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  مقدمه

  

به شرح ذیل ، له اساسی أدر جھان بینی اسالمی از سه مس

که آنھا اصول بینش شریعت آن سه مسأله . سخن به میان می آید

  : اسالم را بیان میکنند عبارتند از

نی بحث از احوال وجود بنحو عام که سرانجام یع، ھستی شناسی ) 1

  .شناسی منتھی میشود "مبدأ"به 

راه شناسی یعنی تبیین روشی متعالی با اسلوبی صحیح که بتواند ) 2

  .آدمی را بسعادت مطلق نائل آورد

انسان شناسی یعنی تامل در حقیقت انسان و کنکاش در جھت ) 3

در راستای سنجش  شناختن استعدادھای درونی و قوای باطنی او

  .میزان ارزش و مقدار توان وی برای تکامل

  

موضوع سخن در این مبحث حاضر بیان سومین مسئله جھان بینی 

  .است) یعنی انسان شناسی(

  

 النفس ارزش معرفة

  

از دیدگاه فرھنگ شکوفای اسالم، خودشناسی مقدمه ای است 

یقت به حق نسانزیرا پس از اینکه ا، ضروری برای خدا شناسی 

خویش آگاه و به نیروھای شگفت آور و استعدادھای سرشار در 

 :وجود خود واقف گردید، چھره دو واقعیت بر او تجّلی میکند

  

و شگفتی ھای آن به عظمت و شوکت " نفس"انسان از شکوه ) الف

  . برد آفریننده او پی می
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و تعالی زائد الوصف " انسان"پس از وقوف بر ارجمندی مقام ) ب  

یابد که ھیچ راھی نمی تواند آن استعدادھای  ھای آن، در مینیرو

  ". خداشناسی"نھفته را شکوفا سازد مگر مسیر 

  

در اینجا شایسته است به سخنانی چند از نغمه سازان گلستان 

  :وحی و ھدایت اشاره شود

  1"اعلمکم بنفسه اعلمکم بربه"): ص(قال رسول اهللا ) 1

آگاھترین شما " خویش"شما به داناترین ): ص(فرمود رسول خدا "

  "."پروردگار خود"است به 

  

    2"من عرف نفسه فقد عرف ربه): "ع(قال علی ) 2

ھر کس نفس خود را بشناسد بی گمان ): ع(فرمود امیرالمؤمنین "

  ".پروردگار خویش را می شناسد

  

  3"نال الفوزا االکبر من ظفر بمعرفه النفس): "ع(قال علی ) 3

آنکس که به شناخت خود دست یابد به ): ع(ین فرمود امیرالمؤمن"

  ".بزرگترین رستگاری رسیده است

اعلی المعارف، معرفه النفس انفع  معرفه اهللا سبحانه ): "ع(قال علی ) 4

  4"المعارف

شناخت خدای سبحان باالترین معارف است و شناخت خود "

  ".سودمندترین معارف

  

 از آفرینش جھانھدف 

  

شود که یکی  استفاده می چنین نه قرآن مجیداز البالی آیات جاودا

از اھداف بلند خلقت عالم عبارت است از تمھید مقدمات و زمینه 

  .سازی برای رشد و تعالی انسان

  :شود از این عبارت دو نکته استفاده می

                                                
    2غرر و درر، علم الھدی، ج  1
  غرر الحکم 2
  6غرر الحکم و درر الکلم، ج  3
  6غرر و درر، ج  4
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 چنانکه قرآن کریم ،  آفرینش ھستی عبث و بیھوده نبوده است ) الف

  : می فرماید

  1"و االرض و ما بینھما باطاللسماء و ما خلقنا ا"

  ".نیافریدیم" باطل"و ما آسمان و زمین و آنچه بین آنھا است را "

کما اینکه ، خلقت جھان در جھت ترقی انسان به اوج کمال است ) ب  

  :پروردگار مّنان می فرماید

و األرض فرشناھا فنعم  – لموسعونید و اّنا و السماء بنیناھا بأ"

لی اهللا ففّروا ا – خلقنا زوجین لعلکم تذکرون یئشو من کل  – الماھدون

  2"اّنی لکم منه نذیٌر مبین

 توسعه دھندهو آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و ما بی گمان "

. و زمین را گستراندیم و چه خوب گستراننده ای ھستیم، ھستیم 

پس . متدّکر شویدباشد که شما ، و از ھر چیز دو جفت آفریدیم 

او  جانببرای شما از  بدرستی که منسوی خداوند ، به چ کنید کو

  ".بیم دھنده ام

  

  سکون    نه در اختر حرکت بود و نه در برج

  نشینانی چند گر نبودی به جھان خاک                                     

  

 ھدف از آفرینش انسان

  

دن خلقت انسان را ، اندیشه لغو بومجید در مرحله نخست  قرآن

  :که می فرماید میکند، آنجا نفی

  3"و انکم الینا ال ترجعون کم عبثًاافحسبتم انما خلقنا"

آیا چنین گمان کردید که ما شما را بیھوده آفریدیم و اینکه بسوی "

  "ما باز نخواھید گشت؟

و پرستش " عبادت"دوم، ھدف از آفرینش او را  مرحلهلکن در 

  : و چنین می فرماید قلمداد می نمایدخداوند 

  4"و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون"

                                                
  27سوره صریا، آیھ  1
  47-50سوره ذاریات، آیھ  2
  115آیھ سوره مؤمنون،  3
  56سوره ذاریات، آیھ  4
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  ."مگر برای اینکه مرا عبادت کنند، و نیافریدیم جن و انس را "

  

  ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند

  انی به کف آری و بغفلت نخورین تا تو                                      

  ھمه از بھر تو سرگشته و فرمانبردار

  نبری که تو فرمان  شرط انصاف نباشد                                     

  

 غرض از عبادت

  

پرستش خالصانه خدا عالوه بر تأمین سعادت انسان در عالم آخرت، 

در ھمین جھان نیز موجب شکوفائی قوای درونی و به فعلیت 

  .رسیدن استعدادھای بالقوه آدمی می گردد

در مسیر او قرار می گیرد و ، " کمال مطلق" آن بشر در پرتو عبادِت

مراحل مادی و منازل طبیعی را " نھایت حقیقت بی"به جانب آن 

که " لقاء اهللا"تا به مقام ، یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد 

  .اوج ارزش انسان است می رسد

  : قرآن کریم در این زمینه چنین می گوید 

  1"یهفمالق ا االنسان انک کادح الی ربک کدحایا ایھ"

تو تالشگری ھستی بسوی پروردگارت، تالش و رنجی ، ای انسان "

  ."مالقات کننده با وی خواھی بود) سرانجام(که 

نقش عبادت ھمانا تکامل انسان است و سعادت ،  بر این اساس

اما آیا بشر توان آنرا دارد که بسرمنزل کمال مذکور نائل . جاوید وی

ه حدی توسعه دارد؟ و تا چآیا استعداد وی در این زمینه شود؟ 

تواند مراحل ناقصه نفسانی را پشت سر گذارد  سرانجام آیا او می

و از منازل بازدارنده طبیعت عبور کند وبسان پرنده ای سبکبال در 

  ؟ بگشاید و به سرمنزل محبوب خود بار یابد فضای ملکوت بال 

 دو مطلبپیرامون برای پاسخ به این گونه پرسشھا الزم است که 

   : سخن به میان آید

  )بطور عام(مقام انسان ) الف
                                                

  سوره انشقاق 1
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  .شواھدی بر وجود استعدادھای شگفت آور در نھاد آدمی) ب

  

  زمین   در   آدم  ایجاد   مقصد

  نیست جز کسب کمال برترین

  

  جمع کن عبادت  با معرفت را 

  کن قطع  را   دب  افکار  ریشه

  

  تا شوی انسان کامل در جھان

  مکان  ینیبگز  عرش  فراز بر 

  

  اولیاست  و  انبیاء  مقام  این

  کبریاست   بارگاه      واصالن

  

  لیک حق این فیض خود را رایگان

  جویندگان  بر بخشیده   ازل  از

  

 مقام انسان

  

در حالیکه مکتب پویای اسالمی آدمی را تا بر حد خلیفة اللھی 

و  ثاقدار اهللا می شمارد، دنیای شرقینماید و او را م تمجید می

برای بیان این مطلب به . می نگرد" کاال"غرب به انسان بعنوان یک 

  .استشھاد می نمائیم، دو شاھد 

  

  

  : شاھد اول

 

جھان امروز بیشتر به جنبه ھای مادی انسان می پردازد و جھات 

حتی گروھی از . می سپاردمعنوی او را بدست فراموشی 

ھا به محاسبه تن، جای ارزیابی نیروھای روحانی ه دانشمندان ب
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یکی از شیمیدانان به عنوان مثال ، . ارزش عناصر بدن پرداخته اند

تواند  می، از مواد تشکیل دھنده بدن انسان : آلمان میگوید 

  :کاالھای یادشده در زیر را بدست آورد
  

  کیلوگرم از شمع 5) الف

  دوجین از قلم مداد 65) ب

  عدد میخ 7) ج

  ھزار چوب کبریت 820) د

  شق کوچک نمکقا 20) ه

  حبه قند 50) و

  1لیتر آب  42) ز

 

گرچه این آمار ، بیان یک محاسبه علمی از دیدگاه دانش شیمی 

است، ولی آیا ارزش واقعی انسان به اندازه کاالھای یادشده 

  است؟ 

  

طرز برخورد برخی از سیاستمداران با مقام و موقعیت انسانھا ، 

رخی کاالھای گرانمایه چنین برداشتی را ارائه می دھد که حتی ب

مانند منابع نفت و گاز ، از چنان ارزشی برخوردار ھستند که اگر 

ھزاران انسان به خاطر آنھا فدا شوند ، از دیدگاه آنان ، مشکلی 

  .ندارد

  

  

  

  

 :شاھد دوم

  

حاکمان ، جھت که انسان از دیدگان بینش مادی ارزشی ندارد از آن

انسانی اعتنائی ندارند و  شرق و غرب به ارقام سرسام آور تلفات

                                                
  1غرائب العالم 
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در اینجا . حتی آنھا را به عنوان برگ برنده یکدیگر قلمداد می کنند

  : ارقام اشاره می شود آمار و برای نمونه به گوشه ای از این

  

 8,700,000با حدود  بودتلفات انسانی در جنگ جھانی اول معادل  )الف 

 1.قوداسیر  و مف 8,000,000مجروح و  22,000,000کشته و 

  

 36,000,000حدود است از  بوده تلفات جنگ جھانی دوم عبارت )ب  

  :کشته بدین شرح

  نفر 17,000,000اتحاد شوروی                                  ) 1

  نفر  6,000,000آلمان                                             ) 2

  نفر  5,800,000     )                         بولونیا(لھستان ) 3

  نفر  2,000,000ژاپن                                              ) 4

  نفر   1,600,000یوگسالوی                                      ) 5

  نفر     570,000فرانسه                                          ) 6

  نفر     460,000               رومانی                           ) 7

  نفر     450,000ایتالیا                                             ) 8

  نفر     400,000آمریکا                                            ) 9

  نفر     430,000)                                      ھنگاریا) (10

  نفر      400,000                                   بریتانیا      ) 11

  نفر      210,000کشورھای سطح پائین                    ) 12

  نفر       88,000بلژیک                                          ) 13

  2نفر      40,000کانادا                                           ) 14

  

و سال  1949ترین کشتار دسته جمعی در تاریخ در بین سال بزرگ )ج

 27,000,000در این قتل عام معادل . در چین بوقوع پیوست 1965

نفر کشته شدند باضافه ده ھا ھزار انسانی که در خالل انقالب 

   3.به ھالکت رسیدند 1966فرھنگی چین در سال 

                                                
 1غرائب العالم
 2غرائب العالم
  3غرائب العالم
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و  1936ھای بزرگترین کشتار دسته جمعی در اتحاد ما بین سال )د

  1.رخ داد که طی آن ده میلیون انسان به قتل رسیدند 1938

  

شھر ) توسط رژیم جنایتکار آمریکا(اولین بمب اتمی  1945در سال  )ه

تن  20,000قدرت این بمب حدود . ھیروشیما را در ژاپن در ھم کوبید

مواد منفجره تی ان تی برآورد شده ) کیلو گرم 20,000,000یعنی (

  .است

  

مجروح و مفقود بجای  10,000کشته و  91,000انفجار ھولناک  این

دومین بمب اتمی شھر ناکازاکی را ) 1945(در ھمان سال . گذاشت

نفر مجروح و  60,000نفر کشته و  73,884ویران کرد که در نتیجه آن 

  2.مفقود گردیدند

  

گوشه ای از تلفات ھولناک  مذکور ،که ارقام یاد آور می شود 

این آمار گویای آنست . در سالھای اخیر نشان می دھد انسانی را

کاالئی است بی ارزش که حیات  ،که انسان از دیدگاه مادی گرایانه 

و مرگ وی در گرو امیال شیطانی دنیاپرستان و بندگان ھوای نفس 

  . قرار دارد

  

 کرامت انسان از دیدگاه اسالم

  

ا باالترین ارزش مکتب ارجمند مبر خالف دیدگاه ھای ماتریالیستی ، 

تنھا ، در اینجا برای رعایت اختصار . را برای آدمی قائل شده است

  .به ھشت مقام بشر از نظر اسالم اشاره کنیم

  

 

 

                                                
  1غرائب العالم
  2غرائب العالم
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 تنھا امانتدار خدا، انسان : مقام اول

  

  :قرآن مجید در این زمینه چنین می فرماید 

  

یحملنھا و  انا عرضنا األمانة علی السماوات و األرض و الجبال فابین ان"

  1"اشفقن منھا و حملھا االنسان

  

پس آنھا از ، ما امانت را بر آسمانھا و زمین و کوه ھا عرضه کردیم "

سرباز زدند و از آن اشفاق ) امانت(آن ) و عھده دار شدن(برداشتن 

 ...."را برداشت) امانت(و انسان آن ) و بیم نمودند(کردند 

  

 :معنای امانت الھیه

  

غیر خودش به ت از چیزی که شخصی آنرا نزد امانت عبارت اس

پس . ودیعت می سپارد تا آنرا نگه دارد و سپس به وی بازگرداند

شیئی است که خداوند متعال  ،امانتی که در آیه شریفه بیان گردید

انسان را بر آن امین دانسته تا سالمت و درستیش را حفظ کند و 

  . سپس به وی استرداد نماید

انت ھمانا کمالی است که از جھت تلّبس انسان به منظور از این ام

 حضیض طبیعتپیمودن راه تکامل با ارتقاء از و عقیده و عمل صالح  

 وند ، آنچنان اخالصی که خدا ؛ بسوی اوج اخالص حاصل می شود

وردگار سبحان متولی ماید، پس پربرای خود فر" خالص"انسان را 

  . است" یت الھیهوال"تدبیر امور او می گردد و این ھمان 

و مراد از ؛ والیت الھیه " امانت"منظور از این  بر این اساس ،

عدم استعداد آنھا در ، نپذیرفتن آن توسط آسمانھا و زمین و کوھھا 

 ،و مقصود از برداشتن این امانت توسط انسان، این زمینه است 

 ودیعه گرانقدر  ھمان وجود صالحیت و استعداد وی برای حمل آن

  2.شدمی با

                                                
72، آیھ سوره احزاب 1  

  2مستفاد از تفسیر المیزان
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 ن، خلیفه خدا بر روی زمینانسا: مقام دوم

  

  :کالم اهللا مجید در این زمینه نیز ، چنین می فرماید 
  

ة انی جاعل فی االرض خلیفة قالوا اتجعل فیھا من یفسد کو اذ قال ربک للمالئ"

فیھا و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال اّنی اعلم ما 

ألسماء کّلھا ثّم عرضھم علی المالئکة فقال انبئونی و عّلم آدم ا. التعلمون

قالوا سبحانک ال علم لنآ اّلا ما عّلمتنا انک انت . بأسماء ھؤالء ان کنتم صادقین

بئھم باسمائھم فلّما انبئھم بأسمائھم قال الم اقل قال یا آدم ان. العلیم الحکیم

 1"ما کنتم تکتمونلکم اّنی اعلم غیب الّسماوات و االرض و اعلم ما تبدون و 

  

بی گمان من در زمین : و آنگاه که پروردگارت به مالئکه فرمود"

آیا در زمین کسی را : گفتند) مالئکه. (جانشینی قرار خواھم داد

دھی که در آن فساد و خونریزی نماید و حال آنکه ما تو را  قرار می

به تحقیق من آنچه را که شما : فرمود. می کنیم تسبیح و تقدیس

را به آدم آموخت سپس " اسماء"و ھمه . ی دانید می دانمنم

مرا به اسماء ایشان خبر : ایشان را بر مالئکه عرضه کرد پس فرمود

تو ھیچ علمی برای ، منزھی : گفتند) آنان(د، دھید اگر راستگویانی

بدرستی که تو دانا و حکیم ، ما نیست مگر آنچه که ما را آموختی 

  . ھستی

پس چون ، آدم آنان را به اسماء ایشان خبر ده ای : فرمود) خدا(

شما نگفتم بی گمان ه آیا ب: فرمود ،خبر داد آنان را به اسماءشان 

من می دانم غیب آسمانھا و زمین را و می دانم آنچه را که آشکار 

  ."و آنچه را که پنھان می نمائید

  

 :معنای این خالفت

  

 این خالفت واد از استفاده می شود که مر یادشده آیات قاز سیا

جانشینی عبارت است از خالفت خداوند متعال نه جانشینی نوعی 

                                                
33-30، آیھ سوره بقره 1  
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زندگی کرده و منقرض شده که مدتی در آن از موجودات کره زمین 

  . اند

 

  1.این نکته از جواب حقتعالی به مالئکه فھمیده می شود

  

پس این خالفت به شخص حضرت آدم اختصاص ندارد و چنانچه از 

انسانھا ھم خلیفه حقتعالی بر روی  ،استفاده می شودآیه ذیل نیز 

  :زمین ھستند

 

  2"ثم خلقناکم خالئف فی االرض"

  ."سپس شما را جانشینانی در زمین قرار دادیم"

  

 مظھر تقویم احسن ،نانسا: مقام سوم

 

  :خداوند در کالم خود در این زمینه چنین می فرماید 

  

  3"لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم"

 ."تحقیق ما انسان را در بھتر تقویم آفریدیم به"

  

تقویم در اینجا یعنی چیزی را دارای قوام کردن و قوام شیئ عبارت 

پس جنس انسان . است از آنچه که آنچیز بوسیله آن ثبات می یابد

یعنی آدمی بحسب . صاحب بھترین قوام بحسب خلقت است

دگانی خلقت برای عروج به ملکوت اعلی و دست یافتن به زن

توأم با سعادت محض در نزد پرودگارش صالحیت جاودانه و حیات 

 4. دارد

 

 

                                                
  1مستفاد از تفسیر المیزان

39، آیھ سوره فاطر 2  
4، آیھ نسوره تی 3  

4، آیھ سوره تین 4  
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 میثاقدار اهللا  ،انسان: مقام چھارم

  

  :قرآن مجید در این باره نیز ، سخنی زیبا دارد

  

و اذ اخذ رّبک من بنی آدم من ظھورھم ذرّیتھم و اشھدھم علی "

وم القیامة انا کنا عن أنفسھم ألست برّبکم قالوا بلی شھدنا ان تقولوا ی

  1"ھذا غافلین

و آنگاه که پروردگار تو از بنی آدم از پشت آنان فرزندانشان را اخذ "

آیا من پروردگار شما ) که(فرمود و آنان را بر خودشان گواه گرفت 

 ازنیستم؟ گفتند آری گواھی دادیم تا که در روز قیامت نگوئید ما 

 ."بی خبر بودیم) امر(این 

ین آیه شریفه ، انسان از چنان کرامتی برخوردار است بر اساس ا

که خداوند بزرگ، او را به عنوان حامل میثاق الھی قلمداد می کند 

  .و عھد و پیمان خود را با او متذّکر می شود

  

 رھنوردی تا سر منزل لقاء اهللا ،انسان: مقام پنجم

  

  :در این باره نیز ، در کالم وحی چنین می خوانیم

  

  2"فمالقیه االنسان اّنک کادح الی ربک کدحًا ایا أّیھ"

تالش و رنجی  ؛ تو تالشگری ھستی بسوی پروردگارت ،ای انسان

 ).خواھی بود(مالقات کننده با وی ) سرانجام(که 

  

 متعلم از خدا ،انسان: مقام ششم

   

  :خدای بزرگ در سوره رحمن ، چنین می گوید

  

  
                                                

172، آیھ سوره اعراف 1  
6، آیھ سوره انشقاق 2  
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  1"البیان الّرحمن عّلم القرآن خلق االنسان عّلمه"

رحمن، قرآن را آموخت، انسان را آفرید، بیان را به وی تعلیم "

  ...."داد

  

  :در جای دیگر نیز ، چنین می فرماید

  

  2"عّلم االنسان ما لم یعلم"

 ."به انسان آنچه را که نمی دانست آموخت) خدا("

  

 انسان، موضوع تکریم الھی: مقام ھفتم

  

  :در سوره اسری چنین می خوانیم

  

فی البّر و البحر و رزقناھم من الّطّیبات  ھمقد کّرمنا بنی آدم و حملناو ل"

  3"و فّضلناھم علی کثیٍر مّمن خلقنا تفضیًال

و آنانرا در خشکی و دریا حمل ، و ما بنی آدم را اکرام کردیم "

و آنھا را بر بسیاری از ، و از پاکیره ھا آنان را روزی دادیم ، نمودیم 

 ".بخشیدیمبرتری آفریدگان خود 

  

 انسان، جھان برتر: مقام ھشتم

  

) ع(، ابیات ذیل را به امیرالؤمنین بسیاری از دیوانھای اشعار در 

  :نسبت داده اند

  ال تبصر  و   فیک دوائک 

  التشعر  عنک و و دائک 

  

  و انت الکتاب المبین الذی

  المضمر   یظھر    باحرفه

                                                
  1سوره الرحمن

5سوره علق، آیھ  2  
70سوره اسری، آیھ  3  
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  صغیر  جرم    انک عم أتز

  االکبر و فیک انطوی العالم

  

   :یعنی 

و . درد تو از تو است و نمی دانی. دواء تو در تو است و نمی بینی"

پنھان آشکار امور تو آن کتاب آشکاری ھستی که با حرفھای آن 

آیا گمان برده ای که شیئ کوچکی ھستی؟ و حال آنکه . گرددمی 

  ."بزرگتر پیچیده شده است یدر وجود تو جھان

  

زمین ، حافظ شیرازی در این خصوص ، شاعر و عارف بزرگ ایران 

  :چنین می سراید

  

  گفته خود دلشادمفاش می گویم و از

  بنده عشقم و در ھر دو جھان آزادم                                        

  نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست

  ماستاد  چه کنم حرف دگر یاد نداد                                        

  طایر گلشن قدسم چه دھم شرح فراق

  که در این دامگه حادثه چون افتادم                                        

  من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

  آبادم  خراب دیر  این   در  آدم آورد                                        

  

  

*****  
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  سانشواھد استعدادھای نھفته ان
  

 یاھای صادقؤر: شاھد اول

  

نفس انسان در عالم خواب در فضائی وسیعتر قرار دارد، زیرا 

بدن و لوازم آن کمتر می شود و چون به عالم اشتغال وی به 

خویش که مرحله ای از عالم مثال است باز می گردد، حقائقی 

برخی از ، در نتیجه این ارتباط . مافوق طبیعت بر او آشکار می شود

گردد و حتی از وقایع آینده نیز  یچه ھای غیب به روی وی باز میدر

  .با خبر شودمی تواند 

  

  چرخ با این اختران، نغز و خوش و زیباستی

  صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی                                        

  صورت زیرین اگر با نردبان معرفت 

  بر رود باال ھمی با اصل خود یکتاستی                                    

  این سخن را در نیابد ھیچ فھم ظاھری

  1استی و گر بوعلی سیناستی ونصرگر اب                                

  

دقیقترین و ظریفترین تعابیر را که قرآن کریم در مورد عالم خواب، 

و  ردکار می به یعنی گرفتن کامل جانھا است، ب" توّفی أنفس"

  : چنین می فرماید

  

تمت فی منامھا  اهللا یتوّفی األنفس حین موتھا و اّلتی لم"

فیمسک اّلتی قضی علیھا الموت و یرسل االخری الی أجٍل 

  2"مسّمی اّن فی ذلک آلیاٍت لقوٍم یتفّکرون

  

                                                
  1منسوب بھ میرفندرسکی

42سوره زمر، آیھ  2  
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) نفس(و آن  ور کامل اخذ می کند در ھنگام مرگ ؛خدا جانھا را بط"

 ،در عالم خواب) اخذ می نماید(را ده را که ھنوز مرگش فرا نرسی

که (سپس آنرا که حکم به مرگ او کرده نگاه می دارد و دیگری را 

  .مقرر) و موعدی(باز می گرداند برای اجل ) مرگش فرا نرسیده

نشانه ھائی است برای متفّکران و ، بی گمان در این کار 

  ".اندیشمندان

  

  :در آیه ای دیگر ، چنین می فرماید 

  

باّللیل و یعلم ما جرحتم بالّنھار ثّم یبعثکم فیه یتوّفیکم اّلذی  و ھو"

لیقضی اجل مسّمی ثّم الیه مرجعکم ثّم ینّبئکم بما کنتم 

  1"تعملون

  

جان شما را اخذ می نماید و آنچه را  ، و اوست خدائی که در شب"

سپس شما را برمی انگیزد تا  ، در روز بدست آورده اید می داند

 .آنگاه بازگشت شما بسوی او استفرا رسد ، مقرر  )و موعد(اجل 

 ".سپس شما را به آنچه کرده اید آگاه می فرماید

  

 اقسام رؤیاھا

  

مثل اینکه . رؤیاھائی که سبب آنھا مزاج یا مانند آن باشد )1

ببیند و یا در آتش شخصی در حالت تب و حرارت بدن، خواب 

، خواب ھای حالت برودت، خواب بارش برف و یا بر اثر پرخوری

  .اینگونه رؤیاھا تعبیری ندارند. پریشان ببیند

  

مانند خواب اشخاص جدلی که ذھنشان مرتبًا از : اضغاث احالم )2

این دسته از رؤیاھا . امری به مناسب یا ضد آن منتقل می شود

  .نیز تعبیری ندارد زیرا وصول بآن ممکن نیست

 

                                                
60سوره انعام، آیھ  1  
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ونه خوابھا ھم اینگ. رؤیاھای صادقی که در آنھا تصرف نشده باشد )3

تعبیری ندارند زیرا به خاطر واضح بودن امر، ھیچ نیازی به تعبیر 

این دسته از خوابھا غالبًا برای کسانیکه ذھنشان . پیدا نمی کنند

باشد و حافظه ای قوی داشته باشند اتفاق  ات خالی از تصرف

  .می افتد

  

 سی که نفسمثل خواب ک. رؤیاھائیکه در آنھا تصرف شده باشد) 4

 امرییا آنچه که بخاطر عادتی شخصی یا  وی آنرا به تناسب نوع

مانند کسی که در . نزد اوست حکایت می کند اتفاقی مناسب

عالم رؤیا بلندی را آسمان و فخر و مباھات را سلطنت و یا دشمن را 

 1.بصورت مار مشاھده نماید

  

 حکایاتی چند درباره تعبیر خواب

  

ته اند که شخصی نزد وی آمد و گفت در احواالت ابن سیرین نوش) 1

خواب دیده ام که خروسی به چشم من منقار می زند، تعبیر این 

  رؤیا چیست؟

  .روز خواھی مرد 34تو بعد از : ابن سیرین گفت

زیرا خروس : وقتی پرسیدند این عدد را از کجا فھمیدی؟ جواب داد

و مجموع شماره ھای حروف دیک " دیک"در لغت عربی می شود 

  .)20=ک 10=ی 4=د. (می باشد 34حساب ابجد معادل در 

  

شخصی آمد نزد ابن سیرین و گفت خواب دیده ام که دنیا و آخرت ) 2

از دستم رفته است ابن سیرین به وی گفت ھمینجا بمان تا جوابت 

در ھمن حال شخص دیگری آمد و گفت من خواب دیدم که . را بدھم

  .دنیا و آخرت را بدست آورده ام

                                                
  1مستفاد از رسائل سبعھ، نوشتھ عالمھ طباطبائی
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معلوم می شود که شخص اولی قرآنی گم کرده : رین گفتابن سی

  .و تو آنرا پیدا نموده ای پس قرآن را به صاحبش باز گردان

  

خواب دیدم که اذان : شخصی نزد ابن سیرین آمد و عرضه داشت) 3

  بیرش چیست؟ می گویم تع

  .ان شاء اهللا به حج مشرف می شوی: وی در جواب گفت

تعبیر . ب دیدم که اذان می گویممن ھم خوا: دیگری آمد و گفت

  کدام است؟ 

  .تو را به اتھام دزدی دستگیر می کنند: ابن سیرین گفت

زیرا نفر اول که : وقتی سبب تفاوت تعبیر را پرسیدند او جواب داد

از چھره او فھمیدم که انسان نیکوکاری است و ، خواب خود را گفت 

  :لذا این آیه در ذھنم آمد

  1"بالحجو اّذن فی الّناس "

  ".در میان مردم اعالم کن به حج" :یعنی

او را از نیکان نیافتم و لذا این آیه به و اما شخص دوم را نگاه کردم 

  : ذھن من آمد

فلّما جّھزھم بجھازھم جعل الّسقایة فی رحل اخیه ثّم اّذن مؤّذن اّیتھا "

  2"العیر اّنکم لسارقون

را در بار برادرش قرار  پس چون آنان را به جھازشان تجھیز کرد، جام"

داد سپس نداد دھنده ای اعالم کرد که ای کاروان بی گمان شما 

  ."دزد ھستید

  

 خلسه در بیداری: شاھد دوم

  

، خلسه را حالتی بین خواب و بیداری دانسته برخی از نویسندگان

موقعیتھائی خاص در اتاق تنھا، موجود دیگری غیر  اند که سخص در

قوی تر از این  گاھی از اوقات،و ، از خود را احساس می نماید 

  .حاالت ھم اتفاق می افتد

                                                
  1 27سوره حج، آیھ  

70یوسف، آیھ  سوره  2  
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خلسه ھائی که برای پاره ای از مردم روی می دھد  برخی از

خلسه ھای کامل نیست، برای کسیکه این خلسه دست می دھد 

د حس می کند حتی جای آنرا و اینکه وجودی را در نزدیکیھای خو

. آن وجود، رویش به کدام طرف است کامًال برای او معین می باشد

  1..."ناگھان می آید و ناگھان می رود

نشان دھنده آنست که انسان دارای قوائی نھفته است این حاالت 

که در حاالتی خاص می تواند صحنه ھائی خارق العاده و شگفت 

  .ایش دھدآور را برای وی نم

  

 )خواب مغناطیسی(ھیپنوتیسم، : شاھد سوم

  

ھیپنوتیسم عبارت است از خوابی که توسط نیروی اراده و بر اثر 

شخص خواب کننده با . تلقین برای شخصی حاصل می شود

استفاده از ویژگی ھای روحی الزم و بوسیله عواملی چون تمرکز 

ح تلقینات نگاه، اجراء پاسھای ضروری،تمرکز فکر و اجراء صحی

  .متناسب، شخص خواب شونده را به خوابی غیر طبیعی می برد

در اینجا بطور اختصار نظر یکی از دانشمندان این فن را در مورد 

  :مراحل آن بیان می کنیم

  

  :درجات خواب مغناطیسی عبارتند از"

دست نمی دھد تمیز خود را از  2معمول ، در این درجه: مرحله اول )1

مثًال اگر گفته . تحت تأثیر واقع می شود ولی قوای طبیعی او

شود دست شما از روی این شیء برداشته نخواھد شد یا بازوی 

می شود، معمول امثال این فرمانھا را اجراء می نماید نشما خم 

ولی اینگونه آثار موقتی و غالبًا  ،و توانائی از او سلب می شود

  .بعد از چند دقیقه مرتفع می شود

  

                                                
.دین و روان، تألیف ویلیام جیمز، برای توضیح بیشتر بھ کتاب مزبور مراجعھ شود 1  

.یعنی شخص خواب شونده 2  
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اینجا معمول به عالم نیمه خواب می رود و در این  در: مرحله دوم )2

و در این حالت ھست که بر حسب اراده  دھدعالم جوالن می 

بطوریکه در . معمول تصور چیزھای حتی غیر ممکن را می نماید

وقت بیدار شدن به خاطرش می آورد و گاه می شود که آنھا را به 

  .دھدمی خواب دیدن نسبت 

  

جه معمول به خواب عمیقی فرورفته و در در این در: مرحله سوم )3

این حالت است که فوق العاده تحت تلقینات عامل واقع می شود 

و در این درجه است که می توان خواب ممتد نمود و تجاربی 

  . دور است از جمله ارتباط با. مول انجام دادبوسیله مع

 
  

   سخت به طوری   معمول در این درجه اعضاء :  مرحله چھارم )4

در این حالت است که . شک استمانند چوب خ هشود ک می

لمس را احساس نمی کند و بی حسی عارض می شود و به 

 .  جراحی  کرد او را عمل  است   ممکن  درجه ای که 

  .)ایجاد نمودمی توان نیز بی حسی را در درجه سوم  البّته ، (

  

و در این درجه است که معمول به حال روشن بینی رسیده، عامل ا

را وادار می نماید که علومی را شرح بدھد و حتی مجھوالت عامل 

یعنی قدرت روح معمول فوق اقتدار روحی و . را برای او توضیح بدھد

و در این حالت روح معمول از عالئق ... ارزش فکری عامل می شود

که حاوی تمام ، و در حقیقت خود ، مادی رھا می شود  عموانو 

  1".د و می داند، ھمه چیز را می خوانالم بشریت است اسرار ع

  

بنابر این، عجائبی که در امر ھیپنوتیزم مشاھده می شود، بر وجود 

  .توانائی ھا و استعدادھای سرشار در انسان، گواھی می دھد

  

  

                                                
"نولز"بھ نقل از ھیپنوتیزم عملی : اسرار ھیپنوتیزم و تلھ پاتی 1  
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 تله پاتی و روشن بینی: شاھد چھارم

  

  : چنین گفته اند معنای تله پاتیمتخصصان این رشته در تفسیر 

  

. فقط لفظ دیگری برای انتقال فکر یا خواندن فکر استاین کلمه "

پاتی کم و بیش از نیم قرن پیش نخستین بار بوسیله  کلمه تله

یکی از پایه گذاران انجمن تحقیقات روانی انگلستان " فردریک مایرز"

یکی . این کلمه از دو لفظ یونانی مشتق شده است. بکار برده شد

 (Pathos)و دیگری پاتوس  )تقالیا ان(به معنای دور  (Tele)تله 

معنای احساس از راه ه پس این کلمه در واقع ب. بمعنای احساس

 .1"دور است

 

 :معنای روشن بینی

  

  :در زمینه تعریف روشن بینی ھم چنین گفته اند

  

معنای روشن ه از فرانسه گرفته شده و ب (clairvoyance)کلمه "

در حال وقوع از  حوادث را، شخص درحال روشن بینی . بینی است

با اینکه در این حالت چشم و دیگر حواس او . فاصله دور می بیند

  ... بکار نرفته است

در تله پاتی اطالع فوق العاده را از فکر شخص دیگر کسب می 

کنیم در حالتی که در روشن بینی این آگاھی بدون ارتباط با فکر 

جنبه ھای  تله پاتی و روشن بینی... ولی... دیگری بدست می آید

 .2"یک استعداد فوق طبیعی ھستند

  

  

  

                                                
.مریکابھ نقل از نوشتھ ھروارد کارینگتن، مدیر انجمن روانی آ: اسرار ھیپنوتیزم و تلھ پاتی 1  
.بھ نقل از نوشتھ ھروارد کارینگتن، مدیر انجمن روانی آمریکا: اسرار ھیپنوتیزم و تلھ پاتی 2  
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  کارل سخن دکتر 

  

  :دانشمند بزرگ ، دکتر الکسیس کارل در این زمینه چنین می گوید 

 

خواندن افکار شخص دیگر به اندازه توصیف ، برای فرد روشن بین "

در بسیاری از موارد، ھنگام مرگ یا در برابر ... چھره وی آسان است

، ...یک فرد با فرد دیگری ارتباطی برقرار می شود بین، خطر بزرگی 

از این نادرتر، فرد روشن بین از فاصله بعیدی می تواند منظره یا 

  ...نرا با دقت ترسیم و توصیف کندشخص یا صحنه ای را ببیند و آ

  

است " متاپسیشیک"جدید  ر عھده علمباین قضایا که مطالعه آنھا 

ود، زیرا حقائقی در بر دارد و باید ھمانطوری که ھست پذیرفته ش

جنبه ای از وجود انسانی را که ھنوز خوب شناخته نشده است 

و شاید بتواند علت روشن بینی فوق العاده برخی . معرفی می کند

براستی چه احاطه و نفوذی پیدا خواھد . را برای ما روشن سازد

کرد کسی که در عین حال از تربیت فکری و موھبت تله پاتی 

  1"دار باشد؟برخور

  

  .شارل ریشه این خاصیت روشن بینی را حس ششم نامیده است

 

 اشراق در روانشناسی: شاھد پنجم

  

در اینجا برای رعایت اختصار، تنھا دو عبارت را از دو دانشمند نقل 

  .می کنیم

  

در مورد " اصول روانشناسی"به نقل از " مان. نرمان ل"گفتار  )1

  :اشراق

                                                
.نوشتھ دکتر الکسیس کارل، جراح، زیست شناس و متفکر و محقق فرانسوی: انسان، موجود ناشناختھ 1  
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ت یا ایده ھای دعا می کنند که نظریاا ، بیشتر متفکران خالق"

. عد از دوره پختگی به ذھنشان رسیده استخالق آنھا ناگھان ب

متفکر، در ھر موقع و حتی گاه در یک نظریات یا ایده ھای مھم 

وقتی شخص، اثری . حالی که در خواب است به ذھن او می رسد

ه ، بدون شک در جریان خلق اثر بوسیله حوادثی ک را خلق می کند

  بنظر  ناگھان ولی  سرد  می شود ، دل مانع پیشرفت او است 

در این . می رسد که مطلب مورد نظر خود را سازمان داده است

موقع نظریات یا ایده ھای فراوان و مربوط دیگر بسرعت در ذھن او 

  .1"می آید و آنچه برای او مھم بوده است، ناگھان روشن می شود

  

  :سخن دکتر کارل ) 2

  

م مردان بزرگ از موھبت اشراق برخوردارند و بدون دلیل آنچه را تما"

یک دانشمند بزرگ خودبخود ... که دانستنش اھمیت دارد می دانند

 کشانده   ، خواھد شد  بسوی راھی که منجر به کشف تازه ای

نامیده  پیش از این الھام   این ھمان کیفیتی است که. می شود

  .2"می شد

  

 سیروح شنا:  شاھد ششم

  

عد روحی الھی می تواند به انسان در این جھان به خاطر داشتن ُب

در اینجا نیز برای . مرحله ای برسد که با ارواح تماس برقرار نماید

دو گفتار از دو دانشمند غرب و ، تنھا به پرھیز از اطاله کالم 

  :فرمایشی از یک فیلسوف شرق اکتفا می کنیم

  

کرسی روانشناسی دانشگاه استاد " پرفسور جیمس ھیسلوپ) "1

  :کلمبیا چنین می گود

                                                
274صفحھ  2جلد : اصول روانشناسی 1  

  2انسان موجود ناشناختھ
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به طوریکه در جلسات احضار روح حاضر بوده و مشاھده کرده ام "

کامًال معتقدم که بقای روح در عالم دیگر محقق است و جای ھیچ 

  .1"گونه تردید نیست

  

 چنین  ) در انگلستان(  بیرمنگام استاد دانشگاه " سراولیورلوج) "2

  :می گوید

  جھت آن   از را  مطلب   این.  از مرگ زنده خواھیم بود ما پس"

می گویم که شخصًا با بعضی از دوستانم که فوت شده اند صحبت 

من ھمچنانکه می توانم با حضار این مجلس صحبت ... کرده ام

و از روی یقین و ... کنم، با دوستان متوفای خود نیز گفتگو کرده ام

رفتگان  .مرگ زنده و باقی ھستیمکه پس از  اعتماد کامل می گویم

از ما بینابر و ھشیار تر و به حوادث آگاه ترند و از جریاناتی که ، خاک 

بر ما می گذرد بی اطالع نیستند و به بسیاری از چیزھائیکه ما از 

  .2"آگاھی دارند  بی خبریمآنھا 

  

صاحب تفسیر (از مرحوم عالمه سید محمد حسین طباطبائی ) 3

  : شده است که فرموده اندنقل ) المیزان

در تبریز ) حاج سید محمد حسن الھی طباطبائی(برادر من "

از شاگردی داشت که به او درس فلسفه می گفت و آن شاگرد 

تماس پیدا ، با ایشان آشنا شده بود و با وی احضار ارواح طریق 

  . ه بودکرد

 ارتباطیاجمال مطلب آنکه آن شاگرد قبل از آنکه با برادر من 

اشته باشد، میل کرده بود فلسفه بخواند و برای این منظور روح د

در ارسطو . ارسطو را احضار نموده و از او تقاضای تدریس کرده بود

و برو نزد را بگیر صدرالمتألھین شیرازی جواب گفته بود کتاب اسفار 

این شاگرد یک کتاب . آقای حاج سید محمد حسن الھی بخوان

در حدود سه ھزار که (ایشان و پیغام ارسطو اسفار خریده و آمد نزد 

  .داد) زندگی می کرده است سال پیش از این

                                                
  1عالم پس از مرگ
.برای اطالع بیشتر بھ کتاب مزبور مراجعھ شود. عالم پس از مرگ 2  
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  :من حاضرم، اشکالی ندارد: ایشان در جواب می فرماید

و آن . روزھا شاگرد به خدمت ایشان می آمد و درس می خواند

مرحوم می فرمود ما بوسیله این شاگرد با بسیاری از ارواح ارتباط 

یم و سؤاالتی می نمودیم و بعضی از سؤاالت برقرار می کرد

یک بار که . مؤلفین آنھا می نمودیمد ومشکله حکمت را از خ

افالطون گفته بود شما قدر و قیمت خود را بدانید که در روی زمین 

ما در زمانی بودیم که بت پرستی و . ال اله اّلا اهللا می توانید بگوئید

 اله اّلا اهللا نمی توانستیم بر کرده بود که یک الآنقدر غلبه  1ثنویت

  ...زبان جاری کنیم

  سائلم  استخود آن شاگرد که فعًال شاگرد مکتب فلسفه 

را که آقای الھی از زبان شاگرد با معلمین این فن از  ایغامضه 

ارواح سؤال می کرد و جواب می گرفت، نمی فھمید و قوه ادراک 

 شاگرد آنھا در زباننداشته، ولی آقای الھی کامًال می فھمیدکه 

  .چه می گویند

ما روح بسیاری از علماء را حاضر کردیم و سؤاالتی : می فرمود

نمودیم مگر روح دو نفر را که نتوانستیم احضار کنیم یکی روح 

سید مھدی "و دیگری روح مرحوم  "سید ابن طاووس"مرحوم 

دمت این دو نفر گفته بودند ما وقف خ. رضوان اهللا علیھما "بحرالعلوم

حضرت امیر المؤمنین علیه السالم ھستیم و ابدًا مجالی برای پائین 

  .آمدن نداریم

از عجائب و غرائب این بود وقتیکه : حضرت عالمه طباطبائی فرمودند

یک کاغذ از تبریز از ناحیه برادر ما به قم آمد و در آن برادر ما نوشته 

تی نموده ایم و ؤاالاگرد روح پدر ما را احضار کرد و سبود که این ش

جواب ھایی دادند و در ضمن از شما گله داشته اند که در ثواب این 

  .ایشان را شریک نکرده اید) تفسیر المیزان(تفسیر که نوشته اید 

   مرا  ابدًا   آن شاگرد  :می فرمودند  )عالمه طباطبائی(ایشان 

نمی شناخت و از تفسیر ما اطالعی نداشت و برادر ما ھم نامی از 

او نبرده بود و اینکه من در ثواب تفسیر پدرم را شریک من در نزد 

                                                
  1یعنی دوگانھ پرستی
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نکرده ام غیر از من و خدا کسی نمی دانست حتی برادر ما ھم 

  ...چون از امور راجعه به قلب و نیت من بود. بی اطالع بود

. نامه برادر که بمن رسید، بسیار منفعل و شرمنده شدم: فرمودند

ا در نزد تو مورد قبول است و ثوابی گفتم خدایا اگر این تفسیر م

ھنوز این مطلب . دارد، من ثواب آنرا بروح پدرم و مادرم ھدیه نمودم

را در پاسخ نامه برادر به تبریز نفرستاده بودم که بعد از چند روز نامه 

ای از برادرم آمد که ما این بار با پدر صحبت کردیم، خوشحال بود و 

د، سید محمد حسین ھدیه را گفت خدا عمرش بدھد، تأییدش کن

  .1"فرستاد

  

 امور عجیب مرتاضان: شاھد ھفتم

  

با تحمل ) یعنی اھل ریاضت" (مرتاض"گروھی از اشخاص به عنوان 

و بر آن  قرار می دھندفشار تحت نفس خود  ،ریاضت ھای بدنی 

  . مسلط می شوند

و اکتفاء  تحّمل گرسنگیبرخی از این اعمال طاقت فرسا عبارتند از 

، خوابیدن بر روی تخته )مثًال یک دانه پسته در روز(غدائی ناچیز  به

ھای پر از میخ ھای تیز، باال نگھداشتن متوالی دستھا بمدت 

چندین ماه بنحوی که دانه ھای غالت که در میان خاک در دستھا 

نشستن در کنار  رشد می کند و رسیده می شود و اندکاشته 

  ... آتش سوزان در ایام تابستان و

از  ،شخص مرتاض پس از گذراندن دوره ھای بسیار سخت ریاضت

قات جسمانی رھا می گردد و برخی از نیرو ھای درونیش تعّل

در اینجا . شکوفا می شود و کارھائی خارق العاده انجام می دھد

به بیان سه گزارش مستند درباره بعضی از این اعمال که فوق 

  :طاقت افراد عادی است می پردازیم

  

                                                
بھ نقل از عالمھ طباطبائی: 1جلد : معادشناسی 1  
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دقیقه بر  20ساعت و  25بمدت ) بنام فرنون کریج(یری ھندی فق )1

در ایاالت (یو ااوھایالت در  1971تموز  23و  22در  بستری از میخھا

 15بطول  میخھا. در حال خوابیدن باقی می ماند) متحده

 6سانتیمتر و به تیزی سوزن بودند و فاصله ھر یک با دیگری 

ی را کومار می نامیدند و ھمین شخص فقیر که و. سانتیمتر بود

 491نست که چھار شخص را که مجموعًا اتو 1972تموز  30در 

کیلوگرم وزن داشتند بروی جسم خود تحمل نماید در حالیکه او بر 

خوابیده ) در ایاالت متحده(کولورادو  روی میخھای تیز در منطقه

  1.بود

2(   

د تا او تقاضا نمو" تیم ھایس"شخص ایرلندی بنام  1971ایار  23در  )2

پس در . را زنده زنده در عمق چھار متری در زیر زمین دفن کنند

سانتیمتر  35.5سانتیمتر و عمق  53رض متر و ع 1.90تابوتی بطول 

دقیقه باقی  58ساعت و  242نھاده شد و در حال دفن شده بمدت 

از زمین خارج شد بدون اینکه به او  1971حزیران  2ماند تا آنکه در 

  2.باشدآزاری رسیده 

در ھند در حالیکه زبان خود را در " ھاریکلن"مرتاضی را به نام ) 3

دھان برگردانیده و لبھا را دوخته و سوراخھای بدن خویش را با موم 

بسته بود، در میان تابوت گذاردند و تابوت را مھر و موم کردند و در 

شب و روز نگھبانانی اطراف تابوت را زیر نظر . میان قبر نھادند

پس از شش ھفت روز تابوت را از قبر در آوردند و دیدند . فتندگر

مرتاض را از میان آن بیرون . مھرھای آن دست نخورده است

کشیدند دیدگان او شیشه ای، دست و پایش خشک، پوستش 

دھان و بینی و . چین خورده شده و ضربانی در شرائین نداشت

فس مصنوعی سر او ریختند و تنبر گوشش را باز کرده، آب گرم 

  3.دادند، پس از نیم ساعت بیدار شد

 

                                                
  1غرائب العالم
  2غرائب العالم
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 کرامات اولیاء اهللا: شاھد ھشتم

  

اولیاء خدا و در رأس آنھا انبیاء و ائمه اطھار علیھم الصلوة و السالم، 

از قدرت فوق طبیعی خود که از والیت تکوینیه  ،در مواقعی مناسب

ک و دست به یالھی سرچشمه گرفته است استفاده نموده 

امور خارق العاده و مافوق قدرت عادی افراد می زدند که  سلسله

. کرامت نامیده می شود) ع(در مورد انبیاء معجزه و درباره غیر انبیاء 

به جای خود ) ع(و کرامات امامان معصوم ) ع(معجزه پیمبران 

 .محفوظ می باشد و دست دیگران به آن مراتب متعالی نمی رسد

نیز کرامتھائی نقل ) ع(مه معصومین لکن در مورد غیر انبیاء و ائ

شده است که بیانگر شکوفائی استعدادھای فوق العاده آنان در 

  . پرتو پرستش خالصانه خداوند می باشد

ھمه آنھا بیان ه این گونه امور شگفت آور فراوان دیده شده و اگر چ

در این مقاله نمی گنجد لکن جھت تبرک و تیمن، دو نمونه از آنھا را 

بیان از عارف بزرگ معاصر ، حضرت آیة اهللا العظمی بھجت ،  به نقل

  :می نمائیم

  

ده که از مرحوم سید مرتضی کشمیری رضوان اهللا علیه نقل ش" )1

و می رفتند  خود به منزلحجره ای ایشان با یکی از دوستان ھم 

وجه شدند که کلید قفل را که دم درب حجره رسیدند متھنگامی 

من شنیده : د کشمیری در آنجا فرمودندمرحوم سی. ه اندبر نداشت

خوانند آن برا بر قفل بسته ) ع(ام که اگر نام مادر حضرت موسی 

مادر من حضرت زھرا سالم اهللا علیھا از مادر  ،قفل باز می شود

سپس نام صدیقه کبری را بر زبان . حضرت موسی باالتر است

سته، قفل جاری نمود و به برکت این کالم پاک از زبان آن مرد پیرا

  ".بسته باز گردید

  

شخصی فرزند خود را که از ھر دو چشم نابینا بود نزد مرحوم ) "2

ز امن شنیده ام ھر کس : آشیخ جعفر شوشتری آورد و عرض کرد
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بخواند، خداوند او را  روی حقیقت، سوره حمد را بر فرد نابینایی

  .شفا می دھد، شما این کار را برای رضای خدا انجام دھید

اگر این کرامت را می خواھی باید بروی نزد پدر من : ان فرمودایش

وقتی نزد پدر . زیرا او در تھذیب نفس پیشرفته تر و پیراسته تر است

رفتند، ایشان سوره حمد را تالوت فرمود و آنگاه دست خود  ایشان

نامبرده نقل می کند . را بر روی صورت آن فرزند نابینا کشید

شان بر صورت من بود، از البالی انگشتان ھنگامی که ھنوز دست ای

ایشان توانستم بعض اشیاء را ببینم و پس از برداشتن دست، 

  ".توانستم ھمه چیز را مشاھده نمایم

  

انسان می تواند ، آری بر اثر تھذیب نفس و تقوی و عبادت خالصانه 

استعدادھای درونی خود را به فعلیت برساند و بر طبیعت حاکم 

  .شود

  

  حکم راند بر جھان آب و گل     ارف کامل به نور مغز و دل     ع     

  

  : قول حافظه و ب

  

  فیض روح القدس ار باز مدد فرماید 

  دیگران ھم بکنند آنچه مسیحا می کرد                                 

  

 حقیقت روح

  

  : قرآن مجید درباره این حقیقت می فرماید

  . 1"من امر ربی سئلونک عن الروح قل الروحیو "

پروردگار " امر"از روح ، : بگو . و از تو درباره روح می پرسند" :یعنی

  ".من است

: یعنی 1"ال له الخلق و االمرأ"این آیه را در کنار آیه شریفه  اگر ما

بگذاریم، نتیجه می گیریم که  " و عالم امر لقخبرای خداست عالم 
                                                

85آیھ : سوره اسری 1  
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) ق تعبیر می شودکه به خل(روح آدمی از عالم طبیعت و ماده 

که به عالم امر تعبیر (نیست بلکه از عالم تجرد و ماوراء الطبیعه 

  .می باشد) می گردد

در اینجا علماء بزرگ از قبیل بوعلی سینا در کتاب شفا و 

صدرالمتألھین شیرازی در کتاب اسفار، ادله فراوانی بر اثبات روح 

تصار به بیان یک ، لکن در این مقاله برای رعایت اخمجرد آورده اند

 :دلیل اکتفاء می شود

 

  

 :دلیل تجرد روح

  

امروز اثبات شده است که سلولھای بدن انسان دائمًا در حال 

تعویض و سپردن جای خود به سلولھای جدید ھستند، بطوریکه بنا 

سلولھای ، ھشت سال یک مرتبه ھفت یا بر بعضی تحقیقات، ھر 

  .آنھا را می گیرند سلولھای جدیدی جای  و  بدن عوض می شود

در حالی که ھر شخصی پس از گذشت ھشت سال، ھویت خود را 

فطرتًا و وجدانًا محفوظ و دست نخورده می داند و می گوید من 

  .ھستمیا ھشتاد سال پیش ھمان آدم ھشت سال پیش 

تعبیر " من"از اینجا معلوم می شود که حقیقت انسان که از آن به 

امری واقعیتی فراسوی ماده و  ،روح می کند ھمان روح اوست و آن

 .می باشد انیغیر جسم

  

 :جلوه ھای نفس انسان

  

در پایان این نوشتار ، مبحث مراتب نفس را نیز از نظر گرامی شما 

  :می گذرانیم 

نفس انسان در عین وحدت، دارای مراتب و شئون گوناگونی است 

  .که ذیًال به برخی از آنھا اشاره می شود

                                                                                                         
54آیھ : سوره اعراف 1  
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آدمی نفس انسان در آن مرحله ای از مراتب که  یعنی :نفس اماره) 1

را به ارتکاب معاصی فرمان می دھد و با وسوسه ھای متوالی 

  .انسان را به سوی پرتگاه تباھی فرا می خواند

  :می فرمایند) ع(قرآن کریم در این زمینه به نقل از حضرت یوسف 

  

  1"ماره بالسوء اال ما رحم ربیان النفس أل"

نفس، بسیار فرماندھنده به بدی است مگر آنکه بدرستیکه "

  ."پروردگارم ترحم فرماید

  

یعنی آن مرتبه ای که نفس در آن، خود را سرزنش : نفس لوامه) 2

می کند و به دنبال ارتکاب گناه، او را شدیدًا با سالح توبیخ تأدیب 

  .می نماید

 این مرتبه از نفس، مقدمه ای است برای رسیدن انسان به مقامات

عالی تر انسانیت و لذا از شرافت و ارزشی برخوردار است که قرآن 

  :و چنین می فرماید کریم بدان در بیان حقایقی سوگند یاد می کند

  2"ةو ال اقسم بالنفس اللوام ال اقسم بیوم القیامة"

  "....وگند به روز قیامت و سوگند به نفس مالمت کنندهس"

  الزم

  .القی و یا عقل عملی نیز نامیده انداین مرتبه از نفس را وجدان اخ 

  

یعنی آنکه به وی حقایق و واقعیتھائی الھام شده : نفس ملھمه) 3

  .است

  :در این زمینه می فرماید  قرآن کریم

  

  3..."و نفس و ما سواھا فالھمھا فجورھا و تقوایھا"... 

پس به وی بدی و ، و سوگند به نفس و آنکه ار را نیکو آفرید ...  "

  "....را الھام فرمودنیکیش 

                                                
53آیھ : فسوره یوس 1  
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یعنی آن نفسی که بر اثر تعالی و تکامل در دو بعد : نفس مطمئنه) 4

  . و عمل به مرحله اطمینان و آرامش رسیده است تمعرف

بدنبال رسیدن انسان به این مرتبه از کمال دو صفت شریف در وجود 

وسیعی که بدست  معرفتاو تحقق می یابد، یکی اینکه در پرتو 

   و درک  می بیند حقتعالی  قدرت   امور را در حیطهآورده ھمه 

برای او ) در مسیر رشد و کمال(او می رسد به می کندکه آنچه 

و لذا به مقام تسلیم و رضا که بلندترین فراز انسانیت . خیر است

  .می گردد" نفس راضیه"است نائل می شود و 

خداوند خوشنودی رضایت و وم آنکه تمام افعال و افکار وی مورد د

مرضیه  و نفسقرار می گیرد و وجود او مرضی پروردگار می شود 

  .می گردد

  :قرآن مجید در آیه ای زیبا ، به این حقیقت اشاره می فرماید 

  

ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی  یا ایتھا النفس المطمئنة"

  .1"عبادی و ادخلی جنتی

در حالی که تو ، باز آی به سوی پروردگارت ، ای نفس مطمئن "

پس در صف بندگان من . است) از تو(و او خوشنود ) از وی(راضی 

  ."در آی و در بھشت من داخل شو

  

  

*****  
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