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چكيده

قوه عاقله ،فصل حقيقي انسان نسبت به ساير حيوانات ميباشد و جميع تكاليف شرعي
و كماﻻت انساني بر اساس اين قوه بنا شده است .طهارت قوه عاقله در عقل نظري و عقل
عملي ،موجب سعادت حقيقي انسان ميگردد .سرشت قوه عاقله بر توحّد ميباشد و با
كثرات و اشتغال به غير سازگاري ندارد .طهارت عاقله در دو محور قابل پيگيري است اول:
قوه عاقله نبايد مشوب به وهم و خيال گردد دوم  :در كشف حقائق نبايد محدود به حدي
شود؛ ازين رو براي طهارت و تعالي آن راههايي از قبيل  :تفكر ،خروج از عادت ،ه ّم واحد
داشتن ،توحّد قواي نفس ،حضور ومراقبت ارائه شده است .وقتي قوه عاقله طهارت و تعالي
يافت آثاري از آن ظهور ميكند كه برخي از آنها بدين قرار ميباشد :تسلﻂ بر خيال و
متخيله ،تاثير در شدت حدس ،ارتباط با عقل فعال ،معجزات قولي و فعلي و وصول به
توحيد از آثار طهارت عاقله است .در اين نوشتار ضمن تبيين طهارت قوه عاقله به روش
هاي وصول به آن و برخي آثار طهارت و تعالي اين قوه در انسان اشاره مي شود.
واژگان كليدي :قوه عاقله ،طهارت عقل نظري و عملي ،توحيد
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طهارت و تعالي قوه عاقله از منظر حكماي مسلمان و برخي آثار و پيامدهاي آن

 -١ﻣﻘدﻣﻪ

طهارت ،باب اصلي عروج نفس ناطقه به كماﻻت حقيقي انسان در قوس صعود
نظام هستي است .انسان داراي مراتب و قواي ظاهري و باطني ميباشد كه براي
طهارت قواي ظاهري ،احكام شرعي وضع شده تا با انجام آنها ،آلودگيها و موانع
ظاهري سير الياﷲ ،دفع شود .همچنين در كتب اخﻼقي ،دستورالعملهايي براي
درمان امراض نفساني همچون كبر ،حسد ،بخل ،ريا ،نفاق و شهوت پرستي و ...ارائه
شده ،تا نفس عﻼوه بر طهارت ظاهري در مرتبه باطن و قوه خيال تطهير گردد.
براي رسيدن به مقامات خاصّ انساني و مدارج توحيدي نياز به طهارت در مرتبه
باﻻتري است كه از آن تعبير به طهارت قوه عاقله ميشود .در اين مرتبه هر آنچه
كه موجب پراكندگي خاطر و غفلت از توجه به حق گردد ،خود نوعي بي طهارتي
به حساب ميآيد؛ چراكه شاكله قوه عاقله بر توحّد ميباشد و وحدت حقيقي در
بين كثرات را جستجو ميكند.
همچنين از آنجا كه نفس جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء است ،بر اساس
حركت جوهري اشتدادي ،از دل صور طبيعي حركت استكمالي خويش را آغاز
ميكند و در اين فرايند تكاملي سير از مرتبه جمادي و نباتي تا حيواني و سپس
انساني كه به نحو لبس بعد لبس حاصل ميشود ،نقش قوه عاقله به عنوان حاكم بر
جميع قوا اهميت پيدا ميكند .اينكه انسان را اشرف مخلوقات ميدانند به خاطر آن
است كه با قدرت اراده و اختيار در بين تمام فراز و نشيب ها ،سير تعالي و طهارت
و تكامل را برميگزيند و اين به مدد عقل سليم و فطرت پاك بوقوع ميپيوندد .در
بين انسانها هم مراتبي وجود دارد؛ يعني هر چهقدر طهارت اين قوه افزونتر شود،
افاضات و اشراق انوار الهي شديدتر و لطيفتر ميگردد تا آنجا كه نفس از اضطراب
و پراكندگي خارج گردد و به مقام وحدت نائل شود .در اين حال خطاب به »يَا أَيﱠتُهَا
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النﱠفْسُ الْمُطْ َمئِنﱠةُ«)ﻓﺠﺮ (٢٧:ميگردد ،نفس مطمئنه در سير عروجي خود وقوفي ندارد
تا به رب خود رجوع كند »ارْجِعِي إِلَى رَبﱢكِ رَاضِ َيةً مَﺮْضِيﱠةً« )ﻓﺠﺮ (٢٨:همچنين
انسان با دو بال علم و عمل ،قدم در سير مراتب كمالي خود ميگذارد به همين

جهت عﻼوه بر طهارت عقل نظري در مرتبه ادراك حقائق نظام هستي نياز به
طهارت عقل عملي در عرصه عمل نيز هستيم كه در اين باب دستورالعملهايي وارد
شده است كه عموميت دارد و انسان را در عرصه نظر و سپس عمل تطهير ميكند،
با اين مبنا كه عقل نظري و عملي ،دو مرتبه از يك حقيقتاند و انفكاك ذاتي بين
آنها مطرح نيست .بعد از اينكه طهارت و تعالي قوه عاقله حاصل شد ،آثاري از آن
بروز و ظهور ميكند كه مخصوص مراتب عاليه كماﻻت انساني است.
قوه عاقله در مباحث فراواني مورد كنكاش قرار گرفته؛ اما بحث از طهارت ،راه
ها و آثار آن كمتر بحث شده و اين بحث در ضمن آثار حكما و عرفا به صورت
پراكنده طرح شده است با اين توضيحات ،در اين نوشتار به دنبال پاسخ به اين
سواﻻت هستيم كه طهارت قوه عاقله چيست؟ براي تطهير و تعالي اين قوه چه
راههاي ارائه شده است؟ پس از اينكه قوه عاقله طهارت و تعالي يافت چه آثاري از
آن ظهور ميكند؟
 -٢طهارت عاقلﻪ

عقل انسان به دو بخش نظري و بخش عملي تقسيم ميشود ،يا به تعبير ديگر
احكام عقل انسان بر دو بخش نظري و عملي ميباشد .يك قسمت از كارهاي عقل
انسان درك امور موجود و مربوط به حوزه نظر است كه درك »هستها« را عقل
نظري ميگويند .قسمت ديگر درك اموري ميباشد كه بايد انجام شود ،درك
»بايدها« را عقل عملي ميگويند)مطهري :١٣٨٩ ،ج .(٥٠٤ ،٢٢در تقسيمبندي
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عقل به نظري و عملي اقوال متفاوتي وجود دارد كه ما در اين نوشتار درصدد
پرداختن به آنها نيستيم ،آنچه براي ما اهميت دارد اين است كه در سير مراتب
انساني طهارت قوه عاقله از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد و به همين جهت
طهارت عاقله را در هر دو بخش پيگيري ميكنيم.
 -١-٢طهارت و تعالي عﻘل نظري

مراتب عقل نظري عبارتند از :عقل هيوﻻني ،عقل بالملكه ،عقل بالفعل و عقل
بالمستفاد كه طهارت و تعالي آن در حوزه ادراكات عقل نظري است و به دو شكل
كلي انجام پذير ميباشد اول :اينكه در يافتن حقيقت مشوب به وهم و خيال نگردد؛
چراكه قوه متخيله با استخدام معاني و صور جزئي و گاه تركيب و تفصيل آنها دائما
در حال بازيگري است و براي عاقله رهزنيها ميكند .دوم :اينكه در فهم حقائق
نظام هستي ،محدود به حدي نشود و شدت قوت حدس بيابد تا آنجا كه متصل به
عقل فعال گردد و در تمام كثرات نظام هستي ،يك حقيقت واحد را مشاهده كند
و همه موجودات را ظهورات و آيات آن يك حقيقت واحده بداند .در منظر فيلسوف
و حكيم قوه عاقله داراي مراتبي است و طهارت هر مرتبهاي مقدمه براي مرتبه
عاليتر قرار ميگيرد كه در باﻻترين مرتبه به عقل مستفاد ميرسد و در آن مقام
هر چه را كه بخواهد بداند ،براي او حاصل ميشود؛ ازينرو در لسان فيلسوف ،عقل
بما هو عقل ،چه عقل جزئي و چه عقل كلي مورد مذمت قرار نميگيرد؛ بلكه توقف
آن در يك مرتبه و مقام پسنديده نيست و توقّف آن و تقيّد آن بيطهارتي آن
محسوب مي شود ،چنانچه شيخ در اشارات تاكيد داردكه بايد علي الدوام به عالم
قدس توجه كرد:
»والمنصﺮف بفكﺮه الي قدس الﺠبﺮوت ،مستديما لشﺮوق نورالحق ﻓي سﺮّه ،يخص

باسم العارف« )ابن سينا :١٣٨٣ ،ج(١٠٢٩ ،٣
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بنابراين وظيفهي آن شكار حقائق وجودي اشياء در جميع مراتب وجودي
است تا آنجا كه تمام حقيقت بحت بسيﻂ وجود به ما هو وجود را در مرتبه فوق
تجرد عقلي بدست ميآورد و از آنجا كه قوه عاقله ،حاكم بر همه قواي مادون اعمّ
از واهمه ،خيال و حواسّ پنجگانه ميباشد؛ وقتي سخن از طهارت عاقله به ميان مي
آيد ،طهارت قواي مادون آن را نيز در برميگيرد.
از نظر مﻼصدرا اكثري افراد جامعه »صبيان العقول« هستند و در ادراك حقائق
عقلي رشد كافي را ننموده اند) مﻼصدرا :١٩٨١ ،ج (١٣٦ ،٩و اين بخاطر آن است
كه عقل ابناء نوع بشر تحت تاثير قواي مادون آن مخصوصا قوه متخيله قرار گرفته
و براي درك حقائق اشياء ناتوان است و نميتواند به تنهايي راه كمال انساني را طي
كند؛ بلكه در موارد بسياري مشاهده شده كه رهزنيهايي داشته و حتي در مقابل
مناديان حق و حامﻼن وحي طنّازيها نموده؛ ازين رو اگر عقل در سير صعودي قرار
گيرد به مقام نبوت ميرسد و اتصال به مراتب عاليه پيدا ميكند)ابن سينا: ١٣٧٦ ،
 .(٤٨٨-٤٩٠عقل بايد در زير چتر وحي به سرمنزل مقصود برسد؛ ازين رو عقل نبي
اكرم)ص( مصداق بارز عقل تطهير يافته و آينه تمام نماي پاك و زﻻلي است كه
حقيقت وحي در اين آينه به خوبي انعكاس مييابد .به همين دليل حتي سخن
پيامبر بر اساس وحي بوده »وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلﱠا وَحْيٌ يُوحَى« )نجم ٣و.(٤

اين آيه شريفه دﻻلت بر طهارت عقل نبي)ص( و جميع مراتب مرتبﻂ با آن ميباشد؛
چراكه »نطق« وجه تمايز انسان از ساير حيوانات ميباشد و اعتدال در آن و منطبق بودن
آن با وحي بر اصل »طهارت قوه عاقله« استوار است)عﻼمه طباطبايي :١٤١٧ ،ج.(٥٨ ،١٩
 -٢-٢طهارت عﻘل عملي

عقل عملي ،قوه اي است كه نفس به جهت تدبير بدن به آن نيازمند ميباشد و
عنوان عقل عملي به همين مناسبت بر آن نهاده شده اين قوه به استنباط كارهاي

▪ ١٥٤

طهارت و تعالي قوه عاقله از منظر حكماي مسلمان و برخي آثار و پيامدهاي آن

جزئي مخصوص اغراض ارادي و اختياري ميپردازد كه عقل نظري قبﻼ كليت آن
را ادراك نموده است)ابن سينا  :١٣٨٣ ،ج (٣٥٢ ،٢به همين جهت مﻼصدرا عﻼوه
بر طهارت عقل نظري بر طهارت عقل عملي در كتاب مبدا و معاد تاكيد دارد ،از
نظر وي عقل عملي در چهار مرتبه بايد تهذيب گردد:
مرتبه اول  ،تطهير ظاهر از به كار بردن نواميس الهي و عمل به شرايع و
قوانين و احكام عبادي ،اجتماعي و اخﻼقي دين همچون نماز و روزه و صدقات و
ارتباطات عيدهاي اسﻼمي و اجتماعات سياسي همچون نماز جمعه و حج  .مرتبه
دوم  ،تهذيب قلب :انسان بايد تهذيب نفس و تطهير باطن و تزكيه نفس كند و از
صفات و ملكات ناپسند و اخﻼق و رفتارهاي زشت و پست دوري نمايد .مرتبه سوم:
آراستگي نفس  :يعني انسان بايد قلب و نفس را به صور قدسي و صفات پسنديده
آراسته و مزين سازد .مرتبه چهارم :فناء نفس است ،هر انساني بايد نفس خويش
را از ذات و وجود استقﻼلي فاني و مستغرق در ذات و صفات الهي نمايد و چشم دل
و ديده باطن را بر مشاهده حق متعال و حضرت رب اﻻرباب و ساحت كبريايي و
ملكوتي او معطوف دارد)مﻼصدرا (٣٨٣ :١٣٨٧ ،ابن سينا در فصل  ١٩نمﻂ دهم
اشارات اين مطلب را بدين شكل بيان نموده:
»العﺮﻓان مبتدي من تفﺮيق و نفض و تﺮك و رﻓض .ممعن ﻓي جميع ،هو

جميع صفات الحق ،للذات المﺮيده بالصدق ،منته الي الواحد ،ثم وقوف« )اين

سينا:١٣٨٣،ج(١٠٧٤ ،٣

جناب خواجه در شرح آن ،اين مراتب را در دو عنوان كلي »نخليه«و »تحليه«
جمعبندي نموده كه اولي سلبي و دومي ايجابي است .تخليه را به »تزكيه« به
معني زدودن جان از جميع ماسوي اﷲ تعبير نمودهاند و تحليه همان لبريز كردن
ظرف جان از حقايق توحيدي ميباشد).همان (١٠٧٥:وقتي نفس از قوه به فعل
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رسيد و عقل بسيﻂ شد ،همه ي اشياء ميگردد و در اين حال ادراك معقوﻻت غير
متناهي طبق اتحاد عاقل و معقول ،براي عقل بسيﻂ محقق ميباشد .تطهير قواي
تحريكي نيز به تبع تطهير قواي ادراكي ،در انسان كامل به وقوع ميپيوندد ،به
همين جهت انسان كامل كسي است كه در ماده كائنات تصرف مي كند و اشياء
نظام هستي همچو اعضاء و جوارح او تحت اختيار او هستند).حسن زاده آملي،
٣٢ :١٣٩٣و  (٦٤بنابراين عقل نظري و عقل عملي به منزله دوبال براي رسيدن به
كماﻻت انساني عمل ميكنند و از آنجا كه وادي عمل ريشه در نظر دارد ،هر آنچه
را كه در تطهير عقل نظري بيان ميشود به نحوي به تطهير عقل عملي نيز منجر
ميگردد؛ ازين رو در اين نوشتار تمامي راهكارهاي طهارت عاقله و آثار آن ،به نحو
كلي عﻼوه بر عقل نظري شامل عقل عملي نيز ميشود.
 -٣تطهير قوه عاقلﻪ و برخي راههاي آن

بحث از طهارت قوه عاقله ،در كتب فلسفي به تنهايي طرح نشده؛ ولي بطور
پراكنده مطالبي ارائه شده كه ما در اين نوشتار با جمعآوري و پيوند آنها به اين
مقصد رهنون ميشويم .از راههاي طهارت اين قوه به تفكر در عالم ،حضور و مراقبت،
توحد و همّ واحد داشتن و خروج از عادت را ميتوان اشاره كرد كه توضيح آن بدين
قرار است:
 -١-٣تطهير قوه عاقلﻪ از راه تفكر در نظام عالم

از راه هاي تطهير قوه عاقله ،تفكر در نظام عالم ميباشد تفكري كه ما از آن
سخن ميگوييم ،همان تفكر توحيدي است كه محشور شدن با حقائق اشياست؛
چراكه همه اشياء آيات حق هستند و از آيه بودن اينگونه بر ميآيد كه با خالق
خود يك نحوه سنخيت در اصل وجود دارند كه در كل نظام عالم يك حقيقت واحده
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بسيﻂ به وحدت شخصي وجود در كار ميباشد اينجاست كه اشياء به حرف در مي
آيند و از اسراري خبر مي دهند كه در كتب تدويني از آنها خبري نيست در سوره
اسراء داريم » :وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلﱠا يُسَبﱢحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ « )اسﺮاء(٤٤ :
تفكر مجراي قوه عاقله انسان را شستشو ميدهد؛ چراكه تفكر توحيدي دو ثمره

اصلي دارد اول :قوه خيال را منقاد و مسخّر قوه عاقله ميكند و دوم :قوه عاقله را در
مسير توحّد و ادراك حقائق توحيدي سوق ميدهد كه اين همان شاكله وجودي
قوه عاقله است).مﻼصدرا :١٣٨٣،ج ٤٤١ ،٣؛ طباطبائي :١٤١٧،ج(١٠٨ ،١٣
در تفكر توحيدي در نظام عالم اين بينش به انسان دست ميدهد كه پيدايش
هر چيز در هر حال ،بطور حتم و وجوب است و بودن آن در كارخانه عظيم هستي
ﻻزم و ضروري ميباشد و هيج دستي نميتواند آن را بردارد »اگر يك ذره را

برگيري از جاي /خلل آيد همه عالم سراپاي« )گلشن راز( و هيچ آن را زشت و
ناپسند نميدارد و هر شيئي از اشياء ،ظهوري از آن حقيقت ﻻيتناهي وجود و پرتوي
از آن خورشيد ﻻيزال هستي است).حسنزاده(٤٠-٣٨ :١٣٨١ ،
تفكر در ديد كلي داراي دو مرتبه ميباشد اول :تفكر مصطلح در علم منطق
كه حركت از يك سري معلومات به امور مجهول است دوم :تفكري كه سرمنشا
كسب سعادات و خيرات معرفي شده كه اين نحوه تفكر انسان را با وجهه حقيقي
اشياء محشور ميكند و مقدمه خوبي براي مقامات شهودي ميگردد و غايت نهايي
آن علم به احسن بودن كل نظام وجود ميباشد).امام خميني (١٩١: ١٣٩٤،و آيات
قرآن مجيد بر آن تاكيد دارد »الﱠذِينَ يَذْ ُكﺮُونَ اللﱠهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَ َعلَى جُنُوبِ ِهمْ

وَيَتَفَكﱠﺮُونَ ﻓِي خَلْقِ السﱠمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبﱠنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا« )آل عمﺮان (١٩١ :
و همچنين »وَأَ ْنزَلْنَا إِلَيْكَ الذﱢكْﺮَ لِتُبَيﱢنَ لِلنﱠاسِ مَا نُزﱢلَ إِلَيْ ِهمْ َو َلعَلﱠهُمْ يَتَفَكﱠﺮُونَ«)نحل:
(٤٤؛ ازينرو تفكر مقدمه ﻻزم و حتمي سلوك هر انساني در رسيدن به مقام واﻻي
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انساني و مفتاح ابواب معارف و خزائن كماﻻت و علوم ميباشد .امام خميني براي
تفكر درجات و مراتبي را قائل مي شوند و براي هر مرتبه نتيجه اي را عنوان ميكنند:
اول :باﻻترين مرتبه تفكر ،تفكر در حق ،اسماء و صفات و كماﻻت اوست و نتيجه
آن علم به انواع تجليات ميباشد دوم :تفكر در احوال نفس كه نتيجه آن همان
معرفت نفس ميباشد كه طريق معرفت رب معرفي شده سوم :تفكر در ظرافت
آفريده ها و نظم و اتقان آنها و دقتي كه در خلقت آنها به كار رفته و نتيجه آن ،علم
به مبدا كامل و صانع حكيم است .چهارم :تفكر در عالم ملك و اين دنياي فاني و
زودگذر كه نتيجه آن زهد در اين دنيا و اهتمام بيشتر به سراي باقي يعني آخرت
است )امام خميني (٢٠٢ -١٩١ : ١٣٩٤ ،پس شاخصهاي كه براي يك انسان عاقل
مي توانيم نام ببريم تفكر و انديشيدن ميباشد و به هر اندازه كه توجه شخص در
مرتبه تفكر باﻻتر باشد به همان اندازه در مراتب انساني قويتر ميگردد.
 -٣-٢خروج از عادت و تولد ثاني

يكي از راه هاي تطهير قوه عاقله ،خروج از عادت ميباشد ،ما انسانها از دوران
كودكي تدريجا با نظام هستي خو كرده و انس برقرار كردهايم و آن جلوه حقيقي
عالم كه همه موجودات آيات الهياند براي ما به فراموشي سپرده شده در نگاه
قرآني ماسوياﷲ آيت و نشان دهنده حق متعالاند و استقﻼل وجودي ندارند و تنها
از خالق خود حكايت مي كنند)عﻼمه طباطبايي(٦٦ :١٣٤٨ ،؛ ازين رو براي رسيدن
به آن شهود عقﻼني ،ﻻزم است دست از عادت و روزمرگي برداريم و به ديده دفعي
به عالم بنگريم ،عﻼمه حسن زاده آملي در درس ششم كتاب معرفت نفس بر اين
مطلب تاكيد ميكند كه اگر به فرض با اين اندام و اعضاء و جوارح دفعتا خلق
ميشديم ،در آن حال چشم به جهان هستي ميگشوديم و حركت و هيات و نظم
و ترتيب و آمد و شد اين پيكر زيباي هستي را مي ديديم دچار بهت و حيرت و
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وحشت و دهشتي عظيم ميشديم كه اين خود بزرگترين مقدمه براي حشر با
حقيقت عالم و كشف اسرار توحيدي ميباشد).حسنزاده (٢٠-١٧ :١٣٨١ ،شاكله
قوه عاقله بر اساس تفكر و تعقل در حقايق هستي و رسيدن به مقام شريف حيرت
نهاده شده كه اين امر با توجه دفعي به عالم پيوند خورده است.
ما عﻼوه بر تولد اولي ،بايد به تولد ثاني زاده شويم ،تولد اولي مربوط به
متولد شدن به نشئه طبيعت است كه تولد مرتبه حيوانيت ميباشد و تولد ثاني
خروج انسان از عادت و انس و خو كردن به عالم طبيعت است كه با انجام دستورات
شرعي و تفكر و سير در حقيقت عالم براي انسان حاصل ميشود كه اين خروج
دفعي از عادت ،تولد انسانيت انسان است كه تنها راه براي مشاهده اسرار و حقايق
موجودات ميباشد كه اگر اين تولد ثاني به نحو اتمّ دست دهد ،مقدمه تمام فتوحات
عقلي و مكاشفات قلبي و اسرار توحيدي عالم ميگردد كه در اين مقام به آن »موت
ارادي« يا »خروج از عادت« يا »تولد ثاني« گويند).نسفي (١٥٤ :١٣٧٩ ،اين تولد
ثاني كه به نحو لبس بعد لبس ميباشد ،دوري از دنيا و وجهه خلقي اشياء و متولد
شدن به حقيقت عالم و وجهه ربي اشياء ميباشد.پيامبر اكرم در اين رابطه مي-
فرمايند »الناس نيام ﻓاذا ماتو انتبهوا«)بحاراﻻنوار ،ج) (١٣٤ :٥٠مردم در خوابند

هنگامي كه بميرند بيدار مي شوند( ابن عربي در تفسير حديث فوق معناي »نوم«
را غفلت از معاني غيبيي و حقائق الهي دانسته و موت را به معناي»موت اختياري«
و »فناء في اﷲ« در نظر گرفته؛ يعني كسي كه در نشئه طبيعت مراتب ظاهري و
باطني خود را از آلودگي ها تطهير نكند از حقيقت اشياء بهره اي ندارد و مثل او
مثل كسي است كه در خواب ميباشد و به معاني مجرد عقلي دست
نيافته).جهانگيري(٤٣١ :١٣٧٥ ،
 -٣-٣همّ واحد داشتن در اﻣور
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براي رسيدن به طهارت قوه عاقله ،همّ واحد داشتن در امور بسيار حائز اهميت
ميباشد .همّ واحد داشتن ،بدين معني است كه نفس ناطقه را در مسير كمالش از
هر گونه تشتّت و پراكندگي و اضطراب در جميع امور بدور بداريم عﻼمه حسن زاده
آملي در كتاب صد كلمه در معرفت نفس كلمه  ٧٣چنين ميگويد:
»...با اضطراب نفس و پريشاني خاطر امري به وقوع نميپيوندد ،آنگاه كه
نفس از اضطراب بدر آمد و اطمينان يافت به مقصود خود نائل ميشود
همچنين در سلوك روحاني نفس مضطرب طرفي نميبندد و بايد مطمئن

گردد تا به مقام ارجعي الي ربك خطاب شود« )حسن زاده آملي(٥١ :١٣٨٦ ،
در مسير كمال انساني توجه قلبي به خداوند سبحان ،موجب طهارت قوه عاقله
ميگردد به نحوي كه خود خداوند سبحان ،همّ واحد انسان گردد .هر اندازه كه
توجه انسان از غير حق گسيخته شود و به حق منصرف گردد ،به همان اندازه شرايﻂ
براي رسيدن به كماﻻت روحاني و طهارت باطني مساعد مي گردد  .مانع حضور
قلب در عبادات ،تشتّت خاطر و كثرت واردات قلبيه ميباشد مثل آن كه گوش
انسان در حال عبادت چيزي بشنود و خاطر به آن متعلق شده مبدا تخيﻼت و
تفكرات باطنيه گردد يا ديگر حواس انسان چيزي ادراك كند و از آن انتقاﻻت
خياليه حاصل آيد)امام خميني (٤٢ :١٣٨٨ ،در مسير طهارت قوه عاقله همّ واحد
داشتن ،موجب قوت گرفتن قوه عاقله مي گردد و چون اين قوه حاكم بر بقيه
قواست ،اعتدال در جميع قوا برقرار ميشود عﻼمه حسنزادهآملي در تعليقه اي بر
كﻼم ابن سينا در نفس شفاء در خصوص ه ّم واحد داشتن چنين ميگويد:
»ﻓعلم انّ الهمّ الواحد هو سبب انقهار المتخيله للنفس و هو يحصل ﻓي السلوك

اﻻنساني من المﺮاتب التامه«)تعليقه حسن زاده بر شفاء(٢٤١ :١٣٨٥ ،

ميدانيم كه قوه متخيله منشاء تمام بازيگري هاي نفس است و وقتي كه
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همّ واحد شد ،قوه عاقله قدرت مي گيرد و حاكم بر متخيله و جميع قوا ميگردد و
مانع بازيگري متخيله و خيال ميشود؛ ازينرو طهارت قوه عاقله به مدد همّ واحد
داشتن و دوري از اشتغال به كثرات ،به وقوع ميپيوندد.
 -٤-٣توحّد داشتن قواي نفس

همّ واحد داشتن ناظر به ابتداي سلوك انساني ميباشد كه به آن پرداختيم
و اكنون به توحّد داشتن كه مرتبه اي شديدتر و دقيقتر در سلوك انساني است
ميپردازيم هر چند اين دو مقام به يك ريشه متصلاند ولي توحّد داشتن در مقام
اصطﻼح در نزد ارباب اين فن ،ناظر به فتوحات توحيدي ميباشد).حسن زاده،
 (٢٥ :١٣٨٦توضيح بيشتر اينكه دنيا دار تزاحم و محدوديت و كثرات است و به
همين جهت اگر انسان به جاي توغل و فرو رفتن در امور دنيوي و كثرات ظاهري،
نفس خود را به رياضات شرعي و سير وسلوك معنوي ،پاك و مبرا سازد ،بر خلع
بدن و كنار گذاشتن شواغل حسي و روي آوردن به عالم ملكوت توانمند خواهد شد.
در اين صورت نفس قوت پيدا ميكند و در عالم تاثير عظيم ميگذارد و اتصال
دائمي به عقل كل و روح القدس پيدا ميكند و حقايق ملكوتي و اشراقات انوار الهي
را بهرمند ميگردد).شيخ اشراق :١٣٧٢ ،ج(٢٧٠ ،٢
نفس بدون توحّد به كمال انساني نرسد و تعلّق با تعقّل جمع نميشود؛ يعني
براي ادراك معقوﻻت و طهارت قوه عاقله از هرنوع رهزني كه در قوا پيش آيد و
مستلزم نوعي تكثر و پراكندگي باشد ،بايد دوري كرد به همين جهت شيخ الرئيس
بر اين اعتقاد است كه رام كردن نفس اماره نسبت به نفس مطمئنه از طرق عبادت
همراه با تفكر و موعظه در ابتداي راه حاصل ميشود و در مراتب باﻻتر نورانيت و
صفاي باطن از طريق تلطيف سرّ و خلوص نيت و فكر لطيف حاصل ميگردد )ابن
سينا :١٣٨٣ ،ج(١٠٥٤ ،٣
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توحّد داشتن موجب طهارت خاصه انساني ميگردد و شخص ﻻيق ادراك
حقيقت قرآن ميگردد .ظاهر بايد طاهر باشد تا ظاهر قرآن را مس كند و باطن بايد
پاك باشد تا باطن آن را بتواند ادراك نمايد كه منظور از ادراك باطن قرآن ،همان
حقائق توحيدي است كه شخص موحّد در توجه اتمّ و توحد تامّ آن را بدست ميآورد.
 -٣-٥حضور و ﻣراقبت

يكي از اموري كه در مسير انسان سازي و طهارت قوا اهميت كليدي دارد،
كشيك نفس كشيدن و يا همان مراقبه است بدان معني كه انسان دائما بر احوال
نفس خود ناظر باشد و واردات و صادرات نفس خود را تحت كنترل بگيرد.
نفوسي كه به درجه عصمت رسيده اند و داراي نفس مكتفياند در اثر شدت
طهارت در مطلق قوا به آن درجه اي رسيدهاند كه اشتغال به عالم ماده ،آنها را از
توجه به عوالم مافوق ماده و مجردات غافل نميكند اينان مظهر»ﻻيشغله شان عن
شان« گرديدهاند .اين مرتبه از حضور عنداللهي سبب توجه اتمّ در انسان كامل
ميشود و موجب سنخيت بين او و جميع مراتب وجود ميگردد ).مﻼصدرا:١٣٨٣ ،
 (٤٩٠يكي از اسامي حق متعال ،اسم شريف »يا رقيب« ميباشد و خداوند دائما
مراقب حقيقي انسان است و انسان مراقب با اسماي حق محشور ميگردد.
از ديدگاه سهروردي ،ذكر و ياد خدا موجب حضور و مراقبت ميگردد وآن
منحصر در ذكر لساني نميباشد؛ بلكه بايد زبان و عقل و دل انسان دائما به ياد خدا
باشد در اين صورت دل صفا و نورانيت مي يابد و آماده اشراق انوار الهي و تجليات
رباني ميگردد و به حقائق و علومي ميرسد كه سير فكري ظاهري به آن راهي
ندارد) .شيخ اشراق :١٣٧٢ ،ج٢٥٧ ،٢؛ همان :ج (٣٩٧ ،٣و نيز بايد توجه داشت
علم و عمل جوهرند و انسان ساز و سالك الي اﷲ جهت طيران به عالم قدس ،عﻼوه
بر حضور و مراقبت نظري در عرصه علمي ،نياز به حضور و مراقبت در عرصه عمل
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ميباشد؛ زيرا سير علمي و كسب حقائق ملكوتيه مشخص روح انسان است و
سيرعملي و انجام عمل صالح مطابق با شريعت حقه محمديه )ص( مشخص بدن
انسان است و ميدانيم انسان بدنهايي در طول هم متناسب با نشئات وجودي دارد،
بدن مادي متناسب نشئه مادي و بدن مثالي متناسب نشئه برزخي و بدن عقلي
متناسب نشئه عقلي؛ ازين رو براي كسب مقامات انساني نياز به حضور و مراقبه در
تمام مراتب داريم و هر چه حضور و مراقبه قويتر باشد طهارت قوا و در راس آن
طهارت عاقله بيشتر و رسيدن به حقائق توحيدي و ادراك وحدت شخصيه وجود
بهتر ميشود.
 -٤برخي آثار و پياﻣدهاي طهارت قوه عاقل

بعد از اينكه راه هاي رسيدن به طهارت عاقله را بيان نموديم ،اكنون نوبت به
آن ميرسد كه آثار طهارت عاقله را كنيم .از آنجا كه قوه عاقله اشرف همه قوا است،
جميع امور فردي و اجتماعي انسان را در صراط مستقيم قرار مي دهد كه ما در اين
نوشتار به اهم آثار طهارت قوه عاقله به اختصار ميپردازيم.
 -١-٤تسلط بر خيال و ﻣتخيلﻪ

قوه عاقله اكثري ابناء بشر بجز صاحبان مقام عصمت ،مشوب به وهم و خيال
ميباشد و طهارت قوه عاقله در اين مرتبه اين است كه آن را از رهزنيها و بازيگري-
هاي قوه متخيله محفوظ داريم )مﻼصدرا : ١٩٨١ ،ج (٢٥ ،٧طهارت قوه خيال
مقدمه مهمي در جهت تطهير قوه عاقله به شمار ميآيد كه در اين باب دستورات
بسياري وارد شده و دستور تفكر در نظام عالم از جهتي ناظر به اين مقام ميباشد
كه در ادامه همين نوشتار آن را پيگيري خواهيم كرد .البته ﻻزم به ذكر است آنچه
كه در كتب اخﻼقي و فلسفي از رهزني خيال بيان كردهاند در واقع به قوه متخيله
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بازگشت ميكند؛ چون قوه خيال صرفا مخزن صور است و قوه متخيله وظيفه
پردازشگري را به عهده دارد.
رهزني متخيله در دو قوس صعود و نزول مطرح است؛ زيرا اين قوه در قوس
صعود ،اولين مرحله به باطن و واسطه بين ظاهر و باطن به حساب ميآيد ،رهزني
آن در مسير انساني به مراتب بيشتر و در قوس نزول نيز اينچنين است؛ چراكه
آنچه را كه عقل از كليات ادراك ميكند به مرتبه مادون خود ،خيال تحويل ميدهد
و قوه متخيله دستگاه پردازش كننده باطني نفس ميباشد كه اگر تطهير نشده
باشد ،ادراكات عقلي را يا اصﻼ نمايش نميدهد و يا به وجه نامناسب نمايش مي
دهد )همان(
اين قوه براي قرار گرفتن تحت حاكميت عاقله بايد از اعتقادات فاسد و تخيﻼت
نامناسب و از جوﻻن در ميدان آرزوها بايد تطهير گردد)حسن زاده آملي:١٣٨٢،
 .(٤٣وچون سرشت آن بر تصوير و محاكات معاني نهاده شده ،رابﻂ بين ملك و
ملكوت و ظاهر و باطن ميباشد و عقل قوهاي است كه معاني كلي مرسل و ذوات
موجودات عالم ماوراء طبيعت را ادراك ميكند و به قوه خيال جهت صورتگري
تحويل ميدهد؛ ازين رو قوه عاقله بايد تطهير گردد تا حقائق توحيدي و معاني
مجرده را بدست آورد و پس از آن به قوه خيال تحويل دهد و خيال بايد تطهير
گردد تا آنچه را گرفته به خوبي نمايش دهد.
 -٢-٤تاثير در شدت قوه حدس

سير فكري انسان براي رسيدن به مجهوﻻت از مقدمه قرار دادن معلومات را فكر
و انديشيدن ميگويند و اگر شخص در مسير تكامل انساني قرار گيرد و نفي شواغل
حسي نمايد و توحد پيدا كند ،به طور دفعي اموري بر او كشف مي گردد كه اين
مقام را »حدس« مي گويند ).ابن سينا (١٠٧ :١٣٧١،شيخ اشراق نيز نقش طهارت
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قواي باطني نفس و قوه عاقله را جهت درك معقوﻻت بسيار برجسته مي داند و
ميگويد سير در معقوﻻت بدون معلم و بدون صغري كبري كردن اصطﻼحي ،بر
اساس طهارت قواي باطني نفس بوقوع ميپيوندد )شيخ اشراق ،١٣٧٢،ج.(٤٤٥ :٣
فارابي در اين رابطه ميگويد:
»خداوند به عقل فعال فيض ميرساند و عقل فعال اين فيض را توسﻂ
عقل مستفاد نبي ،به عقل منفعل او و بعد به قوه متخيله او مي رساند به همين
جهت نبي لياقت رياست بر جامعه انساني را دارد« )فارابي(٨٠-٧٩ :١٣٦٦ ،

اگر نفس انساني در اثر طهارت باطني و شدت اتصال به عقل فعال ،صفا و لطافت
يابد ،الهام هاي عقل فعال بر او سرازير ميگردد كه اين مرتبه اي از نبوت است و
در اثر شدت طهارت به شكوفايي واﻻيي ميرسد كه آن را »قوه قدسي« مي-
گويند)ابن سينا (٢٨ :١٩٩١ ،درنظر ابن سينا عقل قدسي مرتبهاي از عقل نظري
انسان است كه فزوني حدس ميباشد و اين به جهت توحّدي است كه در نفس
پديد آمده كه خود مرتبه اي از مراتب طهارت نفس شمرده ميشود).همو:١٣٨٥ ،
(٣٣٨-٣٤٠
با اين بيان مي توان نتيجه گرفت كه اگر حدس ،شدت وجودي يابد و توحّد
قواي باطني برقرار شود ،در مرتبه عقل مستفاد ،منتهي به اتصال به عقل فعال
ميگردد و عقل نبي ،مرتبهاي از مراتب است كه قابليت درك و دريافت وحي را
دارد و علوم و معارف بدون واسطه براي او حاصل ميگردد كه به مرتبه عقل قدسي
نيز دست يافته است؛ ازين رو طهارت تمامي قواي ظاهري و باطني براي دريافت
وحي و حفظ آن و ابﻼغ آن ﻻزم و ضروري ميباشد .نفوسي كه طهارت يافتهاند به
تناسب طهارتي كه دارند داراي مرتبه حدس ميگردند كه در باﻻترين مرتبه افرادي-
اند كه بر اثر طهارت تامّه قواي باطني ،به كمال و شدت اشراق مرتبه نفس قدسيه
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قرار گرفتهاند و به درك معقوﻻت بدون تعليم ميرسند كه ديگران از آن عاجزند به
چنين فردي نبي يا ولي گفته مي شود.
 -٣-٤ارتباط با عﻘل فعال

انسان در سير صعودي خود با كسب كماﻻت در واقع به نوعي طهارت باطني
پيدا مي كند واز انزل مراتب عقل هيوﻻني در سير صعودي خود تا مرتبه عقل
بالمستفاد حركت ميكند ،كه واسطه گري عقل فعال در رساندن فيض به انسان بر
اساس افاضه علت العلل مي باشد ).فارابي (٨٠-٧٩ :١٣٦٦،مﻼصدرا بر طهارت
باطني قوه عاقله در مرتبه عقل نظري تاكيد دارد و مي گويد:
»كمال قوه نظري ،برتري ويژگي نبي است كه جوهر عقﻼني نفس نبوي در
اثر اتصال شديد به عقل فعال چنان صفايي مي يابد كه مي تواند علوم و معارف
را بدون واسطه معلم بشري ،بطور دفعي دريافت كند« )مﻼصدرا :١٣٨٣،ج،٢
(٤٤٢

اگر قوه عاقله تطهير گردد از تمامي قيود و كثرات رها مي شود و در قوس صعود
نظام هستي مصاحب با فيض منبسﻂ و صادر اول مي گردد)حسن زاده(٤٣ :١٣٨٠ ،
مﻼصدرا بر اين باور است در اثر طهارت قوه عاقله حقائق عقلي و انوار حقيقي بر
شخص ظاهر و آشكار مي گردد و اگر تداوم يابد به مقام نفس مطمئنه و آرامش
حقيقي مي رسد و در عوالم جبروت وارد شده و عقول مجرد و انوار قاهره و مﻼئكه
مقرب و مﻼئكه حيران در جﻼل الهي و مﻼئكه كروبين را مشاهده مي نمايد و انوار
سلطان احديت و سيطره عظمت و كبريايي الهيه براو تجلي مي كند واورا »هباءا
منثورا« مي سازد و تعيّن ذاتي او متﻼشي مي گردد و وجودش در وجود الهي
مضمحل مي گردد).مﻼصدرا(٣٨٥ :١٣٨٧ ،
اگر طهارت باطني قويتر گردد از مقام فنا باﻻتر مي رود و از محو به صحو مي
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رسد و در عين جمع و وحدت بر تفصيل كثرات و جزئيات نظر مي نمايد و سينه
اش گنجايش وسعت حق و خلق را پيدا مي كند اين مقام صحو در مورد نبي اكرم
)ص( در قرآن بدين بيان است »أَلَمْ نَشْﺮَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الﱠذِي

أَنْقَضَ ظَ ْهﺮَكَ«)انشراح (٣-١ :اين مقام  ،مقام جامع بين خلق و حق ميباشد به
گونه اي كه افعال الهي حجاب از صفات او و صفاتش حجاب از ذاتش نميشود؛ بلكه
در آنچه مي بيند و مي شنود حق را مشاهده ميكند )همان(٣٨٦:
با اين توضيح چنين نتيجه ميگيريم كه طهارت قوه عاقله در مرحله اول به
دريافت حقائق در مرتبه حدس بدون تعليم و تعلم بوقوع ميانجامد و در مراتب
بعدي در قوه عقل نظري و عملي موجب اتصال به عقل فعال مي شود و آنگاه كه
عارف از نفس خود كنده شود و به حق متعال متصل گردد ،هر قدرتي را در قدرت
الهي كه به تمام مقدورات تعلق دارد مستغرق مي بيند و همچنين هر علمي را در
علم او ،مي داند و هر اراده اي را در اراده الهي مشاهده مي كند؛ بلكه هر وجود و
هر كمال وجودي را صادر از او و فائض نزد او مي بيند ،در اين هنگام حق ،بصر او
مي شود كه با او مي بيند و گوش او مي شود كه با آن مي شنود و قدرت او مي
گردد كه به وسيله آن كار مي كند و علم او مي شود كه با آن مي داند و وجود او
مي گردد كه به بركت او ايجاد مي شود؛ ازين رو عارف در اين مقام به اخﻼق الهي
متخلق شده و وجودش ،قدرتش ،علمش ،اراده اش بازتاب وجود علم و اراده الهي
است.
 -٤-٤ﻣعجزات قولي و فعلي

يكي از آثار طهارت قوه عاقله صدور معجزات قولي و فعلي از انبياء الهي ميباشد.
معجزات »قولي« مربوط به طهارت عقل نظري ميباشد و معجزات »فعلي« با
طهارت عقل عملي بوقوع ميپيوندد توضيح بيشتر اينكه معجزات و امور خارق العاده
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بر دوقسم است :معجزات فعلي نظير اژدها شدن عصاي حضرت موسي و زنده شدن
مرده توسﻂ دم مسيحايي و شقّ القمر از حضرت محمد)ص(؛ معجزات قولي انبياء
همان كتاب هاي آسماني ميباشد كه به انبياء عظام وحي و ابﻼغ شده و همچنين
ادعيه ماثوره امامان معصوم عليه السﻼم از همين قبيل است .معجزات قولي انبياء
رفيع تر از معجزات فعلي آنهاست و كتب آسماني  ،معجزات قولي انبياء اند كه
اثري ماندگار در تربيت افراد دارند بر خﻼف معجزات فعلي كه مربوط به زمان خاصي
هستند و اثر تربيتي آنها به مرتبه معجزات قولي نيست ،جميع معجزات و نصوص
روايي وارده ،مبين طهارت قواي ظاهر و باطني ودر رأس آن طهارت قوه عاقله
ميباشد).ميرداماد .(٤٨١ :١٣٦٧ ،به عبارت ديگر قوه عاقله وقتي طاهر شد حقائق
مجرد عقلي را از مبدا حقيقي دريافت ميكند و به مدد طهارت ساير قوا آن را در
قالب الفاظ و عبارات در ميآورد؛ پس اينكه در يافتن مجهوﻻت متوسل به صغري
و كبري ميشويم ،به اين دليل است كه قوه عاقله ما به جهت منغمر شدن در
كثرات ،دچار آلودگي شده و از عالم قدس و وحدت باز مانده آنگاه كه توحد كسب
كند و نفي اغيار كند ،از جميع آلودگيها و كثرات طاهر ميگردد و جميع حقائق
اشياء دفعتا بر او حاصل ميگردد)مﻼصدرا (٣٦٤ : ١٣٨٣ ،به تعبير خواجه در اشارات
»الخواص للفعليه اطوع والعوام للقوليه اطوع« )ابن سينا(٩٧٩ :١٣٨٣،؛ چراكه

معجزات قولي حقيقت نفس ناطقه را به حقائق ملكوتي اعتﻼء ميدهد و علوم و
معارف بال پرواز به سوي حقيقت هستي ميباشد و همانطور كه در قوس نزول يكي
از آثار طهارت عاقله ،صدور معجزات قولي ميباشد همچنين در قوس صعود ،رسيدن
به مراتب عاليه طهارت انساني ،حشر با حقائق كه از عالم قدس تنزل نموده است.
 -٥-٤وصول بﻪ توحيد

مهمترين اصل ديني رسيدن به معرفت توحيدي است .در كتب رايج فلسفي
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اينگونه منقح شده كه عقل اگر وقوف كند به ادراك توحيد وصول نمييابد؛ ولي اگر
تعالي و طهارت قوه عاقله در ادراك حقائق مجرده به نحو لبس فوق لبس ادامه
يابد در مرتبه »فوق تجرد عقلي« كه از آن به حد ﻻيقف نفس تعبير شده ،به ادراك
حقايق توحيدي نائل آيد)مﻼصدرا :١٣٨٦ ،ج٣٥٣ ،٦؛ حاجي سبزواري :١٤٣٢ ،ج،٥
 .(١٤٨از طرفي ميدانيم كمال مختص نفس ناطقه ،متحد شدن آن با عقل كلي و
صور علميه كليه موجودات و نظام اتمّ و خيرصادر از مبدا عالم كه ساري در عقول
و نفوس و طبائع اجرام فلكيه و عنصريه تا آخرين مراتب وجود است كه همگي در
او نقش بندد و ذات او در نتيجه اتحاد با عقل فعال و ارتسام صور كليه موجودات
در آن ،خود عالمي عقلي و جهاني علمي گردد كه ماهيات و حقائق علميه كليه
اشياء در وي متحقق گردد و اين همان طهارت محضه قوه عاقله است كه در هيچ
حدي از حدود توقف نكند كه اين مرتبه را مرتبه فوق تجرد عقلي هم مي-
گويند)مﻼصدرا ٣٦٦ :١٣٨٣ ،؛ همو(٣٥٣ :١٣٨٦،
عﻼمه حسن زاده در كتاب وحدت از ديدگاه عارف و حكيم نقش قوه عاقله ،براي
رسيدن به معرفت حق متعال را بسيار حائز اهميت مي داند و ميگويد براي اين
مهم ،عاقله براي تعقّل نبايد مقيّد به قيدي شود:
»طهارت عقل از تقييد به نتايج افكار در آنچه كه اختصاص به
معرفت حق سبحانه و معرفت غرائب علوم و اسراري كه مصاحب فيض

منبسط او بر ممكنات است ) «...حسن زاده آملي(٤٣ : ١٣٨٠،
منظور از فيض منبسﻂ همان صادر نخستين ميباشد كه شمول دارد ،فيض
ديگر حق تعالي مخصوص افراد خاصي است كه به آن رحمت رحيميه حق مي
گويند و همان علوم و اسراري ميباشد كه در متن نظام هستي است و كساني كه
به طهارت قوه عاقله دست يافتهاند از آن بهره مند ميشوند .قوه عاقله اين قدرت را
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دارد كه در كلمات وجودي نظام هستي رها شود و هر دم حقيقتي را به شكار خود
درآورد؛ ازين رو اگر نفس ناطقه انساني در طلب حقائق هستي و تحصيل معارف و
سير به ماواري طبيعت و انس به عالم قدس باز بماند ،بيمار است و بايد درمان
شود)مﻼصدرا٣٦٦ : ١٣٨٣ ،؛ حسن زاده آملي .(٢٧٣-٢٧٢ :١٣٨١ ،ابن سينا در
نمﻂ هشتم اشارات ،مطلبي را در رابطه با كمال جوهر عقلي بيان ميكند كه ارتباط
مستقيم با طهارت قوه عاقله دارد:
»و كمال الﺠوهﺮ العاقل ان يتمثل ﻓيه جليه الحق قدر ما يمكنه ان

ينال منه ببهائه الذي يخصه ثم يتمثل ﻓيه الوجود كله«) ابن سينا،

 :١٣٨٣ج(٩٧٦ ، ٣
اگر قوه عاقله بر اساس طهارت مطلقه در مسير صراط مستقيم قرار گيرد ،به آن
مرحله اي ميرسد كه »جليه الحق« در آن متمثل گردد و اين بستگي به درجه
طهارت و خلوص آن دارد و تا آنجا پيش ميرود كه حقيقت وجود در آن متمثل
ميگردد و به ادراك توحيد صمدي قرآني نائل ميگردد و اين باﻻترين مرتبه طهارت
ميباشد كه ظرف نفس ناطقه انساني در مقام فوق تجرد عقلي آن را كسب مي كند
فرمايش مولي الموحدين در اين رابطه بسيار نيكوست » :كل وعاء يضيق بما جعل
ﻓيه اﻻ وعاء العلم ﻓانه يتسع به«) نهج البﻼغه ،حكمت (٢٠٥؛ بنابراين در انسان كامل

كه به مقام فوق تجرد عقلي رسيده و طهارت كامل در جميع قواي باطني و عاقله
را داراست ،جميع حقائق وجودي در او تنزل كرده »وَكُلﱠ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ ﻓِي إِمَامٍ
مُبِينٍ«) يس  (١٢ :و عبارت جناب شيخ »ثم يتمثل فيه الوجود كله« به همين مقام

امام مبين اشاره دارد كه جميع حقائق وجودي ،بر اساس اعتدال مزاج و طهارت
كامله اي كه دارد در او تنزل نموده است.
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اولين قدم در سير الي اﷲ و ادراك حقائق توحيدي ،طهارت جميع قوا مي باشد؛
چراكه براي رسيدن به كمال حقيقي و يافتن حقائق نظام هستي ،ظرف وجودي
انسان از هرنوع آلودگي ظاهري و باطني بايد پاك وطاهر گردد ،در اين ميان طهارت
قوه عاقله به علت اينكه حاكم بر جميع قواي ديگراست ،اهميت ويژه اي دارد؛ زيرا
عقل اشرف قواي انساني ميباشد و شرافت هر شخصي به اندازه و رتبه عقﻼني او
بستگي دارد.
طبق تاكيد آيات قرآني و روايات ،تفكر توحيدي در نظام عالم ،موجب تطهير
قوه عاقله مي گردد .آيات قرآن كشف حقائق عالم را منوط به تعقل و تفكر توحيدي
در عالم ميداند  .از همين باب است كه همّ واحد داشتن در امور و دوري از
پراكندگي و تكثر ارزشمند ميشود؛ چون پراكندگي موجب اضطراب نفس ميگردد
و نفس مضطرب در رسيدن به حقائق راهي ندارد و آنگاه كه نفس مطمئنه گرديد
و به توحّد رسيد به سوي حقيقت الحقائق بازمي گردد.
يكي از اموري كه در طهارت قوه عاقله حائز اهميت ميباشد خروج از عادت
است؛ چراكه انس و خو گرفتن با اشياء و نظام هستي و مخلوقات حق ،آن جبروت
و عظموتي كه خالق هستي در آنها نهاده را دچار فراموشي و غفلت ميكند و غفلت
خود امّ اﻻمراض در مسير خودسازي ميباشد .ثمره تفكر و تعقل در موجودات
هستي ،حيرت و هيمان شهودي است و انس ظاهري با موجودات و غفلت از حقيقت
آنها راه را بر ادراك مراتب باطني اشياء مي بندد.
با خروج از عادت به نحو دفعي قوه عاقله خودرا تطهير مي كنيم و به تولد
ثاني از ادراك مجازي به ادراك حقيقي حقائق وجودي گام مي نهيم كه در اين تولد
ثاني حقائقي نصيب شخص مي شود كه در هيچ كتابي از كتب تدويني آن را
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نمييابد در اين حال شخص معرفت به نفس خويش پيدا ميكند كه مفتاح جميع
كلمات وجودي است
آنچه كه در طهارت قوه عاقله و بلكه در طهارت جميع قوا دخلي بسزا دارد،
حضور و مراقبت توحيدي ميباشد كه اين مهم با فكر حضوري متفاوت است ،فكر
حضوري براي ابتداي راه ميباشد و براي كسي كه در مسير الي اﷲ قرار گرفته،
حجاب به حساب ميآيد و حضور حقيقي ،آن نعمت و نوري است كه خداوند سبحان
به تناسب استعداد و لياقتي كه عبد فراهم كرده ،عنايت ميكند و انسان سالك با
فراهم كردن مقدمات و تﻼش و كوشش و طلب واقعي زمينه را فراهم مي سازد كه
مورد توجه حضرت حق قرار گيرد.
سرشت قوه عاقله بر توحّد و تعقّل نهاده شده و اين قوه بنا بر شاكله وجودي-
اش ،به دنبال وحدت حقيقي در سرتاسر عالم در كار ميباشد؛ ازين رو عقلي كه در
نزد عرفا مورد مذمت واقع شده ،عقل مشوب به وهم و خيال است ولي عقل سليم
همسو با مقام قلب و شهود در كشف حقيقت توحيد قرار ميگيرد؛ بنابراين طهارت
اين قوه اين است كه دچار رهزني قوه خيال و واهمه نشود و اورا مقيد به قيدي در
فهم حقائق وجودي نكنيم ؛ چراكه نفس ناطقه انساني عﻼوه بر مقام تجرد برزخي
و تجرد عقلي ،داراي مرتبه فوق تجرد عقلي ميباشد كه شأن آن مرتبه اين است
كه متوقف در حدّ خاصي نميشود و بر اساس اتحاد عاقل و معقول با دريافت حقائق
وجودي ،اشتداد جوهري پيدا ميكند تا آنجا كه يك وحدت شخصيه وجود را به
نحو بحت بسيﻂ در مقام فوق تجرد عقلي ادراك ميكند.
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