم تعادل در جسم در دو 



                                                مؤسسه قرآ ن و عرتت حمکٌة صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد عالمه 

 

174 

 

   ارائه کالس صبح
 ( ، مبحث نفساسفار اربعه هشتم)جلد 

 1401/ 13/02تا  23/01/1401از تاریخ:  

( پرداختن بیش از حد به  2یماری آن  ( كم توجهی به جسم و ضعف و ب1جهت ممكن است بروز كند

آن می بیمار شدن  و  به جسم و ضعیف  از سویی كم توجهی  یعنی  ماده.  و  ایجاد  جسم  تواند موجب 

های روانی مثل افسردگی، توهم و یا اختالالت دیگر شود. مانند داستان فردی در زمان ابن سینا بیماری 

گفت به قصاب بگویید مرا بكشد، اما ابن  می   كرد كه گاو هستكه دچار توهم شده بود و احساس می

ها در آورد و گفت این گاو خواست این بیمار را معالجه كند خودش را به شكل قصاب سینا وقتی می

كجاست تا او را بكشم؟ وقتی كه باالی سر آن بیمار حاضر شد گفت عجب گاو الغری است این به درد  

اق شود و آماده كشتن شود آن فرد هم چند روزی حسابی  خورد باید حسابی غذا بخورد تا چكشتن نمی 

غذا خورد به امید اینكه چاق شود تا او را بكشند. به این ترتیب پس از مدتی با داشتن یك تغذیه مناسب  

را كه ضعف   آن  روانی علت  بیماری  بردن  بین  از  برای  مداوا شد.  و  آورد  به دست  را  سالمت خود 

(  2( كم توجهی به جسم  1كندیم عدم تعادل جسم در دو جهت بروز می جسمانی بود از بین بردند. گفت

پرداختن بیش از حد به جسم و ماده كه مانع تعالی نفسانی و روحانی انسان می شود چرا پرداختن بیش  

از حد به جسم مانع تعالی نفسانی و روحانی انسان می شود؟ زیرا نفس طالب علم است و جسم طالب  

اندازد كه با او سنخیت داشته باشد یعنی نورانی باشد و آمادگی  ركزی اشراق میسفل. نفس قدسی به م

و شایستگی دریافت اشراق نفس را داشته باشد اما توجه بیش از حد به ماده، پرداختن بیش از حد به  

شود انسان  ها موجب می جسم و بعد حیوانی، شهوت و زیاده روی در خوردن و خوابیدن این تاریكی

شود كه برای از بین بردن این عارضه باید  گیری از نفس نباشد و اشراق نفس به بدن كم میبهره شایسته 

علت آن را از بین برد تا معلول از بین رود یعنی باید در حد تعادل و اضطرار به جسم پرداخته شود. با  

باشد  ریاضت می   گوید تعادل جسم به وسیلهتوجه به این توضیح این قسمت از نظر جالینوس را كه می

توانیم بپذیریم البته هدف ریاضتی است كه با شرایطی خاص باشد و در چهارچوب عقل و شرع  را می

فرمایند: روزه برای جلوگیری از سركشی است.  كه حضرت استاد پیرامون روزه گرفتن میباشد. چنانی 

باید روزه بگیرد فلسفه اش آن است كه ی ازده ماه غذا خورده قدرت اینكه انسان یك ماه از سال را 

برابر   در  اینكه  برای  مغرور شده،  اصطالح  به  یا  تعادل خارج شده،  از حد  زیاد شده، جسم  جسمش 

غرورش نفس سركشی نكند و خاضع  و تسلیم او باشد باید یك ماه در ساعاتی از روز از غذا امساک  

 . كند تا اینكه متعادل شود. تا اینجا مربوط به عدم تعادل جسم بود

خواهیم در مورد عدم تعادل نفس كه جالینوس به آن اشاره كرده صحبت كنیم. اینكه جالینوس اما می  

گوید اگر نفس بر جسم غلبه كرد، اگر نفس جلوه اش از جسم بیشتر بود باید او را بخوابانند یعنی  می

توانیم بپذیریم نفس از حد  توانیم بپذیریم؟ اصال می جلو اش را بگیرند به وسیله تفكر، آیا ما این را می
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تعادل خارج شود؟ باید ببینیم هدف از این بیان چیست ؟ آیا هدف خود نفس هست یا امیال نفس؟ اگر  

هدف خود نفس باشد كه ذات نفس متعادل است و اصال نفس باید جلوه اش از جسم بیشتر باشد تا  

ند اما اگر هدف جالینوس از عدم تعادل  اش را بگیرجسم را به كمال ببرد نه اینكه بخواهند جلوی جلوه

نفس عدم تعادل در امیال نفس باشد یعنی اگر هدف آن امیال منفی و هواهای نفسانی مانند حب به مقام  

و جاه طلبی باشد، اگر هدف امراض نفسانی مثل تكبر، ریا، حسد و صفات رذیله دیگر باشد، این قسمت  

نفس را با تفكر باید از بین برد قابل پذیرش است زیرا عاملی    گوید عدم تعادل از نظر جالینوس را كه می 

شود امیال نفس از حد تعادل خارج شود جهل و غفلت است كه به وسیله علم و تفكر  كه موجب می

گوید نفس و جسم باید باهم هم وزن  باید آن را متعادل كرد اما این قسمت از نظر جالینوس را كه می

ای كه بین دو نفر یا دو  ریم یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال باید ببینیم در رابطهباشند را می توانیم بپذی

چیز برقرار می شود آیا طرفین رابطه باید مانند هم یا هم وزن باشند كه این رابطه یك رابطه سالم و  

وج دیگری  موفق باشد؟ یا اینكه نه یكی از طرفین باید از جهاتی از دیگری برتر باشد تا موجب كمال و ا

شود؟ اگر از دید مادی گرایان باید به موضوع نگاه كنیم و فقط ظاهر قضیه را در نظر بگیریم باید بگوییم  

. اما در برابر كمال و دو طرف رابطه باید باهم هم وزن باشند تا به ظاهر با هم اختالفی نداشته باشند

ها به تر داشته باشیم و در رابطه عمیق شود اما اگر بخواهیم یک نگاه  ای هم حاصلشان نميجلوه 

ها باشیم، باید یک طرف رابطه از  ها و رمزدنبال جلوه و كمال باشیم، به دنبال حقیقت و یافتن راز 

در رابطه بین نفس و جسم نیز باید نفس از جسم برتر و    دیگری برتر باشد تا موجب كمال او شود. 

او شود.  جلوه تا موجب كمال  باشد  بیشتر  بخواهند جلوی جلوه اش  اینكه  استاد در  نه  بگیرند.  را  اش 

ی آقای جالینوس از نظر كمال و جلوه درست نیست. اگر قرار  بررسی نظر جالینوس می فرمایند: گفته

فرمایند: شود. استاد می باشد نفس و جسم از نظر جلوه مانند هم باشند، جلوه و كمالی در عالم زیاد نمی

شان كمال  فرهنگ زمان استفاده كرده دیده در یك خانواده اگر خانم یا آقا یكی به نظر من جالینوس از  

شود شود و حاضر نمی و علمش از دیگری بیشتر باشد، آنكه كمال و علم كمتری دارد، تسلیم مافوقش نمی

از مافوقش بهره گیرد و این موجب پژمردگی او شده. جالینوس چون طبیب جسم بوده دید جسمانی  

ید او در دائره جسم بوده. پوسته و ظاهر قضیه را در نظر گرفته. خواسته ظاهر رابطه سرحال  داشته، د

گوییم نه. باید یكی از دو طرف قوی باشد تا آن زندگی  باشد گفته هر دو باید مثل هم باشند. و لی ما می 

قرارر دارد و  تر  به سوی كمال و اوج رود از نظر علمی مجلل شود. و از طرفی آنكه در درجه پایین

ضعیف است، باید تسلیم و خاضع مافوق خودش شود و از وجود او بهره گیرد. همیشه نیازمند باید تابع  

نیاز باشد. بنابراین نتیجه بحث در بررسی نظر جالینوس این شد كه بدن نباید از حد تعادل خارج شود  بی
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ال نفس هم نباید از حد تعادل خارج  و اگر خارج شد باید به وسیله ریاضت آن را متعادل كنند و امی

شود و اگر خارج شد باید به وسیله تفكر آن را متعادلش كنند ولی این قسمت از نظر جالینوس را كه  

گوید جسم و نفس باید با هم هم وزن باشند قابل قبول نیست. نفس باید جلوه اش از جسم بیشتر  می

 باشد تا جسم را به كمال ببرد.

 


