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«نـور و نـار»
حکمت ادبی 5

1

روحاهلل سوری
«نور» ،چهره درخشان حقیقت است که بنیان روشنگر آنرا نمایش میدهد .اما درخشندگیهاا
با اندکی گرما همراه هستند که با برایندی ویژه ،در متن درخشندگی فانی میشود .گاه که ایان
برایند زیبا بههم ریخته و گرما بر درخشندگی چیره میگردد« ،ناار» خودنماایی مایکناد و باا
زبانههای آتشین خود به سوختن و سوزاندن میپردازد .براینپایه نور و نار دو چهره حقیقات-
اند که یکی بنیان درخشنده آنرا نشان میدهد و دیگری درپای چیرگای گرماا بار درخشانگی
نهفته در اشیا رخ مینماید .رابطه نور و نار و اندازه کاربست آنها در حقیقت اشیا ،فار هاای
گوناگونی میپذیرد .در بهترین فر  ،نور با برقراری برایندی پایدار ،همه جنبههاای نااری را
در خود فانی نموده و درخشندگی محض را ارمغان میآورد .در بدترین فر نیز نار بر هماه
جنبههای نوری چیرگی یافته و همه نیروی نور را برای گساتر ساوزندگی خاویش باهکاار
میبرد .میان این دو فر  ،مرتبههای فراوانی از ترکیب نور و نار ،فر پذیر خواهد بود.
برپایه متنهای مقدس دینی خداوند نور آسمانها و زمین است و هرجا گام نهد ،جز خیار و
کمال برنخواهد خواست .اما اوهام بشری ،این نور پیوسته را گسسته و نار را از بار موهاوم
میان انوار ،شعلهور میسازد .بر نور بیپایان الهی ،نورهایی جداگانه را در وهام بشار پدیاد
میآورد که پندار خودکفایی خویشتن و دیگر انوار را برای او فزونای مایبخشاد .نتیهاه ایان
خودکفایی پوشالی آن است که خواسته خود و خدا را برابر یافتاه و برپایاه خواساته خاویش
2
رفتار میکند .این فرایند ،روند پیدایش نار از گسست موهوم میان انوار را بهدسات مایدهاد.
ازاینرو عارفان« ،وهم» را شیطان درونی (انسانی) و شیطان را وهم بیرونی (جهان) مینامند.
 .1دانشآموخته سطح چهار حوزه ،دکتری فلسفه اسالمی ،مدرس حوزه و دانشگاه.)r.s.jelveh@chmail.ir( .
 .2ازاینرو بدیها ،شرها و شیطانها ،یکسره زاییده وهم بشرند .بهگونهای که آن نور بیکران ،بهواسطه کجبینای و کاجروی
بشر ،نار را میآفریند و نار ،آفریده بالعر نور است .بشر با اختیارهای ناشایست خود ،پدیدههای ناری (شیاطین) را مای-
آفریند؛ زیرا اندیشه و کردار بشر در جان او مَلکه گشته و انباشت ملکات نادرست در برزخ افراد ،بهگونه نار و پدیادههاای
دخانی تمثل مییابد .درنتیهه خاستگاه بیواسطه نار ،وهم بشر است که نور گسترده و پیوسته الهی را بریده دریافات کارده
و بدین سان نار را پدیدار مینماید.
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امیرمومنان (ع) در پاسخ پرسش کمیل ،حقیقت را به «محو موهوم» تفسیر میکند .برپایاه ایان
حدیث شریف ،حقیقت با محو موهوم ،آشکار میشود .اگر زبانههای جهنمی قوه واهماه فارو
نشیند و گسستِ موهوم «النور» بهکمک برهان عقلی و شهود قلبی ترمیم یابد ،آنگااه حقیقات
آشکار میشود ،و نشانههای «اهلل نور الساموات و ارر » 1و «ناور یشارم مان ابح ا زل،
فیلوح على هیاکل التوحید آثاره» رخ مینماید.
نور پیوسته الهی ،گستره بیپایانی دارد که پهنه گیتی را فرا میگیرد .آفریاده بایواساطه الهای،
همین نور بیکران است .این نور نامحدود بهجهت پیوستگیای که دارد گوناهای کثارت را در
خویش پدید میآورد .کثرتی که مرتبههای نمایش همان نور یگانه است .به بیان موشکافانهتار:
این کثرت ،فانی در وحدت ،و وحدت ،نمایشیافته در این کثارت اسات .درواقا ایاندو دو
روی یک سکهاند ،نه دو سکه روی هم .آنچه در آغاز کثرت نور مینمایاد ،در واقا کثارت
ظهورهای نوری یگانه است ،نه نورهایی چندگانه .بهگوناهای کاه کثارت ،در ماتن ناور پیااده
نمیشود تا نورهای گوناگونی درمیان باشد ،بلکه کثرت در ظهورهای آن نور یگاناه رخ مای-
نماید .بنابراین نور یگانه نامحدودی هست ،که بهجهت عدم تناهی ،نمایشهای کثیری دارد.
آنچه شهود قلبی و برهان عقلی بهدست میدهد همان کثرت ظهور است ،اماا «وهام» هرگاز
بدین حقیقت پایبند نیست ،و همواره برای نفی آن دسیساه مایکناد؛ چُناان شایطانی کاه از
راههای گوناگون ،درپی فریب آدمی است .شیطنتهای وهم ،بارای پوشااندن حقیقات ،در دو
جبهه بزرگ رخ میدهد و یکبار حسمحوری و دیگربار ماهیتمحوری القا میکناد .ایان دو
نکته نیازمند تبیین بیشتری است.
نخستین ادراک بشر از جهان بیرون ،از راه حسهای پنجگاناه اسات .دیادن ،شانیدن و ...تنهاا
روزنههایی است که بشر زندانی در خویشتن ،به بیرون دارد .نخستین ادراکهای بشر از جهان
پیرامون ،از روزنه همین حسهای پنجگانه است .ازاینرو بشر ،انس زیاادی باه محساوسهاا
دارد؛ زیرا ادراکهای حسی ،نخساتین و پار رنا تارین ادراکهاای انساانی اسات .درنتیهاه
زمانمندی و مکانداری ،که ویژگی ضروری امور حسی است ،بارای دساتگاه فاهماه انساانی
یک ا ل بایسته و همهگیر قلمداد میشود که هرگونه ادراکی را فارا مایگیارد .هرچیازی کاه
انسان ،در سراسر زندگی مادی خویش ،ادراک کرده ،محسوس بوده؛ یعنی مکان ،زمان ،شاکل
و ...دارد .بنابراین بشر ناخودآگاه ،هر موجودی را محسوس میپندارد .تاجاییکه به محساوس
بودن خدا و فرشتگان حکم میکند و این مغالطه ناخودآگااه ریشاه باورهاای نااروایی چاون
بتپرستی و ...است.
 .1سوره نور ،آیه .53
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در مغرب زمین ،گروههایی بهنام «پوزیتیویسم؛ حسگرایی» و «پراگماتیسم؛ تهربهگرایی» پیادا
شدند که آشکارا و بدون پنهاانکااری بااور داشاتند تنهاا ماالک بارای تشاخیص و پاذیر
موجودهای خارجی ،حس و تهربه حسی است .بهباور ایشان واژگانی مانند «خادا»« ،فرشاته»
و «روح» که از دسترس تهربه حسی خارج هستند ،مفهومهایی پوچ و معنایند کاه هایچگوناه
ارز علمی ندارند .درنتیهه فیلسوفان و پیامبران الهی ،عمر بشریت را تلاف کاردهاناد؛ زیارا
بشر را با مفهومهای خرافیای چون خدا ،فرشته و روح سرگرم نموده و از پیشرفت دنیاوی او
جلوگیری کردهاند .حسگرایان عقل ،شهود و وحی را تنها به این دلیلی که حاس تاوان تاییاد
آنها را ندارد بیارز و غیر علمی میدانند .بهباور ایشان :خدا و روح ،هرگز دیادنی و لماس
کردنی نیستند ،و هرچه با تهربه حسی تاییاد نشاود ،حتای اگار هازار و یاک دلیال عقلای و
شهودی آنرا تایید کند ،بازهم غیر علمی و خرافی است.
حسگرایی یکی از شیطنتهای وهم است که در همه افراد بشر پیدا مایشاود .برخای مانناد
پوزیتیویستها و پراگماتیستها به این نکته تصریح کردند .اما بیشتر افراد بشر ،حتی آنانکاه
پیرو دین الهیاند و با برهانهای عقلی خدا و دیگر پدیدههاای فراطبیعای را ثابات مایکنناد،
همواره در نهاد خویش برای حقیقتهای فراطبیعی قالبهایی حسی و طبیعی مایتراشاند تاا
بتوانند با آنها انس بگیرند .حسمحوران ،در درون وهم خویش ،برای حقیقتهای نامحساوس
پیکرهایی محسوس میتراشند تا غریزه حسگرای خویش را ارضا کنند .درنتیهه بتهاای کاه
با دستان وهم خود تراشیدهاند را میپرستند 1.این رویکرد ،گونهای شرک پنهان و باتپرساتی
ناخودآگاه است ،که اگرچه کفر شرعی را درپی ندارد اماا از نگااه موشاکافانه عرفاانی شارک
قلمداد میشود.
نمونه روشن این واقعیت ،در ایل اسرائیل رخ داده اسات .ایشاان پاس از شاکافتن رود نیال
ازسوی حضرت موسی (ع) و رهایی از ستم فرعون ،به سرزمین بتپرستان رسایدند .خانادان
اسرائیل با دیدن خدایان محسوس و ملموس ،خدای نامحسوس موسی (ع) را فراماو کارده
و از او خواستند تا خدایی محسوس به ایشاان نشاان دهاد 2.ایان داساتان تااریخی ،واقعیتای
انسانی است که در آن موسی (ع) نماد «عقل» و خاندان اسرائیل نماد «وهم» هستند .ایان داساتان
به خوبی نشان میدهد که شیطان وهم ،چگونه با حسمحوری ،برهانهای عقلی را انکار
باید اقرار کرد که بیشتر انسانها ،حتی اگر تحصیالت عالیه و جایگاههای برجسته اجتمااعی
دارند ،ناخواسته چنیناند .تاجاییکه برخای فیلساوفان الهای نیاز بیارون از فضاای درسای و در
« .1أتعبدون ما تنحتون».
« .2إجعل لنا آلهة کما لهم آلهة».
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زندگی روزمره ،حسمحورند .باور این نکته اندکی دشوار است ،اما با موشکافی بیشتر مییاابیم
که ما هنگامیکه به خدا میاندیشیم ،همواره به نوری در فراز کهکشانها و چیازی مانناد ایان
سرگرم میشویم .انکار این بیماری خود بیماری دیگری است ،که شیطان وهام بارای فارار از
درمان ،ترتیب میدهد .بنابراین گروه مومنان نیز نیازمند ایمانی افزودهاند؛ 1زیارا ایماانشاان باا
گونههای شرکِ پنهان آمیخته است 2.بیمار ،تا هنگامیکه بیماری خود را نپذیرد ،درپای درماان
نخواهد رفت .اکنون ای «وهم» فریبکار! اگر تاجری یا کاسب ،اگر اساتادی یاا شااگرد ،اگار
وکیلی یا وزیر ،بدان که «نار»ی و باید با یاری خداوندِ نور از چاه آتش بیرون آیی و باه عاالم
نور گام نهی .دل خو دار که خداوند سرپرست مومنان است و آنها از تاریکی به نور بیارون
5
میبرد.
نباید فرامو کرد که ا الت حس و ادراکهای حسی در نهاد بشر خفته است و «وهام» کاه
شیطان درون بشر است ،برپایه همین گرایشهای حسی ،با وسوسههای گوناگون ،بشار را باه
عالم خاکی گره میزند .درواق  ،تمایلهای حسی ،جهنم خاموشی است که با دمیادن شایطان
وهم ،شعلهور میگردد.
وسوسههای شیطان وهم در آغاز نظری است ،اما اگار در سااحت نظار شکسات خاورد ،راه
وسوسههای عملی را پیش میگیرد .او در هر دو ساحت ،نخست آشکار و سپس پنهانی رفتاار
میکند .پیدایش دیدگاههای پوزیتیویستی نمونهای از وسوساههاای آشاکار وهام در سااحت
نظری است که هرگونه فراطبیعتی را انکار میکند .اما گاه باورهای الهی شخص با برهاانهاای
عقلی استوار شده و شکست نمیخورد .در اینها شیطان وهم ،در ریههای ژرفتر ذهن پنهاان
میشود و باورهای الهی شخص را با پندارهای حسی آلوده میکند.
در ساحت عمل نیز همواره بشر را به بهرهجویی از لذتهاای حسای و فارورفتن در جهاان
طبیعت فرا میخواند .بیهوده نیست اگر خاستگاه همه جن های بشری ،فساادهای اخالقای و
همه گونههای گناهان را فراخوان شیطان وهم برای بهرهجویی بایشتار از لاذتهاای حسای
بدانیم .مولوی چه زیبا میسراید:
نیستوَ باشد خیال اندر جهان ا تو جهانی بار خیاالی باین روان بار خیاالی لحشاان و
جنگشان ا وز خیالی فخرشان و ننگشان ...عشقهایی کز پی رنگی بود ا عشق نباود ،عاقبات،
« .1یا ایها الذین آمَنوا ...آمِنوا».
« .2ما یومن اکثرهم باهلل ار و هم یشرکون».
« .5اهلل ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور»؛ «رب ادخلنی مدخل دم و اخرجنی مخرج دم ،و اجعال لای
من لدنک سلطانا نصیرا».
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ننگی بود...از آنها که بشر از خاک آفریده شده و آغاز پیادایش او جسامانی اسات ،باهگوناه
طبیعی به عالم اجسام و لذتهای محسوس آن ،کشش دارد .این میال ،باهخاودی خاود چیاز
بدی نیست و هیچ پیامبری آنرا از پایه من نکرده است .اما شیطان وهم ،با سوار شدن بار ایان
کشش طبیعی ،بشر را به جاودانگی در عالم طبیعت و فزونیخواهی لذتهای طبیعی فرا مای-
خواند 1.ازاینرو دین الهی با مرز نهادن برای این کشش طبیعی ،انسان را از بناد شایطان وهام
رهایی میبخشد .شریعت الهی ،پیامدهای حقایق معرفتی نهفتاه در دیان اسات .بارای نموناه
وجود عالمهایی برتر از طبیعت و تاثیرگذاری بیشتر آنها در هویت آدمای ،یکای از باورهاای
مهم دینی است که برای پیاده شده آن در انسان ،دساتورهای قارار داده شاده کاه آدمای را از
چنگال طبیعت رها کرده و به فراطبیعت رهسپار میکند.
پروردگار جهان ،با چنین فرایندی انسان را از عالمهای دور و تاریک ،به عالمهاای نزدیاک و
نورانی میکشاند .انسان با پذیر و پیروی از سخنان پیامبران (ع) به عالم انوار رو میکناد و
به زندگیای برتر دست مییابد 2.راهیان طریق نور با گذار از طبیعت ،پرده سانگین و تاریاک
حسمحوری را پشت سر گذاشته به عالم مثال گام مینهند .عالمی کاه بسایاری از پاردههاای
تاریک عالم طبیعت را ندارد ،اما هنوز با شکل و شبح درگیر است .نور حقیقت در ایان عاالم،
تمثلهایی زیبا و شگرف خواهد داشت که از شِکل ،رن  ،تراناه و ...ترکیاب شاده و در اوج
همآهنگی و دلآرایی تنظیم میشود .اما اینها نیز خانه پایانی نیست و دلاداده حقیقات ،بارای
دیدار «النور» ناگزیر از گذار است .بنابراین این عاالم را باا هماه زیباایی و دلکشای و اف-
ناپذیر رها کرده و به سوی نور بیرن پر میگشاید .اما پیش از رهاایی از بهشات مثاالی،
باید مراتب نوری آنرا درنوردد.
انسان با رهایی از محسوساتِ عالم خاکی ،به عالم مثال گام مینهد .اما مثال هر فردی سااخته
رفتار او در زندگی دنیاست 5.اراده الهی بر آن است که انسان برپایاه ملکاات علمای و عملای
خویش ،زندگی برزخی خود را بیافرید .بنابراین فرشتگان یاا شایاطینی کاه باه بارزخ انساان
پیچیدهاند ،زاییده افکار و کردار اویند .برزخ ،تأخّر زمانیای از دنیا ندارد و هماکنون محیط باه
دنیا ،تحقق دارد .مرگ طبیعی که در پایان زمان رخ میدهد ،ابزاری برای جابهاایی از دنیاا باه
برزخ میباشد .اما برخی افراد با همت روحانی کاه دارناد در هماین زنادگی طبیعای ،حیاات
برزخی خود یا دیگران را کشف میکنند و از گونهای مرگ اختیاری برخوردارند.
« .1أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ و َلَهْوٌ و َزینَةٌ و َتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ و َتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَال وَ الْأَوْلَادِ».
« .2یا ایها الذین آمنوا استهیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم».
« .5هذا الذی رُزقنا من قبل»؛ «جزاءاً وفاقا».
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گفته شد که وهم ،مظهر شیطان در وجود انسان است ،و همه وسوسههاای علمای و عملای،
زاییده شیطنتهای اوست .بنابراین انسان با افکار و کردار ناشایسات ،موجاوداتی نااری مای-
آفریند که به برزخ او آویزان میشوند و انگلوار نیروهای روحی او را میمکند .اینهاست کاه
نار وهم ،با بلعیدن نیروهای روحی زبانه میکشد و شعلهور میگردد .بنیاد آتاش بار ساوختن
است و برای بقای خویش ناگزیر از سوزاندن دیگران و قربانی کردن آنها بهپاای خاود اسات؛
1
چنانکه فرعون کودکان بسیاری را برای بقای سلطه خویش کشت و نعره ربوبیات سار داد.
بهباور عارفان وهم ،خاستگاه کفر و شرکِ جلی و خفی اسات .او پیوساته در پای سرکشای و
خونریزی در ار وجودی انسان است .او مفسد فی اررضی اسات کاه بایاد اعادام شاود.
مبارزه با این فرعون درونی و بیرون راندن او از مصر وجود ،جهاد اکبر خواهد بود.
آفریدههای برزخی نفس ،چه فرشته باشند و چه شیطان ،بهسابب حیاات برزخایشاان علام،
اراده و قدرت دارند .ازاینرو میتوانند با اختیاری که انسان به آنها میبخشد ،بهظاهر ،مساتقل
از انسان طرحهایی برای سعادت یا شقاوت انسان تهیه کنند .وسوساههاای فریبناده شایاطین،
درواق آفریده نفس خود شخص است؛ زیرا او با اندیشاه و کردارهاای پیشاین خاود چناین
شیطانی را آفریده و چنین اختیاری بدو بخشیده است .سپس همین شیاطین کاه شانون نفاس
اویند ،با او درگیر شده و جهاد اکبر آغاز میشود.
نفسهایی که ریاضت کشیدهاند نیروی نفسانی بایشتاری دارناد و مایتوانناد فرشاتگان یاا
شیاطین نیرومندتری بیافرینند که افزون بر خویش ،در ساعادت و شاقاوت دیگاران نیاز تااثیر
گذارند .البته این تاثیرها تنها بهاندازه هدایت و وسوسه است و اختیار دیگاری را نمایساتاند.
برای نمونه حضور در جلسات اخالقی و محضر اولیای الهی ،آدمی را نورانی میکند؛ زیارا دم
دوستان خدا فرشتگانی را در برزخ انسانها پدیدار مینماید که در لغز گاهها باه نصایحت و
هدایت آنها خواهند پرداخت .از سوی دیگر همنشینی با افاراد پلیاد ،شایاطینی را در شاخص
متولد خواهد کرد که فضای دخانی نفس را تشدید میکنند .این سخنان تعبیرهایی اساتعاری و
2
کنایی نیست ،بلکه بیان واقعیت خارجی است.
آنانکه چشم برزخی گشودهاند گزار میدهند که برزخ افراد ،مملو از فرشتگان و شایاطینی
است که همواره در ستیزند و نبرد نور و نار ،برزخ افراد را متالطم نموده اسات .ایان معناا در
روایات ،با واژه «جنود عقل و جهل» اشاره شده است .این میدان پر آشوب ،درواق نماودی از
« .1انا ربکم ارعلی».
« .2شَهَرَةُ الزَّقُّوم ...إنَّها شَهَرَةٌ تَخْرُجُ فی أ ْل الْهَحیم * طَلْعُها کَأنَّها رُؤُوسُ الشَّیاطین * فَإنَّهُمْ آلکِلُاونَ مِنْهاا فَماالِنُونَ مِنْهاا
الْبُطُون».
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تشویش درونی شخص بین نور و نار خواهد بود .بنابراین آنچه پیشتر گفتاه شاد کاه بارزخ
(مثال) در نهایت زیبایی و دلربایی آراسته شده ،در جایی است که شخص ،در زندگی دنیاوی
1
فرمانهای الهی را پیروی کرده و پنهره درون خویش را به روی نور گشوده است.
آری ،شریعت الهی ،گرچه خوشیهای حسی دنیا را محدود میکند ،اما روزنه وجود آدمای را
به سوی نور میگشاید .و زیبایای و فناشدنی در نهاد آدمی پدیدار ماینمایاد .بههات آن
زیبایی چنان است که رنج دنیا را بیدرن خواهد شست .بلکاه ایان بههات بااطن آن رناج
است که اکنون در برزخ ،مکشوف میشود .انوار رنگارن پیکر مثاالی شاخص را در آغاو
میکشند و رنج ،برای همیشه ناپدید میگردد .ناگاه «حور» با پیکری از نور ،شراشار وجاودی
2
انسان را منور مینماید.
با گذار از عالم مثال و انوار رنگارن آن ،عالم عقول آشکار میشود .عالمی که نور بایرنا
را پدیدار میکند .در آنها از شکل و شبح خبری نیست و راهرو باا حقیقاتهاایی گساترده و
بیشکل روبرو است که ادراک آنها بسیار دشوار است .در این عالم حقیقات فرشاتگان بادون
پیکرهای مثالی بروز میکند و جالل و جبروت آنها راهرو بیچاره را مبهاوت مایکناد .گرچاه
عالم مثال نیز از غبار محسوسات برکنار بود اماا باروز گوناهای از کثارت در قالاب اشاکال و
الوان ،سبب انس راهرو با نورهای مثالی میشد .اما در این عالم ،کثرت لون و شکل نیز رخات
بسته و انوار عقلی ،بی هیچ پرده حسی ،نمودار گشته است؛ دریای نوری سخت مواج که جاز
ادراک محض ،چیزی نیست.
در اینجا ادراک چونان موجی غولپیکر ،وجود راهرو را میرباید و عقول (فرشاتگان) یکای
پس از دیگری چون امواجی از نور ،شخص را در مینوردند .دل راهرو چاون خشخاشای بار
اقیانوس بیانتهای ادراک ،شناور است و دهشت ادراک ،جان او را فرا گرفته است .ماوجهاایی
بهکلی نامرئی که با سرعتی و فناپذیر ،میآیند و میروناد و راهرو از فزونای حضاور آنهاا،
خویشتن را از یاد میبرد .تنها چیز ادراکپذیر ،خود همین امواج ادراکی اسات کاه سارعت و
شدت حضور آنها تااندازهای است که فر ت ادراک خویشتن را مایربایاد .شااید باه هماین
دلیل گفته میشود که پیامبر خاتم (ص) در آغااز دریافات وحای ،حاالتی مانناد غشاوه پیادا
میکرد و گاهی بدن مبارک ایشان به لرزه میافتاد.
امواج ادراکی (فرشتگان) گستره و مراتب گوناگونی دارند .نخست امواج محادودتر و ساپس
امواج گستردهتر نمایان میشوند .تا اینکه جبرائیل (ع) آشکار گردد و وجود سالک را غرم در
« .1اللهم نَوِّر ظاهری بطاعتک و باطنی بمحبتک و قلبی بمعرفتک.»...
« .2إنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهمُ المَالئِکَةُ أَلّا تَخافوا وَر تَحزَنوا وَأَبشِروا بالهَنَّة الَّتی کُنتُم توعَدون».
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ادراک نماید .حضور او چنان سنگین و با ابهت اسات کاه گاویی مرزهاای وجاودی راهرو را
میگسلد و او را تا عر  ،بار میبرد .آنگاه «الروح» هویدا میشود و هار ادراکای را کاه هار
فرشتهای داشت ،یکها ارائه میدهد.
گرچه نورهای عقلی از کثرت رن و شکل مبرایند اما آنها نیز مرزهاایی ویاژه خاود دارناد؛
یعنی وجودشان محدود به مرزهایی است که از آن نمیگذرند .سرانهام ،هریک از این اماواج،
تعینی از اقیانوس وجود و تهلیای از نور نامحدود هستند .این بر ها« ،ماهیت» نام دارناد و
عقول (فرشتگان) هریک ،ماهیت ویاژهای دارناد .البتاه اشایای جسامانی و مثاالی نیاز دارای
ماهیتاند ،اما پرده حسی آنها چنان سنگین است که پرده ماهیت شان را از یاد میبرد.
عقل انسان مدرک ماهیتها و محدودهها است و گاذار از حاد و رویاارویی باا ماتن ،رخداد
نادری است که اندک افرادی در هر زمان ،بدان دست مییابند .برداشتن این پارده ،مهاهادت-
های علمی و عملی بزرگی میخواهد تا آدمی را به گاذار از مارز جبرائیال (ع) موفاق ساازد.
نمونه این معنا در حدیث معراج یاد شده است که در آغاز ،جبرائیل (ع) راهنماا باود و پیاامبر
(ص) را سیر میداد .اما کار عروج پیامبر (ص) بهجایی رسید که جبرئیل (ع) ایستاد و عرضاه
داشت :اگر بند انگشتی نزدیکتر آیم ،خواهم سوخت 1.دلیل ایان ساوختن مارزی اسات کاه
فرشتگان دارند و نمیتوانند از آن بگذرند 2.اما پیامبر خاتم (ص) در شب قدر حقیقتی را باه-
اجمال ،دریافت که معراج هنگام تفصیل و تهلی اوست .این حقیقت مقاام جمعای فرشاتگان
است که «الروح» نام دارد .درواق او موجی بیکاران اسات کاه اماواج ناوری دریاای ادراک،
تعینهایی در متن اویند .او فاقد ماهیت ،اما زاینده ماهیتها اسات؛ بسایطِ نامحادودی کاه باا
تالطم خویش ،حدود ماهوی را نمودار میکند.
اکنون ،آدم تنهاست .آن امواج پیدرپی و سهمگین در متن ایان ماوج یگاناه نامحادود پنهاان
شدند و سکوت و آرامش همهجا را فرا گرفت .آدم ،تنها چیزی است که در ایان دریاای ناور
بیکران یافته میشود؛ نور بیرن تا بیکران و آدم تاا بایکاران و ادراک تاا بایکاران .آنگااه
توحید و سپس تنها ادراکِ نور بیکران .و دوباره توحید و سرانهام تنها نور بیرن ِ بایکاران.
رونده راه حقیقت ،پس از اوج به مقام «او ادنی» ،به توحید «بسم اهلل» و شهود «شهد اهلل» مناور
میگردد .اینها پایان نبوت است که خاتم انبیاء (ص) بدان دست یافته است.
آدم آنگاه به خویش مینگرد و جهان را میبیند که از شراشر وجود  ،سرازیر میشاوند .او

« .1لو دنوت انملة رحترقت».
« .2ما منا ار و له مقام معلوم».

711

سال پنجم /شماره یکم /پياپی / 8بهار ـ تابستان 8938

در همه ساری است و همه از او جاری 1.خود را در همه آفریدگان مییابد و آنها را نمودهای
خویش میبیند .اکنون ،رازی شگرف آشکار میشود و آدم مییابد که او ،هماان ناوری اسات
که باذن اهلل ،آسمان و زمین را منور ساخته است .همه نورهای عقلی و مثالی ،پرتوهای اویناد.
حتی نورهای غبارآلود عالم خاک نمود دور او هستند .اوست که عالم را باذن الهی نگاه داشاته
5
است 2.اینهاست که غنچه لب به ترانه راز میگشاید که :نخستین آفریده الهی نور من اسات.
و باز در مییابد که او ،همان نور پیوستهای است که با کشش نامحدود خویش ،راه خودنمایی
4
نار را بسته است .اوست که نار را در خویش فانی کرده و شیطان را به تسلیم واداشته است.
سپس لطیف میشود و به قعر عالمهای مادون سرازیر میگردد .آنگاه ماییاباد کاه در عاالم
تیره خاک ،اختیارهای ناروایی هست که ناار را از ناور او متولاد خواهاد سااخت .ساپس در
خویش بار میرود و در نهایت قرب «او ادنی» سروشی دریافت میکند کاه بخاوان 3و ساپس
بگو 6که نور ،تنها حقیقت موجود در عالم است .آنگاه «قل» را در عالمهاای پاایینتار سارازیر
میکند؛ تا ازسوی عقول معقول شود ،در مثال تمثل یابد و در عالم خاک ،این فرمان هماایونی
(قل) نار را محو ،و به نور مبدل سازد.
اکنون شریعت ،زاییده شده است .شریعت امتداد «قل هو اهلل احد» در ساحت افعاال اختیااری
آدمی است .سروشی از عالم انوار که چون در نهاد آدم نشست ،او را بلند کرده و بار مایبارد.
شریعت سرریز مقام «او ادنی» در عالم خاکی است ،تاا مباادا ناار روزنای بارای اظهاار یاباد.
شریعت انعکاس نغمه «قل» در عالمهای نوری است که قوس نزول را برای اعود آدمای ،در
نوردیده است .آدم ،سوار بر این برام نور ،تا عمق ناپیدای عالم عروج میکناد و تاا «او ادنای»
بار میرود .اکنون خدا خشنود است؛ زیرا آدم ،به راز عالم پی برده است .رازی کاه خداوناد،
7
عالم را برای کشف آن آفرید .پس به آدم میگوید :اگر تو نبودی افالک را نمیآفریدم.
شگفت اینکه که راز خودِ آدم است .این گنهینه پنهان الهی که از شادت پاریرویای ،تااب
مستوری نداشت ،ناگزیر آفرید و آشکار شد تا خاود را بشناساد؛ خاودی کاه ناور نامحادود

« .1ینحدر عنی السیل و ر یرقی الی الطیر».
« .2لو ر الحهة لساخت ارر باهلها»
« .5اول ما خلق اهلل نوری» ؛ «کنت نبیا و اآلدم بین الماء و الطین».
« .4اسلم شیطانی بیدی».
« .3اقرا باسم ربک الذی خلق».
« .6قل هو اهلل احد».
« .7لورک ،لما خلقت ارفالک».
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خداست .آنگاه «شهد اهلل انه ر اله ار هو» 1در بستر خودشناسی تحقق ماییاباد .در حقیقات،
آدم ،آغاز و انهام عالم است:
دو سر خطِ حلقه هستی ا در حقیقت به هم تو پیوستی
آه ای نور بیکران! سرودن از تو چه زیباست و تو یف تو چاه دلرباسات! امیاد دیادار تاو
کیمیاست و سودای دیدار تو ناخطاست .این تو یف ،شرح نقطهای است که در آن سحر باه-
یاد ماندی در جلسه نورانی بحث ،بارور شدیم .اکنون ،پس از فراز و فرودهای بسیار و گیار و
دار روزگار ،اینچنین اظهار شد.
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