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  دروس معرفت نفس

  زادة آملي عالمه آيت اهللا حسن

   درس دوم

در درس اول دانستيم كه هر چه مشهود ما است وجود دارد يعنى موجود است بلكه خود وجود 
ديگر سنجيديم و نتيجه  ها را با يك است و تا حدى در مشهودات خود كاوش كرديم و آن

  .گرفتيم كه انسان دانا اشرف از اقسام ديگر است

كه تميز  ت؟ و به عبارت ديگر، ايناكنون گوييم كه اين كاونده و سنجنده و نتيجه گيرنده كيس
ها قائل شد و حكم كرد كه اين نوع، اشرف از آن نوع  بين آن اقسام داد و ترتيب مقام در آن

از موجود است نه از است، كيست؟ نه اين است كه آن تميز و آن حكم از آثارند و همه آثار 
اين مميز و حاكم منم و  نه اين است كه. كه تميز داد و حكم كرد موجود است معدوم؟ پس آن

توئى؟ و نه اين است كه هر يك از ما داراى چيزى است كه تميز دهنده است؟ پس آن چيز، يا 
يك از ما بر اين مطلب اعتراض ندارد؛ نه چنين  ا است يا بيرون از ما نيست و هيچبيرون از م

  است؟

هر يك از ما داراى  ز ما است ودانيم كه اين مميز و حاكم، هر يك ا مى و عياناً حال كه وجداناً
پرسيم  دهنده است كه در هر حال و در هر جا و در هر وقت داراى آن است، مىاين چيز تميز

كه ذات آن چيز يعنى گوهر و سرشت آن چيست و چگونه موجودى است؟ و اگر گفتيم در 
است؟ و اگر گفتيم بيرون ما است، چگونه با ما ربط دارد؟ وانگهى ما كيستيم كه او در بيرون ما 

كدام عضو  ؛در ما است در كجاى ما است؟ و اگر گفتيم عضوى از اعضاى پيدا يا پنهان ما است
  است؟

» آن چيز«مرده كه تمام اعضا و جوارح ظاهر و باطن او صحيح و كامل است داراى  آيا انسانِ
از اعضا نيست،  يك بينيم كه نيست؛ و اگر آن چيز هيچ است كه انسان مرده هم مميز است؟ مى

ردن، انسان چه شده است؟ آيا معدوم شده است يا باز موجود است؟ و اگر معدوم شده پس به م
ى او را نابود كرده آيا خودش نابود شده است و ذات خود را نابود كرده است يا ديگر ؛است

او را پرسيم كه اين ديگرى كيست كه او را نابود كرده است، و چرا  ديگرى مى است؟ و دربارة
؟ و چه معنى دارد» بود«كردن نابود نابود كرده است، و او چرا از خود دفاع نكرده است؟ و اصالً
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توان باور كرد كه خودش نابود شده است و يا خودش ذات  و مى ؟شود نابود مى »بود«چگونه 
و  ؟ردن چه شده استست و به ماست؟ و اگر باز موجود است به كجا رفته ا  خود را نابود كرده

ردن يعنى چه و فرق آن با زيستن چيست؟ يعنى موت و خود م ؟بينيم چرا او را با چشم نمى
  شدن است يا معناى ديگرى دارد؟ ات چيست؟ آيا مردن به معنى معدومچيست و حي

 غير از آن چيزم يا عين »من«كيستم كه داراى آن چيزم؟ آيا  »من«آيد كه  و باز سؤال پيش مى
ام، آيا گوينده اين مطلب يعنى اين  سنجيده »من«ام و  تميز داده »من«گويم  آنم؟ و اين كه مى

 »من«است؟ و اگر گوييم عين  »من«است يا همان  »من«حاكم و مميز و مقايس، غير از آن 
است، چگونه كارى را كه ديگرى يعنى آن چيز كرده است به خود نسبت  »من«نيست و جز 

يك  آيا نبايد در يك. آيد هاى بسيارى پيش مى به همين منوال پرسشام؛ و  كه من كرده ؟دهم مى
  فرماييد؟ چگونه حكم مى ها بحث كرد؟ آيا نبايد اهل حساب بود؟ آيا نبايد بدانيم كيستيم؟ آن

يك از ما هردان اعتراف داريم اين است كه باى كه  دغدغه اينك در اين درس تنها مطلب بى

نمايد و نتيجه  كند و حكم مى دهد و مقايسه مى تميز مىداراى چيزى هست كه بدان چيز 

گذارى دعوى  در نام. خوانى مختارى آن چيز را بايد به نامى بخوانيم؛ به هر اسمى مى .گيرد مى
خواه به . اش دانى اش نامى، خواه نفس ناطقه اش خوانى، خواه قوه عاقله نداريم؛ خواه قوه مميزه

ها  يا به ديگر نام» اَنأَ«يا به » من«ن يا به نيرو يا به ه جان يا به رواروح يا به عقل يا به خرد يا ب
چه در اين مقام اهميت بسيار بسزايى دارد اين است كه بايد كتاب  آنو . بدان اشارت كنى

پيش  ،كلمه آن را ادراك كرده و يافته و رسيده خود را فهميده ورق بزنيم و كلمه وجود

رود و آغاز و  ى است و به كجا مىاين انسان كيست و كجاي و ؟كه اين قوه مميزه چيست برويم
انجامش چه خواهد بود؟ آيا عاطل و باطل است و تركيب و مزاجى اتفاقى است و به تراكم 

ردن، اضمحالل و ها صورتى چنينى پديد آمده است و م ها و پروتن ها و نوترون ذرات به نام اتم
شدن بدن و خرابى آن، ديگر انسانى نيست و  انها است و با وير انحالل و از هم گسيختگى آن
اى اتفاقى پديد آمد و پس از چندى شكست و ديگر  كه كوزه كسى باقى نمانده است، چنان

   گيريم رسيم و چه نتيجه مى اى نيست؟ ببينيم از روى منطق دليل و برهان به كجا مى كوزه

  
 


