ساختار انسانشناسی سلوکی در سنت دینی
علی فضلی

چکیده
از مهمترین مبانی اخالق اسالمی و عرفان عملـی ،انسانشناسـی اسـ  .درسـن
سلوکی میتوان برای انسانشناسی ساختار خاصی ترسیم نمود .حقیق

دینـی و از حیـث

قلبـی کـه هویـ

ملکـوتی

انسان اس  ،از وجه الهی تا وجه جسمانی امتداد یافته و دو منطقۀ نفسانی و روحانی دارد .هریـک از
ایندو منطقه نیز دو صنف جنود بهمعنای جنود خصالی و دو گونه اطوار بهمعنای مراتب نفس دارند.
منطقۀ نفسانی ،منطقۀ سفالی حقیق قلبی اس

که امیال حسی و نفسی بر آن حاکماند ،در آن جنـود

جهلی قرار دارد و دو طور طبعی و نفسی ،یعنی نفس نباتی و حیوانی استقرار یافتهاند .منطقۀ روحانی
که منطقۀ علیای حقیق قلبی اس و با خدای صمد ارتباط مسـتقیم دارد ،در آن جنـود عقلـی قـرار
داشته و دو طور روح و سر ،یعنی نفس قدسی و نفس الهی ،نیز در آن استقرار یافتهاند .البته مرکز این
حقیق و مرز ایندو منطقه ،طور عقل و قلباند که دو حیث یک طورند.
کلیدواژهها :حقیق قلبی ،منطقۀ نفسانی ،منطقۀ روحانی ،جنود عقلی ،جنود جهلی ،اطوار انسانی.
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مقدمه

از مهمترین مبانی اخالق اسالمی و عرفان عملی ،انسانشناسی اس که هریک از اربـاب
اخالق و سلوک ساختاری منتظم از آن براساس اصول اخالقی و عرفانی با موضوع حقیقـ
قلبی و مسائل شلون ،اطوار ،وجوه و مقامات آن حقیق

نشان دادنـد کـه در جـای خـودش

بهتفصیل به آن پرداختم (فضیل)225 :2818 ،،؛ اما باید دید انسانشناسی در سـن

دینـی ازحیـث

سلوک چه ساختاری دارد تا چهبسا معماری اصالحگرایانه و سنجشگرایانه نشان داده شود؛
ساختار منتظمی از انسانشناسی با موضوع حقیق
منطقۀ نفسانی و منطقۀ روحانی ،ماهی
جنود عقلی ،جهلی و اطوار حقیق

جنود قلبی در ایندو منطقـه و تقسـیم آن جنـود بـه

قلبی.

ابتدا باید این موضوع را بررسی کرد که حقیق
اس

که در مملک

قلبی ارائه کرد که مسائل آن عبارتاند از:

قلبی در فرهنگ دینی ،هـویتی ملکـوتی

انسانی از وجه الهی تا وجه جسمانی امتـداد یافتـه ،دچـار تقلـب شـده
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نیز به مرکزی
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سلم در سخن دیگری فرمودند« :فی االنسان مضغه اذا هی سلم

اس  ،دو منطقۀ نفسانی و روحانی دارد و جامع همۀ خصـای
باطنی اس ؛ درواقع حقیق
هوی

قلبی در مملک

اخالقـی و مراتـب و اطـوار

انسـانی همچـون َملـک و سـلطان اسـ

کـه

ملکوتی ـ تجردی دارد؛ زیرا به فرمودۀ حضرت ختمـی« :القلـب ملـک و لـه جنـود»

(پاینم ،،ب،تا)311 :

این هوی

ملکوتی ازآنروس

که جنود فرامادی هستند .شاید در آغـاز بـهنظـر برسـد

قلب در قلب صنوبری یهور دارد و درپِی آن جنود به اعضا ،جوارح ،عروق و سلطن قلـب
قلب در حیات کالبد آدمی تفسیر شود؛ زیرا آن حضرت صلی لال علیه و آله و

الجسد ،فاذا سقم

و صح

سقم لها سائر الجسد و فسـد و هـی القلـب» (شیی

سـلم بهـا سـائر

صیمو)82 /2 :2818 ،،؛ امـا

چنین نیس ؛ زیرا در فرهنگ دینی ،جنود در این صنف از احادیـث دو تفسـیر همگـن دارد:
 )۱تفسیر به خصال اخالقی؛ مانند حدیث جنود عقل و جهل که در آن جنودی مانند توکل و
حرص به خصال تفسیر شده اس که به قلب پیغمبران ،جانشینان و مؤمنان ارزانی میشـوند.
در آخر این حدیث چنین آمده اس « :فالتجتمع هاه الخصال کلها مـن اجنـاد العقـل اال فـی

نبی او وصی نبی او مؤمن امتحن ل
ال قلبه لالیمان» (شیی
حکم

کلینی)18/2 :2817 ،،؛  )۱تفسـیر بـه مـواد

و ضدحکم  .حضرت امیر 7فرمودند« :ایها الناس! اعجب ما فی االنسان قلبه و لـه

مواد من الحکمه و اضداد من خالفها» (شی

کلینی)11/3 :2833 ،،؛ پس باید قلبـی را کـه بـه جنـود

فرامادی ،یعنی به خصال عقلی ،جهلی و به مواد حکم

و ضـدحکم

متصـف مـیشـود،

قلب فرامادی و فراعنصری دانس  ،نه قلب صنوبری عنصری؛ درواقع این قلب اس کـه در
مؤمن عرش رحمانی اس

(مجلس)81/77 :2818 ،،

بنابراین قلب در روای

«القلب ملک و له جنود» قلب ملکوتی اس

و در کتاب خدا نیز

با اوصاف فراحسی و فرامادی آمده اسـ ؛ اوصـافی کـه سـه صـنفاند :معرفـ شـناختی؛
روانشناختی؛ اخالقی و سلوکی.
الف .اوصاف معرف شناختی گواه برآناند که قلـب مرکـز فهـم اسـ  .وقتـی ازحیـث
معرف شناسی متونی را بررسی میکنیم ،درمییابیم آیات و روایات به دو سـاح
قلب اشاره میکنند )۱ :شناخ
بصیرت قدسی بهدس

شهودی بهمعنـای ادراک و مشـاهدۀ حضـوری کـه بـا قـوۀ

میآید؛  )۱شناخ

فهمی و فقهی که بهمعنای آگاهی دقیق ،عمیـق و

و با پایرش آن همراه اس .

البته در این آیات و روایات شناخ فهمی بیشتر بهچشم میآید؛ حتی کسانی را که از فقـه
و فهم محروماند ،عتاب میکنند و قلبشان را مبتال به حجاب ،قفل ،زنگار ،ختم و طبع میداننـد.
فهمی عقلی و فهم حسی بیش از هر فهمی برای آدمی نیاز اس  .قلـب بـرایآنکـه معقـول یـا
محسوسی را بفهمد ،به ابزار ادراکی عقل و حس نیاز دارد .اگر به فهم عقلی نیاز داشته باشد ،بـا
عقل تفکر میکند و اگر به فهم حسی نیاز داشته باشد ،با حواس به ادراک میرسد.
ب .اوصاف روانشناختی گواه بر آناند که قلب مرکز احساس و عاطفـه اسـ ؛ قلبـی کـه
تقلب انفعالی میپایرد؛ یعنی بهدلیل این خصیصه تح تأثیر واردات خوب یا بد قرار میگیـرد،
ِ
متناسب آن واکنش متصف میشود؛ بـرای نمونـه ،قسـاوت و سـختی،
واکنش نشان میدهد و
غلظ و تندی ،لیان و نرمی ،اشملزاز ،بیماری ،واجفه و اضطراب ،اطمینان و آرامـش ،سـکینه
و وقار ،وجل و هراس ،رعب و ترس ،حسرت ،انس و الف  ،خشوع ،پاکی و پستی.

ساختار انسانشناسی سلوکی در سنت دینی

نافا اس

شـناخ ِ
تی
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ج .اوصاف اخالقـی و سـلوکی گـواه بـر آنانـد کـه قلـب مـتن اکتسـابات اخالقـی و
استکماالت روحی اس  .اوس

که براساس بود و نبود ایمان در قلب ،بـه رذایـل و فضـایل

متصف میشود و در راه استکمال از منازل میگارد؛ درواقع همۀ اوصاف اخالقی و سـلوکی
حاصل تطور قلبی اس .
اکنون باید پرسید :هوی
اس

وجودی این قلب چیس

آیـا قلـب قـوهای از قـوای انسـان

که مرکز ادراک ،احساس و اخالق و سلوک اس

کـه محـل

یا قلب همان انسان اس

پایرش این اوصاف معرفتی ،اخالقی و احساسی اس
عالمهطباطبایی معتقد اس

قلب نه قوهای از قوای انسان بلکه خود انسان اسـ ؛ یعنـی

روح و نفس ناطق اوس  .چـون همـۀ اوصـاف شـناختی ماننـد تعقـل و تفکـر و اوصـاف
احساسی مانند حب و بغض ،به قلب نسب

داده میشوند و قلب صنوبری نیز نمیتواند این

اوصاف را بغایرد ،باید قلب فراعنصری باشد .چون همۀ این اوصاف درپی کسب و اکتساب
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یهور پیدا میکنند و البته چون کسب و اکتسـاب جـز از انسـان سـاخته نیسـ  ،همـۀ ایـن
اوصاف به انسان نسب

داده میشوند .چون این اوصاف متعدد و متنوعاند و از یـک صـنف

نیستند ،نمیتوانند با قوهای از قوای انسان نسب

داشته باشند ،بلکه با قوای متعدد روح آدمی

نسب دارند؛ پس قلب باید جامع آن قوا باشد که همان انسان بهمعنـای روح اسـ
صـار
)111-113/1 :2818؛ ازاینرو در قرآن ،قلب بر جان آدمی اطالق شده اس ِ :إ ْذ زاغَ ِ ْاألَبْ ُ
ِ
ُوب ال َْح ِ
ناجر (احوا.)21 /:
َو بَلَغَ الْ ُقل ُ
(طباطبیای،،

اینجاس
سلطان مملک

که معنای ملک در روای

«القلب ملک و له جنود» بهدس میآیـد .قلبـی کـه

انسانی اس  ،روح حاکم بر انسان و جامع قوای اوس

که دامنۀ وجودیاش

به کل انسان میرسد .چون روح انسانی یکی بیش نیس  ،قلب نیز یکی بـیش نیسـ َ :مـا
ال ل ِ َر ُج ٍل م ِ ْن قَلْبَیْ ِن ف ِی َج ْوف ِ ِه (احوا.)8 /:
َج َع َ
ل لُ
با تشری ماهی و هوی قلب باید به سه خصیصـۀ آن پرداخـ  )۱ :وجـود دو منطقـۀ
نفسانی و روحانی در دامنۀ وجودی حقیق

قلبی؛  )۱وجود مواد ،خصال و جنود اخالقـی و

سلوکی در قلب؛  )۰وجود اطوار و مراتب در حقیق

قلب.

منطقۀ نفسانی و منطقۀ روحانی حقیقت قلبی

حقیق

قلبی بهدلیل مواجهه با دو مرتبۀ هسـتی ،یکـی ملـک مـادی و دیگـری ملکـوت

فرامادی ،دو منطقۀ وجودی دارد :یکی نفسانی و دیگری روحانی .روح ازحیـث تجـرد روح
و ازحیث تعلق به بدن نفس اس  .اولی از محدودۀ منطقـۀ روحـانی خبـر مـیدهـد و

اس

جامع عقل ،قلب ،سر ،خفی و اخفی اس  .دومی منطقۀ نفسانی را نشان میدهد و جامع طبع
و نفس اس ؛ بنابراین بحث را باید در دو بخش سامان داد :ماهی

منطقۀ نفسـانی و ماهیـ

منطقۀ روحانی.
ماهیت منطقۀ نفسانی

گفتیم حقیق

قلبی مساوق حقیقـ

انسـانی اسـ  .حقیقـ

انسـانی مراتـب ملکـی و

ملکوتی دارد .مرتبۀ ملکوتی به مرتبۀ ملکی تعلق اتصالی یـا اتحـادی دارد .ایـن تعلـق بـرای
حقیق

قلبی منطقۀ خاصی را پدید میآورد که منطقۀ امیال یعنی منطقـۀ گـرایش و خـواهش

قوای حسی و نفسی و بهتعبیـری قـوای نبـاتی و حیـوانی اسـ کـه بـه آن منطقـۀ نفسـانی
نه فقط مرتبۀ ملکی؛ زیرا مرتبۀ ملکی ازآنحیثکه مرتبۀ ملکی اس  ،میل نـدارد .میـل نتیجـۀ
تعلق اس

و نه صرف مرتبۀ ملکوتی؛ زیرا مرتبۀ ملکوتی ازحیث ذات ،مرتبۀ روحـانی اسـ

و چنین مرتبهای ،مرتبۀ امیال قوای نباتی و حیوانی نیسـ ؛ بنـابراین منطقـۀ نفسـانی ،منطقـۀ
سفالی حقیق
میل چیس
خارجی اس

قلبی اس

که امیال قوای حسی و نفسی در آن حاکماند.

میل بهمعنای تمایل و کشش قوای نفسانی برای ارتباط با اشـیای مطلـوب
که در نهاد بشر قرار داده شده و اکتسابی نیس  .امیال مقابل اشواق اس ؛ زیـرا

امیال در منطقۀ نفسانی و از قوای نفسانی برمیخیزند ،به نیازهای دنیوی و استکماالت مـادی
و طبیعی توجه میکنند و ارتباط با اشیای خارجی عنصری هدف آنان اس ؛ مانند میـل قـوۀ
غاذیه به غاا هنگام گرسنگی؛ اما اشـواق در منطقـۀ روحـانی و از قـوای روحـانی و فطـری
برمیخیزند ،به نیازهای معنوی و استکماالت فراطبیعی توجـه میکننـد و ارتبـاط بـا اشـیای
خارجی معنوی هدف آنان اس ؛ مانند شوق قوۀ سکینه به آرامش هنگام نامالیمات.
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میگوییم .این منطقه ،منطقۀ نفسانی حاصل اجتماع تعلقی دو مرتبۀ ملکی و ملکـوتی اسـ ،
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امیال قوای نفسانی ،امیال طبیعی هستند ،نه اشواق روحانی .این امیال نه غرایـز هسـتند و
نه ارادهها .غرایز پیش از امیالاند؛ زیرا غرایز ملکاتی در نهـاد بشـرند کـه در منطقـۀ نفسـانی
ِ
بدونآنکه انسان یاد گرفته
سرشته شدهاند ،بهدرستی و در فرایند مشخصی به عمل درمیآیند
و آن را کسب کرده باشد؛ بهتعبیری غرایز یک گام پیش از امیال قـرار دارنـد؛ امـا امیـال اراده
نیستند؛ زیرا اراده بهمعنای تصمیم بر انجام دادن کار اس  .ریشۀ این تصمیم مـیتوانـد میـل،
شوق یا عقل محض باشد .هرچند باید توجه کرد که اراده در حیطۀ اختیارات آدمـی اسـ

و

میتواند خواستۀ آن میل یا شوق یا عقل را عملی کند یا نه؛ ولی امیال وجودشـان بـهاقتضـای
ذاتی هریک از قوای نفسانی برمیگردد؛ درواقع میل کشش و کوشش هریـک از ایـن قـوای
نفسانی برای تحصیل مطالباتشان اس  .امیال انسان را وامیدارند با اشیاء خارجی مربـوط بـه
هریک از قوا ارتباط برقرار کنند تا آن مطالبات بهدس

آیند و انسان آرام شود.

البته اگر هریک از امیال قوای نفسانی به پستی گرایند ،از جهل نشـأت گیرنـد ،از کنتـرل
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عقل خارج شوند و به قبی و باطل ،چه در حوزۀ شناختی و چه در حوزۀ کـرداری گـرایش
پیدا کنند ،آن میل در فرهنگ قرآنی «هوی» نام دارد که بهشدت نهی شده اسـ
خاَ ِإل ََه ُه َه َو ُاه (جاثیه.)18 /
 :)311 :2831ن ََهأ النَّف َْس َع ْن ال َْه َوي (نازعا )81 /،و َأف ََر َأیْ َ َم ْن اتَّ َ
اگر انسان در فرهنگ قرآنی مخاطب مالم و مام اس  ،منطقۀ نفسانی اوس که بـه
(صیال عییمیه،

هوا مبتالس  ،نه صرف منطقۀ نفسانی که منطقۀ امیال اس ؛ زیرا حکم
بهصرف میل داشتن مالم
ضروری او نیز اس

نیسـ

کـه انسـان

شود که خـدای حکـیم خلـق کـرده ،ذاتـی وی قـرار داده ،نیـاز

و پیامد خیری برای وی دارد؛ زیرا انسان در این منطقه ذاتاً میل به لـات

دارد .اگر این لات َح َسن باشد و عقل و شرع به آن حکم دهند ،نـهتنهـا مـاموم نیسـ
ممدوح اس

کـه

و سلوک از آن حار نمیدهد؛ اما اگر این لات قبی باشد و عقل و شـرع آن را

نهی کنند ،ماموم اس

و انسان بهسبب هوای به آن مالم میشود و سلوک از آن بـهشـدت

حار میدهد؛ پس سلوک بهمعنای گار از منطقۀ نفسانی نیس  ،بلکه پرهیـز از هـوای نفـس
اس

که مرگ هوای نفس حیات قلب را و حیات قلب نیز توجه به خـدا را در همـۀ احـوال

درپِی دارد؛ ازاینرو در فرهنگ قرآنی ،پیروی از هوای نفـس مـانع از اطاعـ قلبـی و الهـی

اس َ :والَ تُط ِ ْع َم ْن َأغْفَلْنَا قَلْبَ ُه َعن ِذکْ ِرنَا َواتَّبَ َع َه َو ُاه َوکَانَ َأ ْم ُر ُه ف ُُرطً ا (کهف.)13 /
در قرآن نیز انسان ازحیث منطقۀ نفسانی و منطقۀ نفسانی ازحیث هوی اوصاف متعـددی
دارد هیچیک پسندیده نیستند .برخی از آنها عبارتاند از :مفسد ،حری

 ،بخیـل ،طغیـانگر،

مأیوس ،مغرور ،جهول ،یلوم ،عجول ،فخور ،کفور ،منوع ،جزوع و سرکش.
بنابراین این نکتۀ انسانشناختی خود را نشان میدهد که حقیق
دارد؛ اما پرسش اینجاس
منطقه خاستگاه امیال اس

قلبـی ،منطقـۀ نفسـانی

که ازحیث وجودی ،چرا انسـان چنـین منطقـهای دارد .چـرا ایـن
سبب وجود این امیال چیس

گفتیم امیال نفسانی مطالبهگری قوای نفسـانیاند؛ زیـرا انسـان بـرای زنـدگی دنیـوی و
استکمال نوعی ،وجودی ،روحی و معنوی ،نیازهای ضروری و حیاتی دارد که بایـد آنهـا را
برآورد .این نیازها نیز بهتفکیک صنفی به قوای نفسانی برمیگردند .قوای نفسانی نیـز درپـی
تعلق وجودی و تدبیری مرتبۀ ملکوتی به مرتبۀ ملکـی بـرای انسـان قـرار داده شـدهانـد تـا
برآوردن آن نیازها را با امیال از انسان مطالبه کنند و انسان نیز با انجام دادن افعـال نفسـانی بـه
این مطالبهها پاسخ دهد؛ پس منشأ قوای نفسانی تعلق وجودی و تدبیری و منشأ امیال قـوای
برای شناخ

امیال باید قوای نفسانی را شناخ

که در منطقۀ نفسانی قرار دارند .در این

منطقه ،دو صنف قوا وجود دارد که به دو مرتبه و الیۀ این منطقه برمیگردند )۱ :مرتبۀ نفـس
نامی نباتی اس

که دو خاصی

دارد :یکی زیادت و افزایش اجزای بدن و دیگـری نقصـان،

تحلیل و زوال اجزای بدن .از آن سه کار برمیآید :تغایه ،تولید و رشـد .بـه قـوای آن قـوای
نباتی میگویند )۱ .نفس حسی حیوانی که دو خاصی شهوت و غضـب دارد .از آن دو کـار
برمیآید :تحریک و ادراک .به قوای آن قوای حیوانی میگویند.
قوای نباتی و قوای حیوانی در صادر کردن افعال مختلف مشـترکاند؛ امـا در دامنـۀ ایـن
افعال و آگاهی از آنها مختلفاند؛ زیرا قوای نباتی از افعالشان آگاه نیستند؛ ولی قوۀ حیـوانی
از افعالشان آگاهی دارند (فخر رازی .)283 /2 :2822 ،قـوای نبـاتی پـنج قسـماند :جاذبـه ،ماسـکه،
هاضمه ،دافعه و مربیه .اینها ابزار نفس نباتی در تغایه ،تولید و رشدند .جاذبه بـرای جـاب

ساختار انسانشناسی سلوکی در سنت دینی

نفسانی و منشأ افعال نفسانی امیالاند.

۷۷

و انتقال مایحتاج ،ماسکه برای حفظ مایحتاج برای هضم آن ،هاضـمه بـرای هضـم مایحتـاج
برای آمادهسازی آن برای تبدیل به گوش

و خون برای مثال ،دافعه برای تفکیک مواد لطیف

از کثیف و دفع مواد کثیف (جمع ،از نویسنمگا 811 ،111 ،113 :2828 ،،و  )821و قوۀ مربیه بـرای رشـد
و نمو بدن برای بقای آن اس

(اب،سینا.)85/1 :2838 ،

قوای حیوانی نیز پنج قسماند :سامعه ،باصره ،شامه ،ذائقـه و المسـه .کـار سـامعه ادراک
شــنیدنیها ،کــار باصــره ادراک دیــدنیها ،کــار شــامه ادراک بوییــدنیها ،کــار ذائقــه ادراک
چشیدنیها و کار المسه ادراک لمس کردنیهاس .

از حضرت امیر 7نقل کردهاند:
«ما روى مرفوعا عن کمیل بن زیاد قال :سأل

سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

۷۶

موالنا أمیر المـؤمنین 7فقلـ  :یـا

أمیر المؤمنین أرید ان تعرفنی نفسی ،قال :یا کمیل و ای االنفس ترید أن أعرفـك
قل  :یا موالى و هل هی اال نفس واحدة قال :یا کمیـل انمـا هـی أربعـة :النامیـة
النباتیة و الحسیة الحیوانیة و الناطقة القدسیة و الکلیة االلهیة ،و لکل واحدة من هاه
خمس قوى و خاصیتان :فالنامیة النباتیة لها خمس قوى :جاذبة و ماسکة و هاضـمة
و دافعة و مربیة ،و لها خاصیتان :الزیادة و النقصان  ،و انبعاثها من الکبد ،و الحسـیة
الحیوانیة لها خمس قوى :سمع و بصـر و شـم و ذوق و لمـس ،و لهـا خاصـیتان:
1
الشهوة و الغضب ،و انبعاثها من القلب» (شی بهای)817/2 :2818 ،،
ماهیت منطقۀ روحانی

حقیق

قلبی مساوق حقیق

انسانی اس

که دو مرتبۀ ملکی و ملکوتی دارد .این مرتبـۀ

ملکوتی ازیکسو با مرتبۀ ملکی ارتباط دارد که موجب تحقق منطقۀ نفسانی در حقیق

قلبی

شده اس ؛ ازدیگرسو با حقیق صمدی وجود حق سبحانه ارتبـاط مسـتقیم دارد کـه مرکـز
توجه قلبی به آن وجود بیکران برای تعالی سلوکی ارباب معرف
تحقق منطقۀ روحانی در حقیق

اس  .این ارتبـاط موجـب

قلبی شده اس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1این حدیث و حدیث مشابه دیگری که در ادامه میآید ،رکن اساسی این مقالهاند که از دو محدث بزرگ ،شیخبهـایی و

فیض کاشانی نقل کردهام و پیش و بیش از آثار این دو عالم ،منبع موثقی نیافتم.

البته این منطقه دو ساح

قوای انسانی نطقی قدسی اس

وجودی دارد )۱ :ساح

فعلیتشان به فضایل اخالقی مانند حکم  ،و تناسب انسان با ساح

کـه

قـدس ربـوی ازحیـث

اسمای الهی و کماالت ربوبی منجر میشود؛ مانند قوای فکـر ،ذکـر ،علـم ،حلـم و تنبـه؛ )۱
قوای کلی الهی اس

ساح

که فعلیتشـان بـه منـازل سـلوکی ماننـد رضـا و تسـلیم منجـر

میشود .این قوا مانند قوۀ بقا در فنا ،نعم

در شقا ،عـزت در ذلـ  ،فقـر در غنـا و صـبر در

بالس  .به این مرتبۀ ملکوتی ازحیث داشتن این خصوصـیات ،منطقـۀ روحـانی میگوینـد؛
درواقع منطقۀ روحانی ،منطقۀ علیای حقیق

قلبی اس

که اشواق قوای نفس نطقـی قدسـی

و قوای روحی کلی الهی را دارد .حضرت امیر 7میفرماید:
«ما روى مرفوعا عن کمیل بن زیاد قال :سأل

موالنا أمیر المـؤمنین 7فقلـ  :یـا

و دو

ساختار انسانشناسی سلوکی در سنت دینی

أمیر المؤمنین أرید ان تعرفنی نفسی ،قال :یا کمیل و ای االنفس ترید أن أعرفـك
قل  :یا موالى و هل هی اال نفس واحدة قال :یا کمیـل انمـا هـی أربعـة :النامیـة
النباتیة و الحسیة الحیوانیة و الناطقة القدسیة و الکلیة االلهیة ،و لکل واحدة من هاه
خمس قوى و خاصیتان ]...[ :الناطقة القدسیة لها خمس قوى :فکر و ذکر و علم و
حلم و نباهة ،و لیس لهـا انبعـاث و هـی اشـبه االشـیاء بـالنفوس الملکیـة و لهـا
خاصیتان :النزاهة و الحکمة ،و الکلیة االلهیة لها خمس قوى :بقاء فی فنـاء و نعـیم
فی شقاء و عز فی ذل و فقر فی غناء و صبر فی بـالء ،و لهـا خاصـیتان :الرضـاء و
التسلیم و هاه التی مبدأها من لال و إلیه تعود و قال لال تعالیَ :و نَف َْخ ُ ف ِیـ ِه مِـ ْن
راضی ًة مر ِ
ك ِ
وحی  ،1و قال :یا َأیتها النَّفْس الْمطْ ملِنَّ ُة ْار ِجع ِی ِإلی َرب ِ
ُر ِ
ضـ َّی ًة  ،2و
َّ ُ َ
ِّ
ُ ُ َ
َ َْ
العقل وسط الکل (شی بهای،؛ .)817/2 :2818

صنف قوای انسانی از قوای نطقی و قوای روحی دارد که در صراط سلوک پرورش مییابند.

۷۵

بنابراین منطقۀ روحانی ،منطقۀ ارتباط مستقیم حقیق

قلبی با خدای صمدی اس

همانطورکه در منطقۀ نفسانی ،هوای نفس حکوم میکند ،در منطقۀ روحانی ،توجـه قلبـی
حکوم

میکند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1حجر.۱۷ /

 .2فجر.۱۹-۱۵ /

پیشتر گفتیم حقیق قلبی در احوال مختلف بین دو منطقۀ نفسـانی و روحـانی و بـین دو
تعلق مادی و الهی دچار تقلب و تبدل میشود .این تقلب ازآنروس که قوای هر منطقـه بـرای
برآوردن مطالباتشان به آنها دس مییابند و تعلق وجودی پیدا میکننـد .چـهبسـا ایـن تعلـق
وجودی درپی شناخ  ،رنگ تعلق حبی نیز مـیگیـرد؛ تعلقـی کـه از محبـ حقیقـ قلبـی
بهطرف تعلق حکای میکند .بایستة هر تعلق حبی ،التفات قلبی به آن طرف اس ؛ زیرا التفات
از دلبستگی برمیخیزد؛ ازاینرو محب

به هرچه تعلق گیرد ،التفات به آن نیز خواهد آمد.

این قاعده اینجا نیز جاری اس  .اگر تعلق مادی ،رنگ تعلق حبی نیـز بگیـرد و امیـال و
هواهای نفس بر قوای نفسانی غلبه کند ،قلب بیشتر به مطالبات آن قوا التفـات میکنـد .ایـن
التفات موجب تفرقه و تشویش حقیق قلبی میشود که منشأ فعلی

همۀ رذایل اسـ  .اگـر

تعلق الهی ،رنگ حبی نیز بگیرد ،نهتنها اشواق روحانی بر قوای انسانی غلبـه مـیکنـد ،بلکـه
قوای نفسانی را تعدیل میکند و از هویوهوس میرهاند .در این مقام ،همۀ قـوای قلبـی در
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

۷۹

دو منطقۀ نفسانی و روحانی به مقدار محب
حق سبحانه التفات دارند که منجر به جمعی

و معرف

به وجود صـمدی و کمـاالت ربـوبی

قوای قلبی میشود .به این التفـات در فرهنـگ

عرفانی ،توجه قلبی میگویند که منشأ همه فضایل اس .
بنابراین در حقیق

قلبی دو نوع التفات نفسانی و روحـانی بـهوجـود مـیآیـد .التفـات

نفسانی عامل تفرقه و غفل

و توجه اسـ ؛ درواقـع تفرقـه

و التفات روحانی عامل جمعی

نوعی پراکندگی و چندسونگرى دل و صدپارگی قلـب اسـ
برمیخیزد .جمعی ْ نوعی تمرکز و یكسونگرى دل اس

کـه از هـوای قـوای نفسـانی

ازسر بیـنش عارفانـه ،گـرایش
که َ

عاشقانه و بندگی خاضعانة دل به خدای سـبحان برمیخیـزد و موجـب توجـه تـام قلـب و
رویآوردن تمام قوا به خدای سبحان میشود .به این قلب در فرهنگ دینی ،شـهر محکـم و
قلب مجتمع گویند؛ قلبی که بهگفتة مجلسی از هواهای نفسانی و شبهات گمراهکننـده دچـار
تفرقه و پراکندگی نشده اس

(مجلس )238 /1 :2818 ،،امامصادق 7میفرماید« :ان حدیثنا صـعب

مستصعب ال تحمله اال ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امـتحن لال قلبـه لالیمـان او مدینـه
حصینه و سلل ای شیء المدینه

قال :القلب المجتمع» (شی صمو)231 :2832 ،،

عبدالرحمن جامی مینویسد:
«ما جعل لال لرجل من قلبین فی جوفه 1حضرت بیچون که تو را نعمـ هسـتی
داده اس  ،در درون تو جز یك دل ننهاده اس  ،تا در محب او یكروى باشـی و
یكدل و از غیر او ُمعرض و بر او ُمقبل ،نه آنکه یك دل را به صد پاره کنـی و هـر
پاره اى را درپی مقصدى آواره [ ]...تفرقه عبارت از آن اس که دل را بـهواسـطۀ
تعلـق بــه امــور متعــدد پراکنــده ســازى؛ و جمعیـ ْ آنکــه از همــه بــه مشــاهدۀ
واحدپردازى( ».جام72 :2858 ،،ی)78
جنود حقیقت قلبی

در هریک از دو منطقۀ نفسانی و روحانی موادی بهنحو قوه سرشته شدهاند که آن مواد در
منطقۀ نفسانی مواد و جنود جهلی و در منطقۀ روحانی مواد و جنود عقلیانـد .چنـین نیسـ
که یک سنخ مواد در نهاد حقیق قلبی گنجانده شده باشند که اگر به افـراط و تفـریط دچـار
شوند ،جنود جهلی باشند و اگر در مسیر اعتدال قرار گیرند ،جنود عقلـی؛ زیـرا در احادیـث،
مانند حدیث معروف جنود عقل و جهل ،عقل و جهل دو قوه جداگانه در انسانانـد و بـرای
جنودی جعل کرده اس  ،جهل از خدا خواس
قدرت و قوت پیدا کند (شی

برایناساس نخس

که به وی نیز جنودی بدهد تا دربرابر عقـل،

کلین.)12 /2 :2817 ،،

باید ماهی

این جنود را بررسی ،آنگاه اقسـام کلـی و جزئـی آن را

تعریف و تشری  ،سغس منطقۀ هریک از این اقسام را روشن و پسازآن جایگـاه آن اقسـام را
در صراط سلوک مشخ

کنیم.

۷۷

ماهیت جنود حقیقت قلبی

جنود در فرهنگ واژگان بهمعنای کمککاران و یاریرسانان اس

(ابی،منییور)281 /8 :2813 ،

و در فرهنگ دینی ،فلسفی و عرفانی بهمعنای آالت ،خوادم ،اعوان ،قوا ،اخالق ،ملکات ،مواد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1احزاب.۴ /

ساختار انسانشناسی سلوکی در سنت دینی

هریک جنودی برای توزان قدرت قرار داده شـده اسـ ؛ ازایـنرو وقتـی خـدا بـرای عقـل

و خصال اس  .غزالی میگوید« :فالقلب فـی حکـم الملـك و الجنـود فـی حکـم الخـدم و
األعــوان» (غوالیی )228 :2823 ،،و صــدرالمتألهین میگویــد« :یخــدمها قــوى و جنــود منبثـه ف ـی
األعصاب و العضالت» (صیمرالمتللهی )712 :2821 ،،و «تعـدیل القـوى و اآلالت التـی هـی جنـود
النفس اآلدمیه» (صمرالمتللهی ،،ب،تیا .)78 :در کالم علوی آمده اس « :ایهـا النـاس اعجـب مـا فـی
االنسان قلبه و له مواد من الحکمـه و اضـداد مـن خالفهـا» (شیی

کلینی)12 /3 :2817 ،،؛ چنـانکـه

امامصادق 7از خصال یاد کرده اس « :فالتجتمع هاه الخصال کلها من اجنـاد العقـل اال فـی
نبی او وصی او مؤمن قد امتحن ل
ال قلبه لالیمان» (شی کلین)11 /2 :2817 ،،
مالصدرا دربارۀ این بخش از حدیث جنود عقل و جهل که « فال یجتمـع هـاه الخصـال
کلها من اجناد العقل» میگوید:
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«جنود ازآنرویکه صفاتی راسخ در حقیق قلبی هستند ،اخـالق و ملکـات نـام
دارند و ازآنروی که مبـدأ و منشـأ افعـال و انفعـاالت هسـتند ،قـوا نـام دارنـد و
ازآنرویکه بهگونۀ مستقل فعل و انفعالت را انجام نمیدهنـد ،بلکـه بـا اشـاره و
رأی عقل انجام میدهد ،خادم و سادن عقل هسـتند و ازآنرویکـه حـافظ عقـل
میباشند تا از آفات نگهش دارد ،راعی نام دارند( ».صمرالمتللهی)787 /2 :2838 ،،

مالصال مازندرانی نیز دربارۀ این بخش از روای

میگوید:

«این جنود ازآنروی خصال نام دارد که با آن فرد نمایان گردد و بهسوی نیکـیهـا
پیشی گیرد و ازآنروی صفات گوینـد کـه بـر حقیقـ قلبـی عـارض گردنـد و
ازآنروی احوال گویند که در آن حقیق راسـخ نشـدهانـد و ازآنروی اخـالق و
ملکات گویند که با تمرین و تکرار در آن حقیق رسوخ پیدا کند و ازآنروی کـه
مطیع عقل اس و از حکمش خارج نمیشود ،به آن خادم گویند و ازآنروی کـه
نگاهبان عقل اس و از آن از آفات محافظ میکند ،رعایا گویند و ازآنروی کـه
به عقل مدد میدهد تا با جهل بجنگد ،جنود گویند( ».مازنمران.)858 /2 :2831 ،،

۶۳

وجود این جنود بهمعنای خاص ،یعنی مواد و خصال ،ازباب دلیل عـام کـه شـامل همـۀ
که مملک

انسانی را از آفات مادی و معنوی حفـظ

قوای حقیق

قلبی اس  ،برای آن اس

کند ،برای استکمال وجودی و معنوی و در ساح

هدف معنوی آن را در تهیـۀ زاد و توشـۀ

سفر الهی و قطع منازل لقای الهی یاری رساند (صمرالمتللهی )283/3 :2132 ،،و ازباب دلیـل خـاص

آن که اگر آدمی از آن بهرهمند و حامل مادۀ آن نمیبود ،قابلی

استکمال معنوی و اخالقـی و

سلوکی را پیدا نمیکرد ،استعداد اکتساب صورت کمالی را نمییاف
غای

الهی و لقای الهی نمیداش  .وقتی قابلی

و توان حرک

و استعداد ایـن اسـتکمال در آدمـی نباشـد،

تحصیل آن مواد و خصال نیز نه از وی انتظار میرود و نه ممکن اس ؛ زیـرا فعلیـ
در انسان فرع بر قابلی

آن در انسان اس

بهسوی
خصـال

(صیمرالمتللهی)831 /2 :2838 ،،؛ چنانکـه شـارع نیـز بـه

تحصیل آن امر نمیکرد؛ زیرا امر به کاری که در توان انسان نیس  ،خارج از حکم

اس

و

امر حکیم به ماالیطاق قبی اس .
اقسام جنود حقیقت قلبی

غزالی در احیاءالعلوم (بی،تیا )22/3 :و صـدرالمتألهین در اسـفار ( )283/3 :2132دربـارۀ اقسـام
جنود قلبی صحب کردهاند .آنان معتقدند جنود دو قسم دارد :جنود یـاهری ،ماننـد اعضـا و
جوارح؛ جنود باطنی ،مانند قوا و حـواس .جنـود بـاطنی سـه صـنفاند :ارادی ،تحریکـی و
ادراکی .جنود ارادی و شوقی آدمی را به جلب چیزی تشـویق میکنـد کـه بـرایش سـودمند
انگیزشیاند .جنود تحریکی آدمی را به تحصیل اهدافی تحریک میکند که جنود ارادی به آن
ترغیب کردهاند .جنود تحریکی برای مثال در عضلهها پخش شدهاند .جنود تحریکـی قـوای
قدرتیاند .جنود ادراکی که ادراک و تصرف یعنی تدبیر و ادارۀ اشـیا را در دسـ

دارنـد ،دو

قسماند )۱ :جنودی که هریک با عضوی از بدن عنصری تناسب دارنـد و آن عضـو منزلشـان
اس  .به این جنود حواس پنجگانه میگویند؛ مانند قـوۀ بینـایی و چشـایی؛  )۱جنـودی کـه
هریک در منفاهای مغز جای دارنـد کـه همـان قـوای باطنیانـد؛ ماننـد قـوۀ خیـال و عقـل
(صمرالمتللهی،؛.)283-285 /3 : 2132
بهنظر میرسد میتوان صنف دیگری به جنود باطنی افزود؛ یعنی جنود خصالی .غزالـی
میگوید« :للقلب جند آخر و هـو العلـم و الحکمـه و التفکـر» (غوالی ،،بی،تیا)22 :؛ زیـرا گفتـیم
ممکنات کلمات الهیاند .هر کلمه حاصل اجتماع و آمیزش اسمای الهی اس ؛ پس هر کلمـه
مملو از کماالت الهی اس

که دلیل بر وجود مواد حکم

و فضیل

در حقیق

قلبی اس ؛

ساختار انسانشناسی سلوکی در سنت دینی

اس ؛ مانند شهوت و به دفع چیزی ترغیب میکند که برایش ضرر دارد .جنـود ارادی قـوای

۶۱

چون هریک از اسما بهمثابۀ کمال در حقیق

قلبی نهاده شده اس .

خصالی صفات و موادیاند که در دو صنف خیـر و شـر در نهـاد حقیقـ
جنود
ْ
سرشته شدهاند .فعلی

هریک از آنان اشتداد وجودی آن حقیق

قلبـی

را درپی دارد و به سـعادت

و شقاوت اخالقی و قرب و بعد الهی منجر میشود؛ مانند حـرص ،حسـد ،مـدارا و توکـل.
بهدلیل وجود ایندو صنف ،جنود خصالی را به جنود جهل و جنود عقل تقسـیم میکنـد .در
حقیق عقل ازآنرو به جنود آراسته شده اس
میگردد و باید قوای نفس و طبیع

که عقل وارد دنیای طبیع

و مـوطن تـزاحم

را تدبیر کند؛ وگرنه ازسوی این قوا فرومیمانـد و تـوان

استخدام آن قوا را نمیداش  .جهل نیز ازآنرو در انسان خلق شده و به جنودی آراسته شـده
که کارکرد عقل جز با معارض با جهل شکفته نمیشود و عقل درپی این تعـارض بـهتـدریج
رشد میکند؛ وگرنه عقل بهمرور خاموش و تعطیل میشد؛ پس جهل بـه ایـن جنـود تجهیـز
نشده اس
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۶۱

تا بر عقل پیروز گردد ،بلکه فقط برای تعطیل نشدن عقل خلق شده اسـ

تبعیض بین عقل و جهل نیس ؛ چراکه در نظام احسن ،ترجی بر خیر و کمال اس
خیر اس

و ایـن
و عقـل

و جهل شر اس .

بنابراین جنود خصالی دو قسماند :جنود جهل و جنود عقل .جنود جهل از دامنـۀ نقـ
در انسانی

خبر میدهند ،جه

نفسانی و قب ذاتی و عقلی دارنـد ،براثـر تبعیـ

نفس و ادبار از حضرت حق سبحانه و در صراط ضالل

از هـوای

یهور پیدا میکنند؛ پس در صـراط

سلوک باید از آنها گار کرد؛ زیرا موجب دوری از خدا میشوند .جنود عقل از دامنـۀ کمـال
در انسانی

خبر میدهند ،جه

روحانی و حسن ذاتی و عقلی دارند ،براثر تبعی

الهی و اقبال به حضرت حق سبحانه در صراط هدای
صراط سلوک درصدد فعلی

از فرمـان

یهـور پیـدا مـیکننـد؛ پـس بایـد در

آنها برآمد تا باواسطه یا بیواسطه موجب تقرب الهـی شـوند.

به جنود عقل در فرهنگ دینی ،مواد حکم

میگویند.

جنود عقل بر دو قسماند :جنود اخالقی به نام فضایل و جنود سلوکی به نام منازل .جنود
اخالقی فضایل و کماالت انسانی و روحانیاند که حسن ذاتـی و عقلـی دارنـد و در روابـط
ْ
انسان با خود و دیگران نقشآفریناند؛ مانند مدارا با خود و دیگران .البته جنود اخالقی را بـه

فضایل سلبی و ایجابی و فضایل ایجابی به فضـایل نفسـی و تعـاملی و فضـایل تعـاملی بـه
فضایل وصفی و عملی تقسیم میکنند .دربارۀ این اقسام در «علم سلوک» توضی میدهند.
جنود اخالقی اگرچه منازل سلوکی نیسـتند ،در نظـام سـلوکی و صـراط سـلوک نقـش
بسزایی دارند .ارباب اخالق نیز به این نقش توجـه و عـدهای از آنـان اخـالق را بـا گـرایش
عرفانی تحلیل میکنند؛ برایناسـاس ،در علـم اخـالق دو گـرایش وجـود دارد )۱ :گـرایش
فلســفی کــه اخــالق را ازحیــث کمــال انســانی بررســی مــیکنــد؛ ماننــد ابــنمســکویه در
تهایباالخالق و تطهیراالعراق و محمدمهدی نراقی در جامعالسعادات؛  )۱گرایش عرفـانی
که اخالق را ازحیث قرب الهی بررسی میکند؛ مانند غزالی در احیـاء علـومالـدین و فـیض
کاشانی در محجهالبیضاء فی احیاءاالحیاء و الحقائق فی محاسناالخالق .خواجـهنصـیرالدین
طوسی ،چنانکه در مقدمة اوصافاالشراف میگوید ،بـا آگـاهی از ایـن دو گـرایش ،دو اثـر
اخالقی آفرید :یکی اوصافاالشراف با گرایش عرفانی و دیگری اخالق ناصری بـا گـرایش
اخالق فلسفی.
اما پرسش اینجاس

که جنود اخالقی چگونه در نظام سـلوکی نقـشآفرینـی مـیکننـد.

حاصل میشوود که محب

در دل آنان نقش ببندد؛ پس قوت اقبال به شدت محبـ

دارد .راز اشــتداد محبـ نیــز ازدیــاد تناســب اسـ
میگوید« :محب

بسـتگی

(فضییل .)133 :2831 ،،ســعیدالدین فرغــانی

حکم مناسب اس ( ».فرغان )883 :2851 ،،این تناسب از تشابه وصـفی محـب

و محبوب برمیخیزد .این تشابه باوجود اوصاف مشترک پدید میآید؛ پـس هرچـه اوصـاف
اشتراکی در محب بر اوصاف امتیازی غلبه کند و بیشتر شـود ،تشـابه و تناسـب و درنتیجـه،
محب

بیشتر میشود.
صدرالدین قونوی میگوید:
«برخی از گونههای محب نتیجة مناسب میان بعضی از صفات محب و محبـوب
میباشد که بهلحا این صف مشترک متحد هستند ،اگرچه حظشان از آن صف
متفاوت اس [ ]...به دیدة ما در مشرب تحقیق محال اس کـه کسـی دیگـری را
ازحیثآنچه مغایرت اوس  ،دوس بدارد [ولی] بهموجب حکم معنای مشـترک

ساختار انسانشناسی سلوکی در سنت دینی

اقبال عقلی و توجه قلبی به حق سبحانه در وجه خاص آنگاه برای ارباب سـلوک و معرفـ

۶۰

بین آندو مناسب ثاب میگردد؛ مناسبتی که با غلبة اوصاف اتحادی بـر اوصـاف
امتیازی گسترش مییابد( ».قونوی )71-72 :2857 ،و «هرچـه ایـن اوصـاف اتحـادی
بیشتر گردد ،محب نیز افزایش یابد( ».قونوی)281 :2851 ،

محبوب حقیقی در صراط سلوک خداس ؛ ازاینرو سـالکان و عارفـان بـرای تحصـیل
محب

باید درصدد ایجاد تناسب و تشابه با خدا برآیند که با تزیین دل به اوصاف و کمـاالت

الهی ممکن میشود؛ همان کماالتی که برای موالی هستی ،اسمای حسنا و صفات علیـا نـام
دارند؛ مانند حلیم و وفی و برای بندة محب ،فضایل اخالقی نام دارند .اسمای الهی اخالق لال
هستند که فرامین دینی ،آدمی را به اتصاف به آن اسـما توصـیه مـیکننـد تـا هماننـد خـدای
سبحان شوند و بینشان تشابه و تناسب وصفی بهوجود آید.
ابندباغ انصاری صاحب کتاب مشارق انوار القلوب و مفات اسرار الغیوب میگوید:

سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

۶۴

«مناسب و مشاکل به دو قسم دارد :یک قسم مناسبتی اس که امکان کشف سر
آن هس و قسم دیگر مناسبتی اس که کشف سـر آن ممکـن نیسـ  .مناسـب
اولی که همان مناسب بین بنده و خداس  ،مناسب قرب نام دارد و آن با تخلـق
به صفات معنوی الهی مانند علم ،احسان ،رحم  ،لطف و همـة صـفاتی کـه اذن
تخلق به آنها به ما داده شده اس ( ».اب،دباغ ،ب،تا)73 :

زیرا رسول اکرم 6فرمودند« :بهدرستی که خدا صدوده و اندی ُخلق دارد کـه هـرکس
یکی از آنها را داشته باشد ،وارد بهش میشود( ».سلم )887 /2 :2812 ،،پـس «تخلقـوا بـاخالق
لال» همانگونهکه انبیای الهی به اخالق ل
ال آراستهاند؛ برای مثال ،ابراهیم نبی 7حلیم (توبیه)228 /
و محمد امین 6رئوف و رحیم (توبه )213 /بودهاند.
جنود سلوکی منازل و کماالتی هستند که حسن ذاتی و عقلی دارند و در روابط انسان بـا
خدا نقش میآفرینند؛ مانند شکر و توکل .جنود سلوکی در صراط سلوک درپِی توجـه قلبـی
به حق سبحانه در سر و تجلی اسمای الهی بر حقیق

قلبی ازطریق وجه خـاص بـه فعلیـ

میرسند .جنود سلوکی آثار تجلی اسمای الهی در توجه قلبیاند؛ ماننـد توکـل کـه اثـر اسـم
وکیل ،صبر که اثر اسم حاکم و رضا که اثر اسم حکیم اس  .منطقۀ روحـانی حقیقـ قلبـی،
مرتبه و موطنی دارد به نام سر وجودی و وجه خاصی کـه محـل رویـارویی مسـتقیم دل بـا

خداس ؛ آن وجود صمدی احاطی مالکی که با تمام ممکنات ارتباط مسـتقیم دارد .بـه ایـن
نقطة ارتباطی وجه لال میگویند .در این نقطة ارتباطی که نقطة تالقی وجه خـاص و وجـه لال
اس  ،ازسویی در مقر وجه خاص منطقۀ روحانی با همۀ جنود عقلی و ازسویدیگر ،در مقـر
وجه الهی حق سبحانه با همۀ اسمای حسنی قرار دارند.
ارباب سلوک و معرف

با پشتوانة ایـن اندیشـة هسـتیشـناختی -انسـانشـناختی بایـد

بکوشند جنود عقلی را که بالقوه در حقیق

قلبی وجود دارنـد ،بـه فعلیـ

برسـانند .بـرای

تحقق این هدف باید پس از ترقیق موانع ،توجه هریک از آن جنـود را بـا اسـمی از اسـمای
حسنای خداوند همسو و بر آن اسم تمرکز کنند .سالکان همواره در موقعیـ هـای سـلوکی
قرار میگیرند؛ مانند سغاسگزاری از نعمتی و آمرزشخواهی از گنـاهی؛ پـس بایـد نخسـ
منزل مناسب آن موقعی

را بشناسند؛ مانند شکر و توبـه و اسـم مناسـب آن فضـیل

بشناسند که تأمینکنندة یکی از ارکان اصلی یهور و بروز آن موقعی
که برآورندة نعم

اس

را نیـز

اس ؛ مانند اسم نعـیم

و اسم غفور که آمـرزش و مغفـرت بـه آن بسـته اسـ  .سـغس در

فراخنای دل در موطن وجه خاص قرار میگیرند و به آن اسم مناسب توجه مـیکننـد کـه در
شود ،دل تح تأثیر حکم و اثر آن قرار گیرد ،حظی از آن ببرد و رکن رکین آن منـزل بـه بـار
بنشیند؛ درنتیجه آن فضیل
نخس

رشد کند و ملکه و مقام شود .اگرچه ایـن توجـه مکـرر در گـام

با تصور علمی آن اسم ،سغس با احساس واقعی از تأثیر قلبی آن اسم و درنهایـ

شهود حقیقی آن اسم منجر میشود؛ برای مثال ،هنگامیکه سـالک در موقعیـ

بـه

توکـل قـرار

گرف  ،یعنی هنگامیکه باید در کاری به خدا اعتماد کند و آن را به او سغارد ،باید جند توکل
را در موطن وجهالخاصی با اسم وکیل خدای سبحان همسـو کنـد کـه در مقـر وجـه اللهـی
حضور دارد ،در فراخنای جان روی دل را به نقطة وجهاللهی متمرکـز کنـد ،همـواره خـدای
سبحان را با اسم وکیل بخواند ،در آن موقعی

بارها به خدای وکیل توجه کند تا وکال

الهی

بر دل حاکم شود و اثر بسیار بزرگی ،یعنی اعتماد الهی را دل بر جای گاارد تا تـوان توکـل را
فعلی

بخشد و مقام و ملکة خود سازد؛ بهگونهایکـه در موقعیـ هـای مشـابه خودبـهخود

ساختار انسانشناسی سلوکی در سنت دینی

مقر وجهاللهی حضور دارد .این توجه را مکرر میکنند تا اندکانـدک آن اسـم بـر دل حـاکم

۶۷

ال وکَفَأ ب ِ ل ِ
ِ
ال
ال َوکِی ً
ض َعنْ ُه ْم َوتَ َوکَّ ْ
توجه کند :فَ َأ ْع ِر ْ
ل َعلَأ ل َ

(نساء)32 /

برایناساس عارفان بزرگی مانند ابوطالب مکی بر این باورند که وقتی سالک بـرای مثـال
در مقام مراقبه گام مینهد ،به اسـم رقیـب چشـم مـیدوزد .وقتـی در مقـام محاسـبه جـای
میگیرد ،به اسم حسیب خیره میشود .وقتی در مقام توکل قرار میگیرد ،به اسم وکیـل نگـاه
میکند (مکی 211 ،281/2 :2825 ،،و  .)211ذوالنون مصری میگوید« :من اراد التواضع فلیتوجه نفسه
الی عظمه لال» (سیلم .)81 :2821 ،،این نوع نگاه بیشتر در زبان مناجـات امامـان معصـوم علـیهم
السالم به چشم میآید که آینۀ ترسیمی سالکان در مسیر سـلوک الـی لال هسـتند؛ زبـانی کـه
طلب خاص را با اسمی از اسمای خداوندی همراه میکند که مناسب آن طلب اسـ ؛ بـرای
مثال« ،توکل

علی لال حسبی ل
ال و نعم الوکیل» (شی

صمو ،،ب،تا )818 /2 :و «یا مـن تواضـع کـل

شیء لعظمته» (قم)287 :2855 ،،

جایگاه جنود حقیقت قلبی
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931
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در آخرین بخش باید سراغ جایگاه جنود عقل و جهل در حقیق

قلبی رف ؛ یعنی بایـد

به این پرسش پاسخ داد که جنود عقل و جهل چگونه و کجای حقیق قلبـی وجـود دارنـد.
ابتدا باید به چند اصل توجه کنیم.
اولین اصل آن اس

که هر وجودی که قابل مقبـولی اسـ  ،قـوۀ آن مقبـول در آن قابـل

وجود دارد؛ وگرنه پایرای آن نمیشد؛ بهتعبیری قابلی پایرای مقبول اس

که قـوۀ قبـول آن

مقبول در متن آن وجود داشته باشد؛ برای نمونه ،سنگ چـون قابلیـ تغایـه و نمـو نـدارد،
نمیتواند صورت نباتی را بغایرد.
دومین اصل آن اس

که قابل و مقبول باید در یک رتبۀ وجودی باشند و در یـک مرتبـۀ

وجودی ترکیب و متحد شوند؛ وگرنه ترکیب و اتحاد دو طرف قبـول ممکـن نخواهـد بـود؛
ازاینرو ،صورت نباتی و مادۀ نباتی یک رتبۀ وجودی عنصری دارند .ممکن نیس

صـورت

نباتی وجود عقلی و مادۀ پایرای آن وجود عنصری داشته باشند.
سومین اصل آن اس
سنخی

که قابل و مقبول باید تناسـب داشـته باشـند .مقصـود از تناسـب،

طرفین اس  .ممکن نیس

نسب

دو طرف قبول تضاد یا تنـاقض یـا عـدم و ملکـه

باشد و با یکدیگر اجتماع کنند؛ چنانکه تجربه ثاب

کرده اس

که هر قابلی و بههرانـدازهاى

براى هر مقبولی کافی نیس  .لوله آهن یا یك تختـه چـوب بـرای پیـراهن مناسـب نیسـ ؛
چنانکه با پارچه نمیتوان میز ساخ  ،بلکه قابل کار و مقبول کار باید مناسبتی داشته باشـند؛
سـیب

ازاینرو قابل از پایرش هر نوع مقبول امتناع میکند .چگونه از هسـتۀ خرمـا درخـ
رشد کند این قانون تناسب در هر قابل و مقبولی وجود دارد؛ کبوتر با کبوتر باز با باز.
باتوجهبه اینسه اصل باید جایگاه جنود را همچون مقبـول در حقیقـ
قابل بررسی کرد .جنود خصال حقیق
استعداد در آن حقیق
حقیقتی که قابلی

قلبـی همچـون

قلبیانـد و بنـابر اصـل اول ،خصـال بـهنحـو قـوه و

تقرر دارند؛ وگرنه آدمـی تـوان تحصـیل آن را نمـیداشـ  .چگونـه

ندارد حری

باشد ،حری

شود و حقیقتی که قابلی

ندارد توکل کنـد،

توکل کند ازاینرو خدا کسب آن را در مدار امر و نهی قرار داده اس ؛ وگرنه فرمان حکـیم
که قبی اس  .البته روشن اس

به ماالیطاق تعلق میگرف

این خصال باید بر پایۀ اصل دوم

در عرض رتبۀ وجودی حقیق قلبی باشـند تـا بـا آن ترکیـب و متحـد شـوند؛ امـا پرسـش
اینجاس

که چگونه رتبۀ وجودی آندو یکسان اس ؛ درحالیکه برخی از خصـال از جنـود

حقیق

قلبی متحد میشود و فرومینشیند که جنود جهل نشسته و متحد شده اسـ

بنـابر

اصل سوم تردیدی نیس که خصال مقبول و حقیق قابـل بایـد متناسـب باشـند؛ چنـانکـه
تردیدی نیس

جنود جهل با ساح

روحـانی (هویـ

ممکن نیس

قوای آن ساح

عقل با ساح

نفسانی (هوی

تعلقـی دارد) تناسـب ندارنـد؛ پـس امکـان نـدارد قـوای آن

باشند ،در آن به فعلی

برسند و بر آن بنشینند .دلیل تناسـب جنـود جهـل بـا منطقـۀ

ساح

باشند ،در آن به فعلی

عقلـی دارد) تناسـب ندارنـد؛ پـس

نفسانی و تناسب جنود عقل با منطقۀ روحانی آن اس
هوای نفس به مطالبات مادی به فعلی

برسند و بر آن بنشینند؛ چنانکه جنـود

که جنود جهل مانند حرص در بسـتر

میرسـند و منطقـۀ نفسـانی جوالنگـاه هـوای نفـس

اس  ،نه منطقۀ روحانی که از هوای نفس مبراسـ  .جنـود عقـل ماننـد توکـل نیـز از سـنخ
ملکوت و ملکوتیان اس

و منطقـۀ روحـانی ذاتـاً سـاح

ملکـوتی حقیقـ

قلبـی اسـ ؛

ساختار انسانشناسی سلوکی در سنت دینی

جهل و برخی از خصال نیز از جنود عقل هستند .آیا جنود عقل بـا همـان سـاح

وجـودی

۶۵

برخالف منطقۀ نفسانی که ذاتاً از این سنخ نیس .
بنابراین جایگاه جنود جهل در منطقۀ نفسانی و جایگاه جنـود عقـل در منطقـۀ روحـانی
اس  .البته منشأ رشد جنود جهل در منطقۀ نفسانی ،هوای قوای نفسانی اس

و منشـأ رشـد

جنود عقل در منطقۀ روحانی ،اقبال عقلی و توجه قلبی اس .
اطوار حقیقت قلبی

ارباب سلوک و معرف

برای تبیین اطوار وجودی انسان تالش فراوانـی کردهانـد کـه در

جای خود باید بررسی شود؛ اما پیش از این تالشها در نصوص دینی به آن توجه و به اشاره
یا بهتفصیل به آن پرداخته شده اس

که َوق َْد َخلَقَکُ ْم َأطْ َوار ًا (نیوح )28 /اما این اطوار از نگاه

نصوص چیس اند
پاسخ بسیار دشوار اس ؛ اما حضرت امیر 7در حدیث کمیل انواع این اطوار را بررسـی
کردهاند :نفس نباتی (طور طبعی) ،نفس حیوانی (طور نفسی) ،نفس قدسی (طور روحـی) و
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

۶۹

نفس الهی (طور سری) .در این بخش ،شرح سخن حضـرت را مـیآوریم .در ایـن شـرح از
سخنان قاضیسعید قمی در االربعینات لکشف انوار القدسیات ( ، )18 :2832حکـیم سـبزواری
در شرح دعـای صـباح ( ،)17 :2851امـامخمینـی در تعلیقـه بـر فوائـد رضـویه ( )221 :2825و
عالمهحسنزادۀ آملی در آخرین نکته از هزارویک نکته ( )388 :2851کمک گرفتیم.
وقتی کمیل از حضرت امیر 7پرسید که نفس چیس

و حضرت فرمودنـد کـدام نفـس،

این ایمای لطیف وجود دارد که این نفوس از نفس نباتی تا نفس الهی برای همۀ مردم ممکن
اس

ـن طَ ب ٍ
ـق»
حاصل شود ،اگرچه در نظم و نسق برخی فوق برخی هستند« .لَتَ ْرکَبُ َّن طَ بَقاً َع ْ َ

(انشیقا )21 /،که یهور هریک از این مراتـب موجـب تفـاوت انسـانهـا در انـواع و اشـخاص
میشود .البته مراتب عالی چون نفس قدسی و الهی بعد از ریاض  ،طهارت ،تعبد به احکـام
الهی و تقلد به نوامیس ربانی فعلی

پیدا میکنند ،خواص و احکـام هریـک در انسـان بـروز

مییابد ،انسان حائز آن مرتبه به موطن اصلی و عالم علوی بازمیگردد که مبدأ آن بوده اسـ
و انسان کامل معصوم بهترین رتبه (نفس الهی) و برترین درجۀ این نفس را دارد.

نفس نباتی (طور طبعی)

حضرت امیر میفرماید اولین مرتبه از مراتب و اطوار نفس ،نفس نـامی نبـاتی اسـ کـه
طور طبعی نام دارد؛ زیرا اصل و اسـاس ایـن نفـس طبـایع چهارگانـه از سـودا ،بلغـم ،دم و
صفراس

که با تشکیل نطفه در رحم پدید میآید و نوع خاص و متمایزی از مزاج عنصـری

را بــهوجــود مــیآورد کــه مــادۀ آن را عصــارههــا و لطــایف غــااها فــراهم میکننــد کــه از
عنصریاتاند .چهبسا پیام این سخن آن باشد که  )۱نفس جسمانیهالحدوث اس

و  )۱غاای

پدر و مادر در پاکی و مزاج نفس فرزند تأثیر بسیاری میگاارد .ایـن نفـس در کبـد اسـتقرار
مییابد ،از کبد برمیخیزد و پس از حصول ،رشد و نمو و فزونی از آن انتظار میرود؛ درواقع
رشد و نمو فعل آن اس  .قوای آن عبارتاند از :جاذبه ،ماسکه ،هاضمه ،دافعـه و مربیـه کـه
تغایه و تنمیه را برعهده دارد.
سبب مفارق

این نفس از بدن ،اختالف متولدهاس ؛ یعنی تعارض و تـزاحم طبـایع و

چیرگی یکی از اخالط چهارگانه بر دیگری .با این اختالف و چیرگی ،نفس به همان طبیعتی
برمیگردد که از آن برخاسته اس  ،با آن ممزوج مـیشـود و دیگـر تشخصـی نـدارد تـا در
ازدس

میدهد و کامل به دامن طبیع

برمیگردد.

«و روی ان أعرابیا سأل أمیر المؤمنین 7عن النفس فقال لـه عـن ای نفـس تسـأل
فقال :یا موالی هل النفس أنفس عدیدة فقال :7نعم نفـس نامیـة نباتیـة ،و نفـس
حسیة حیوانیة ،و نفس ناطقة قدسیة ،و نفس إلهیة ملکوتیة کلیة .قال :یا مـوالی مـا
النامیة النباتیة قال :قوة أصلها الطبائع االربع بدو إیجادهـا مسـقط النطفـة ،مقرهـا
الکبد ،مادتها من لطائف األغایة ،فعلها النمو و الزیـادة ،و سـبب فراقهـا اخـتالف
المتولدات فاذا فارق عادت إلی ما منه بدأت عود ممازجة ال عود مجاورة» (فیی
کاشان.)838 :2818 ،،
نفس حیوانی (طور نفسی)

حضرت امیر میفرماید دومین مرتبه از مراتب و اطـوار نفـس ،نفـس حسـی حیـوانی و
بهتعبیری طور نفسی اس ؛ درواقع ،قوۀ فلکی و حرارت غریزی و طبیعی اس

کـه اصـل و

ساختار انسانشناسی سلوکی در سنت دینی

مجاورت طبیع

قرار گیرد؛ بهتعبیری پس از مفارف  ،صورت ،فعـل ،وجـود و تـرکیبش را

۶۷

اساس آن افالک اس ؛ یعنی از جنس و سنخ افالک اس  ،همچون افالک زالل و باصفاسـ
و از کدورت مادۀ عنصری مبراس  .این نفس هنگام والدت جسمانی پدیـد مـیآیـد؛ وقتـی
جسم جنین پس از چند ماه در رحم کامل شده و اعضای بدنی و قوای حیوانی آن تکون پیدا
کرده اس  .کار این نفس حیات ،حرک  ،ستم ،زور ،غلبه و اکتساب اموال و شهوات دنیـوی
اس  .خشم و شهوت مهمترین خاصی

آن اس  .محل اسـتقرار آن قلـب اسـ

و از قلـب

برمیخیزد .قوای آن عبارتاند از :سامعه ،باصره ،شامه ،ذائقه و المسه.
سبب افتراق این نفس از بدن مانند نفس نباتی ،اختالف متولدات اسـ ؛ یعنـی چیرگـی
یکی از اخالط چهارگانه بر دیگری .بـا ایـن اخـتالف و چیرگـی نفـس حیـوانی بـه فلکـی
برمیگردد که از آن آمده اس

و با آن ممزوج میشود .با این بازگش ممزوجـی ،صـورتش

معدوم ،فعلش و وجودش باطل و ترکیبش مضمحل میشود.
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«روی ان أعرابیا [ ]...فقال :یا موالی و ما النفس الحسیة الحیوانیة قال :قوة فلکیـة
و حرارة غریزیة أصلها االفال بدو ایجادها عند الوالدة الجسمانیة فعلهـا الحیـاة و
الحرکة و الظلم و الغشم و الغلبة و اکتساب االمـوال و الشـهوات الدنیویـة مقرهـا
القلب و سبب فراقها اختالف المتولدات ،فاذا فارق عادت إلی ما منه بدأت عود
ممازجة ال عود مجاورة فتعـدم صـورتها و یبطـل فعلهـا و وجودهـا و یضـمحل
ترکیبها» (هما)،
نفس نطقی قدسی (طور روحی)

حضرت امیر 7میفرماید سومین مرتبه از مراتب و اطوار نفس ،نفس نطقی قدسی اسـ
که طور روحی نام دارد .این نفس زمان والدت دنیوی ایجاد میشود ،قـوۀ الهـوتی اسـ
مادۀ آن تأییدات عقلی؛ پس همانند عقول و نفوس ملکی اس

و

و مجرد؛ چنانکه باید اسـاس

آن نیز از عالم عقل و متصل به آن باشد .این اتصال نشان میدهد مقر این قوۀ الهـوتی ،علـوم
حقیقی دینی و کارش نیز معارف ربانی اس  .قوای آن عبارتاند از :فکر ،ذکر ،علم ،حلـم و
نباه

بهمعنای شرف که دو خاصی

دارد :یکی نزاه

و پاکی و دیگری حکم .

سبب افتراق این نفس از این بدن ،تحلیل رفتن آالت جسمانی اس  .هرگاه از ایـن بـدن
جدا شد ،به مرکز الهوتی خود برمیگردد که از آنجا آمده اس  .این بازگش

نیـز بـرخالف

دو نفس پیشین ،بهنحو مجاورت اس  ،نه ممازج ؛ زیرا در مقام الهوت ،مجـال ممازجـ
نیس ؛ زیرا تجرد فعلیات باقی میماند و ازبین نمیرود.
«روی ان أعرابیا [ ]...فقال :یا موالی و ما النفس الناطقة القدسیة قال :قوة الهوتیة
بدو ایجادها عند الوالدة الدنیویة ،مقرها العلوم الحقیقیة الدینیة ،موادهـا التأییـدات
العقلیة ،فعلها المعارف الربانیة ،سبب فراقها تحلل اآلالت الجسمانیة ،فـاذا فارقـ
عادت إلی ما منه بدأت عود مجاورة ال عود ممازجه» (هما.)،
نفس الهی (طور سری)

حضرت امیر 7میفرماید چهارمین مرتبه از مراتب و اطوار نفس ،نفس کلی الهـی اسـ
که به آن نفس الهوتی ملکوتی نیز میگویند .میتوان به آن طور سری نیز گفـ  .ایـن نفـس
قوۀ الهوتی و جوهر بسیطی اس

که همۀ اشیا را به وحدت و جمعی

نمیشود .این نفس به ذات خویش زنده اس

دارد و هرگز تجزیـه

و حیات دارد؛ بهطوریکه در بقـا روی فنـا را

نمیبیند .قوای آن عبارتاند از :بقا در فنا ،نعیم در شقا ،عزت در ذل  ،فقر در غنا و صـبر در
نفس خاصی
بال .این ْ

رضا و تسلیم دارد.

اشاره میکند و بازگشتش نیز به عقل اس ؛ البته وقتی به درجه کمـال برسـد و مشـابه عقـل
شود .مقصود از این عقل ،مرتبۀ عقل همچون برترین موجـود در عـالم امکـان اسـ  .همـۀ
موجودات بهواسطۀ عقل از مبدأ هستی و از خدای احدی آغاز میشوند و برحسب کمال بـه
او بازمیگردند؛ پس نفس در این مرتبه ازحیث کمالی ،ذات لال علیـا ،شـجرۀ طـوبی ،سـدرۀ
منتهی و جن

مأوی اس

که هرکس او را بشناسد ،روی بدبختی و شقاوت نبیند و هـرکس

نشناسد ،هرچه کوشش کند ،جز بـدبختی و ضـالل نیابـد (سیبوواری .)218-212 :2851 ،آیـۀ َو
نَف َْخ ُ ف ِی ِه مِن ُر ِ
وحی (حجر )11 /به آغاز از خدا و آیۀ یا َأ َّیتُ َها النَّف ُْس ال ُْمطْ َملِنَّ ُة ْار ِجعِـی ِإلـی
ْ
راضی ًة مر ِ
ك ِ
َرب ِ
ض َّی ًة (فجر )13-15 /به بازگش به خدا اشاره میکند.
ِّ
َ َْ
«ما روی ان اعرابیا [ ]...فقال :یا موالی و ما الـنفس الالهوتیـة الملکوتیـة الکلیـة
فقال :قوة الهوتیة جوهرة بسیطة حیة بالاات أصلها العقل منه بدت و عنه دعـ و
إلیه دل و أشارت و عودتها إلیه إذا کمل و شابهته ،و منها بدأت الموجـودات و

ساختار انسانشناسی سلوکی در سنت دینی

اساس این نفس عقل اس  ،از عقل پدید میآید ،از عقل فرامیگیرد ،بـه عقـل داللـ

و

۵۱

إلیها تعود بالکمال فهو ذات لال العلیـا و شـجرة طـوبی و سـدرة المنتهـی و جنـة
المأوى ،من عرفها لم یشق ،و من جهلها ضل سـعیه و غـوى (فیی کاشیان:2818 ،،
.)838
عقل (طور عقلی و قلبی)

حضرت امیر 7در پایان حدیث به کمیل فرمودند« :و العقـل وسـط الکـل» و در حـدیث
اعرابی ،عقل را تفسیر کردند :عقل جوهری اس

دراک که به همۀ اشیا ازهرحیـث احاطـه و

سیطره دارد و به همۀ اشیا قبل از پیدایششـان آگـاهی دارد .او علـ
نهای

موجـودات و غایـ

و

مطالب اس .
«فقال السائل :یا موالی و ما العقل قال :العقل جـوهر درا محـیط باالشـیاء مـن
جمیع جهاتها ،عارف بالشیء قبل کونه ،فهو علة الموجـودات و نهایـة المطالـب»
(هما)،

مقصود از اینکه عقل وسط همۀ نفوس اس  ،این اس
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کـه عقـل مرکـز دوایـر نفـوس

اس  .البته این مرکز معنوی برای دوایر معنوی ،مقتضی احاطه بر داویر اس ؛ زیرا مرکزیـ
معنوی در احاطه ،برعکس مرکزی

در دوایر حسی اس  .دوایر حسی بر مرکز احاطه دارند؛

ولی مرکز معنوی بر دوایر معنوی؛ پس عقل به همۀ آن نفوس احاطه دارد و همـۀ آن نفـوس
مانند پوسته برای عقلاند و عقل مانند مغزشـان اسـ  .نفـوس از مراتـب تنـزالت عقلانـد؛
بهطوریکه عقل مقوم و مکمل همۀ آن نفوس اس
فعلی

و بـا فعلیـ

هریـک ،مرتبـهای از عقـل

پیدا میکند .البته با فعلی نفس کلی الهی ،عقل به فعلی تام خود میرسد؛ پس عقـل

کل با نفس کلی الهی اتحاد دارد و واحد اس .
عقل با این هوی مرکزی ،احاطی و تقـومی ازآنروکـه لـب آن نفـوس اسـ  ،افـزونبـر
ویژگی معرفتی و ادراکی برای تدبیر آن نفوس ،برای حرک اعتدالی و اسـتکمالی خلـق شـده
اس تا معیار خیر و شر و پرهیز از افراطها و تفریطهـا باشـد و حقیقـ انسـانی را بـه کمـال
حقیقی و مبدأ هستی (خدای صمدی) هدای کند؛ پس طور عقلی ،طور ادراک و تدبیر اس .

البته طور عقلی در فرهنگ دینی ،همان طور قلبی اسـ  .امـامصـادق 7میفرمایـد« :یـا
ِ
هشام ِإن لال تعالی یقول فی کتابه ِإنَّ ف ِی ذل ِ َ ِ
ـن کـانَ لَـ ُه قَلْـب  1یعنـی عقـل»
ك لَاکْرى ل َم ْ
(شی کلین )23/2 :2833 ،،البته عقل از آن روی که محـل اعمـال و احـوال اسـ و مرکـز تصـمیم
گیری و موطن فعالی

انگیزههای مختلف اس  ،قلب نام دارد؛ پـس عقـل و قلـب دو روی

یک سکهاند .اگرچه طور عقلی ازآنحیثکه در نظرگـاههـا بـه ادلـه توجـه میکنـد و تغییـر
نمیکند تا دلیل معارض پیدا نشود ،عقـل نـام دارد ،نـه قلـب .طـور قلبـی ازآنحیـثکـه در
نظرگاهها تابع احوال اس

و در تبدل احوال یکباره تغییر میکند ،قلب نام دارد و نه عقل.

نتیجهگیری

ساختار انسانشناسی سلوکی براساس سن
فرهنگ دینی مانند سلطان مملک

دینی بهدس

میآید؛ یعنی حقیق

قلبی در

انسانی بر کل انسان حاکم اس ؛ بهطوریکه همـۀ اطـوار

وجودی و قوای ادراکی ،سلوکی و اخالقی از آن برمیآینـد و در دامنـۀ وجـودی او فعالیـ
میکنند .حقیق
هوی

دو منطقۀ وجودی دارد :منطقۀ نفسـانی و منطقـۀ روحـانی .منطقـۀ نفسـانی کـه

تعلقی روح اس

و احکام طبیع

اس  .منطقۀ روحانی که هوی

در آن جاری اس  ،منطقۀ نفـس نبـاتی و حیـوانی

تجردی روح اس

و احکـام طبیعـ

در آن نیسـ  ،منطقـۀ

نفس قدسی و الهی اس  .در منطقۀ نفسانی دو طور طبعی و نفسی وجود دارد .طـور طبعـی،
ساح

تعلق وجودی قلب به بدن ،یعنی نفس نباتی اس  .طور نفسی ،ساح

تعلق تدبیری

قلب به بدن ،یعنی نفس حیوانی اس  .در منطقۀ روحانی ،دو طـور روحـی و سـری وجـود
دارد .طور روحی ساح
ساح

تعلق اسمایی به حق سبحانه ،یعنی نفس قدسی اس  .طـور سـری

تعلق وجودی به حق سبحانه ،یعنی نفس الهی اس  .البته در مـرز ایـندو منطقـه دو

طور فعالاند؛ یکی طور عقلی که ساح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ق.۰۵ /

تدبیر عالمانۀ قوای طبعـی و نفسـی اسـ

و طـور

ساختار انسانشناسی سلوکی در سنت دینی

این مملک

قلبی ،همان حقیق

انسانی اس

که سراسر وجود انسان را دربر مـیگیـرد.

۵۰

قلبی که ساح

پایرش منفعالنه و متقلبانۀ احوال و آثار قوای روحی و سری اس  .حقیقـ

قلبی در این دو منطقۀ نفسانی و روحانی دو صنف مواد متضاد دارد که جنود عقلی و جهلـی
نام دارند و برحسب اتصاف به هریک از این دو مواد دچار تبدل وجودی میشود.
و این حقیق

منطقۀ نفسانی خاستگاه جنود جهلی اس

و این سلطان درصورت ابتالی

به هوی ،که گرایش قلب به برآوردن امیال هنجارشکنانۀ قوای نفس نبـاتی و حیـوانی اسـ ،
جنود جهلی را فراهم میکند که موجب پرورش رذایـل در حقیقـ

اندکاندک بستر فعلی

انسانی میشود؛ درنتیجه قوا دچار تفرقه و درپی آن احساسات ناپسند تجربه میشوند.
اما منطقۀ روحانی خاستگاه جنود عقلی اس

که در صورت اتصاف قلب به توجـه ،کـه

گرایش قلب به برآوردن مطالبات قوای نفس قدسی و الهی اس  ،اندکاندک جنود عقلی بـه
فعلی

میرسد و فضایل پرورش مییابنـد؛ درنتیجـه قـوا بـه جمعیـ

آراسـته و درپـی آن

احساسات پسندیده تجربه میشوند .البته در منطقۀ فراطبیعی جنود عقلی دو گونه به فعلیـ
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میرسند؛ یکی در ساح
قدسی ،حقیق

نفس قدسی و دیگری در ساح

نفـس الهـی .در سـاح

قلبی به فضایل اخالقی متصف میشود که بـه اسـمای الهـی تشـابه وصـفی

دارند؛ اما در ساح

نفس الهی ،آن حقیق

به منازل سلوکی متصف میشود که آثـار تجلـی

سلوکی حق سبحانه ازحیث اسمای الهیاند .این اتصاف بـه فعلیـ
ازحیث وجدان تجلیات الهی و به فعلی
منجر میشود.

نفـس

مقامـات خمسـۀ قلبـی

وجوه خمسۀ قلبی ازحیث اتصال به مراتب هسـتی

طور سری
(نفس الهی)
منطقۀ روحانی
جنود عقلی
طور روحی
(نفس قدسی)

طور قلبی  +طور عقلی

طور نفسی
منطقه نفسانی
جنود جهلی
(نفس نباتی)
طور طبعی

ساختار انسانشناسی سلوکی در سنت دینی

(نفس حیوانی)

۵۷

منابع
 .۱ابنسینا ( ،)۱۰۶۰طبیعیات شفاء ،تصحی

و تقدیم ابراهیم مدکور ،انتشارات ناصر

خسرو ،تهران.
 .۱ابن دباغ انصاری (بی تا)  ،مشارق انوار القلوب و مفاتح اسرار الغیوب ،تحقیق هلموت
ریتر ،بیروت ،دارصاد.
 .۰ابن منظور ( )۱۴۳۹لسان العرب ،نسق و تعلیق علی سیری ،دار احیاء الثراث العربی،
بیروت.
 .۴شیخصدوق ،ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه (بی تا) ،من الیحضره الفقیه،
تحقیق علی اکبر غفاری ،موسسه ال االسالمی ،قم.
 .۷شیخصدوق ،ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه ( ،)۱۰۶۱معانی االخبار،
تحقیق علی اکبر غفاری ،مؤسسه ال االسالمی ،قم.
 .۶شیخصدوق ،ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه ( ،)۱۴۳۰خصال ،تحقیق
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علی اکبر غفاری ،مؤسسه ال االسالمی ،قم.
 .۵ابوطالب مکی ،محمد بن علی بن عطیة حارثی ( ،)۱۴۱۵قوت القلوب فی معامله

المحبوب ،ضبط و تصحی باسل عیون السود ،دارالکتب العلمیه ،بیروت.
 .۹امام خمینی)۱۴۱۵( ؛ التعلیقه علی الفوائد الرضوی؛ مؤسسه آثار نشر امام خمینی،
تهران.
 .۷پاینده ،ابوالقاسم( ،بی تا) نهج الفصاحه؛ نشر دنیای دانش ،تهران.
 .۱۳جامی ،عبدالرحمن ( ،)۱۰۵۰لوایح ،تصحی

و مقدمه و توضیحات یان ریشار،

انتشارات اساطیر ،تهران.
 .۱۱جمعی از نویسندگان ()۱۴۱۴؛ شرح المصطالحات الفلسفیه؛ نشر مجمع البحوث
االسالمیه ،مشهد.
 .۱۱حسن زادة آملی ،حسن )۱۰۵۱( ،هزار و یک نكته ،مرکز فرهنگی رجاء ،تهران.
 .۱۰رازی ،فخرالدین ()۱۴۱۱؛ المباحث المشرقیه؛ نشر بیدار ،قم.
 .۱۴سبزواری؛ مالهادی ()۱۰۵۱؛ شرح دعاء الصباح؛ مصح
حبیبی؛دانشگاه تهران.

و محقق نجفقلی

 .۱۷سلمی ،ابو عبد الرحمن ( ، )۱۴۱۱حقائق التفسیر ،تحقیق سید عمران ،دارالکتب العلمیه،
بیروت.
 .۱۶سلمی ،ابو عبدالرحمن )۱۴۱۷( ،طبقات الصوفیه ،تحقیق و تعلیق مصطفی عبدالقادر
عطا ،دارالکتب العلمیه ،بیروت.
 .۱۵صال عظیمه ()۱۰۹۳؛ معنا شناسی واژگان قرآن ،ترجمۀ سید حسین سیدی؛ انشارات
آستان قدس رضوی .مشهد.
 .۱۹صدرالمتألهین ،محمد بن ابراهیم معروف به مالصدرای شیرزای ( ،)۱۴۱۷مفاتیح الغیب،
تعلیقات مالعلی نوری و تقدیم محمد خواجوی ،مؤسسه التاریخ العربی ،بیروت.
 .۱۷صدرالمتألهین ،محمد بن ابراهیم معروف به مالصدرای شیرزای ( ،)۱۰۹۰شرح االصول

الكافی ،تعلیق مالعلی نوری ،تصحی محمد خواجوی ،تقدیم علی عابدی شاهرودی،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،بیروت.
 .۱۳صدرالمتألهین (بیتا)؛ ایقاظ النائمین؛ محقق و مصح محسن مزیدی؛ نشر انجمن
اسالمی حکم

و فلسفه ایران ،تهران.

 .۱۱صدرالمتألهین ،محمد بن ابراهیم معروف به مالصدرای شیرزای ( ،)۱۷۹۱الحكمه

 .۱۱صدرالمتألهین ( ،)۱۴۱۷مفاتیح الغیب ،تعلیقات مال علی نوری و تقدیم محمد
خواجوی ،مؤسسه التاریخ العربی ،بیروت.
 .۱۰طباطبایی ،محمد حسین )۱۰۷۰(،المیزان ،مؤسسه االعلمی ،بیروت.
 .۱۴عاملی ،شیخ بهاء الدین ( ،)۱۴۳۰کشكول ،تحقیق محمد کرمی؛ نشر اعلمی ،بیروت.
 .۱۷غزالی ،ابوحامد (بی تا) ،احیاء علوم الدین ،تصحی عبدالرحیم بن حسین حافظ عراقی،
دارالکتاب العربی ،بیروت.
 .۱۶غزالی ،ابوحامد ( ،)۱۴۱۶مجموعه رسائل؛ رسالة اللدنیه ،دارالفکر ،بیروت.
 .۱۵فضلی ،علی ( ،)۱۰۹۷علم سلوک ،نشر معارف ،قم.
 .۱۹فضلی ،علی (« )۱۰۷۴تبیین انسان شناختی حقیقت قلبیه و لطیفۀ قلبیه از نگاه عرفان

اسالمی» ،حکم

اسرا ،سال هفتم ،شماره  ،۱۰ص .۱۱۴-۱۱۵

ساختار انسانشناسی سلوکی در سنت دینی

المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه (اسفار) ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.

۵۵

 .۱۷فرغانی ،سعیدالدین ( ،)۱۰۹۶منتهی المدارک ،تحقیق و تصحی

وسام الخطاوی،

انتشارات مطبوعات دینی ،قم.
 .۰۳فرغانی ،سعیدالدین )۱۰۵۷( ،مشارق الدراری ،مقدمه سید جالل الدین آشتیانی ،دفتر
تبلیغات حوزة علمیه ،قم.
 .۱۳فیض کاشانی ( ،)۱۴۱۰الحقایق فی محاسن االخالق ،دارالکتب االسالمیه ،قم.
 .۰۱قاضی سعید قمی ()۱۰۹۱؛ االربعینات؛ میراث مکتوب ،بیروت.
 .۰۰قونوی ،صدرالدین ( ،)۱۰۵۷نفحات الهیه ،تصحی محمد خواجوی ،نشر مولی ،تهران.
 .۰۴قونوی ،صدرالدین ( ،)۱۰۵۱شرح االربعین حدیثا ،تحقیق و تعلیق حسن کامل ییلماز،
انتشارات بیدار ،قم.
 .۰۷قمی ،عباس ( ،)۱۰۵۵مفاتیح الجنان ،تصحی

حسین استاد ولی ،ترجمة موسوی

دامغانی ،انتشارات عالمه ،قم.
 .۰۶کلینی ،محمد بن یعقوب ( ،)۱۴۱۷اصول کافی ،داراالسوه ،تهران.
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

۵۹

 .33کلینی ،محمد بن یعقوب ،)۱۰۹۹( ،کافی ،تحقْق علي اكبر غَاری ،دارالكتب االسالمْه،
تهران.
 .۰۹مازندرانی ،مالصال ( ،)۱۰۹۱شرح اصول کافی؛ محقق و مصح ابوالحسن شعرانی؛
نشر مکتبه اسالمیه ،تهران.
 .۰۷مجلسی ،محمد باقر ( ،)۱۴۳۰بحار االنوار ،دار احیاء التراث ،بیروت.

