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 الحقوق لةشرح رسا

 دو احتمال

، حق نفس تو و آن هویت انسانی و خودِ «فَأَنْ تَسْتَوْفِيَهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ نَفْسِكَ وَ أَمَّا حَقُ»گفتیم امام سجاد)ع( فرمودند: 

اطاعت و بندگی خدا قرار دهی. یعنی وجودت را در این مسیر قرار انسانی بر تو این است که آن را در طاعت خدا و در مسیر 

َََكْ ِكَ حَهَّهو    »دهی و همه وجودت در این مسیییر قرار بریرد. بعد فرمود:  َََانِكَ حَهَّهو وَ إِلَى م خواهد . کأن می«فَتُؤَدِّيَ إِلَى لِس

ر دهی، باید حق اعضا را هم ادا کنی. این به دو نحو بفرماید برای اینکه وجود خودت و نفس خودت را کامالً در این مسیر قرا

گویید این نتیجه قهری آن است؛ یعنی وقتی شما همه وجودت را در راه خدا قرار دهی، پس قابل ذکر است؛ یک وقت شما می

برماری که گیرد. احتمال دوم این است که بروییم همه وجودت را در این مسیر آن وقت همه اعضیای تو در آن مسیر قرار می 

اگر بخواهی این کار را بکنی، پس باید حق همه اعضیا را ادا کنی که اگر حق همه اعضا را ادا کردی، آن وقت خودت را کامالً  

ای. صرف نظر از این دو احتمال و اینکه ارتباط و اتصال اداء حق اعضا را با اداء حق در مسییر طاعت و بندگی خدا قرار داده 

 اول بدانیم یا احتمال دوم، به ناچار پیوند و ارتباط این دو را باید روشن کنیم.  احتمال از قبیلنفس، 

چند مقدمه در اینجا الزم اسیت تا این ارتباط و پیوند روشین شود. چهار مقدمه گفتیم؛ یکی این بود که انسان از دو    ذکر گفتیم

زاء، اصل روح یا نفس انسانی است؛ منظور از روح جزء یا سیه جزء تکیکیل شده است. مقدمه دوم این بود که در بین این اج  

م نفس همقدمه سوم هم درباره تعلق نفس به بدن بود که عرض کردیم «. مِنْ رووحِي فِيهِ وَ نَفَخْتو»همان است که خداوند فرمود 

ی تصرف و تعامل نفس ی نه در مقام بقاء ی و هم در استکمال. در مقدمه چهارم هم چرونر است در مقام حدوث به بدن محتاج

 و بدن را توضیح دادیم. 

به  آوریم، تارة منظور استکمالکنم که وقتی سیخن از استکمال نفس و روح به میان می البته این نکته را از باب تذکر عرض می

کند کماالت میگوییم روح یا نفس برای تجرد تام به این بدن احتیاج دارد. این دیرر فرقی نمعنای تجرد تام است؛ یک وقت می

انسییانی را بخواهیم اینجا دخالت بدهیم یا نه؛ هر روحی برای تجرد تام محتاج به بدن اسییت؛ چه آدم بد و چه آدم خوب. این 

یک مسیری است که در حرکت جوهری، نفس یا روح باید طی کند تا به مقام و مرحله تجرد تام برسد. یک وقت منظور ما از 

و روح او  نفس ،آیدانسانی است. در هر صورت نیاز به بدن هست؛ یعنی انسان وقتی که به دنیا می استکمال، رسیدن به کماالت

قوه دستیابی به کماالت انسانی را دارد، اگر بخواهد این قوه به فعلیت برسد و برسد به جایی که از مالئکه هم باالتر برود، باز با 

 شود. این بدن باید به اینجا برسد؛ بدون این بدن نمی

 مقدمه پنجم

به طور کلی نفس انسییان دارای قوای متعددی اسییت؛ قوه نباتی و قوه حیوانی دارد، قوه انسییانی دارد از یک جهت یعنی یک  

کنند به روح نباتی، روح حیوانی و روح انسیانی. اینها در واق  همان مراحلی است  مراتبی دارد که عرض کردیم از آن تعبیر می

دهد. خودش باید طی کند. یک قوایی دارد که با اسیییتفاده از آن قوا افعال و ادراکات خودش را انجام میکیه روح برای تجرد  

انسیان دو دسیته افعال دارد؛ یک سری افعال ادراکی است و یک سری افعال حرکتی است. یک سری کارهایی را انسان انجام   

های ذهن انسییان اسییت. یک سری کارها به شیود و ورودی یدهد برای درک و فهم و برای آنچه که به ذهن انسیان وارد م می
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به بیان دیرر فعل جوانحی یا فعل جوارحی؛ این  و شود و افعال حرکتی است. افعال ادراکی یا حرکتیحرکت انسیان مربوط می 

دهد؛ این انجام میدهد؟ یک قوایی در نفس انسان است که نفس به واسطه آن قوا این کارها را افعال را انسان چرونه انجام می

هم از آن مسائلی است که خیلی محل بحث است که آیا نفس جام  این قواست یا عین این قوا؟ ما قوه عاقله داریم، قوه خیال 

دهند. قوه عاقله یک داریم، قوه وهم داریم، این قوایی کیه در نفس وجود دارند و هر کدام کأن یک وییفه و کاری را انجام می 

دهد. آخرینش همین کارهایی است دهد؛ قوه واهمه یک کاری را انجام میدهد؛ قوه خیالیه یک کاری انجام میکاری انجام می

 شود. که به ادراکات حسی ما مربوط می

بسیییاری از حکما معتقدند که نفس یک وجودی ریر از این قواسییت ولی جام  آنهاسییت که از این طریق کارهای ادراکی و   

دهد. مالصییدرا معتقد اسییت که بین نفس و این قوا دوگانری یا چندگانری نیسییت؛ جمله معروف  می حرکتی خودش را انجام

که نفس یک حقیقتی اسییت دارای مراتم مختلو و این قوا هر کدام  دارد ، در واق  اشییاره به این«النفس فی وحدتها کل القوا»

ند؛ در کترین مرتبه خودش با قوه عاقله کار میعالیشییوند. یعنی نفس در باالترین و یک مرتبه از مراتم نفس محسییوب می

آید که با همین حواس یاهری و تر با قوه وهم؛ بعد به مرحله ادراکات حسیییی میتر با قوه خیال، در مرتبه پایینمرتبیه پایین 

ا به تعبیر دیرر جام  ها و یدهد. اما این معنایش آن نیست که نفس چیزی ریر از این قوهاعضا و جوارحش کارها را انجام می

، گیردتر قرار میوجود تککیکی دارد و وقتی از مرتبه عالی در یک مرتبه نازل واینها باشد. نفس یک حقیقتِ واحد ذو مراتم 

 . دهدطبیعتاً متناسم با آن مرتبه کارهایش را انجام می

 شوند. لذا به طور کلی قوای بدنی و جسمانی انسان، همری از مراتم نفس محسوب می

ه اش صرفاً بشود نفس که یک جوهر مجردِ محض است، یک قوهکه چطور می شده از جمله اینکهاینجا اشیکاالتی مطرح  البته 

کارهای مربوط به امور مجرد بپردازد )قوه عاقله(؛ قوه عاقله هیچ ارتباطی با امور حسییی و ادراکات حسییی انسان ندارد. یک 

فی وحدتها کل القوا، با این  نفس اند که اگر بروییدمحض مکییلول باشیید. برخی اشییکال کرده دقیقاً به امور مادی  هم اشقوه

به عنوان یک موجودی که در یک مرتبه از افعالش صرفاً کار مربوط به مجرد را انجام کنید که از یک طرف معضل چه کار می

عین وحدت هم جوهر مادی باشد و هم جوهر مجرد. تواند در دهد و در یک بخش صرفاً کارهای مربوط به امور مادی؛ نمیمی

ند خداوند گویدار بودن وجود، قابل حل است. مثال از باب تکبیه میاند که این بنابر پذیرش تکیکیک و مرتبه هایی دادهپاسی  

ا آن متعیال واجم الوجود و فو  مجرد، یعنی به هیچ وجه با مادون خودش قابل مقایسیییه نیسیییت؛ اما همان موجود واجم ب 

این عالم و جزئیاتش و همه ارکان و اجزایش حضور دارد. چطور  الم همه در محضیر اوست؛ یعنی او در خصیوصییات، این ع  

ترین مادیات هم در محضر او باشد. شود از یک طرف به هیچ وجه سنخیتی با ماده نداشته باشد و از یک طرف هم تا جزئیمی

 کند. ی وجود بودن، این را حل میگویند همان مسأله مراتم وجود و تککیکمی

حاال صرف نظر از این اشکال، مسأله این است که اگر گفتیم النفس فی وحدتها کل القوا، طبیعتاً این نفس انسانی به هر کجا که 

ا در قو بخواهد برسد، هر کاری را که بخواهد انجام دهد، هر فعالیت ادراکی یا حرکتی، بدون این قوا و بدون آن اعضایی که این

تواند کاری انجام دهد؛ و اال حضییورش در عالم ماده و قرار گرفتن در قالم بدن، معنا و مفهومی ندارد. گذارند، نمیآنها اثر می

به بدن نیاز دارد هم برای استکمال، یعنی هم برای تجرد و هم برای وصول به رایت قصوای خلقت و مقصد عالی، یعنی سعادت 
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بیعتاً اگر بخواهد زبانش را حرکت بدهد، حرکت دادن این زبان اختیارش به دست نفس است؛ و اال این و قرب به حق تعالی. ط

زبان هیچ حرکتی ندارد. بله، یک روح نباتی داریم، یک روح حیوانی داریم و یک روح انسییانی، ولی همین روح نباتی و روح 

دهد؛ خون از ملز فرمان ن زبان را روح حیوانی حرکت میحیوانی و روح انسیانی در سییطره نفس و آن روح اصلی هستند. ای  

این  دهد؛ ولیگیرد و فی الواق  با روح حیوانی این کار انجام میآید و در آن فعل و انفعاالتی صورت میگیرد و به اینجا میمی

دهد. ین کارها را انجام میبه واسیطه روح انسیانی است. روح انسانی با واسطه روح حیوانی و آن با واسطه روح نباتی، همه ا  

ئط کند، با این وساگوییم نفس ناطقه. این زبان که حرکت میپس سررشته امور دست روح انسانی است؛ همان چیزی که ما می

ای اسییتفاده کند. لذا اگر در ای از چه قوهمهم اسییت که انسییان در چه مرتبه اینکه نفس در اختیارش دارد،  اسییت و آن قوایی

 خواهد انجام شود، باید از طریق آن نفس ناطقه انسانی و با این وسائط باشد. یک اعضا کاری میمرحله تحر

خواهد آن نفس و روح انسیانی خودش را کامالً در مسیر طاعت حق تعالی برمارد، آیا این ممکن است جز اینکه  اگر میحال 

همه قوای نفس و همه اعضا و جوارح او در این مسیر قرار بریرد، چه کار باید بکند؟  اینهاست که باید برای هر کدام یک حقی 

ها در چهارچوب بندگی کامل نفس انسیییانی در مقابل وانیم بروییم این حرکتتتعریو شیییود که اگر آن حقو  ادا شیییود، می

 خداست. 

به طور کامل در خدمت طاعت و بندگی خدا  تواندمیشود که چرونه نفس انسانی بعد از اینکه این مقدمات بیان شد، معلوم می

 گانه را در هفته آینده بیان خواهیمدی این مقدمات پنجبنکند. جم باشد. آن وقت اینجا اداء حق اعضا و بیان آنها اهمیت پیدا می

 کرد. 

 

«والحمد هلل رب العالمین»           


