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 الرحیم الرحمن  اهللا بسم

 َجَعلَ  وَ  ُروِحهِ  ِمنْ  فيهِ  نـََفخَ  وَ  َسوَّاهُ  ثُمَّ  )٨( مَِّهنيٍ  مَّاءٍ  مِّن ُسَالَلةٍ  ِمن َنْسَلهُ  َجَعلَ  ُمثَّ  )٧( ِطنيٍ  ِمن اْالنَسانِ  َخْلقَ  بََدأَ  وَ  َخَلَقهُ  شَىءٍ  كلُ  َأْحَسنَ  الَِّذى
 )٩( .َتْشُكُرونَ  ما قَليالً  ْفِئَدةَ اْألَ  وَ  اْألَْبصارَ  وَ  السَّْمعَ  َلُكمُ 

 از را او نسل سپس )7کرد.( آغاز گل از را انسان آفرینش و آفرید؛ نیکو آفرید را چه هر که است کسى همان او
 براى و ؛دمید وى در خویش روح از و ساخت موزون را او (اندام) سپس )8( آفرید. قدر بى و ناچیز آب از اى عصاره

 سجده) (سوره )9( آورید. مى بجا را او هاى نعمت شکر کمتر اما داد؛ قرار ها دل و اه چشم و گوش شما
 

 1 انسان آفرینش انگیز شگفت مراحل
 خالصه مرحله چهار در که گذشت قبل آیات در که توحیدى هاى بحث بر است تاکیدى و اشاره نخست بحث مورد آیات

 و نهان از که خداوندى است او شد گفته صفات این با که کسى« فرماید: مى ربوبیت) و والیت  حاکمیت خالقیت، (توحید شد مى
 ). الرَِّحيمُ  اْلَعزِيزُ  الشَّهاَدةِ  وَ  اْلَغْيبِ  عاِلمُ  ذِلكَ ( ».است مهربان و ناپذیر شکست و است خبر با آشکار

 و شفاعت و والیت مقام دار عهده و باشد، ها آن بر حاکم و کند، زمین و آسمان امور تدبیر خواهد  مى که کسى است بدیهى
 نیست. پذیر امکان امور این از یک هیچ گسترده علم و آگاهى بدون که باشد آگاه آشکار و پنهان از چیز، همه از باید باشد، خالقیت

 و عزت ولى دهد. انجام را مهم کارهاى این بتواند تا باشد ناپذیر) شکست و (قدرتمند ،»عزیز« باید کسى چنین حال عین در
 لطف! و رحیمیت با توأم بلکه خشونت، با توأم نه قدرتى

 طور به او تکامل مراحل و انسان خلقت بیان براى سرآغازى و عموم، طور به آفرینش احسن نظام به اى اشاره بعد آیه ***
 ). َخَلَقهُ  ءٍ  َشيْ  ُكلَّ  َأْحَسنَ  الَِّذي( ».آفرید نیکو آفرید را چه هر که است کسى همان او« فرماید: مى است، خصوص

 استوار نظمى چنان بر یعنى »احسن نظام«بر را خلقت عظیم کاخ بناى دیگر تعبیر به و داد، داشت نیاز چه آن چیز هر به و
 شد. نمى تصور تر کامل آن از که کرد

 فرمود. اعط خواستند مى زبانحال با را چه آن کدام هر به و آفرید، هماهنگى و پیوند موجودات همه میان در
 وضع حجم، ساختمان، نظر از بینیم مى بگیریم نظر در را او بدن هاى دستگاه از یک هر و کنیم نگاه انسان یک وجود به اگر
 حال عین در و دهد، انجام احسن نحو به را خود وظیفه بتواند که است شده آفریده گونه آن درست ها، آن کار طرز ها، سلول

 شوند. مى ثرأمت یکدیگر از و دارند، تاثیر یکدیگر روى استثناء بدون همه که داده قرار ضاءاع میان در ارتباط چنان آن
 بسیار سازمانهاى آن با زنده موجودات جهان در مخصوصا متنوع، بسیار مخلوقات با بزرگ جهان در معنى همین درست و

 است. حاکم متفاوت،
 !داد آن حکمتش دید سزا آنچه که هر به    داد جان گل به و نکهت گل به که اى دهنده    خالصه:

 از و دهد مى جان و روح گل و خاك به که است او و بخشد مى گوناگون هاى گل به را انگیز دل عطرهاى انواع که است او آرى
 و آفریند، مى گردی موجودات انواع گاه و انسان، گاه ها، گل انواع گاه تیره خاك همین از نیز و سازد مى هوش با و آزاده انسانى آن

 است. دارا باشد داشته باید را چه آن خود حد در نیز خاك خود حتى
 َهدى ثُمَّ  َخْلَقهُ  ءٍ  َشيْ  ُكلَّ   َأْعطى الَِّذي رَبـَُّنا« خوانیم: مى هارون و موسى قول از طه سوره 50 آیه در که است همان سخن این نظیر

 رهبرى وجود مراحل تمام در را او سپس و داد، بود او آفرینش الزمه را چه آن موجودى هر به که است کس همان ما پروردگار ـ
 .»کرد

 نکات بحث در که شود  مى مطرح »جهان احسن نظام« با آن سازش چگونگى و آفات و شرور آفرینش مورد در سؤالى اینجا در
 داد. خواهیم قرار بررسى مورد خدا خواست به
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 توحید شاخه چند از آفاقى آیات بحث در که گونه همان و شود مى »انفسى« بحث وارد »آفاقى« مقدمه این ذکر با سپس قرآن

 گوید. مى سخن انسانها مورد در بزرگ موهبت چند از اینجا در گفت سخن
ْنسانِ  َخْلقَ  بََدأَ  وَ ( ».داد قرار گل از را انسان آفرینش آغاز خداوند« فرماید: مى نخست  ). ِطينٍ  ِمنْ  اْإلِ

 آن و آفریده ارزشى کم و ساده موجود چنین از را اى برجسته مخلوق چنان آن که دهد نشان را خود قدرت و عظمت هم تا
 رفت. خواهى کجا به و اى آمده کجا از تو که دهد هشدار انسان این به هم و کرده. خلق »طینى و ماء« از را نقش »آویز دل«

 این ظاهر و است، مطرح بعد آیه در او نسل ادامه که چرا ها، انسان همه نه گوید، مى »آدم« آفرینش از سخن آیه این است پیدا
 انسان). نوع مورد در اقل (ال انواع تحول فرضیه نفى و انسان مستقل خلقت بر است روشنى دلیل آیه

 انواع به انانس آفرینش زیرا سازد مى نیز انواع تکامل فرضیه با که کنند تفسیر چنین را آیه این اند خواسته بعضى چه گر
 شود. مى منتهى سرانجام گل و آب به نیز ها آن و گردد مى بر تر پست

 نبوده، فاصله زنده موجودات از ـ شمار بى انواعى هم آن ـ دیگرى انواع »گل« و »آدم« میان که است این آیه تعبیر ظاهر ولى
 است. گرفته صورت گل از واسطه بدون انسان آفرینش بلکه

 است. نیاورده میان به سخنى جانداران دیگر انواع ردمو در قرآن البته
 ِمنْ  َخَلَقهُ  آَدمَ  َكَمَثلِ  اللَّهِ  ِعْندَ   ِعيسى َمَثلَ  ِإنَّ « فرماید: مى که جا آن شود مى تر روشن عمران آل سوره 59 آیه به توجه با معنى این

 .»آفرید خاك از را او که است دمآ آفرینش همانند نیست عجیبى چیز پدر وجود بدون عیسى آفرینش ـ  تُرابٍ 
ْنسانَ  َخَلْقَنا َلَقدْ  وَ « فرماید: مى 26 آیه حجر سوره در و  بد گل از که خشکیده گل از را انسان ما ـ  َمْسُنونٍ  َحَمإٍ  ِمنْ  َصْلصالٍ  ِمنْ  اْإلِ
 .»گرفتیم بود شده آفریده بوى

 و است، آمده وجود به گل و خاك از مستقل، خلقت یک صورت به آدم آفرینش که شود مى استفاده چنین آیات مجموع از
 بخواهیم فوق آیات ظهور با تضادش خاطر به که نیامده در علمى قطعى لهأمس یک صورت به هرگز انواع تحول فرضیه دانیم مى
 به را ها آن باید باشد تهنداش وجود آیات ظواهر خالف بر  روشن اى قرینه که دام ما دیگر تعبیر به و کنیم، تفسیر دیگر طور را ها آن

 است. چنین آدم مستقل آفرینش مورد در و کرد تطبیق ظاهرش معنى همان
 او نسل خداوند سپس« گوید: مى کرده اشاره بعد مراحل در آدم فرزندان تولد چگونگى و انسان نسل آفرینش به بعد آیه ***

 ). َمِهينٍ  ماءٍ  ِمنْ  ُسالَلةٍ  ِمنْ  َنْسَلهُ  لَ َجعَ  ثُمَّ ( ».داد قرار قدر بى و ناچیز آب از اى عصاره از را
 است. مراحل تمام در ها نوه و فرزندان معنى به »نسل« و آفرینش، معنى به جا این در »جعل«
 حقیقت در که است آدمى نطفه جا این در آن از منظور و است چیز هر خالص فشرده و عصاره معنى به اصل در »سالله«

 است. نسل ادامه و فرزند تولد منشأ و حیات مبدء و شد،با مى او وجود کل عصاره
 ترکیب همچنین و آن، در شناور حیاتى هاى سلول و ساختمان نظر از مقدار بى و ارزش بى است آبى ظاهرا که آب این

 علم و ردگارپرو عظمت هاى نشانه از و است پیچیده و دقیق العاده فوق و ظریف بسیار شناورند آن در ها سلول که مایعى مخصوص
 نه گر و باشد مى آن ظاهرى وضع به اشاره است ناچیز و حقیر و ضعیف معنى به که »مهین« کلمه و شود مى محسوب او قدرت و
 است. موجودات آمیزترین اسرار از

 خاك زا آفرینش هنگام به آدم که مراحلى همچنین و رحم، عالم در انسان تکامل پیچیده مراحل به است اشاره بعد آیه ***
 ). َسوَّاهُ  ثُمَّ ( ».ساخت موزون را انسان اندام سپس« فرماید: مى نمود، طى

 ). ُروِحهِ  ِمنْ  ِفيهِ  نـََفخَ  وَ ( !»دمید او در خویش روح از و«
 ).اْألَْفِئَدةَ  وَ  اْألَْبصارَ  وَ  السَّْمعَ  َلُكمُ  َجَعلَ  وَ ( ».داد قرار ها دل و چشمان و گوش شما براى و«
 ). َتْشُكُرونَ  ما قَِليًال ( ».آورید مى بجا را او هاى نعمت کرش تر کم اما«
»صورت به که هنگامى از انسان که است مراحلى مجموع به اشاره این و است، کردن تکمیل معنى به »تسویه« ماده از »اهسو 
 خاك از آفرینش از بعد آدم که را مراحلى همچنین و کند مى طى گردد مى آشکار او بدن اعضاى تمام که اى مرحله تا است نطفه

 پیمود. روح نفخ هنگام به تا
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 این نه چند هر است، شده تنفس و هوا به تشبیه گویى آدمى بدن در روح حلول براى است اى کنایه (دمیدن) »نفخ« به تعبیر

 1آن. نه و است
 دارد؟ معنى چه روح نفخ این بر بنا است زنده موجود یک آن از قبل و گیرد مى قرار رحم در که آغاز از انسان نطفه شود گفته اگر و

 دارد، نمو و رشد و تغذیه فقط یعنى است، »نباتى حیات« نوع یک داراى تنها شود مى منعقد نطفه که آغاز در گوئیم مى پاسخ در
 نیست. خبرى آن در است »انسانى حیات« نشانه که ادراکات قوه همچنین و است »حیوانى حیات« نشانه که حرکت و حس از ولى

 و شود، مى زنده آن در انسانى دیگر قواى تدریجا و کند مى حرکت به شروع که رسد مى اى مرحله به رحم در نطفه تکامل اما
 2کند. مى روح نفخ به تعبیر آن از قرآن که است اى مرحله همان این

 خدا روح است سزاوار که شرافت پر و قدر گران روح یک  یعنى است، »تشریفى اضافه« اصطالح به »خدا« به »روح« اضافه
 آب« یا و »تیره خاك« از »مادى بعد« نظر از چه گر انسان که است واقعیت این بیانگر و شد، دمیده انسان در شود نامیده

 است. »الهى روح« حامل »روحانى و معنوى بعد« نظر از ولى است، »مقدارى بى
 و سرشته فرشته کز« است »معجونى طرفه« و پروردگار عرش به یگرشد سوى و شود، مى منتهى خاك به او وجود سوى یک

 . است وسیع العاده فوق او انحطاط و تکامل و نزولى و صعودى قوس بعد، دو همین داشتن خاطر به و !»حیوان ز
 باشد. نمى بیش لجنى گردیم باز مادیش جنبه به اگر که چرا نیست، او مادى جنبه خاطر به انسان مقام عظمت

 همه این او به باشد، خدا انوار تجلیگاه تواند مى است نهفته آن در که اى العاده فوق استعدادهاى با که است  الهى  روح ینا
 در است هدف همین براى اى وسیله که را مادى جنبه و کند تقویت را آن که است این راه تنها او تکامل براى و بخشیده عظمت
 3کند). مؤثرى کمک تواند مى بزرگ هدف آن به رسیدن در که (چرا گیرد کار به مقصود این پیشرفت طریق

 کرده قلب و چشم و گوش هاى نعمت به اشاره شود مى محسوب انسان آفرینش مرحله پنجمین که مرحله آخرین در قرآن

                                                 
خَلَقْنَا النُّطْفَۀَ علَقَۀً فَخَلَقْنَا الْعلَقَۀَ مضْغَۀً فَخَلَقْنَا الْمضْغَۀَ عظاماً «فرماید:  نفخ روح در انسان آفرینشی دیگر است، زیرا خداوند درباره تطورات خلقت وي می ـ1

ولی درباره  ».ها را با گوشت پوشانیدیم صورت استخوان درآوردیم و استخوان قه کردیم و آن را مضغه و مضْغه را بهما نطفه را علـ  فَکَسونَا الْعظام لَحماً 

بهترین اى دادیم؛ پس بزرگ است خدایى که  ثُم أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخالقین ـ سپس آن را آفرینش تازه«ید: فرما آفرینش روح می

 )14مومنون/».( آفرینندگان است

بودن روح است و داللت دارد که روح از نشئه طبیعت جداست و انسان به صورت دیگري » روحانیۀ البقاء جسمانیۀ الحدوث و«نشانه » خلقاً اخر«تعبیر 

خلق اهللا االرواح «گوید:  تعلق کردم و روایاتی که میآن است که من روح را در او دمیدم و به بدن وي م» نفخت فیه من روحی«آید، ولی ظاهر آیه  درمی

 202صفحه   - 6پیامبران در قرآن جلد   سیره(آیت اهللا جوادي آملی ـ کتاب ) مطابق همین آیه است. 308، ص48(بحار، ج» قبل االجساد

) سپس 5شود که انسان در آغاز خاك بوده (حج/ فاده مىاز آیات مختلف قرآن و تعبیرات گوناگونى که در باره مبدأ آفرینش انسان آمده به خوبى است ـ2

پیدا کرد » چسبندگى«) سپس حالت 28(لجن) درآمد (حجر/» گل بدبو«) و بعد به صورت 2با آب آمیخته شده، و به صورت گل در آمده (انعام/

ل از نظر بعد زمانى چه اندازه طول کشید؟ و به خود گرفت. این مراح» صلصال کالفخار«درآمد، و حالت » خشکیده«) و بعد به صورت 11(صافات/

ها مسائلى است که از علم و دانش ما مخفى است،  هاى انتقالى تحت چه عواملى به وجود آمد؟ این قدر توقف کرد؟ و این حالت اى چه انسان در هر مرحله

که ماده  ست که با مسائل تربیتى انسان پیوند مهمى دارد، و آن اینکه تعبیرات مزبور بیانگر یک واقعیت ا چه مسلم است این داند و بس. آن و تنها خدا مى

ارزشى چنان مخلوق پر ارزشى ساخت که  مقدار، و از حقیرترین مواد روى زمین بوده، اما خداوند بزرگ از چنین ماده بى ارزش و بى اولیه انسان بسیار بى

و نفخه ربانى که در آیات دیگر قرآن »  الهى  روح«نى که ارزش واقعى انسان را همان اى است به این مع گل سرسبد جهان آفرینش شد. و در ضمن اشاره

دهد، تا با شناخت این حقیقت راه تکامل خود را به خوبى دریابد، و بداند از کدامین مسیر باید برود تا ارزش  سوره حجر) آمده تشکیل مى 25(مانند آیه 

 )118ص 23 (تفسیر نمونه جواقعى خویشتن را در عالم هستى باز یابد. 

 .توضیح داده شده استسوره حجر)  29( ذیل آیه  78تفسیر نمونه صفحه  11در این زمینه در جلد  ـ3
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 حس منظور بلکه گیرد، مى صورت روح نفخ از قبل خلقت این که چرا نیست اعضاء این خلقت جا این در منظور البته است،

 است. خرد و درك و بینایى و شنوایى
 ظاهرى حس ترین مهم که است این خاطر به کرده، تکیه سه این روى تنها »باطن« و »ظاهر« حواس تمام میان از اگر و

 صوصخ به و کند مى درك را اصوات گوش است، چشم و گوش کند، مى قرار بر خارج جهان و او میان نیرومندى رابطه که انسان
 است. عالم این مختلف هاى صحنه و خارج جهان دیدن وسیله چشم و گیرد، مى انجام آن وسیله به تربیت و تعلیم

 است. بشر وجود حکمران دیگر تعبیر به یا و انسان باطنى حس ترین مهم نیز خرد و عقل نیروى
 جایى در معمول طور به کلمه این دارد آن از تر ظریف مفهومى ولى است، قلب معنى به »فؤاد« جمع »افئدة« که این جالب

 باشد!. آن در »پختگى« و »افروختگى« که شود مى گفته
 علوم که چرا است، کرده بیان انسان وجود »باطن« و »ظاهر« در را شناخت ابزار ترین مهم آیه این در خداوند ترتیب این به و

 وسیله و »عقلى هاى استدالل و ها تحلیل« طریق از یا است. گوش و مچش آن، ابزار و آید مى دست هب »تجربه« طریق از یا انسانى
 انسان قلب بر شهود و اشراق یا وحى طریق از که هایى درك حتى شده، تعبیر »افئده« به آن از قرآن در که است خرد و عقل آن،

 باشد. مى »افئده« همین وسیله هب باز گیرد، مى صورت
 همین به و کند، مى سقوط خاك و سنگ مشت یک حد سر تا او وجودى ارزش شود، تهگرف آدمى از شناخت ابزار این اگر
 گوید: مى و دهد مى توجه بزرگ هاى نعمت این شکرگزارى لهأمس به را ها انسان بحث مورد آیه پایان در دلیل
 1است!. کم باز یدآور بجا را بزرگ هاى نعمت این شکر قدر هر که این به اشاره ،»آورید مى بجا را او شکر تر کم«

 ها: نکته
 است. تفریط و افراط هرگونه از دورى و تناسب و تعادل ایجاد معناى به ،»تسواه« از »سوى« ى کلمه

 نیست. پنهان و غایب چیزى خدا نزد اما پیدا؛ نا و پیدا است: گونه دو ما براى جهان حقایق
 ها: پیام

 هر اداره و تدبیر (آرى، الشَّهاَدةِ  وَ  اْلغَْيبِ  عاِلمُ  ... اْألَْمرَ  يَُدبـِّرُ  است. لهىا پایان بى علم اساس بر جهان، بر حاکم قوانین ـ1
 دارد.) نیاز آن از آگاهى به اى مجموعه

 »الشَّهاَدةِ  وَ  اْلغَْيبِ  عاِلمُ « است. یکسان پنهان و پیدا به نسبت الهى، علم ـ2
 »الرَِّحيمُ  اْلَعزِيزُ « است. همراه مهر با الهى قدرت ـ3
 در که دهان آب مثل درست است، ارزش یک مار بدن در زهر (حتّى »َخَلَقهُ  ءٍ  َشيْ  ُكلَّ  َأْحَسنَ « نیکوست. ها آفریده ى همه ـ4
 است.) اهانت یک بیفتد کجا هر به شود، خارج اگر اما است؛ نعمت انسان دهان
 »َخَلَقهُ  ءٍ  َشيْ  ُكلَّ « خداست. ى آفریده چیز همه ـ5
ْنسانِ  َخْلقَ  ...  َخَلَقهُ  ءٍ  َشيْ  ُكلَّ « است. انسان ى ویژه ارزش و اهمیت ى نشانه هستى، ى همه کنار در انسان، ى نهجداگا ذکر ـ6  »اْإلِ
 »ماءٍ  ِمنْ  ُسالَلةٍ « نیست. بیش اسپرم و سلّول یک تنها شود، مى نطفه چه آن ـ7
 » َمِهينٍ  ماءٍ  ِمنْ  ...  َخْلقَ « سازد. مى ارزشمند و ریفش موجودى پست، و ناچیز آب اى قطره از که است خداوند هنرمند، ـ8
ْنسانِ  َخْلقَ  بََدأَ « است. متفاوت آدم بنى آفرینش با آدم حضرت آفرینش ـ9  »َمِهينٍ  ماءٍ  ِمنْ  ُسالَلةٍ  ِمنْ  َنْسَلهُ  َجَعلَ  ثُمَّ  ِطينٍ  ِمنْ  اْإلِ

 شدند.) دهآفری آب و نطفه از او نسل  ولى بود، خاك از آدم حضرت (آفرینش
 »ِفيهِ  نـََفخَ  وَ  َسوَّاهُ  ثُمَّ « الهى) روح شدن دمیده سپس موزون، اندام (اول دارد. نیاز تعادل و آمادگى به الهى، کماالت دریافت ـ10
 »ُروِحهِ  ِمنْ « اوست. در الهى روح شدن دمیده انسان، شرافت هاى نشانه از ـ11
 » َسوَّاهُ  ثُمَّ  ...  اْإلِْنسانِ  َخْلقَ  أَ َبدَ « است. بوده تدریجى اولیه انسان آفرینش ـ12

                                                 
 پایان متن تفسیر نمونه ـ1
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 تواند مى ولى بشنود، هم از مجزّا را صدا دو تواند نمى لحظه یک در (انسان اوست. گوش از بیش انسان دید دایره وسعت ـ13

 رنگ، موقعیت، چشم، هرا از ولى شنود، مى را افراد و اشیاى صداى تنها گوش راه از انسان عالوه به کند، تماشا هم با را چیز چند
 است.) آمده جمع »اْألَْبصارَ « و مفرد »السَّْمعَ « ( بیند.) مى را سکون و حرکت حجم،
 دل و چشم و گوش نام تنها دلیل هیمن به( است. تر مهم است، معرفت و شناخت ى وسیله چه آن بدن، اعضاى میان در ـ14

 »ْفِئَدةَ اْألَ  وَ  اْألَْبصارَ  وَ  السَّْمعَ « است.) شده برده
 »َتْشُكُرونَ  ما قَِليًال « است. شکرگزارى و خداشناسى و خودشناسى سوى به راهى انسان، پیدایش هاى دوران به توجه ـ15
 1»َتْشُكُرونَ  ما َقِليًال « است. توبیخ سزاوار وگرنه باشد، شکرگزار باید انسان ـ16

 
 چیست؟ روح

 یک از دو هر (باد) ریح و روح که اند کرده تصریح بعضى است، »دویدن «و »نفس «معنى به اصل در لغت نظر از »روح « ـ1
 نظر از که ستا آن خاطر به شده نامیده نام این به است مجردى مستقل گوهر که انسان روح اگر و است، شده مشتق معنى

 است. باد و نفس همچون بودن ناپیدا و آفرینى حیات و تحرك
 است: متنوع ربسیا قرآن در آن استعمال موارد ـ2
 آتـَْينا وَ « : بقره 253 آیه مانند کرده، مى تقویت شان رسالت انجام در را پیامبران که است مقدسى روح معنى به گاهى ـ1/2
 تقویت القدس روح با را او و دادیم قرار مریم بن عیسى اختیار در روشن دالئل ما ـ اْلُقُدسِ  ِبُروحِ  أَيَّْدناهُ  وَ  اْلبَـيِّناتِ  َمْريَمَ  اْبنَ  ِعيَسى

 .»نمودیم
يمانَ  قـُُلوبِِهمُ  ِفي َكَتبَ  ُأولِئكَ «  :مجادله 22 آیه مانند شده، اطالق کند مى تقویت را مؤمنان که الهى معنوى نیروى به گاه ـ2/2  اْإلِ

 .»است کرده اییدشانت الهى روح به و نوشته شان قلب در را ایمان خدا که هستند کسانى ها آن ـ  ِمْنهُ  ِبُروحٍ  أَيََّدُهمْ  وَ 
 الرُّوحُ  ِبهِ  نـََزلَ « :شعراء سوره 193 آیه مانند شده، توصیف »امین «عنوان با و آمده »وحى مخصوص فرشته«معنى به زمانى ـ3/2
 .»باشى نکنندگا انذار از تا کرد نازل تو قلب بر االمین روح را قرآن این ـ  اْلُمْنِذرِينَ  ِمنَ  لَِتُكونَ  قـَْلِبكَ   َعلى اْألَِمينُ 
 تـَنَـزَّلُ « قدر: سوره 4 آیه مانند آمده، فرشتگان از برتر مخلوقى یا خدا خاص فرشتگان از بزرگى فرشته معنى به گاه و ـ4/2

 و »شوند مى نازل امور تقدیر براى پروردگارشان فرمان به روح، و فرشتگان، قدر شب در ـ َأْمر ُكلِّ  ِمنْ  رَبِِّهمْ  بِِإْذنِ  ِفيها الرُّوحُ  وَ  اْلَمالِئَكةُ 
 »کنند مى قیام صف یک در فرشتگان روح رستاخیز روز در ـ َصفًّا اْلَمالِئَكةُ  وَ  الرُّوحُ  يـَُقومُ  يـَْومَ «  :خوانیم مى نیز نبا سوره 38 آیه در

 گونه این ـ َأْمرِنا ِمنْ  ُروحاً  ِإلَْيكَ  َأْوَحْينا َكذِلكَ  وَ « شورى: سوره 52 آیه مانند است آمده آسمانى وحى یا قرآن معنى به گاه و ـ5/2
 .»است ما فرمان از که روحى فرستادیم، تو سوى به وحى
 ِمنْ  ِفيهِ  نـََفخَ  وَ  َسوَّاهُ  ثُمَّ « خوانیم: مى آدم آفرینش  آیات در که چنان است، آمده انسانى روح معنى به هم زمانى باآلخره و ـ6/2
 سجده). سوره 9 (آیه »دمید آن در خود روح از و بخشید نظام را آدم سپس ـ ُروِحهِ 
 او در روحم از و بخشیدم نظام را آدم آفرینش که هنگامى ـ ساِجِدينَ  َلهُ  فـََقُعوا ُروِحي ِمنْ  ِفيهِ  نـََفْختُ  وَ  َسوَّيـُْتهُ  فَِإذا«  همچنین و

 ).ص سوره 72 و حجر سوره 29 (آیه .»کنید سجده او براى دمیدم
 روح به نسبت ما اندك علم ـ3

  :دهد پاسخ ها آن به که فرمود وسلم وآله وعلیه اهللا لیص پیامبر به خداوند و کردند سؤال روح درباره پیامبر از کنجکاو ىجمع
 فرمان از روح« بگو: کنند، مى سؤال »روح« درباره تو از و ـ َقليالً  ِإالَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  ُأوتيُتمْ  ما وَ  رَبِّي َأْمرِ  ِمنْ  الرُّوحُ  ُقلِ  الرُّوحِ  َعنِ  َيْسئَـُلوَنكَ  وَ «
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 )85(اسراء/ ».است نشده داده شما به دانش، از اندکى جز و است؛ من پروردگار

 کردند، سؤال آدمى روح حقیقت از کنندگان پرسش که شود مى استفاده چنین آن خارج و آیه در موجود قرائن مجموع از
 گیرد مى سرچشمه آن از ما فعالیت و قدرت تمام و است، ما شرف برترین و سازد مى جدا حیوانات از را ما که عظیمى روح همین

 یابیم، مى راه موجودات اعماق به و شکافیم مى را علوم اسرار دهیم، مى قرار خود جوالنگاه را آسمان و زمین کمکش به و
 چیست؟ آفرینش عالم اعجوبه این حقیقت بدانند خواستند مى

 و فیزیکى خواص و ماده بر حاکم اصول از غیر آن بر حاکم اصول و دارد ماده ساختمان با مغایر ساختمانى روح، که جا آن از و
 آمیز اسرار خلقتى یعنى است امر عالم از روح،« بگوید: معنى پر و کوتاه جمله یک در شود مى مامور ص پیامبر آنست، شیمیایى

 .»دارد
 چه این بر بنا است، ناچیز و کم بسیار دانش و علم از شما هبهر کند، مى اضافه نکنند، تعجب پاسخ این از که این براى سپس

 است؟ تر نزدیک شما به چیز همه از چند هر نشناسید، را روح رازهاى که شگفتى جاى
 فرمود:  الرُّوحِ  َعنِ  َيْسئَـُلوَنكَ   آیه تفسیر در که شده نقل چنین علیهاالسالم صادق امام و باقر امام از عیاشى تفسیر در
 قدرت و بینایى است خداوند مخلوقات از روح ـ المؤمنين و الرسل قلوب فى يجعله تاييد، و قوة و بصر له خلقه، من خلق لروحا انما«

 .»دهد مى قرار مؤمنان و پیغمبران هاى دل در را آن خدا دارد، قوت و
 فرمود: که شده نقل بزرگوار امام دو آن از یکى از دیگرى حدیث در
 .»است خداوند قدرت از و ملکوت عالم از روح ـ القدرة من الملكوت من هى«

 اهل دانشمندان از را سؤال این قریش مشرکان که خوانیم مى است آمده تسنن اهل و شیعه کتب در که متعددى روایات در
 محمد اگر هک بود شده گفته ها آن به بیازمایند، آن با را وسلم وآله وعلیه اهللا صلی پیامبر خواستند مى و گرفتند کتاب
 جمله دلیل همین به است، او صداقت عدم بر دلیل بگذارد شما اختیار در روح باره در فراوانى اطالعات وسلم وآله وعلیه اهللا صلی
 بود. انگیز اعجاب ها آن براى وسلم وآله وعلیه اهللا صلی پیامبر پرمعنى و کوتاه

 معنى به روح که بینیم مى رسیده ما به فوق آیه تفسیر در لسالما لیهمع بیت اهل طرق از که روایات از دیگر بخشى در ولى
 از سیرشان خط در را آنان و است بوده همواره السالم علیهم امامان و پیامبر با که شده معرفى میکائیل و جبرئیل از برتر مخلوقى

 . داشت بازمى انحراف گونه هر
 و مراتب آدمى روح که چرا است هماهنگ ها آن با بلکه ندارد، لفتىمخا تنها نه گفتیم آیه تفسیر در چه آن با روایات این

 و خطا از بودن معصوم آثارش از که است، واالیى العاده فوق مرتبه است امامان و پیامبران در که روح از اى مرتبه آن دارد، درجاتى
 و جبرئیل از حتى بود هدخوا برتر فرشتگان همه از روح از اى مرتبه چنین مسلما و است العاده فوق علم و آگاهى نیز و گناه

 1کنید) (دقتمیکائیل!
 خدا صورت بر ـ4

 خود صورت بر را آدم وجلّ عزّ خداوند که کنند می نقل چه آن از پرسد می السالم) (علیه باقر امام حضرت از مسلم بن محمد
 اضافه خود به و داد ترجیح ها صورت دیگر به و برگزید را آن خداوند که مخلوق و حادث است صورتی آن فرمود: حضرت آفرید،
 2.»من روح از« و »من خانه« گفت: و داد نسبت خود به را روح و داد نسبت خود به را کعبه که چنان کرد؛
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ا جعفَرٍ ع عما یرْوونَ عنْ أَبِیه عنْ عبد اللَّه بنِ بحرٍ عنْ أَبِی أَیوب الْخَزَّازِ عنْ محمد بنِ مسلمٍ قَالَ: سأَلْت أَبعدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ خَالد  ـ2

یفَقَالَ ه هتورلَى صع مخَلَقَ آد أَنَّ اللَّه  طَفَاهاص خْلُوقَۀٌ وثَۀٌ مدحةٌ مورصۀَ إِلَى   ا اللَّهبالْکَع ا أَضَافکَم ها إِلَى نَفْسفَۀِ فَأَضَافَهخْتَلرِ الْمورِ الصائلَى سا عهاخْتَار و

 134ص 1 اإلسالمیۀ) ج -. الکافی (ط  (فقال) و نَفَخْت فیه منْ روحی  بیتی  نَفْسه و الرُّوح إِلَى نَفْسه فَقَالَ
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 کمال براي انسان استعداد

 و کماالت کسب جهت در که را چه آن هر و 1نهاد ودیعت به او در را خویش به منسوب روح و آفرید را انسان سبحان، خداي
 4تودس ها پدیده از بسیاري بر 3فضیلت و کرامت وصف به را او و 2؛ساخت وي مسخّر بود ضروري مادي، و روحی تعالی

 6است؛ تهی حصولی علم هرگونه از تولد بدء در که 5داند؛ می خدا روح و خاك از شده آفریده اي پدیده را انسان کریم، قرآن

 و  8داند؛ می تقوا و فجور الهام بر را وي وجودي استواي خدا و 7باشد؛ او توحیدي فطرت که است ورداربرخ اي ویژه سرشت از لیکن
 تقواست. مصادیق ترین برجسته از توحید که چنان 9هاست؛ ظلم بدترین از خدا به شرك و است فجور بارز مصادیق از ظلم

 علم سرمایه با ولی 10دارد؛ اختیار در را آن تحصیل ابزار هاتن و است بهره بی حصولی علوم از خویش زادروز در انسان گرچه
 علم آن اگر است. آمده دنیا به خویش فاطر ساحت در بندگی گرایش و خود خالق به شهودي بینش و خویش ذات به حضوري
 منحرف و نشبی این و حضور آن شدن کور با وگرنه است محفوظ او انسانیت بماند مصون او در گرایش و بینش این و حضوري

 11.کند می هبوط اوست، ذاتی که خواهی، کمال از و شده مبدل جهل به خویش حقیقت به نیز او شهودي علم گرایش، اصل شدن

 :فرمایند می السالم علیه صادق  امام 
  ـ بها الشَّْمسِ  ُشعاعِ  ِاتِّصالِ  ِمنْ  اهللاِ   ِبروُحِ  ِاتِّصاالً  َالََشدُّ  اْلُمْؤِمنِ  روحَ  ِانَّ  وَ «

 12.»خورشید به خورشید شعاع اتصال از است شدیدتر خدا، روح به مؤمن روح اتصال که است این حقیقت

                                                 
 29و دمیدم براى او سجده کنید. (آیه فَإِذا سویتُه و نَفَخْت فیه منْ روحی فَقَعوا لَه ساجِدینَ ـ هنگامى که آفرینش آدم را نظام بخشیدم و از روحم در ا ـ1

 سوره ص). 72سوره حجر و 

 )20(لقمان/ ها و زمین است مسخّر شما کرده. چه را در آسمان ـ آیا ندیدید خداوند آن  فی الْأَرض ما فی السماوات و ما  أَ لَم تَرَوا أَنَّ اللَّه سخَّرَ لَکُم ـ2

و به راستی، ما فرزندان آدم را گرامی ـ ضیالً کَثیرٍ ممنْ خَلَقْنا تَفْ  آدم و حملْناهم فی الْبرِّ و الْبحرِ و رزقْناهم منَ الطَّیبات و فَضَّلْناهم على  و لَقَد کَرَّمنا بنی ـ3

هاي خود، برتري آشکار  ها نشاندیم و از چیزهاي پاکیزه به ایشان روزي دادیم و آنان را بر بسیاري از آفریده داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب

 )70/إسراء. (دادیم

 دي آملینوشته حضرت آیت اهللا جوا 153انتظار بشر از دین صفحه  ـ4

آفرینم! هنگامى که آن را نظام بخشیدم و از  ـ من بشرى را از گل مى فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین* إنّی خالق بشراً من طین  ـ5

 )72و71روح خود در آن دمیدم، براى او به سجده افتید. (ص/

 )78دانستید. (نحل/ شَیئاً ـ  و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود در حالى که هیچ چیز نمى  ال تَعلَمونَ  أُمهاتکُم  بطُونِ  منْ  أَخْرَجکُم  و اللَّه ـ6

 )30. (روم/ ها را بر آن آفریده علَیها ـ این فطرتى است که خداوند، انسان  فَطَرَ النَّاس  فطْرَت اللَّه الَّتی ـ7

یعنی هر مولودي (انسانی) مطابق با فطرت  ـ  کُلُّ مولُود یولَد علَى الْفطْرَةِ فَأَبواه یهودانه و ینَصرَانه و یمجسانه« علیه فرمود: رسول گرامی اسالم صلوات اهللا

مرآة العقول فی شرح ( ».کنند تربیت می ، و مجوسی)خود(که پاکی و درستی است) خلق می شود و پدر و مادرش هستند که او را یهودي، نصرانی(مسیحی

 )55ص 7 أخبار آل الرسول ج

 )8فَأَلْهمها فُجورها و تَقْواها ـ سپس فجور و تقوا (شرّ و خیرش) را به او الهام کرده است. (شمس/ ـ8

 )13. (لقمان/ ـ شرك، ظلم بزرگى است  عظیم  لَظُلْم  الشِّرْك  إِنَ ...ـ 9

 )9ها قرار داد. (سجده/ ها و دل ـ و براى شما گوش و چشمم السمع و الْأَبصار و الْأَفْئدةَ و جعلَ لَکُ ـ10

 نوشته حضرت آیت اهللا جوادي آملی 132توحید در قرآن صفحه  ـ11

 باب أخوة المؤمنین بعضهم لبعض ؛  166ص  2 اإلسالمیۀ) ج -الکافی (ط  ـ12
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 ينشو هالك تا بشناس را ارزشت

 اند: اهللا علیه فرموده حضرت امام خمینی رحمت
 خود که ستا فعل شرافت و اهمیت از و بکند او کارهاى به مباشرت منزل صاحب که اوست شرافت از بیاید، شریفى یک اگر
 راضى و »رُوِحي ِمنْ  ِفيهِ  نـََفْختُ  وَ « فرماید: مى و دهد مى نسبت خودش به را او روح که است تشریف از باز و باشد. آن مباشر خواجه

 و اوست نشانه و ربوبى صقع از و بوده الوهیت مظهر روح، زیرا بدهد؛ نسبت ،اللَّه مالئكة قبیل از دیگرى، به را نفخش که شود نمى
 را خود بودن) مادي و بودن (خاك طینیت کس هر کند. مى فراموش را طبیعتش ببیند، خودش در انسان را جنبه این اگر
 است. شیطان جنس از بیند، مى

 از طینتش که او بر نیست سزاوار من براى و است نار از من طینت که کرد اعتراض و دید را السالم علیه آدم تیطین شیطان
 است؛ عرفان عدم بر دلیل این و دید نمى اصلًا را آن بلکه دید، مى را الهى اثر آن شیطان که این نه البته نم.ک سجده است خاك
 که است آن شرایع ترین کامل دلیل همین به ببیند. عارف را الهى اثر وجود، مرتبه ترین نازل در که است آن عرفان اینکه براى

 هم، مساجد آن در باید عارف و شود مساجد باید است خاك که قدم زیر موجودات ینتر پست یعنى بداند، جایز خاك بر را سجده
 سجده آدم به عرفان کثرت از و بوده زیاد عرفانش شیطان که نیست طور این پس کند. سجده الهى وجهه آن به و ببیند را الهى اثر

 اند. گفته نمزخرفی از بعضى که چنان دانست، نمى جایز را خدا غیر به سجده چون نکرد،
  فرمود: و داد نسبت خودش به را او تشریف، جهت به خدا و است ندیده بود، الهى نشانه که را چه آن آدم در شیطان پس

 شیطان خالف به نمودند، سجده و کردند مشاهده بود، الهیت به مربوط که را اى جنبه آن مالئکه همه و »ُروِحي ِمنْ  ِفيهِ  نـََفْختُ  وَ «
  کرد. اعتراض و دید را آدم خاکى طینیت که

 خاك او و هستم نار من کند، سجده خودش از تر پست به شریف نیست جایز« گفت: که نکرد خطا کبرى در شیطان البته
 شیطان پس نمود. اعتراض و کرده خودش ناریت با مالحظه و دیده را او طینیت شیطان ولى ،»است تر لطیف خاك از نار و است

 هر و دید را طینیت که شده واقع صغرى در شیطان خطاى است، نکرده خطا کند، سجده غیرش به نباید رفاش که کبرى این در
  است. شیطان جنس از ببیند، را طینیت کس
 به آنان دیده که مادامى چون ببینند؛ است الهى نشانه که را چیزى آن که کرد تربیت طورى را ها آن که است مشکل خیلى و

 بود. خواهد مشکلى کار الهى آیات و ها نشانه به دادن توجه ست،ا شده دوخته طینیت
 فراموش را خودمان و کنیم اقامه برهان است، خودمان ذات که چیزى تجردى، وجود براى کردیم پیدا احتیاج دلیل همین به و
  کنیم. مى سؤال اسفار کتاب از را خودمان نفس ایم آمده و کرده

 باید دارید، طینیت الهیه، منفوخه آن از غیر شما که بفهمانیم ها آن به بخواهیم اگر ما ند.هست این خالف بر عارفان البته
 و نشستند دیگران که چنان هستید؛ خاکى هم شما و هستیم خاکى ما که کنیم اثبات ایشان براى براهین با تدریج به و بنشینیم

 ما بلکه ماست باطن آن و است خودمان در خودمان نفس که صورتى در هستیم، مجرد ما که کنند اثبات برهان با خواهند مى
 کتاب در را خودمان باید ایم، شده آنها گرفتار و است گرفته حجابات و غشاوات را ما حقیقت چون لیکن و هستیم، آن از عبارت
 بیابیم. خود ذات به راهى خواهیم مى براهین با و کرده باز را اسفار دلیل همین به بشناسیم. جا آن از و ببینیم اسفار
 را حق جلوه موجودات همه در بلکه بیند، نمى را طین از خلقت و بیند مى خودش در را الهى ربوبى نشانه آن عارف لیکن و
 برهان و استدالل محتاج کند، تفهیم آنان به را ظلمانیت این بخواهد کسى اگر و ماند مى غافل آن ظلمانى طرف از و بیند مى

 است.
 وَ « فرمود: متعال خداوند که است انسان تشریف همان است، شده خدا به منسوب جهت آن به که بوده آدم رد چه آن پس
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 1 اوست. اظهر جلوه و خداست به منسوب که جهت آن از کردند سجده انسان بر اللَّه مالئکۀ و »ُروِحي ِمنْ  ِفيهِ  نـََفْختُ 

  فرمود: انسان آفرینش در خداوند دلیل نهمی به است نشده عطا موجودي هیچ به عظیمی موهبت چنین
  )14مؤمنون/».( است آفرینندگان بهترین که خدا بر آفرین پس ـ  اْلخاِلقين َأْحَسنُ  اللَّهُ   فـََتباَركَ «

 این و نکند پیدا بروز و رشد الهی روح این قواي تا شود می باعث سازد آلوده گناه به را آن و نداند را نعمت این قدر کسی اگر
 است. بزرگ نعمتی فرانک

 اند: فرموده رابطه همین در مطالبی زیر حدیث چهار در السالم علیه علی امیرالمؤمنین
  ـ  َقْدرَه يـَْعِرفْ  َلمْ  اْمُرؤٌ  َهَلكَ «

 2.»شد هالك نشناخت، را خود اندازه که انسانى

َها  َلمْ   نـَْفِسهِ  َقْدرَ   َعَرفَ   َمنْ «   ـ  بِاْلَفانَِيات يُِهنـْ
 3.»کرد نخواهد خوار ریفناپذ امور با را شتنیخو بشناسد را خود ارزش که یکس

  ـ بها االّ  فالتَبيعوها الّجنة االّ  ثَمنٌ  الَنُفسكم ليس انّه«
 4.»نفروشید بهشت از کمتر به را آن پس ندارد بهشت جز بهایى هیچ شما جان که بدانید

  ـ ثمناً  لنفسك الّدنيا تـََرى َان المتجر لبئس و«
 5.»بنگرد! خویشتن بهاى را دنیا انسان که است زشتى تجارت چه و

 شوي اطاعت تا کن اطاعت
 قرار خود اعالى مثل را او و فرماید نافذ غیب عوالم در را او اراده تعالى حق که شود آن آخرت دار در حق به اراده تسلیم نتیجه

 .دهد قرار طور آن هم را بنده این اراده شود، موجود اراده مجرّد به کند ایجاد بخواهد را چه هر مقدس ذات خود چه چنان و دهد،
 ها، آن پیش آید مى ملکى که بهشت اهل به راجع آله و علیه اللّه صلّى اکرم رسول از نمودند روایت معرفت اهل از بعضى چنانچه

 ها آن به تعالى خداى از که آن از بعد دهد مى ها آن به ربوبیت جناب از اى نامه و شود مى وارد طلبد مى ورود اذن که آن از پس
 است: آن به مخاطب که انسانى هر براى است نامه آن در و نماید. ابالغ سالم

 كن ء للّشي تقول جعلتك قد و فيكون، كن ء للّشي اقول فاّنى بعد، اّما يموت. ال اّلذى القّيوم الحىّ  إلى يموت ال اّلذى القّيوم الحىّ  من
  يكون. و االّ  كن ء للّشي الجّنة اهل من احد يقول فال آله: و عليه الّله صلى فقال فيكون.

 (موجود) پس ،»باش« گویم چیز (هر) به چون من بعد، اما میرد. نمى که قیومى حى ] [سوى به میرد نمى که قیومى حى از
 شود. موجود »باش« بگویى چیز (هر) به که دادم قرار چنان (نیز) را تو شود، مى

  فرمود: آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول گاه نآ
  6 . »شود (موجود) که آن مگر »باش« گوید نمى چیزى به بهشت اهل از احدى«

                                                 
 44، ص3 ـ تقریرات فلسفه، ج اهللا علیه حضرت امام خمینی رحمت ـ1

 149نهج البالغه حکمت  ـ2

 4653 ثیـ حد 233تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص  ـ3

 456نهج البالغه حکمت  ـ4

 32نهج البالغه خطبه  ـ5

 ف). (با اندکى اختال1061، ص 2به نقل از علم الیقین، ج  33حضرت امام خمینی رحمت اهللا علیه ـ آداب الصالة، متن، ص  ـ6
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 فرماید: می تعالی و تبارك خداوند که است آمده مضمون همین به شبیه دیگري حدیث در
 يَا َتُموتُ  َال  َحّياً  َأْجَعْلكَ  َأَمْرُتكَ  ِفيَما َأِطْعِني َأُموتُ  َال  َحيٌّ  أَنَا آَدمَ  اْبنَ  يَا تـَْفَتِقرُ  َال  َغِنّياً  َأْجَعْلكَ  َمْرُتكَ أَ  ِفيَما َأِطْعِني َأفْـَتِقرُ  َال  َغِنيٌّ  أَنَا آَدمَ  اْبنَ  يَا

 . فـََيُكون ُكنْ  ءٍ  يْ ِلشَ  تـَُقولُ  َأْجَعْلكَ  َأَمْرُتكَ  ِفيَما َأِطْعِني -1 فـََيُكونُ   ُكنْ  ءِ  لِلشَّيْ   َأُقولُ  أَنَا آَدمَ  اْبنَ 
 قرار اي زنده را تو که این تا کن اطاعت ام داده فرمان تو به چه آن درباره من از میرم؛ نمی که هستم اي زنده من آدم، پسر اي

 تا کن اطاعت ام داده فرمان تو به آنچه درباره من از شود؛ می موجود باش، بگویم هرچه به من آدم، پسر اي نمیري. هرگز که دهم
 2 .شود موجود پس باش، بگویی چیزي به که دهم قرار چنان را تو

 است: آمده -السالم علیه و نبینا على -داود حضرت اخبار در همچنین
 و اختارنى لمن مختار و صاحبنى لمن صاحب و آنسنى لمن مونس و جالسنى من جليس و احّبنى من حبيب انّى ارضى اهل ابلغ داود يا«
 وجدنى، بالحق طلبنى من خلقى، من احد يتقّدمه ال حياة احييته و نفسى من قبلته اّال  قلبه من يقينا ذلك اعلم احد احبنى ام اطاعنى، لمن مطيع

 انسوا و مؤانستى و مجالستى و مصاحبتى و كرامتى الى هلّموا و غرورها من عليه انتم بما االرض اهل يا فارفضوا يجدنى لم غيرى طلب من و
 .»محبتكم الى رعاسا و اؤانسكم بى

 انس و کند، همنشینى من با که آنم همنشین و دارد، دوست مرا که آنم دوست من که من زمین مردم به برسان داود! اى«
 اطاعت را آن و کند، اختیار مرا که کنم مى اختیار را آن و نمایید یارى من با که آن با آنم یار و گیرد، انس من با که آن با گیرم مى
 دوست او با را خود و پذیرم مى او از که الّا بدانم را او خاطر یقین که است نداشته دوست مرا کسى نماید، من اطاعت که نمایم مى
 آن و یابد مى مرا طلبد، راستى هب مرا که کسى من، خلق از احدى آن بر باشد نگرفته پیشى که دهم مى او به زندگانى و گیرم، مى
 بشتابید و باشید مى آن در که فریبش و غرور از را چه آن زمین اهل اى کنید ترك پس یافت. تواند ىنم مرا نماید، طلب مرا غیر که
  3.»شما دوستى سوى به بشتابم و گیرم انس شما با تا گیرید انس من با و من با انس و مصاحبت و همنشینى و کرامت سوى به

                                                 
 ـ این عبارت در آیات زیر آمده است:1

 أَمراً فَإِنَّما یقُولُ لَه کُنْ فَیکُونُ   بدیع السماوات و الْأَرضِ و إِذا قَضى   117البقرة : 
 شود.  موجود مىو آن، فورى » موجود باش!«گوید:  ها و زمین اوست! و هنگامى که فرمان وجود چیزى را صادر کند، تنها مى هستى بخش آسمان

 أَمراً فَإِنَّما یقُولُ لَه کُنْ فَیکُونُ   بشَرٌ قالَ کَذلک اللَّه یخْلُقُ ما یشاء إِذا قَضى  ولَد و لَم یمسسنی  قالَت رب أَنَّى یکُونُ لی   47عمران :  آل
خداوند، این گونه هر چه «فرمود: » ر حالى که انسانى با من تماس نگرفته است؟!پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندى براى من باشد، د«(مریم) گفت: 
 شود.  آن نیز فوراً موجود مى» موجود باش!«گوید:  آفریند! هنگامى که چیزى را مقّرر دارد (و فرمان هستى آن را صادر کند)، فقط به آن مى را بخواهد مى

 اللَّه کَمثَلِ آدم خَلَقَه منْ تُرابٍ ثُم قالَ لَه کُنْ فَیکُونُ عنْد   إِنَّ مثَلَ عیسى   59عمران :  آل
 او هم فوراً موجود شد. » موجود باش!«مثَل عیسى در نزد خدا، همچون آدم است؛ که او را از خاك آفرید، و سپس به او فرمود: 

  الْحقِّ و یوم یقُولُ کُنْ فَیکُونُ و هو الَّذي خَلَقَ السماوات و الْأَرض بِ   73األنعام : 
  .شود موجود مى» موجود باش!«گوید:  ها و زمین را بحق آفرید؛ و آن روز که (به هر چیز) مى اوست که آسمان

 ء إِذا أَردناه أَنْ نَقُولَ لَه کُنْ فَیکُونُ  إِنَّما قَولُنا لشَی   40النحل : 
 شود.  بالفاصله موجود مى» موجود باش!«گوییم:  نیم، فقط به آن مىک وقتى چیزى را اراده مى

 أَمراً فَإِنَّما یقُولُ لَه کُنْ فَیکُونُ   ما کانَ للَّه أَنْ یتَّخذَ منْ ولَد سبحانَه إِذا قَضى   35مریم : 
 شود!  همان دم موجود مى» موجود باش!«گوید:  یزى را فرمان دهد، مىهرگز براى خدا شایسته نبود که فرزندى اختیار کند! منزّه است او! هر گاه چ

 إِنَّما أَمرُه إِذا أَراد شَیئاً أَنْ یقُولَ لَه کُنْ فَیکُونُ    82یس : 
 شود!  درنگ موجود مى ، آن نیز بى»موجود باش!«گوید:  فرمان او چنین است که هر گاه چیزى را اراده کند، تنها به آن مى

 أَمراً فَإِنَّما یقُولُ لَه کُنْ فَیکُونُ  فَإِذا قَضى   68افر : غ
 شود!  درنگ موجود مى بى» موجود باش!«گوید:  و هنگامى که کارى را مقرّر کند، تنها به آن مى

 310عدة الداعی و نجاح الساعی ص ـ2
 المقدمۀ 18مسکن الفؤاد عند فقد األحبۀ و األوالد  ـ3
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 خوانیم: می است شبیه حدیث این به که دیگري حدیث در

 فرمود: وسلم وآله علیه و اهللا صلی اسالم رپیامب
 ُكلَّ  اْلَمَلكُ  َذِلكَ  ] [نادى يـَُناِدي رََجبٍ  َشْهرُ  َدَخلَ  فَِإَذا الدَّاِعي َلهُ  يـَُقالُ  َمَلكاً  السَّابَِعةِ  السََّماءِ  ِفي َنَصبَ  تـََعاَلى اللَّهَ  ِإنَّ   قَالَ  أَنَّهُ  ص النَِّبيِّ  َعنِ 

َلةٍ   الشَّْهرُ  اْستَـْغَفَرِني َمنِ  َغاِفرُ  وَ  َأطَاَعِني َمنْ  ُمِطيعُ  وَ  َجاَلَسِني َمنْ  َجِليسُ  أَنَا تـََعاَلى اللَّهُ  يـَُقولُ  وَ  لِلطَّائِِعينَ  ُطوَبى لِلذَّاِكرِينَ  ُطوَبى صََّباحِ ال ِإَلى ِمْنهُ  لَيـْ
 َحْبًال  الشَّْهرَ  َهَذا َجَعْلتُ  وَ  َهَديـُْتهُ  اْستَـْهَداِني َمنِ  وَ  َأْعطَْيُتهُ  َسأَلَِني َمنْ  وَ  َأَجْبُتهُ  الشَّْهرِ  اَهذَ  ِفي َدَعاِني َفَمنْ  رَْحَمِتي الرَّْحَمةُ  وَ  َعْبِدي اْلَعْبدُ  وَ  َشْهِري

  ِإَلي َوَصلَ  بِهِ  اْعَتَصمَ  َفَمنِ  ِعَباِدي بـَْينَ  وَ  بـَْيِني
 در فرشته این آمد، رجب ماه که هنگامى شود. مى گفته "داعى" که است داده قرار را اى فرشته هفتم آسمان در متعال خداى

  :گوید مى صبح تا ماه این شب هر
 من با که هستم کسى همنشین فرماید: مى متعال خداى خدا. فرمانبرداران حال هب خوشا خدا، کنندگان تسبیح حال به خوشا

 و من بنده بنده من، ماه ماه، هستم. شبخشای خواهان ي بخشنده و باشد فرمانبردارم که هستم کسى فرمانبردار کند، همنشینى
 از هرکس و دهم مى او به بخواهد من از هرکس و کنم مى اجابت را او بخواند را من ماه این در کسى هر است. من رحمت رحمت،

 1.رسد مى نم به بگیرد را آن هرکس که دادم قرار بندگانم و خود بین اى رشته را ماه این . کنم مى هدایت را او بخواهد هدایت من
 السالم فرمود: امام صادق علیه

 العبوديّة جوهرة كنهها الّربوبّية، فما فقد في العبوديّة وجد في الّربوبّية، و ما خفى عن الّربوبّية اصيب في العبوديّة
ربوبیت  چه از مقام عبودیت کم و ناپیدا شد، در مقام اي است که اساس و ذات آن ربوبیت است، پس آن بندگى حقیقى جوهره

 2گر و آشکار شود. پیدا و هویدا گردد. و هر مقدارى که از مراتب و صفات ربوبیت مخفى و پوشیده گشت: در مراحل عبودیت جلوه
 کرد عطا اولیائش به خداوند که هایی قدرت از نمونه چند

 را پیسى به مبتالیان و مادرزاد کور شد، می زنده و دمید می آن در و ساخت می گل از اي پرنده الهی اذن به مسیح حضرت ـ1
  )49عمران/ (آل کرد  مى زنده را مردگان و داد می شفا

 اْألَْكَمهَ  أُْبِرئُ  وَ  اللَّهِ  ِإْذنِ بِ  طَْيراً  فـََيُكونُ  فيهِ  فَأَنـُْفخُ  الطَّْيرِ  َكَهْيَئةِ  الطِّينِ  ِمنَ  َلُكمْ  َأْخُلقُ  أَنِّي رَبُِّكمْ  ِمنْ  بِآيَةٍ  ِجْئُتُكمْ  َقدْ  أَنِّي ِإْسرائيلَ   بَني  ِإلى َرُسوالً  وَ 
  ُمْؤِمنينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َلُكمْ  َآليَةً  ذِلكَ   في ِإنَّ  بـُُيوِتُكمْ   في َتدَِّخُرونَ  ما وَ  تَْأُكُلونَ  ِبما أُنـَبُِّئُكمْ  وَ  اللَّهِ  بِِإْذنِ   اْلَمْوتى ُأْحيِ  وَ  اْألَبـَْرصَ  وَ 

 طرف از اى نشانه من گوید:) مى ها آن به که داده، (قرار اسرائیل بنى وىس به فرستاده و رسول عنوان) به را (او و
 اى پرنده خدا، فرمان به و دمم مى آن در سپس سازم؛ مى پرنده شکل به چیزى گل، از من ام؛ آورده تان براي شما، پروردگار

 زنده خدا اذن به را مردگان و بخشم؛ مى بهبودى را ] [پیسى برص به مبتالیان و مادرزاد کورِ خدا، اذن به و گردد. مى
 براى اى نشانه ها، این در مسلماً دهم؛ مى خبر شما به کنید، مى ذخیره خود هاى خانه در و خورید، مى چه آن از و کنم؛ مى

  باشید! داشته ایمان اگر شماست،
  .داد جان الهی اذن به را پرده روي شیر که است شده روایت السالم علیه رضا امام درباره ـ2

 رضا حضرت و داشت حضور محفل آن در خود و ساخت حاضر وسیعى مجلس در را بزرگى هاى شخصیت مأمون
 نظر که حاجب مردك آن گاه آن بنشانید، بود داشته مقرّر او براى که والیتعهدى جایگاه در خود مقابل در را السالم علیه

 کرد. سخن به شروع حضرت به خطاب وردآ فرود مقامش از را حضرت که بود داده قول و داشت
 بر خود اگر که کنند می تندروى شما وصف در قدرى به و کنند می حکایت شما از چیزها خیلى مردم گفت: (حاجب)

 باران و کردى دعا که است شما استسقاء نماز بگویم باید که چیزى اولین و جست، خواهید بیزارى آن از یابید اطّالع آن

                                                 
 628ص 2 القدیمۀ) ج -ل (ط إقبال األعما ـ1

 باب صدم در حقیقت عبودیت ـ 597صترجمه و شرح عبد الرزاق گیالن   ،مصباح الشریعۀ ـ2
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 عادت و سنّت این و بارد می باران دعائى هیچ بدون ساله هر عادت حسب به و مرتّب شما دعاى بدون که این حال و آمد
 تو مانند و ندارى نظیر تو که اند کرده ثابت عالمت و معجزه این با و اند، دانسته اى معجزه شما براى را آن و است، آن

 او بر که آن جز احدى با نشود مقابل ـ بدارد پایدارش خداوند هک ـ المؤمنین امیر این که صورتى در نیست، دنیا در احدى
 نیست سزاوار پس دانى، می و شناسى می که است داده قرار مقامى در و است داده والیتعهدى منصب را تو و دارد، فزونى

 باشد. المؤمنین امیر بر آن زروِ و کنى تجویز را آن اند گفته تو باره در دروغ به چه آن که
 نهایت شوم، نمى مانع است داده مرا تفضّل به خداوند که هائى نعمت کردن  حدیث از را خدا بندگان من فرمود: حضرت

 این بر مرا مأمون یعنى صاحبت گفتى: که این اما و کنم، نمى خود اوصاف بر خوشحالى و نشاط و شوق من که است آن
 تفصیل و داد، صدیق یوسف به مصر پادشاه که محلّى آن مگر هنداد محلّى او مرا که بدان پس است، داده استقرار منصب

  پیغمبر)، صدیق یوسف و بود، کافر مصر پادشاه که دانى می تو (یعنى دانى می تو را دو آن حال
 شأن از و اى نهاده فراتر قدم خود حد از موسى! پسر اى گفت: آمده جوش به خشمش مطلب این شنیدن با مردك

 تو بارد، می تأخیر و تقدیم بدون مقدر و معین وقت در آن و کرده تقدیر را زمانى باران براى خداوند !نمودى تجاوز خود
 کارى که گویا دهى، می نشان قدرت و برترى خود براى و بالى مى بدان و اى داده قرار معجزه و عالمت خود براى را آن

 بودند ها کوه قلّه بر که را ها آن کوبیده اعضاء و گرفت دست هب را مرغان سر که هنگامى ـ الرّحمن خلیل ابراهیم مانند
 اگر اى، کرده ـ نمودند پرواز خدا اذن به و زده بال و شدند ملحق خود سرهاى به رسانده را خود شتاب با ها آن و خواند،
 مسند نقش بر که شیر دو (مرادش ساز. مسلّط من بر و را دو این کن زنده پس اى پنداشته چه آن در گوئى مى راست
 عادت که بارانى زیرا آورى، حساب به  معجزه را آن توانى می وقت آن دادى انجام را کار این اگر که باشد)، می بود مأمون

 کردند دعا تو با نیز دیگران باشد، ریخته باران تو دعاى تنها سبب به که نیستى دیگران از سزاوارتر تو دارد باریدن به
  بودند، کشیده مأمون تخت بر هم روبروى که شیرى دو نقش به کرد اشاره و کردى، می ادع تو که طور همان

 مگذارید. باقى وى از اثرى و بدرید را فاجر این فرمود: و زد صورت دو آن بر اى صیحه و شد غضب در حضرت
 او و جویدند شکسته را شاستخوان و دریدند را او و بردند حمله مرد بر و درآمدند زنده شیر دو صورت به نقش دو آن

 بینند. مى چه که بودند مانده متحیر و نگریستند می همه حاضران و لیسیدند، را خونش و خوردند تماما را
 چه را ما زمین روى در خدا! ولى اى گفتند: کرده السالم علیه رضا حضرت به رو شدند خالص مرد آن کار از که شیران

  سازیم؟ ملحق رفیقش به و بدریم ـ مأمون به اشاره ـ را این که دهى می اجازه فرمائى می
  .بیفتاد بیهوش کرده غش بشنید این چون مأمون

 باشید. خود جاى در فرمود: شیران به امام
  .ایستادند شیران

 کنید. معطّر را او و بپاشید مأمون بر گالب فرمود: بعد
 آمد. هوش به پاشیده مأمون روى بر و آورده گالب غالمان

 سازیم. ملحق رفیقش به و کنیم تمام نیز را او کار ما فرما اجازه گفتند: شیران باز و
 خواهدداد. انجام خود که است تدبیرى او باره در را خداوند نه، فرمود: امام

  کنیم؟ چه ما پس گفتند:
 بشوید. بودید که همچنان و گردید، باز خود جاى به فرمود:

 1بازگشتند) پرده روي (به شدند. نقش آن بر شیر صورت به اولیه صورت همان به بازگشته تخت سوى به شیر دو آن
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 زائران صداي حضرت آن که کنیم فکر مسئله این به است خوب شویم، می مشرف السالم هیعل رضا امام حرم به ما وقتی ـ3

 فریادهاي و صداها تنها نه حضرت آن نود.ش می وضوح به ، درآمده نامفهوم اي همهمه صورت به و پیچیده درهم که را خود فراوان
 اعماق در و شده غرق طوفانی دریاي در کسی وقتی چگونه یا است. آگاه شان قلبی ناتمکنو و خواطر از بلکه شنود، می را ایشان

 حتی شتابد. می فریادش به و شنود می را او صداي حضرت آن زند، می » الشرف فرج تعالی اهللا عجل المهدي اباصالح یا« فریاد دریا
 و قدرت این آورد. برمی را ها آن و شود می آگاه شان هاي خواسته از و شنود می او بزنند، صدا را حضرت آن زمان هم نفر هزاران اگر
 1اویند. بنده که خداست اولیاي آنِ از ناپذیر وصف ادراك و علم

 پاسخ و شنوي می را ما صداي ـ  َسَالِمي َعَليَّ   يـَُردُّونَ  وَ  ، َكَالِمي  َمُعونَ َيسْ « گوییم: می وسلم وآله وعلیه اهللا صلی پیامبر نامه زیارت در
 است. آمده ائمه اکثر حرم دخول اذن در مضمون این 2».دهی می را ما سالم

 تخلیه روح
هایى که از اختیار ما  هایى که ما داریم، این دل جور دل راجع به دل، اینوسلم  لهوآ و علیه اهللا صلیتعبیرى دارد پیغمبر اکرم 

شان تربیت نشده  هایى که دل فرماید: مثَل دل انسان کند، مى بیرون است. بسیار تعبیر عجیبى است! پیغمبر اکرم مثلى ذکر مى
است. شما اگر یک پر را در صحرا و بیابان به یک شاخه  ـ مثلًا پر مرغ ـ اند، مثَل یک پر است و هنوز با عبادت تمرین پیدا نکرده

شود. یک نسیم  رو به آن رو مى بینید دائماً ازاین ایستد، مى رخت آویزان کنید، بعد نگاه کنید ببینید این پر کى به یک حالت مىد
گوید مثل  کند. مى حرکت مى بینید این پر روى این شاخه دارد کنید، مى بسیار کوچک هم بوزد که شما احساس نسیم هم نمى

رود و از  ایستد، از این شاخه به آن شاخه مى ظور قوه خیال است)، مثل قوه خیال که یک جا نمىجا من آدم (که در این قلب بنى
 ماند.  اى در بیابان آویخته باشد که ثابت نمى اختیار انسان بیرون است، مثل آن پرى است که به شاخه

جور  م العیاذ باللَّه همین جور بود. خیر، اینکنید دل على بن ابى طالب ه جور است؟ ابداً. ال بد خیال مى ها این دل ي آیا همه
جور نبودند. آیا اویس قرنى، عمار یاسر و کمیل  نبود. نه تنها على بن ابى طالب، بلکه شاگردهاى کوچک على بن ابى طالب هم این

ایم. از این افراد ما  ن خودمان دیدهایم، در افرادى که ما در زما ها را ما دیده تر از این جور بودند؟ ابداً. و حتى کم بن زیاد نخعى این
اند این قدرت را در اثر عبودیت و  ایم که مالک قوه خیال خودشان و مسلط بر قوه خیال خودشان هستند یعنى توانسته زیاد دیده

ساعت بندگى خدا پیدا کنند که اگر بخواهند یک ساعت متوالى ذهن را به یک نقطه متمرکز کنند به طورى که در تمام این یک 
توانند چنین کارى بکنند. این خودش قدرت و تسلط است و در نتیجه  یک ذره ذهن به هیچ نقطه دیگرى توجه پیدا نکند مى

 .شود نزدیک شدن واقعى به خداى تبارك و تعالى پیدا مى
ها  ال بر آنها به همین است که بر اندیشه خودشان حاکمند، اندیشه یعنى خی چنین چیزى ممکن است. اساساً اهمیت آن

 کند.  حکومت نمى
که دور است عذرى براى  آیا مراحل دیگرى هم هست؟ اگرچه این مراحل از سطح فکر و تصورات ما دور است ولى به صرف این

خبر بمانیم. بله، مرحله باالترى هم هست. (باز خیال نکنید این مراحل که  ها بى ها را نشناسیم و از این شود که ما این ما نمى
و  ـ گویم، مال امام یا پیغمبر است. تا برسد به مرحله امام و پیغمبر، خیلى مراحل است.) انسان در نتیجه تقرب به خداوند مى

 ـ تقرب به خداوند در نتیجه عبودیت و اخالص و خود را فراموش کردن و تذلل در نزد پروردگار و اطاعت محض در برابر پروردگار
مان  شود، چطور؟ ما اآلن، هم روح نیاز مى که بدنش نیازمند به روح است، روحش از بدنش بى این رسد به این مرحله که درعین مى

مان. اآلن اگر آن روح و قوه حیات ما نباشد این بدن ما زنده نیست؛ اگر هم  مان نیازمند به روح مان است، هم بدن نیازمند به بدن
جورند؟ هم  ها همین تواند کارى بکند. اما آیا همه انسان ساخته نیست، نمى جا کارى از او این بدن ما نباشد این روح ما در این

هایى در نتیجه تقرب به خدا و عبودیت پروردگار،  که انسان شان نیازمند به بدن؟ یا این شان نیازمند به روح است و هم روح بدن
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کنند که به  شود؟ یعنى این قدرت را پیدا مى نیاز مى شود. چطور بى نیاز مى شان بى شان از بدن رسند به این حد که الاقل روح مى

جا تخلیه به معنى مردن نیست)، یعنى همان استقالل روح را در مقابل بدن  اصطالح روح را از این بدن تخلیه کنند (البته در این
 .کنند حفظ مى

دن منفک کنند به طورى که خودش در زمان خودمان، هستند چنین اشخاصى که قدرت دارند تخلیه کنند، یعنى روح را از ب
کند،  بیند که در اینجا مثلًا مشغول عبادت است و خودش در جاى دیگر سیر مى بیند. بدنِ خودش را مى را مسلط بر این بدن مى

گوید ما حکیم را حکیم  عبارتى دارد، مى» شیخ اشراق«بیند. شیخ شهاب الدین سهروردى، معروف به  ترى را دارد مى افق وسیع
گوید ما حکیم را حکیم  داماد مى که روح خودش را از بدنش خلع کند. میر شماریم مگر آن وقتى که قدرت داشته باشد بر این مىن

باشد، یعنى هر وقت که اراده کند بتواند روح خودش را از بدنش   اى که خلع بدن برایش ملکه شده شماریم مگر در آن مرحله نمى
 .مستقل و جدا کند

که ما  کنیم؛ حق هم داریم باور نکنیم، براى این ها سنگین و زیاد است. چنین چیزهایى را باور نمى لى این حرفبراى ما خی
ایم، ما که راه  هاى خودتان کمى پایین بیایید. ما که نرفته خیلى از این مراحل پرت هستیم. ولى از آن بدبینى و باور نکردن

ایم تا ببینیم آیا همین مقدار اثر در عبادت خدا هست؟ ما یک ماه رمضان یک روزه  عبودیت را همان قدم اولش را هم طى نکرده
کنید، یک ماه رمضان را  کارها را در دنیا تجربه مى ي درست نگرفتیم. شما همین یک ماه رمضان را واقعاً تجربه کنید؛ شما همه

اند بگیرید،  فرموده است و ائمه اطهار دستور دادهوسلم  وآله هوعلی اهللا صلیطور که پیغمبر اکرم  تجربه کنید و یک روزه واقعى، همین
یعنى اولًا ظاهر روزه را که ترك کردن مأکوالت و مشروبات و یک عده مسائل دیگر است عمل کنیم. این کار را که البته همه ما 

یعنى در این یک ماه، تنها دهان ما تعبیر شده است آن روزه را هم بگیریم؛ » روزه خاص«اى که در حدیث  کنیم. ولى آن روزه مى
مان منافع  روزه نگیرد، زبان ما هم روزه بگیرد. در ماه رمضان کوشش کنیم که زبان ما غیبت نکند، دروغ نگوید و لو این دروغ براي

رد نیاز زندگى زیادى دارد؛ زبان ما افطار نکند، چون روزه تنها به نخوردن نیست. زبان ما بیهوده و لغو نگوید، جز حرفى که مو
دنیاى ما یا آخرت ماست حرف دیگرى نزند. گوش ما غیبت نشنود، لهو و لعب نشنود، فحش نشنود؛ چشم ما به ناموس مردم 
خیره نشود؛ دست ما به طرف خیانت دراز نشود؛ قدم ما به طرف خیانت و ظلم نرود. در مقابل، این ماه رمضان را ماه اطعام و 

خدمت قرار بدهیم. امتحان کنیم، یک ماه رمضان کوشش کنیم انسان باشیم، آن وقت شما ببینید  دلجویى و محبت و احسان و
کند یا  ببینید بعد از یک ماه همین روزه شما را عوض مى بخشد؛ بخشد یا نمى بعد از یک ماه، عبادت و عبودیت اثر خودش را مى

دهد. اگر دیدید  دهد یا نمى نى خداوندگارى و تسلط و قدرت مىکند؛ ببینید بعد از یک ماه همین روزه به شما ربوبیت یع نمى
نداد، آن مراحل بعد را انکار کنید. اما اگر دیدید در این یک ماه این مقدار ربوبیت و خداوندگارى و تصاحب یعنى تسلط بر نفس 

 که آن مراحل دیگر هم عملى است.کنید پس باور کنید  خودتان، بر غرائز و شهوات خودتان، بر اعضا و جوارح خودتان پیدا مى
کند و از این بیشتر هم به انسان  از این هم بیشتر انسان را به خدا نزدیک مى  عبودیت  آیا از این باالتر هم هست؟ آیا این مرکب

و نیاز خودش شود که روح از بدن مستقل شود  جا منتهى مى دهد؟ بله، نه تنها رابطه انسان با بدن خود به این قدرت و توانایى مى
کند  کند. حتى این قدرت را پیدا مى اى که هر تصرفى که بخواهد، در بدن خودش مى رسد به مرحله را از بدن سلب کند، مى

کنید) جلو حرکت قلب خودش را یک ساعت بگیرد و نمیرد، قدرت پیدا  دانم بعضى از شما این مطلب را شاید دیر باور مى (مى
کند. این اثر عبادت  االرض کند؛ بله قدرت پیدا مى کند که با همین بدن طى نمیرد، قدرت پیدا مى کند دو ساعت نفس نکشد و مى

 است.
اى در  کنید، باالترش هم هست. آن مرحله باالتر، آن قدرتى است که بنده آیا از این باالتر هم هست؟ بله، اگر شما وحشت نمى

تواند در دنیاى  اقدس الهى و در اثر نزدیک شدن به کانون الیتناهاى هستى مىاثر بندگى و عبودیت خداوند و در اثر قرب به ذات 
تواند تخت بلقیس را در  تواند قرص ماه را دو نیم کند، مى تواند چوبى را تبدیل به اژدها کند، مى بیرون خودش هم تصرف کند، مى

 1.جوهرة كنهها الربوبية العبوديةتواند.  یک چشم به هم زدن از یمن به فلسطین احضار کند. بله مى
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کنند یعنى  اند که دیگر از قید بدن در هر شکل آزادند و حتى قدرت خلع بدن پیدا مى افرادى در همین دنیا به حدى رسیده

این یک امر ـ  توانند در حالى که زنده هستند این بدن را مثل یک لباس از خودشان بکَنند و دوباره همین بدن را داشته باشند مى
کوچکى است و خیلى مهم نیست، حتى  ست. مقاما ها است که خیلى اشخاص دارند. چیزى نیست که بگویید فقط مقام امام عادى

هاى  توانند لذت در همین دنیا مى ـ توانند روح را از بدن آزاد کنند چون تا حد زیادى مى ـ گونه افراد اینـ  ستا ها دون شأن امام
هاى روحى و معنوى  اوج همان حدى که هست ولى قریب به آن حد، احساس کنند، و یا عذاب روحى و معنوى را، اگر نگوییم در

 .را
هایش را دیده بودم. گاهى براى من  ها و حالت جوانى بود خیلى خوب و پاك، و من به او اعتقاد و ایمان داشتم. نمازخواندن

دهد و گاهى این حاالت قطع  سحرها یک حاالتى دست مى گفت گاهى در نماز، در مناجات و در کرد. مى حاالت خودش را نقل مى
کنم؛ در  قدر جاذبه دارد که اگر چند ثانیه قطع بشود من جهنم را احساس مى قدر لذیذ است و آن گفت آن حالت آن شود. مى مى

 1 کنیم. صورتى که همیشه از ما قطع شده، هیچ وقت احساس نمى
البته به ایشان  ـ اند که استادشان آقاى قاضى که مرد بسیار بزرگوارى بوده یى نوشتهکردند و در جا آقاى طباطبایىِ ما نقل مى

گفته بود یک وقتى که خودم را در حال خلع بدن دیدم  ـ گویند ها را به هرکس که نمى که شاگردش بوده گفته است؛ این حرف
جا هست. من تا آن وقت اصلًا این خال را  کوچکى ایناین بدنم را نگاه کردم، در مقابل خودم بودم، دقت کردم دیدم که یک خال 

ندیده بودم، یعنى در آینه که نگاه کرده بودم به عمرم متوجه این خال نشده بودم. در آن حال که خودم را دیدم متوجه وجود 
 2در بدن خودم شدم. ـ که قدرى کمرنگ بوده ـ چنین خالى

، قدرت بر خلع روح از بدن داشتند؟  ا حاج سید علی آقا قاضی طباطباییدر پاسخ این پرسش که آی  مرحوم عالمه طباطبایی
 .»خلق روح از بدن براي او کار مهمی نبود«فرمودند: 

 3 . »بنده سرگذشت خلع روح آیت اللّه میرزا جواد آقا تهرانی را از خود ایشان شنیدم«فرمایند:  اللّه جعفر سبحانی نیز می آیت
 ده آملیدو حکایت از عالمه حسن زا

 5واقعه 
اى بسیار شیرین و  ه ق بعد از نماز صبح در حال توجه نشسته بودم در این بار واقعه 1389/ سنه 2/ ع 21در صبح دوشنبه 

کند، به  اى که در هوا پرواز مى بینم که خودم را مانند پرنده خبر بودم، و مى کلى از بدن طبیعى بی هشگفت روى آورده است که ب
به هیأت انسان نشسته قرار گرفته بودم و رویم به سوى آسمان  برم. تقریباً خواهم مى و همت خودم به هر جا که مى فرمان و اراده

بینم که درختى در مسیر در  کردم، در اثناى سیر مى کردم گاهى هم به سوى زمین نظر مى بود و به این طرف و آن طرف نگاه مى
دادم که این طرف برو، یا آن  اعنى خودم را فرمان مى .کردم ا از کنار آن عبور مىکشیدم ی پیش روى من است خودم را باال مى

گرفت بدنم در اختیار  تر بدون این که با پایم حرکت کنم بلکه تا اراده من تعلق به طرفى مى طرف برو، یا کمى باالتر یا پایین
تاب است که از دور از الى درختان پیداست، و فضا هم رفت. وقتى به سوى مشرق نگاه کردم دیدم آف ام به همان سمت مى اراده

 .بسیار صاف بود، تا از آن حالت بدر آمدم، و خیلى از توجه این بار لذّت بردم
داد، و چه بسیار که در حدود یک ساعت و بیشتر به توجه  نشستم خیلى دیر حالت انتقال دست مى در اوایل که به توجه مى

شوم.  نشینم زود منتقل مى شد، و در این اوان به فضل الهى که به توجه مى انتقال و خلع حاصل نمىنشستم و لکن ارتباط و  مى
تر باشد، اثر حال توجه بیشتر و لذیذتر و اوضاع و احوالى که پیش  الحمد اهللا رب العالمین. پوشیده نماند که هر چه مراقبت قوى

 .تر است آید صافى مى

                                                 
  705 ص 27 مجموعه آثار استاد شهید مطهرى  ج ـ1

 791 ص 27 مجموعه آثار استاد شهید مطهرى  ج ـ2

 213، ص  السالم علیه  ، مؤسسه تحقیقاتی امام صادق ، اصالت روح از نظر قرآن یجعفر سبحان ـ3
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 6واقعه 

ه ش، بعد از اداى نافله شب و نافله و فریضه صبح، در اربعینى  1348/ 5/ 5 -ه ق 1389/ سنه 1ج  /12در سحر شب یکشنبه 
را هر روز بعد از نماز صبح بعددى خاص داشتم، بعد از این ذکر به توجه نشستم که ناگهان جذبه و حالتى » اللّه«که ذکر جالله 

هاى درشت و جاده ناهموار  تراکتور روى سنگ ان صدایى که مثالًچن لرزید آن دست داد و بدن به طورى به صدا درآمد و مى
رود، دیدم که جانم از بدنم مفارقت کرد و متصاعد شد ولى در بدنى مثال بدن عالم خواب قرار دارد، تا قدرى باال رفت دیدم در  مى

اى در بسته  اى که در خانه نند پرندهاى هستم که تیرهاى آن همه چوبى و نجارى شده است، ولى من در این خانه ما میان خانه
در مدت یک ربع ساعت گرفتار بودم و به  یابد، تخمیناً کند و راه خروج نمى گرفتار شده است و به این طرف و آن طرف پرواز مى

ا ندیدم که به اى شنیدم و خود او ر توانم بدر بروم، سخنى از گوینده شتافتم، دیدم در این خانه زندانیم نمى این سو و آن سو مى
 پایى؟ ها را نمى خود توست، چرا حرف هاى زیاد و بى من گفت: این محبوس بودنت بر اثر حرف

من در آن حال چندین بار خداى متعال را به پیغمبر خاتم براى نجاتم قسم دادم و به تضرع و زارى افتادم که ناگهان چشمم 
ص آدم بتواند بدر رود برویم گشوده شد از آنجا بیرون رفتم، و پس از اى که یک شخ به طرف شمال خانه افتاد که دیدم دریچه

 .بدر آمدن چندى به سوى مشرق در طیران بودم و دوباره به جانب قبله رهسپار شدم
و هنگامى که از آن حبس رهایى یافتم؛ یعنى از خانه بدر آمدم، آن خانه را بسیار بزرگ و مجلّل دیدم که در میان باغى بنا 

 .اى ندیدم هاى گوناگون پر از شکوفه سفید بود که در عمرم چنان منظره ست و آن باغ را نهایت نبود و آن را درختشده ا
اى که رویم؛ یعنى مقادیم بدنم همه به سوى آسمان است و  کنم به گونه ها در هوا سیر مى بینم که به اندازه ارتفاع درخت و مى

فرمان خود نشیب و فراز دارم، و بسیار خداى متعالى را به پیغمبر خاتم و همه انبیا قسم همت و  پشت به سوى زمین، و به اراده و
 .دادم که کشف حقایقى برایم دست دهد، در همین حال به خود آمدم مى

هایم همه  اى که بدنم خسته و کوفته شد و سرم و شانه آن محبوس بودن چند دقیقه بسیار در من اثر بد گذاشت به گونه
 1 .زد د گرفت، و قلبم به شدت مىسخت در

ال تبریزيداستان حم 
 روي را بارش کند، تازه نفسی که آن براي بود، بار حمل مشغول بازار شلوغ هاي کوچه پس کوچه در همیشه مثل که روز یک

 مادرش و است ازيب مشغول بام پشت روي اي بچه بیند می کند؛ می جلب را اش توجه صدایی کند. می راست کمر و گذارد می زمین
 سر پایش ناغافل و شود می نزدیک بام لبه به بچه لحظه همان در افتی، می نکن، وورجه ورجه که کند می دعوا را بچه مدام
  مانند. می خیره مردم و کشد می جیغی مادر. شود می پرت پایین به و خورد می

 .»! دار نگهش« زند می فریاد پیر حمال
 .دهد می تحویل مادرش به و گیرد می را او آرامی به شود، می نزدیک پیرمرد ماند، می معلق زمین و آسمان میان کودك

 زمانی، امام تو گوید می یکی پرسد: می الیؤس او ز کس هر و شوند می جمع او دور همه بودند واقعه این شاهد که جمعیتی
 .کرده سحر و است بلد جادوگري گویند می هم کسانی است، خضر حضرت گوید می دیگري

 واقعه اي گونه به یک هر و مانده واج و هاج که کسانی ي همه به خطاب گذارد، می دوش بر را بارش سختی به دوباره که حمال
 هستم حمالی همان من جادوگر، نه و خضر حضرت نه زمانم، امام نه من خیر، « گوید: می خونسردي و آرامی به کند، می تفسیر را

 خدا چه هر عمر یک که است این ماجرا بلکه ، نکردم اي العاده خارق کار من شناسید.  می بازار این در است سال شصت پنجاه که
 2.»کرد اجابت او خواستم، خدا از من بار یک کردم، اطاعت من بود، فرموده

                                                 
 257، ص 5 هزار و یک کلمه، ج ـ1

روند. این داستان بسیار مشهور و از بسیاري از علما نقل شده است.البته در بیان  اي دارد که مردم به زیارت او می حمال تبریزي در شهر تبریز مقبره ـ2

 ن جمله این مرد بزرگ در باره اطاعت از فرمان خدا است.ها یک چیز مشترك است و آ هایی وجود دارد ولی در همه آن داستان تفاوت
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  بـود حمال مـرد یکی تبریز به

 بود بـال سـبک دنیـا مـال از کـه
  دوش به بارش رفت می روز یکی

 جوش و جنب پر خیابان ويس به
  بـام بـاالي به دیدي کـرد نظـر

 مدام بازي به طفلی بخت نگون
  سر بام از برده چنان پایین به

 رهـگذر بر کـرده نظر جـلب که
  صغیر طفل گفتندب گروهی

 زیـر به آخـر بـام زا افتـی می کـه
  عـام و خـاص ي دیده گرش نظاره

 بـام ز کـودك گشت نگون ناگه که
  هاي که بانـگی حمـال مـرد بـزد

 جـاي ز نخـیزد افـتد گـر بگـیرش،
  هـوا اندر شد ساکـن طـفل چنـان

 پا بنـهاد راه بـر آهسته کـه
  اسـت جـادوگـر مـرد این بگفتند

 است پیغـمـبر عـلم وارث یـا و
  پـیر حمـال گـرد بـر جمـع هـمه

 بگیر؟ را او گفتی به کی برگو، که
  بر بار نکو آن نمود  تبسم

 خبر بی خدا از اي که بگفتا
  ام برده او فرمان عمر همه

 ام کرده او احکام ز اطاعت
  من جانان بهر از نیست هـنر

 من فرمان ردب گر دفعه یک به
  خـویش خـداوند بندگی کـن تو

 بیش اندازه ز لطف بود را او که
 تیکه تا چه حد است مکان آدم بنگر

 تیآدم نشان باستیز لباس نیهم نه           تیآدم جان به است فیشر یآدم تن
 تیآدم انیم و وارید نقش انیم چه           ینیب و گوش و دهان و است چشم به یآدم اگر

 تیآدم جهان ز ندارد خبر وانیح          ظلمت و جهل و است شغب شهوت و خشم و خواب و خور
 تیآدم زبان به دیبگو سخن نیهم که           باشد مرغ وگرنه باش یآدم قتیحق به

 تیآدم مکان به ندارد ره فرشته که          يماند وید ریاس که ينبود یآدم مگر
 تیآدم روان به یباش زنده عمر           همه ردیبم عتتیطب ز ییخو درنده نیا اگر
 تیآدم مکان است حد چه تا که بنگر           ندینب خدا جز به که ییجا به یآدم رسد

 سعدي
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 تویی آن کس که حق گوید نفخت فیه من روحی

 را تابان خورشید کند پنهان نظر از ابر بلی           را جانان روي نبینی بینی خویشتن تا اال
 را آن ببین بگذر خود ز بینی، خود که مگذر آن از           گنجد نمی جانان و تو اینجا است وحدت مقام

 را قرآن خوانده کو زان پرس می اي ناخوانده ار خود          روحی من فیه نفخت دگوی حق که کس آن ییتو
 را شیطان فرمان بري رحمانی، روح آن با که           انسان اي بینی نیکو چو این است شگفت جاي بسی

 اصفهانی صغیر
 کرد دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می

 کرد وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می          کرد ها دل طلب جام جم از ما می سال
 کرد طلب از گمشدگان لب دریا می          گوهري کز صدف کون و مکان بیرون است

 کرد کو به تأیید نظر حل معما می           مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش
 کرد شا میو اندر آن آینه صد گونه تما           دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست

 کرد گفت آن روز که این گنبد مینا می          گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم
 کرد می یادیدش و از دور خدا او نمی          بی دلی در همه احوال خدا با او بود

 کرد سامري پیش عصا و ید بیضا می          کرد این جا این همه شعبده خویش که می
 کرد جرمش این بود که اسرار هویدا می           ر کز او گشت سر دار بلندگفت آن یا

 کرد دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می          فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
 کرد اي از دل شیدا می گفت حافظ گله          ؟گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست

 


