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  میالرح الرحمن الله بسم
  .نياجمع  و آله الله علی محمد صلی  و نيللمتق ةالعاقب  ونيالعالم  بالحمدلله ر

كدل و یاز دوستان  یكه جمع یالنسف زبن محمدی عزريالفقراء الحق الضعفا خادم د اضعفی گونياما بعد چن
 تا ییبگو یو جواب كاف یان شافیو ب یسیبنو ۀم رسالیخواه یالتماس كردند كه م فین ضعیشان كامل از ایدرو

الصواب و رزقنا  الله الجواب كبود و فق یادگاریه و ريتو را ذخ باشد و یش و دستوریسالكان و مخلصان را گشا
عت و دوم یكه اول سخن اهل شر دیبا یمد یا ست كه هررساله كه جمع كردهگر آنیو درخواست دالجواب.  ادراك
ش تو روشن یك تو منور شده و پینزد  هان كرده شود باز آنچه بیم سخن اهل وحدت بیاهل حكمت و سسخن 

 هر كهز را نداند و یچ چیل نداند هیق و تفصیبتحق هر كهن هرسه مذهب یگشته است گفته شود كه اصول و فروع ا
  ز است دانست. یزها را آنچنانكه آن چیل دانست جمله چین سه مذهب را بتفصیاصول و فروع ا
ه و یتق یتعصب و ب یكه ب دیبا یمد یا ر كردهیشود و تقر فه كه گفتهیگر آنست كه سخن هر طایو درخواست د

كه سخن مفهوم و روشن باشد نه چنانچه باشارات و رموز بود كه اگر از  دیبا یمگر یادت و نقصان باشد دیز یب
  .یمیوالسالم فهم كرد ةلوصهم الیاء علیاء و اولیهم از الفاظ انب یمفهوم آمد یزیاشارت و رمز ما را چ

كه مذاهب مختلف در  یان كنین اساس شروع رود بیق ایو تحق یش از آنكه بمعانیگر آنست كه پید و درخواست
شان اجابت ینست تمام درخواست درویكدامست؟ ا ن جملهیام از ی(ص) چندست و مذهب مستق امت محمد

اه دارد و آنچنان خواستم تا از خطا و زلل نگ یاریو تقدس مدد و  تعاىلیاز خدا یظلم بود یكردم كه اگر نكردم
» قیالحقا كشف«ن كتاب را یر و ایجد ةر و باالجابیشاء قدیما ید انه علیشان است در قلم آیكه مقصود و مراد ا
  الكتاب نوشته شد. ةالكتاب و در آخر خاتمةاله جمع كرده آمد و در اول فاتحن كتاب ده رسینام نهادم و در ا

بود ودر آن سال لشكر كفار بماوراءالنهر آمدند و  ة و ستمأنيعو سب یشان در سنه احدیبدانكه درخواست درو
شان بامداد روز جمعه اول یخ در شهر بخارا بود با جماعت درویچاره در آن تارین بیت را خراب كردند و ایوال

 شهرن سبب از یدن لشكر كفار به شهر بخارا و بقتل و غارت مشغول شدن بدیش از رسیماه رجب سنه مذكور پ
م و از آن یدیخراسان رس یم و بشهرهایون آوردند و از آب خراسان گذشتريكه ب ی گونيا خود چنیم یآمد ونريب

ن یان ن سبب جمع كردیم بدیافتی یچ جا قرار نمیم و در هیبود یم ییو هرشب بجا یمدت باز هر روز بموضع
اض برم یرا از سواد به ب ن كتابیاكه جمع شد، آنشب كه عزم كردم  ن كتابیا نيثمان ۀ افتاد تا در سنريبتأخ كتاب

دم كه حضرت فرمود تا از هجرت من هفتصد سال ی(ص) را بخواب د زان مشرف شود حضرت رسولیتا بنظر عز
كند برآنكه بعد از هفتصد هجرت غرور و  یداللت م ن خوابیاان خلق اظهار مكن. یرا در م ن كتابیانگذرد 

د و داللت برآنكه مذاهب یزها آشكارا خواهد گردیق چید شد و حقاال محال از دل مردم گم خواهیپندار و خ
 باشد كه هر روز  كه نيد كه چنینه بایاند هرآ گفته یشود و بعض ك مذهبیزد و جمله را یان مردم برخیمختلف از م

كرنگ یرك شوند و یت دانا و زیشوند خاصه دور قمر و چون دور قمر بآخر رسد مردم بغایتر م ركید مردم زیآ یم
 نيوسته چنیپ ن ساعت استیاكه  نيچن نیاچاره آنست كه ین بیك اعتقاد شوند اگرچه در خاطر ایو  ك مذهبیو 

م یا دو اقلیم یك اقلید كه در ینكه هست نگشته است و نخواهد گشت اما شایاز ا یكسر مویخواهد بود و 
  شوند. ك مذهبیكدل و یزد و جمله یان قوم برخیاختالف ازم

  فصل
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  ان خوابیب در
مه یك نیبودم از شب دهم » ابرقوه«ت فارس در شهر ی و ستمأه در والنياالول سنه ثمان یبدانكه در ماه جماد

در آنوقت خواب در ربود پدر خود را  نوشت یمز یش نهاده و چیچاره نشسته بود و چراغ در پین بیگذشته بود ا
و » فیابوعبداله خف«خ ی(ص) با ش  گفت كه رسولدم كه از در درآمد برخاستم و سالم كردم جواب داد و ید
با پدر بمسجد رفتم رسول را  طلبند یمرحمهماالله در مسجد جمعه ابرقوه نشسته ترا » ین حمویسعدالد«خ یش
(ص) فرمود كه امروز  بنشستم رسولك مرا بنواختند وچون یشان نشسته سالم كردم جواب دادند و هریدم با اید
ت آن بود كه یحكا بود یمو خاطرش نگران و متعلق حال تو  كرد یمت یتو حكا از ین حمویخ سعدالدیش
ز آن جمله را در ده رساله جمع كرده و هرچند كه یام عز  كه من در چهارصد پاره كتاب جمع كرده یگفت كه معانیم

باو  یآزار یناجنس ن رهگذریكنم كه مبادا از ایشه میده اندیام او در اظهار كوش كرده یدن سعیمن در اخفا و پوش
خ تو خاطر یش یخ بگفتم كه ایت بگذارد من با شین حكایخ ای(ص) فرمود كه چون ش رسولبرساند و آنگاه 
اجازه ما  ین كتاب را بیم تا اییز را بگویم و عزیبرو  استنيچنز در عصمت خداست و با آنكه یآسوده دار كه عز

  اظهار نكند.
ان خلق ظاهر مگردان و چون یدر م كتاب ران یت من هفتصد سال نگذرد اكه تا از هجر میئگو یماكنون با تو 

را  ن كتابیا ین كتاب بگذرد و معنیهفتصد سال بگذرد در  اغلب مدارس غالباً اوقات طالب علم در طلب ا
  بحث كنند.

را  یرفته باقبرده رسول فرمود كه آنچه خود رفته  یاند و بهرطرف نوشته كتاب ران یاز یالله بعض ا رسولیگفتم 
  اظهار مكن.

  
  فصل

ست؟ رسول فرمود كه یست و معصوم كیالله عصمت چ ا رسولیه و آله سؤال كردم كه یالله عل یاز رسول صلبدانكه 
من شد چنانكه من بعد یشان ایدست و زبان خود را در فرمان خود آورد و از ا هر كهعصمت امانست از خود 

عصمت  یو معن ینرسد معصوم گشت. چون جواب رسول را معلوم كرد یبه و یو ندامت یشان زحمتیبواسطه ا
 ییك را بجایست اما علما از جهت ادب هریك معنیت به یاكنون بدانكه عصمت و حفظ و عاف یرا دانست

كه او در  ندیگو یماست  ست اگر با وىلیند كه او در عصمت خدایاست گو ین امان با نبیاگر ا كنند یماستعمال 
 خواهد یمامان  خواهد یمت یعاف هر كهست پس یت خدایند كه او در عافیو اگر با مؤمن است گوست یحفظ خدا

 یبه و یو ندامت یشان زحمتیاز شهوت و غضب چنان بود كه بواسطه ا یكه دست و زبان و خواهد یم یعنی
 یفرمان یگز بهر یآنكس است كه اعضاء و جوارح و یاند كه در عصمت خدا عت گفتهیاز اهل شر ینرسد و بعض

است كه آنكس  یت خدایشان تصور ندارد. و در عافیاز ا یفرمان ینكند و ب یفرمان ینكرده باشد و هرگز ب
را اعضاء و جوارح  هر كهن ساعت نكند و در فرمان او باشد پس یكرده باشد اما ا یفرمان یب یاعضاء و جوارح و

 ري است و اسريست اسیرا اعضاء و جوارح در فرمان ن هر كه لقب اوست و ري است و امريدر فرمان است او ام
   دست و زبان و بنده فرج و شكم است.ريلقب اوست اس

  فصل
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  در فهرست رساالت
ظاهر  ی(ص) چند است و خالف از كجاست و ك ان آنكه مذاهب مختلف در امت محمدیدر ب »الكتابةفاتح«

  م كدامست.یشد و اصل خالف و مذهب مستق
  دارد. به وجودن وجود و آنچه تعلق ایدر ب -رساله اول
  ان انسان و آنچه تعلق بانسان دارد.یدر ب -رساله دوم
  ان سلوك و آنچه تعلق بسلوك دارد.یدر ب -ومیرساله س

  د دارد.ید و آنچه تعلق بتوحیان توحیدر ب -رساله چهارم
  ان معاد و آنچه تعلق بمعاد دارد.یدر ب -رساله پنجم
  ات و ممات.یامت و حیو آخرت و آنچه تعلق بآن دارد و شب قدر و روز ق ایان دنیدر ب -رساله ششم
  ست و چند نوع است.ی كه كدامست و حج گزاردن عبارت از چنيان هفت آسمان و زمیدر ب -رساله هفتم
جمال ق ایاز آن بطر یان قرآن و فرقان كه در آخر رساله اول بعضیالله و در ب الله و كالم ان كتابیدر ب -رساله هشتم

   گشت.ني شد و محرر و معنيل ضرورت مقرر و مبیبسب
صوم و صلوه و زكوه قت یان آنكه حقیان] و در بیمان و [احسان و عیقت اسالم و ایان حقیدر ب - رساله نهم

  ست.یست و بركیچ
ست یعت چیع چندست و نسخ شریان و شرایان آنكه ادیامت و در بیعت و قائم قیان صاحب شریدر ب - رساله دهم
  و چراست.

امت كه عالم یكه هست نبود و در ق نيچن نیاست و هرگز یت چیان آنكه ختم نبوت و ختم والیدر ب -الكتابةخاتم
  كه هست نباشد. نيچن نیاكه 

  
  فصل

عت باز سخن اهل حكمت باز سخن یشان بود در هر رساله اول سخن اهل شریبدانكه آنچنان كه درخواست درو
اوردم از جهت آنكه ین كتاب نیچاره است در این بیار ایو اخت شین درویاچه اعتقاد ان كردم اما آنیاهل وحدت ب

ك كس یداند بتواند گفت و نوشت بلكه از صدهزار كس  یزها را نداند و نه هرچه آدمیكه باشد همه چ ییهر آدم
چنان باشد كه  یكیواند گفت ز كه بتیبتواند گفت و از هزار چ یكیز كه بداند یدانا باشد و آنكه دانا باشد از هزار چ

ش همه كس را یدرو یبتواند نوشت كه نوشته بدست اهل و نااهل افتد و منظور نظر مستعد و نامستعد شود ا
ك آلت یل علوم بتفاوتند بلكه در جمله كارها از جهت آنكه هریان درتحصیق نباشد كه آدمیاستعداد ادراك حقا

و اگر چنان » سر لما خلق لهیاعملوا كل م« ینست معنید نتوانند ا كارخوريك غیاند پس هر یزیو مظهر چ یكار
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 است و نمودار آن ريكه عالم صغ یچنانكه در آدم ی نبودرينظام عالم كب یز بودیك چیكه جمله را استعداد  یبود
 یپس هر عضو ینبود یونظام وجود آدم یناقص بود یآدم یز بودیك چیرا استعداد  یآدم یاگر جمله اعضا

د كه ینما یش اگرچه بظاهر میدرو یخود كار خود تواند كرد. ا یك بجایدارد و هر یاستعداد كار یعضاء آدماز ا
كند و پا خدمت یچشم خدمت پا م كنند یمگر یكدیقت جمله كار یاما بحق كنند یمك از اعضاء كار خود یهر

و معده  كنند یممت معده كند و اعضاء ظاهره خدیكند و سر خدمت حواس میكند و دست خدمت سر میدست م
كه جمله در كار  دان یم نيچن كند و جمله اعضاء را همیكند و جگر خدمت جمله بدن میخدمت جگر م

نقصان خود خواسته قت یو خرب ندارند پس اگر سر نقصان پا خواهد بحق كنند یمگر یكدیگرند و خدمت یكدی
 ري كه در عالم صغنيچن  حكم را دارد. پس همنيز همیر اعضاء نی و سانيز چنینقصان سر خواهد ن یاست و اگر پا

 یهست و هرچه هست جمله اعضا هر كهكه  دان یم نيز همچنی نريدر وجود عالم كب یرا مشاهده كرد ین معنیا
د كه ینمای منيتوانند كرد و اگرچه ظاهر چنیك كار خود میدارند و هر یز استعداد كاریك و هرچیگرند و هریكدی
كند یت میت و محافظت رعیگرند پادشاه تربیكدیو معاون  كنند یمگر یكدیجمله خدمت  كنند یمك كار خود یهر

كند نجار خدمت حداد اهل شهر خدمت اهل ده یكند آهنگر خدمت درودگر میت مدد و معاونت پادشاه میو رع
افراد موجودات كند و در جمله یعالم كار جاهل و جاهل كار عالم م كنند یماهل ده خدمت اهل شهر  كنند یم

ك كه ممد و معاون آن دگر یقت نقصان خواهنده است پس هریك بحقیپس خواست نقصان هر دان یم نيهمچن
ن باشد جاهلست یمنكر غرض نه ا یرا در امر معروف و نه هر كهقت ممد و معاون خود بوده باشد و یباشد بحق

ار یت بسیست اگرچه مروت و احسان خاصنست غافلیت نه ایصدقه ن یرا در مروت و احسان و اعطا هر كهو 
  ن باشد.یا یت وید كه نیدارد اما با

  م.یتا سخن دراز نشود و از مقصد باز نمان
  

  فصل
ن كتاب ذكر نكردم تا نظر نامحرمان یدر اش است ین درویار این سخنان آن بود كه آنچه اختیاز ابدانكه غرض 

  باشد: یكین سه مذهب یرا از اكه باشد البته او  ییرا كه هر آدمیفتد زیبر آن ن
: یمعن نستیقه بود اول او را آن مذهب باشد. ایان كدام طایمذهب مادر و پدر و عوام شهر بود تا در م - اول

  ».نصرانهیهودانه او یمجسانه او یفأبواه  ةالفطر یولد علیكل مولود «
الم باشد ظالم شوند و اگر زاهد زاهد شرت اهل شهر عادل باشند اگر ظیمذهب پادشاه وقت اگر عادل باشد ب -دوم

از جهت آنكه همه كس قرب پادشاه را طالب  یشافع یشوند و اگر شافع یمذهب باشد حنف یشوند و اگر حنف
ن یشه دارد پس بایاز پادشاه خوف و اند ینید ارادت و محبت پادشاه باشند هركس كه بیباشند و همه كس مر

  ».ن ملوكهمید یالناس عل: «ینست معنیبمشابهت منسوب كنند اسبب جمله در مناسبت كوشند و خود را 
 ید كه معنرينه مذهب او گیورزد هرآ یار بود تا در حق كه ارادت دارد و با كه صحبت و دوستیمذهب  -ومیس

 یان وین مذهب میپس ا». لهین خلید یالمرء عل: «ینست معنیون است اريصحبت موافقت درون و مشابهت ب
ن یقت ایداشت و  بحق دیبا یمده یل پوشی خلريست و از غین ین اطالعیل را بر ای خلريو غبود  یل ویو خل
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ن مقدمات معلوم یچون ا». أسرتذهابك و ذهبك و مذهبك: «ینست معنیاست ا یو یو خدا یان ویمذهب م
رآن اطالع ل را بیخلريل و غیخل ین كتاب نوشته شدیش است در این درویاكنون بدان اگر آنچه اعتقاد ا یكرد
را كه فساد آن یزان نظر كردن حرام است زیو نامحرمان را در سخن عز یو منظور نظر محرم و نامحرم بود یافتاد
كه در صحبت  ی بوده است كه جماعتنين چنیش از ایزان پیش از اصالح باشد بلكه همه فساد باشد و سنت عزیب
اند  م كردهیتسل یبه واند امانت را  دهیمحافظت بار امانت د اسرار وكه استعداد و قبول   هر اند در بوده یمشان یا

دارند و با اهل استحقاق و محرم در  یانت نكنند و از نااهل مخفین امانت خیاند كه در ا ت كردهیشان را وصیو ا
از  هر كه الله تا كنون یآله تا اكنون بلكه از وقت آدم صفه ویالله عل یالله صل ز وقت رسول انيان آرند پس همچنیم

د كه خود را اهل یقست بایطالب اسرار و حقا هر كهباخرب شد. پس  ییزها باخرب شد از صحبت دانایقت چیحق
خذالعلم من : «ینست معنید ایایبرن یكتاب كار  طلب كند كه از خواهد یمصحبت گرداند و در صحبت هرچه 

گر بوده  است و با اهل كتاب یا اهل صحبت دق سخن گفنت بیكه بوده است اورا طر ییو هر دانا» افواه الرجال
ان باشند اهل صحبت باشند و اهل كتاب هم باشند و عالمت اهل كتاب آنست كه هر روز یگر و تا عالم و عالمید

بهره بوند و عالمت اهل صحبت آنست كه هرگز ذكر  یب و بینص یاد مستقبل باشند و از وقت بیو  یدر ذكر ماض
  م.یب باشند. سخن دراز شد و از مقصود دور افتادیند و از وقت برخوردار و با نصاد مستقبل نكنیو  یماض

  
  فصل

فان باشند كه چون آغاز آن شود كه سخن فهم كنند نگاه نتوانند داشت  و یان و ضعیاز مبتد یبدانكه بعض
ار رسد پس یت بسشان مالمت و زحمین سبب كه از عوام باید و بایشان سخنها در وجود آیشان از ایار ایاخت یب

ند عوام از شنودن آن یخود را مشهور گردانند تا هرچه بگو یوانگیا بدیشان آنست كه زبان نگه دارند و ی اريتدب
  من باشند.یشان از زحمت عوام ایان نكنند و ایز
كه  ییف باشند و صرب و تحمل بار اسرار نتوانند كرد چنانكه جویاز سالكان و مخلصان ضع یش بعضیدرو یا
ماند  یون رود آنگاه نه جوريد تحمل نتواند آورد و از سر بیآ یار در ویل و آب بسیك باشد و ناگاه سیرد و بارخُ

د و تحمل آن نتوانند كرد و یشان فرود آیبا یكه ناگاه واردباشند فان ی ضعنيرسد كه همچن یگاهیو نه آب بجا
ان دارد و ینده را زیده نباشد بلكه نقصان باشد و گویشان ظاهر شود و از آن سخن شنوندگان را فایگاه از ایبناجا

افت البته نهان نتواند داشت از جهت آنكه قوت و یابد و گدا چون گنج یب یماند كه ناگاه گنج ییحال او بگدا
اها یها و درريها و آبگ رودخانه یاستعداد آن ندارد گنج از دست او برود و سر او هم در سر گنج رود و باز بعض

ار كه در قعر یبس والىل ّرد و همه را تحمل كند و هرچند دُیایدا نید پیشان آیار در ایل و آب بسیكه هرچند سباشد 
ف و نزارند اما یكسان صبور باشند اگرچه بصورت ضع ی بعضنيهمچنفتد. یا بود هركس را برآن اطالع نیدر

را  یمعان والىل ّردُار یكه باختد و اگر خواهند غرقه نگردن یدر هوا نشوند و بهر آب یو كبار كه بهر باد یقو یبمعن
  د.یایصدف صورت ظاهر نكنند تا نظر نامحرمان بر آن ن یاز بحر باطن خود ظاهر كند ب

اند  ه كردهیصورت تعب یرا در صدفها یمعان والىل ّردُاء یاء و اولیاكنون بدانكه انب ین مقدمات معلوم كردیچون ا
شوند و  یجوهر یرا قبول كنند باشد روز یمعان والىل ّردُل صدف صورت یتا بطف ندیگو یمو با خلق  كنند یمو 

 یشان جوهریصورت بشناسند و از آن برخوردار شوند و اگر ا یرا در صدفها یمعان والىل ّردُباخرب گردند و 
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ب مختلف ن مذاهین چندیافتد و در را در صدفها بشناسد و از آن برخوردار شود و ا ینشوند باشد بدست جوهر
اء را ندانستند و مصلحت درآن بود كه یاء و اولیقه سخن گفنت  انبیدا آمدند كه طرین سبب پیدا آمدند بدیكه پ

ن یاما ا دیرس یبه وار ید زحمات بسیصورت ظاهر گردان یصدفها یرا ب یكه در معان ییشان كردند كه هر دانایا
و سخن مرموز و در لباس  آوردصدف صورت خواهد  یرا ب یدر معان» قیالحقا كشف«ن كتاب یچاره در ایب

اند كتاب  شود كه هركس چه گفتهیگرانست كه گفته مینها نه سخن منست سخن دینخواهد گفنت از جهت آنكه ا
  آخره سخن متقدمان است. من اوله اىل یچاره است و سخن در وین بیخاص سخن ا» یمقصد اقص«

  مانم. یاز مقصود م شود ویخواهم كه سخن دراز نشود نمیهرچند م
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  میالرح الله الرحمن بسم
  الكتاب حةفات

ن ی(ص) چندست و ا ان آنكه مذاهب مختلف در مذهب محمدیدرب» قیالحقا كشف«الكتاب از كتاب ةفاتح
  كدامست. ن جملهیام از یست و مذهب مستقیاختالف از كجا ظاهر شد و اصل خالف چ

ك یفرقت شدند و جمله در آتشند اال   به هفتاد» میابراه«كه امت  دیفرما یم(ص)  كه رسول كنند یمبدانكه نقل 
به بعد از او » یسیع« ه و امتك فرقیشدند جمله در آتشند اال  ك فرقتی و به هفتاد» یموس«و امت  فرقت
 و سه فرقه شوند و جمله در آتش به هفتاده و امت من بعد از من ك فرقیه شدند جمله در آتشند اال قو دوفر هفتاد

  :ینست معنیه اك فرقیباشند اال 
  » ةالنار اال واحد یكلهم ف ة فرقنيو سبعة ثلث یعل یمن بعد یستفرق امت«

از  یكیسنت و  یعت دو از علمایاهل شر یاكنون بدانكه سه كسند از علما یمعلوم كرد ن مقدماتیاچون 
كه مذهب » محمد غزاىل« یكیدارد و » فهیابوحن«است كه مذهب » یدیابومنصور ماتر« یكیعه یش یعلما

شان هرسه در مذاهب و اصول مذاهب یعه دارد و ایكه مذهب ش» یخ ابوجعفر طوسیش« یكیدارد و » یشافع«
ه و یتق یتعصب و ب یم بیاورین هرسه كس را در دو فصل بشرح بیاند. پس ما سخن ا گران گفتهیسخن بهرت از د

ه توكلت یاال بالله عل ةم والحول والقویان كنیب ین معنیااند در  ق گفتهیاده و نقصان و آنگاه آنچه اهل تحقیز یب
  ب.یه انیوال

  
  فصل

ن هفتاد و دو یكه اصل ا ندیگو یم االسالم محمد غزاىل و حجه یدیخ ابومنصور ماتریس اهل سنت شیبدانكه رئ
  ل و جرب و قدر و رفض و نصب.یه و تعطیمذهب كه اهل آتشند شش مذهب: تشب

  بصفات ناسزا وصف ناسزا كردند و بمخلوقات مانند كردند. را  یخداه یاهل تشب
  وند اضافت كردند.به خداخود را  یرا منكر شدند و بندگ یل صفات خدایو اهل تعط

  ن اعتقادند كه هرگز برطرف نخواهد شد.یو برا دانند یمم یو اهل جرب بودن عالم را قد
  ا خالق افعال خود گفتند.را بخود اضافت كردند و خود ر یخدا ییو اهل قدر خدا

ق و فاروق طعن كردند و گفتند یالله وجهه غلو كردند و در حق صد كرم ی علنيالمؤمنريام یو اهل رفض در دوست
ون ريمان بیره ایفه و امام ندانست از دایعت نكرد و او را خلیب یبالفصل با عل محمد (ص)بعد از  هر كهكه 

  رفت.
 محمد (ص)بعد از  هر كهطعن كردند و گفتند  یق غلو كردند و در حق علق و فارویصد یو اهل نصب در دوست

  ون رفت.ريمان بیره ایفه و امام ندانست از دایعت نكرد و او را خلیق بیبا صد
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گانه بدوازده فرقه شدند دو هفتاد و دو فرقه جمع آمدند و جمله در آتشند بحكم لفظ  ن فرق ششیك از ایو هر
  ».ةاال واحد النار یكلهم ف«نبوت كه 

م یاند و مذهب مستق میرا كه برمذهب مستقیشان از اهل نجاتند زیاند و ا  آن هفتاد و دو فرقهريپس آن واحده غ
 در وقت نيقین شش مذهب بیرا كه ایه و جرب و قدر و رفض و نصب نباشد زیل و تشبیتعط یآنست كه در و

معلوم است كه در  ن مذاهبیاك از یه ابتداء هرآنك جهتدا آمد از یپ محمد (ص)نبود و بعد از  محمد (ص)
از اهل اسالم مذهب   یم باتفاق بعضیدا آمد و سبب آن چه بود. پس مذهب مستقیكدام وقت و كدام شهر از كه پ

  دت صحابه آنست كه:یسنت و جماعت آنست كه سنت رسول و عق یسنت و جماعت است از جهت آنكه معن
چ یم است و هیو منزه است از صفات ناسزا و ذات و صفات او قداست و موصوف بصفات سزا  یكیخدا 
 یعنیست ی ذات او نري ذات او و غنيست و صفات او عیست و او محل حوادث نیحادث ن یاز صفات و یصفت

ست و یز و مكان نیك و زن و فرزند و حیو مثل و شر ضد و ندو او را » ةه كالواحد من العشرريالهو وال غ«
و  یبه وو قائم  یز از ویست كه همه چین یزیست و بچین یزیست و بر چین یزیباشد و او از چ امكان ندارد كه

نه یز است و در آخرت اهل بهشت را هرآیا جایدار او در دنیاست بچشم سر و د یدنیاست و او د یبه و یباق
خالق  ین است و جز ومای و شر و كفر و اريمست و او فاعل و مختار است و خالق خیخواهد بود و كالم او قد

از  یچ صفتیستند اما فاعل مختارند و هیست خالق عباد و افعال عباد است و عباد خالق فعل خود نیگر نید
از صفات مخلوقات بصفات او نماند هرچه در خاطر و وهم  یچ صفتیبصفات مخلوقات نماند و ه یصفات و

و  یئیس كمثله شیدگار آنست لیآفر یت وسیآن ن یآنست و یا از مثال كه ویال و وهم ید از خیآ یكس
اء از یست و فرستادن انبیواجب ن یز بر ویچ چی و فعل او ازعلت و غرض پاك و منزه است و هريالبص عیهوالسم

ن و یاست و بهرتیخاتم انب محمد (ص)ست و یگر معصوم نید یاء كسی از انبرياء معصومند و بغیفضلست و انب یو
فه و امام بحق بود و یخل ید از او ابوبكر و عمر و بعد از عمر عثمان و بعد از عثمان علان بود و بعین آدمیداناتر
تمام نشد و اجماع علماء بعد از صحابه حجتست و اجتهاد و  یان بودند و امامت بر علین آدمین و داناتریبهرت
ن بود سخن یاقست. ارا اتف» یشافع«و» فهیابوحن«كه گفته آمد  ن جملهیااس از علماء درست است و در یق
  كه گفته شد.» محمد غزاىل«و » یدیابومنصور ماتر«

  
  فصل

ن هفتاد و سه مذهب دو مذهبست مذهب نواصب و مذهب یكه اصل ا دیگو یم یخ ابوجعفر طوسیشبدانكه 
از دارفنا بدار بقا رفت از صحابه چهل هزار كس حاضر بودند  محمد (ص)را كه آنروز كه حضرت یروافض ز
عت نكردند و یكس از صحابه كه با ابوبكر ب هجدهفه ساختند مگر یعت كردند و او را خلیابوبكر بجمله با 

» رفضونا«كس را گفتند  هفدهن یگر پس صحابه ایكس د هفدهالسالم و  هیعل ینبودند عل یبخالفت او راض
ابه را گفتند كس صح هجدهن یشان روافض آمد و این سبب لقب اید بدید و از ما جدا شدیترك كرد یعنی
ن سبب لقب یبود و بد یآنكه در حق او نص ید بینصب خالفت ابوبكر كرد یعنی» بكر بالنص ینصبتم الب«
ك نام خصم بر یرا خود بر خود نهادند و  ك نام یندو فرقه دونام شد یرا از ا یكیشان نواصب آمد. پس هریا
شان را نواصب یكس ا هجدهن یاعت گفتند و امان و اهل سنت و جمیشان نهاد و تمام صحابه خود را اهل ایا
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آنگاه –شان را روافض خواندند یعه گفتند و تمام صحابه ایمان و شیكس خود را اهل ا هجدهن یخواندند و ا
ك فرقه یفرقه گشتند جمله در آتشند اال  هجدهمذهب نواصب به پنجاه و پنج فرقه شدند و مذهب روافض به 

اند و  میرا كه بر مذهب مستقیو آن واحده از اهل نجاتند ز» ةالنار االواحد یم فكله«ه فرموده نبوت كبحكم لفظ 
 یق كنند و معنیمان آورند و هرچهار را تصدید و عدل و رسالت و امامت ایم آنست كه به توحیمذهب مستق

دانند  یقیند و او را احد حقیم كثرت و اجزاء نگویش روا ندارند و در ذات قدیم را بیك قدید آنست كه یتوح
بذات دانند و مانند  یم را عالم بذات و قادر وحیند و آن قدیم گویك قدی یعنیبجمله جهات و بجمله اعتبارات 

او را صفات و صفات  یعنیند یآیالزم م» قدما« نيچن نیاات كه یبح ین نه عالم بعلم و قادر به قدرت و حیا
م ی ذات اوست و قاريصفات افعال حادث و غست و ی ذات او نريمست و غیاحوال است صفات ذات او قد

و شرور  یح و معاصیخالق قبا یعنیند یعدل آنست كه او را عادل دانند و ظالم نگو یست و معنیبذات او ن
فه یده و فرستاده و خلیار و رسول برگزیند باختیو بنده را خالق افعال خود گوند و خالق افعال عباد ندانند ینگو

فه رسول  است و ارسال رسول برخدا واجبست و نصب امام هم بر یو فرستاده و خل دهیو امام برگز خداست
ن سخن آنست كه بدانند كه بر خداوند واجبست كه یخالل واجب نكنند و مقصود از اشان ایواجب و ارسول 

كننده معصوم و آن خربم خرب كند یرا از راه مستق یده و برسالت به بندگان فرستد تا بندگان ویاز بندگان برگز یكی
 یكینصب امام آنست كه بدانند كه بر رسول واجبست كه  یحجت باشد و معن یر تا قول ویر و كبایباشد از صغا

ر تا یر و كبایفه هم معصوم باشد از صغاین خلیباشد و ا یو یبجا یند تا بعد از ویاز امتان خود بخالفت برگز
  از امام خاىلنيزم یند تا هرگز رویبخالفت خود برگز یكیفه هم واجبست كه ین خلیحجت باشد و بر ا یقول و
ست مگر یست و اجماع امت حجت نیاده كردن روا نیعت زیدر شر یو اجتهاد خود حكم یاس و رأیكه بقنباشد 

بعد  ید و علیفه خود گردانیو خل یو وص دیبرگزرا  یالله (ص) عل باشد و محمد رسول یان معصومیكه در آن م
اند كه اول  نيند هم چنیائمه كه فرزندان و یاء و رسوالن بهرت است و باقی(ص) از جمله انب لهال از محمد رسول

  ائمه همچون آخر است و آخر همچون اول. 
  كه گفته شد. یخ ابوجعفر طوسیسخن ش ینست تمامیا

  
  فصل

اده و یز یه و بیتق یتعصب و ب ین بود كه گفته شد بیعت گفته بودند این سه كس از علماء شریآنچه ابدانكه 
از جهت آنكه  دیشا ینماند و اعتماد را  ن جمله تكلف است كه كردهیان ایمحققان و دانا كیبه نزدنقصان اما 

چ تعلق ندارد و ین هفتاد و سه مذهب هیافتم كه آن بایت پارس صد مذهب یكه من در وال دیگو یم ییدانا
ن یك ایو هر  ندیگو یمث یاست و جمله از قرآن و احادموجود  ن صد مذهب حاىلید و اینما ین نمیچوجه بایبه
صد  یتیكه در وال یكند پس وقتیفهم نم یان مذهب ماست اما كسیكه: از اول قرآن تا آخر ب ندیگو یم نيچن

پس اگر درست شود كه آن ن هفتاد و سه مذهب نظر كن كه در عالم چند مذهب بود؟ ی از اريمذهب باشد بغ
كه  دیگو یمد و آن دانا یاگر درست نشود خرب آحاد را اعتماد نشا د كرد ویبا یلیتأو (ص) است ث از رسولیحد

ن چهار مذهب كه اصل ی: تناسخ و حلول و اتحاد و وحدت پس ما ا-ن صد مذهب چهار مذهب استیاصل ا
  گر باز نشناسند.یكدیار غلط كنند و ازین چهار مذهب بسیم كه مردم در ایان كنین صد مذهبست بیا
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  لفص
در  یاز اصول و بعض یبدانكه اهل تناسخ مذهب حكما دارند اما در چند مسئله بعض -ان مذهب تناسخیدر ب

  نها جدا گشت.یشان از این سبب نام ایفروع با حكما اختالف كردند تا بد
  
  فصل

را  زیرا ضبط نكند آن چ یزیتمام اصول و فروع چ یار دارد و تا كسیمذهب تناسخ اصول و فروع بسبدانكه 
  ن مختصر تحمل نتواند كرد.ینداند و تمام اصول و فروع آن مذهب را ا دیبا یمچنانكه 

  د.ین مقدار بسنده آیم كه عاقل را ایاوریق اختصار بین مذهب است بطریپس آنچه قاعده و قانون ا
ز را یشش چد كه ین مذهب را بداند بایخواهد كه ا  هر كهز است پس ین مذهب شش چیابدانكه قواعد و قانون 

ز ین شش چیز را از این شش را بداند و سه چید كه این مذهب به كمال رسد بایخواهد كه در ا هر كهبداند و 
 یو آنچه عمل یست و سه علمیز سه عملین شش چیش برنگردد و از ایحاصل كند و ملك خود گرداند چنانكه ب

قتست. یست سوم حاصل كردن علوم حقا» مسخ«است دوم » نسخ«است بمجرد علم تمام نشود. اول معرفت 
. یا و لذات و شهوات بدنیتجرد و انقطاع است از دنك است. پنجم حاصل كردن یچهارم حاصل كردن اخالق ن

  .یو لذات روحان قیاق است بآخرت و بادراك حقایششم حاصل كردن رغبت و اشت
  
  فصل

  ان نسخ و مسخیدر ب
ز صورت اول ا بهرت ایگر مانند صورت اول ید یا كند و صورتره یصورت یزینسخ عبارت از آنست كه چبدانكه 

   منها او مثلهارياوننسها نأت بخ ةید: ما ننسخ من آريبگ
ن مقدمات ید چون اريگر فرود صورت اول بگید یرها كند و صورت یصورت یزیو مسخ عبارت از آنست كه چ

ارات بطلب كمال یق بواسطه نور ثوابت و ساز راه اف یاز عالم علو یاكنون بدان كه از نفس جزو یمعلوم كرد
 یاست: لقد خلقنااالنسان ف ی ونيالسافل سد و خاك اسفلريد تا بخاك میآیم ین عالم سفلیج بایو تدر به مراتب
 یرسد و بنفس كل ید تا بعالم علویآیج برمیو تدر به مراتب. و باز از خاك نيسافل م ثم رددناه اسفلیاحسن تقو

 است نيالعالم  حضرت رباست از جهت آنكه نفس كل و عقل كل در جوار  ی وینيعل یاعل یوندد و نفس كلیپ
  كه علت اول و فاعل مطلق است.

  م.یروشنرت بگو یم كه تمام فهم نكرددان یم نيچن
  
  فصل
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ط عالمست و یفلك نهم است كه فلك افالك باشد و مح یدارد. اوج و یضیو حض یاوج ینفس جزوبدانكه 
 ةست بخاك تنزل الملئكیآمدن و یل ودارد و نزو یو عروج ت كه مركز عالم است و نزوىلض او خاك اسیحض

والروح و مدت آمدن و رفنت از هزار  ةن منزل بفلك االفالك تعرج الملئكیوالروح و عروج او بازگشت است از ا
 ةسن فـ النين مقداره خمسوم كای یه فیوالروح ال ةست تعرج الملئكیاده نیهزار سال زست و از پنجاه یسال كمرت ن

  م.یان نسخ و مسخ كنیآن بود كه تا ب ن جملهیام غرض از ید و از مقصود دور افتادیسخن دراز كش
  
  فصل

ابد. بسبب گشنت افالك ییباشد و پرورش مین گاه در منزل خاك میچون بمنزل خاك رسد چند ینفس جزوبدانكه 
آنست تا نفس  ن جملهیاساند و مقصود از ريد میض بخاك و موالیگردد و آثار و فیم گرد كره خاك میو انجم كه دا

ن گاه یو چنددیآ یعت است باز از منزل خاك بمنزل نبات مین منزل خاك نام او طبیابد و در ایپرورش  یجزو
ناطق ريوان غین منزل بمنزل حیاست باز از ا» یعینفس طب«ن منزل نام او یابد در ایین منزل پرورش میگر در اید
ن منزل یاست و باز از ا» یوانینفس ح«ن منزل نام او یابد در ای ین منزل پرورش میگر در این گاه دید و چندیایم

» ینفس انسان«ن منزل یو نام او در اابد ی  ین منزل پرورش میگر در این گاه دید و چندیآ یوان ناطق میبمنزل ح
ن یقول است اگر كمال خود حاصل كرده است در اود كه عالم نفوس و عرين منزل بمنزل افالك میاست باز از ا
وان ناطق كمال حاصل نكند و یو اگر در مقام ح» نسخ«ن بود مراتب یاست. ا» ینفس ملك«منزل نام او 

ناطق ريوان غید و از منزل حیناطق فرود آريوان غیانات مشغول باشد بعد از مفارقت باز بمنزل حیو خ یبمعاص
ن بود یابد ایقصاص  اتیجناعذاب كشد و بمقدار  ید و بقدر معاصیجماد فرود آ باز بمنزل نبات و باز بمنزل

وان ناطق رسد و كمال خود حاصل كند و بعد از مفارقت ید و بمنزل حیبرآ به مراتبآنگاه باز » مسخ«مراتب 
 نيد. همچنیفرود آ به مراتبگر كمال خود حاصل نكند بعد از مفارقت باز ین نوبت دیوندد و اگر ایبعالم خود پ

و دوبار و ده بار و صدبار تا آنگاه كه كمال خود حاصل كند. چون كمال خود حاصل كرد بعالم خود  ك باری
  خن بشرح در رساله معاد خواهد آمد.ن سیوندد و ایپ

  
  فصل

  یقیان علوم حقیدر ب
ق بنفس دارد دوم معرفت نفس و آنچه تعل - ز است: اولیچهار چ یقیكه علوم حق ندیگو یماهل تناسخ بدانكه 

و  یكه علت مطلق و فاعل اول است و تمام علل و معلوالت كه مراتب موجوداتست و آنچه ببار تعاىلیمعرفت بار
دارد چهارم معرفت آخرت است و آنچه  تعلقا یاست و آنچه بدنیم معرفت دنیمراتب موجودات تعلق دارد س

بود  ین سه فصل كه گفته شد علمیا د كه داند.یبا یل قطعیو دال ین جمله بربهان عقلیبآخرت تعلق دارد و ا
ك و حاصل یحاصل كردن اخالق ن یعنیاست  یگر عملین سه اصل دیو ا یقیو علوم حق» نسخ و مسخ« یعنی

اق بآخرت و یو حاصل كردن رغبت و اشت یدن از لذات و از شهوات بدنیا و بریكردن تجرد و انقطاع از دن
  .یق و لذات روحانیبادراك حقا
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ه ین آیاز ملئكه مقرب باشد و ا یكیز بعمل آرد یو سه چ یل قطعیو دال یز بداند بربهان عقلین شش چیا هر كه
 یف یفادخل ةیمرض ةیربك راض اىل یارجع ةتهاالنفس المطمئنیا ای«است:  یو ن خطاب بایو ا یاز جهت و

  »یجنت یو ادخل یعباد
  
  فصل

  ان مذهب حلولیدر ب
ها یف ةورالسموات واالرض مثل نوره كمشكوكه: الله ن دیفرما یم تعاىلیكه خدا ندیگو یماهل مذهب حلول بدانكه 

ث موافقست با ین حدیا» هم من نورهیرش عل ثم ةظلم یان الله خلق الخلق ف: «دیفرما یم رسول (ص)مصباح و 
در ظلمت  هر كهد و یق را اول در ظلمت آفریو تقدس همه خال تعاىلیه را چون خداین آیه مفسر است مر این آیا

نا و یق بید تا خالیق بپاشیو تقدس بفضل خود از نور خود بر خال چ نداند باز خداوند تعاىلیند و هیچ نبیباشد ه
كه در ماست نور اوست كه او را  یینایو ب ییو شنوا یین دانایرا بشناختند پس ا یشنوا و دانا شدند و خدا

ن یچون ا نست سخن اهل حلول.یا» یلماعرفت رب یالفضل ربوو ل یبرب یعرفت رب« ینست معنیا شناسدیم
نا و یاست كه دانا و ب ینور خدا ی: چون در هركسكنند یمشان سؤال یاكنون بدانكه از ا یشان معلوم كردیسخن ا

و  یینایو ب یین دانایا ندیگو یما كل نور خداست؟ یكه در ماست جزو نور خدا  ییو شنوا یین دانایاشنواست 
ه ندارد و یست و امكان تجزیو منقسم ن یرا كه نور متجزیكه در ماست نه جزو نور است و نه كل نور ز ییشنوا

ده نماند از جهت آنكه نور عالم ملك كه جسمست و ین سخن ظاهر است و بر عاقالن پوشیمحتاج مكان نه و ا
ست قابل یقیو نور حقست یه ندارد در خارج پس نور عالم ملكوت كه جسم نیاست امكان تجز ینور مجاز

ست پس یست و محتاج مكان نین یه نباشد هم در ذهن و هم در خارج چون معلوم شد كه نور منقسم و متجزیتجز
ن محالست و كل نور خدا هم در ما نباشد از جهت آنكه یباشد و ا یجزو نور خدا در ما نباشد كه اگر باشد متجز

 د باشد عمرو از نور خاىلیاگر كل نور در زگر آنكه یست. دیو محتاج مكان ن ینامحدود و نامتناه ینور خدا
  اجزاء نباشد.را كل و  یقیگر احد حقینور او موجود تواند بود. د یب یزین محالست كه چیباشد و ا
ت یحد و نها ین سخن آنست كه نور خدایقت ایست و حقیدر ما ن ی معلوم شد كه كل و جزء نور خدانيقیپس ب

ن یط و ایء محیمن لقاء ربهم اال انه بكل ش ةیمر یاال انهم ف: ینست معنین عالم را ایر اط است میندارد و مح
   و آسمان.نيان زمیاست م چون خردىلعالم در جنب عظمت او 

شان ید و سخن ایفه دین طایار كس از ایچاره بسین بیچوجه نسبت نتوان داد و ایرا كه محدود را با نامحدود بهیز
گر ناگاه یاز روزها بوقت نماز د یكه روز كرد یمت یدم حكایشان را دین ایمعتربان و داناتر از یكید یشن یبتمام

ت یدم كه حد و نهاید یكرد و ظاهر شد نور یبرمن تجل تعاىلیش چشم من برداشتند و نور خدایاز پ حجاب
ند كه در نور آفتاب ان نداشت و خلق عالم در آن نور چون ذرائر بودی و كران و منيمینداشت و فوق و تحت و 

ان كه در آب غرق باشند و از آب یهمچون ماه خرب نداشتندچارگان در آن نور غرق بودند و از نور یب باشند وىل
 و رينند و ندانند و من در آن نور متحیگر پرسند و طلب آب كنند و آب را نبیكدیخرب ندارند و همه خرب آب از 

خوردن نبود و اگر  یزیسار نبود و امكان سخن گفنت و چی و نيمیردن بان بودم و امكان حركت كردن و نظر كريح
  در حجاب شدم و از آنحال بازآمدم. تا باز من یدر خوف هالك بودم یدیچنانچه آن حال دراز كش
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نه خرب یو از مكاشفه و معا كنند یمتها ی حكانين چنی است و انيفه چنین سخن آن بود كه اعتقاد آن طایغرض از ا
 و مثال ريت ندارد و نور او را نظیم. چون نور خدا حد و نهایتا سخن دراز نشود و از مقصود بازنمان دهندیم

چون نور آفتاب كه از مشرق تا بمغرب گرفته  هم تعاىلیب فهم را بدانكه نور خداینتوان نمود اما از جهت تقر
تافته است منور و  یه بآن نور كه در ونتافته است و هرخان یست كه در ویچ خانه از مشرق تا بمغرب نیاست و ه

آن نور كه از مشرق تا بمغرب  یعنیشود ید و كل و اجزاء گفته مینماین سبب در نور كثرت میروشن است پس با
ك نور یخوانند اما عاقالن دانند كه ین انوار كه در خانه هركس تافته است اجزاء میو ا ندیگو یمگرفته است كل 

نست یب فهم گفتم ایتقر یكثرت و اجزاء تصور ندارد و اسم كل و اسم جزء از برا یقیك نور حقیست و یش نیب
  سخن اهل حلول. یتمام
  ان مذهب اتحاد:یم در بیس

 یث كه اهل حلول نقل كردند درست است و ما را در آن شكیه و احادین آیكه ا ندیگو یمبدانكه اهل اتحاد 
نا كه در ماست خداست و نور اوست كه یفتند كه دانا و شنوا و بگر آنكه گی است و دنيز همیست و متمسك ما نین

اتقوا فراسة الموءمن فانه « ینست معنیست و این ین خالفیشناسند همه راست است و ما را هم در ا یاو را م
اب ن عالم گفتند و خلق عالم را در ذات او همچون ذرائر در آفتیط ایبذات مح را  یخدانكه یاما ا» نظر بنوراللهی

  گفتند خطاست.
  

  فصل
هااند اگرچه شمع  نهیاست و خلق عالم بمثابه آ یبمثابه نور شمع تعاىلیكه نور خدا ندیگو یمبدانكه اهل اتحاد 

ن شمع است كه در ینا است از اینه كه شنوا و دانا و بیدا آمده است و آئیپ ینه شمعیست اما در هر آیش نیب یكی
اما  نندیب یمو  دانند یمال دو شمع ید و اهل حس و خینمایت كه ماست پس اگرچه بصورت دو شمع اس یو

ن ین است سخن اهل اتحاد و ایا دانند یمك شمع یو  نندیب یمك شمع یاست و اهل دانش  یكیقت هردو یبحق
نه است و یكه در آ یشمع ندیگو یم یكیشان دو شمع را یكه ا ندیگو یم ین معنیفه را اهل اتحاد از جهت ایطا

  ان است.یكه در م یشمع
  

  فصل
ست یشود و اگرنه نور خدا محسوس نیب فهم گفته مین سخن از جهت تقریكه ا ندیگو یمبدانكه اهل اتحاد 

است و نور ما  یفتد نور خدا كلیال و كثرت و اجزاء در خاطر نیرا عكس و خ ید كه كسیوضوء و شعاع ندارد با
 یست و چون كلیو منقسم ن یمتجز یست كلیت نیت را نهاایست و با آنكه جزئیت نیات را نهایست و جزویجزو
را جزء و كل نباشد و نور  یرا كه كلیو منقسم نباشد جزو نور در ما نباشد و كل نور هم در ما نباشد ز یمتجز
معلوم نشود. بدانكه انسان  ن سخن را جز بمثاىلیباشد و ا ی نور كلنيع ینباشد بلك نور جزو ی نور كلريغ یجزو
ست و یو منقسم ن یست متجزیت نیات انسان را نهاینكه جزویست و با ایت نیات انسان را نهایت و جزواس یكل

د انسان است و عمر انسان یست بلكه زی انسان نريد غیست و زید نیست و كل انسان هم در زید نیجزو انسان در ز



 

 

۱۹ 
 

  سخن اهل اتحاد. ین است تمامی. اینتهیماال و خالد انسان اىل
  

  فصل
سخن اهل حلول و اتحاد آنست كه آنچه باطن عالمست عالم ارواح و معقول است نور خداست كه خالصه بدان

است و آنچه ظاهر عالم است كه عالم  یست و باقیست و زادت و نقصان نیل نی و تبدیريو نور خدا قابل تغ
 یو نقصان است و فان ادتیل و زی و تبدیرياجسام محسوس است مظاهر نور خداست و مظاهر نور خدا قابل تغ

  حادث. یكیم و یقد یكی یباق یكیو  یفان یكیشان وجود دو باشد یا كیبه نزداست پس 
  ان اهل مذهب وحدت:یچهارم در ب

ز یچ تعاىلی از وجود خداريست و بغیست و آن وجود خدایش نیب یكیكه وجود  ندیگو یمبدانكه اهل وحدت 
را  یگر موجود باشد خداید یزیچ ی وجود خداريرا كه اگر بغیزست و امكان ندارد كه باشد یموجود ن یگرید

ست مثل و ین ضد و ند را یجمله عقال و علماء خداد و باتفاق یالزم آ ضد و ندك باشد و یدر وجود مثل و شر
گر اگر موجود باشد دو ید یزی وجود خدا چرينكه بغیگر ایك دیشره و الیپس الضد و الند و الشب یك نیشر

ست و ین یزیا منفصل و باتفاق جمله عقال و علما وجود خدا متصل بچیا متصل باشند ی به ضرورت وجود باشد
ست پس با یجسم ن تعاىلیند كه علت اتصال و انفصال جسم است و خداینه و اگر اهل كثرت گو یزیمنفصل از چ

دانكه اگر علت نباشد جواب ب یزیو منفصل از چ یزیمتصل بچ تعاىلیباشد خدا یگریوجود آنكه وجود د
و اگر علت اتصال و انفصال عرض  یكه عرض متصل و منفصل نبود ستیبا یم یاتصال و انفصال جسم بود

د كه یالزم آ به ضرورتو در هر دو اتصال و انفصال هست پس  یكه جسم متصل و منفصل نبود یستیبا یم یبود
 معلوم شد نيقیباشد چون بیآن وجود م ان عرض و جسم مشرتك باشد ویباشد كه م یزیعلت اتصال و انفصال چ

ا یا متصل باشد ی به ضرورتگر باشد ید ی وجود خدا وجودريكه علت اتصال و انفصال وجود است پس اگر بغ
گر نباشد. ید ی وجود خدا وجودريست پس بغین یزیست و منفصل از چین یزیمتصل بچ یمنفصل و وجود خدا

د كه وجود را اول یالزم آ به ضرورتكه دو باشد پس  دیشا ینمت و سیش نیب یكی معلوم شد كه وجود نيقیچون ب
د كه امكان ندارد كه معدوم هرگز یالزم آ به ضرورتگر ید و دیباشد و آخر هم باشد كه اگر باشد دو وجود الزم آ

 شهید پس آنچه موجود است همیموجود گردد و موجود هرگز معدوم شود اگر امكان دارد همان دو وجود الزم آ
وسته معدوم یشه معدوم بوده است و پیوسته موجود خواهد بود و آنچه معدوم است همیموجود بوده است و پ

  ار است.ین جمله آن بود كه مذاهب در عالم بسیخواهد بود و سخن دراز شد و از مقصود دور افتادم غرض از ا
  
  
  فصل

باشد و چون عدد مذاهب معلوم نباشد نرا معلوم  یكه عدد مذاهب مختلف كس ندیگو یمق یبدانكه اهل تحق
دند از یدا آمد كه مردم شنین خالف از آنجا پین مقدمات معلوم است كه ایاصول مذاهب هم معلوم نباشد اما ا
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اعتقاد كردند  یزیخداوند و صفات خداوند چ یدر هست یهست پس هركس ین موجودات را خداوندیاء كه ایانب
ل یگر را منكر شدند و دلیكدیگر اعتقاد كرده بودند جمله یكدیرخالف ت كردند جمله بیگر حكایكدیچون با 

شان راست و درست ین جمله دالئل ای گمان بردند كه انيگران و چنیاعتقاد د یاعتقاد خود و نف اثباتگفتند بر 
اشد بیق عقل دو نمیالعقل واحد چون طر قیراكه جمله را اعتقاد است كه طریشان خطا بود زیاست و آن گمان ا
  چ شبهت نماند.یت تمام معلوم شود چنانچه هیك حكاین سخن ترا به یروا باشد و ا یادت كیهفتاد و سه بلكه ز

ده یل را شنیت پینا بودند و حكایبود و اهل آن شهر جمله ناب یاند كه شهر ات آوردهیبدانكه در حكا» لیتمث«
  بودند......
ن یك از ایچ یرا ه ش بدانكه حق سبحانه و تعاىلیدرو یا یده و اعتقاد مذهب اهل حلول را دانستیچون عق

موجودات  یاند كه ماورا نقدر دانستهیتش ایافته نهایو ناند  هست ندانستهاشخاص اهل مذاهب مختلفه آنچنانكه 
اس یمست هركس بحسب وهم و قیاو قا به وجودنش ی و زمانست و وجود آفرنيدگار زمیاست كه آفر یظاهر ذات

موافق  یو نقل یچند عقل یلیاند و دل چند در باب شناخت او گفته یاند و حرف كرده اىلیو خ یفكرقدر حال  یعل
ل و یت كوران گذر افتاد و حرف پیرا بوال یكه شخص ماند یمت بآن ین حكایدا كرده اما ایاالت خود پیخ

ن یاند و ا نداشته یینایب ت چون هرگزیت نقل كرد و مردم آن والیحله از آن والل را جداجدا در هر میپ یاعضا
تر و داناتر از آن  ان خود كه عاقلیاز م یكیدند و مردم هر محله یده متعجب گردیبه نشنیات غریقسم حكا

دند هركدام یل رسیصاحب ف كیبه نزدشان چون یل فرستادند. ایق كردن قصه پیار كرده و بتحقیجماعت بود اخت
نقدر یتا آنكه ا دندیفهم یم ییده معنیو هركدام از آن شن دندیشن یمل را مختلف یدند اخبار پیسريجدا جدا چون م

ار ینند چون بعد از كوشش بسیل را ببیكه پتوان نمود. اراده آن كردند ینم ین معنیدن كشف این شنیدانستند كه با
ده ینل رسایدست بر كفل پ یكید دنیاز لمس آن عضو فهم یزیده چیك عضو او رسانیك دست بیدند هریل را دیف
 یو یدست بر پا یگریه نمود دیتشب» عمود«را به ده آنیدست بر سر او رسان یگرید ده كریتشب» سرپ«را به آن

 هركدام نيه كرد و همچنیتشب» تخت«ده آنرا به یدست بر پشت او رسان یكیه كرد و یتشب» عماد«ده آنرا به یرسان
ها  ند و چون هركدام بشهر خود آمدند و به محلهه كردیتشب یزیده بودند بچید به لمسده و یل شنیآنچه از پ

در محله  یگریبود و د یل همچون سرپیدر محله خود گفت كه پ یكیده بودند كردند یت آنچه دیبازگشتند حكا
گفت  یگریبود و د یل همچون عمادیدر محله خود گفت كه پ یگریبود و د یل همچون عمودیخود گفت كه پ

د بر خالف یگر رسیكدیده اعتقاد كردند و چون سخن جمله بیر محله آنچه شنبود و اهل ه یل چون تختیكه پ
 یبر اثبات اعتقاد خود و نف یكیل گفنت آغاز كردند: هر یگر را منكر شدند و دلیكدیگر گفته بودند جمله یكدی

ز جنگ در ل را در رویكه پ كنند یمگفت كه نقل  یكیدند ینام یو نقل یل عقلیل را دلیگران و آن دلیاثبات د
ل در روز جنگ یكه پ كنند یمگر گفت كه نقل یو دباشد  یل چون سرپید كه پینه بایدارند پس هرآیش لشكر میپ

 یگریباشد و د یل چون عمودید كه پیشكند پس باین سبب میزند و لشكر خصم را بدیخود را بر لشگر خصم م
باشد  یل چون عمادید كه پیسد پس بارينم یبه و یدارد و زحمتیاده برمیل هزار من بار زیكه پ كنند یمگفت نقل 

باشد.  یل همچون تختید كه پیپس با نندینش یمل ین كس مرفه و آسوده بر پیكه چند كنند یمگفت نقل  یگرید
ب مقدمات ین ترتیو با یا نیل است رسند یل هرگز بمدلول كه پین دالیشان بدیشه كن كه ایاكنون تو با خود اند

ل دورتر افتند و یند از معرفت پیشرت گوین نوع سخنان بیو عاقالن دانند كه هرچند ا یا نیابند یجه راست یهرگز نت
  اده شود.ید زیزد بلكه هرچند كه آیشان برنخیان این اختالف هرگز از میل است نرسند و ایهرگز بمدلول كه پ



 

 

۲۱ 
 

  
  فصل

با ند و بداند و یل است ببیچنانكه پ ل راینا شود و پیشان بیان ایاز م یكیو ت حق در رسد یبدانكه چون عنا
د مرا خداوند یا گر ندانستهید ید و باقیا ل دانستهیاز پ یزید چیكنیت میل حكاین چه شما از پید كه ایگو شان یا

كه  ییگوینكه تو میند اینا را باور نكنند و گویسخن ب مدم و دانستیل است دیرا چنانكه پ لید پینا گردانیب تعاىل
 یم و كسیینا مایدهد و اگر بیزحمتت م یوانگیال است و دماغ تو خلل كرده است و دیكرده ترا خ نایمرا خدا ب
اصرار كنند و از آن برهمان جهل مركب  یالشكور باق یل من عبادی: و قلینارا قبول نكند مگر اندكیسخن ب

س یو را ملحد و كافر نام نهند ولنا كند اینا شنود و قبول كند و موافقت بیشان سخن بیان ایبرنگردند و آنكه از م
ن موجودات را خداوند هست و یكه ا یدیكه شن دان یم نين مذاهب مختلف را همچنیاكنون ا ةنیالخرب كالمعا

گر یكدیكردند جمله برخالف ت یگر حكایكدیاعتقاد كردند چون با  یزیك در ذات و صفات خداوند چیهر
اه كردند و یكاغذها س یمعنن یل گفنت آغاز كردند و در اید و دلگر را منكر شدنیكدیاعتقاد كرده بودند جمله 

ل كردند و باعتقاد خود راست كردند یشان بود تأویث را آنچه موافق اعتقاد ایو احادها پر كردند و قرآن  كتابخانه
نجا وقف الزم یا له اال الله و بریعلم تأوینام نهادند و گفتند: ما » متشابه«ل نتوانستند كرد آنرا یو هرچه را تأو

 یث راست كردندیكه اعتقاد خود را بر قرآن و احاد ستیبا یمالعلم ابتدا كردند.  یكردند و از: والراسخون ف
ن جمله ی داند كه انيقید و تعصب را بگذارد بیاز انصاف تأمل كند و تقل هر كهشان برعكس كردند پس یا

ك اعتقاد ی یمقتض یو عقل یل نقلیراكه دالیدرست است ز یل عقلیو نه بدل یل نقلیاعتقادات كه دارند نه بدل
د كه او گمراه و یرا گو یگریروا باشد كه د یلست و جمله مقلدند و از مقلد كیش نباشد پس اعتقاد جمله بدالیب

  ستند.ین ل اوىلیالدل گر قبلیكدیهمه برابرند و از  یرا كه در نادانیكافر است ز
  

  فصل
شمار باشد و در آن شهر و در آن یار و اختالفات بی وقت افتد كه اعتقادات بسنيچن در هر كهش كه یدرو یبدان ا
انست و ین دوازده حرفت دانایز حرفت خود سازد كه ایم آنست كه دوازده چینباشد مذهب مستق ییت دانایوال

  تست:یسبب نور و هدا
  كان صحبت دارد.یآنكه با ن - اول
  شان كند.یا یآنكه فرمانربدار -دوم
  شود. یراض یآنكه از خدا - میس

  صلح كند. یآنكه با خلق خدا -چهارم
  نرساند. یآنكه آزار بخلق خدا -پنجم
  آنكه اگر تواند راحت رساند. -ششم



 

 

۲۲ 
 

  الله.  خلق یم المرالله و الشفقة علیالتعظزست ین شش چیا
  زكار باشد و حالل و حرام داند.یو پره یآنكه متق -هفتم
  ند.آنكه ترك طمع و حرص ك -هشتم
  نربد. ییو هرگز بخود گمان دانا به ضرورتد مگر یسخن نگو كس چیهآنكه با  -نهم
  ك حاصل كند.یآنكه اخالق ن -دهم
  اضات و مجاهدات مشغول باشد.یوسته بریآنكه پ -ازدهمی

  ازمند بود.یشه نیباشد و هم یدعو یب -دوازدهم
از مردان  یز باشد مردین دوازده چیا هر كهزست. در ین دوازده چیسعادات و تخم همه درجات اكه اصل جمله 

است بلكه  یوانینها نباشد اگر صورت عوام دارد و در لباس عوام است حیخداست و سالك حقست و در هر كه ا
است  یویاست د خواصاضل و اگر صورت خواص دارد و در لباس  بل هٌموان فرودتر اولئك كاالنعام یاز ح

  الجنة والناس صدورالناس من یوسوس فی یگمراه كننده مردم الخناس الذ
  

  فصل
  حتیان نصیدر ب

كه دانا و محقق  یاگر استعداد و قوت آن دار -اول - یريش گیق پیك طریق یكه از سه طر برتو باد ش یدرو یا
كن  یان دربند كاریم یون آرريان مذاهب مختلف بین میم را ازیمذهب مستق یو برهان عقل یل قطعیو بدال یشو

د و اگر ینگشا یزیآثارهم مقتدون چ یو انا عل امة یانا وجدنا آباءنا علد و ازگفنت: یایبرن ید كاریكه از تقل
نده یابم كه جوی یار كه نمیاز محققان طلب كن و عذر م یان و محققیاز دانا ییدانا ین نداریاستعداد و قوت ا

شان نباشد و چون یاز ا ه عالم خاىلستند كین زمان ما مردان خدا نیابنده است و خود را رخصت مده كه دری
م كن و یتسل یبه ومت شمار و صحبت او را سر همه نعمتها دان و خود را یدار و خدمت او را غن نگاه یافتی

پر گردان و هرچند  یو محبت و یو ارادت و یساز و باطن خود را ازو خود خاىل یوجود خود را از خود و را
 یشان را اختالط هركس و صحبت هركس تحمل نباشد مالزم در ویكه ابراند  كه ترا از خود دوركند و از در خود

و از اهل نجات  یافتیراه راست  یشد ینكند چون مقبول و قبولكه نتواند كه ترا  یباش و جهد كن كه چنان شو
به خود را كه   ندیتقوا یخ بین مشایعمل و نه ا یب ین علماین دانا و محقق نه ایش مراد من از ایدرو ی. ایگشت
خود  یدورترند. با وجود دور تعاىلیتر و از خدا شان هزار بار از تو مقلدتر و گمراهیخ مانند كرده كه ایو مشا علما
ه را بخوانند كه او ین آیخود را دانا و با نور شناسند و هر نوبت كه ا یكیت جهل و تاریو ازغا دانند یمك یرا نزد

ت خطا و هندوستان حوالت یقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض بواله موج من فویغشی یبحر لج یكظلمات ف
  :ینست. رباعی باشد كه عالمت جهل مركب انيد كه چنینه باین گمان نربند و هرآیكنند و هرگز بخود ا



 

 

۲۳ 
 

 ال در غرور افتادندیبخ یقوم
 ها بردارند معلوم شود چو پرده

  

 ت جهل در سرور افتادندیوز غا 
 فتادندتو دور دور دور ا یكز كو

  

س و منصب یو در مدارس بر بساط تدر یابی نرين دانا و محقق را در مساجد بر منابر وعظ و تذكیش ایدرو یا
. اال از یابیال و خودپرستان نیان اهل خیو در خانقاه بر سر سجاده در م یابیپرستان ن ان اهل كتاب و بتیدر م

ش دانا و یدرو یكند ا یكار ید و از جهت خداشناس و محقق باش ین سه موضع خدایك كس در ایهزار كس 
شان گردد و یشان باشد و حصار و سالح ایر قبها باشند كه آن قبها حارس و دورباش ایدر ز یمحقق و مردان خدا

شان همچون یش ظاهر ایدرو یطان باشد. ایله شیباشد آن نه قبه بود آن مكر و ح یسبب نزاهت و طهارت و
 یو سرور یسر یبخود راه ندهند و دعو ییو مقتدا ییشوایشان پیباطن خواص ا نچوظاهر عوام باشد و باطن 

شان باشد و ازمال یشان بكسب ایش ایحاجت خود مشغول باشند و تعبقدر  یو كار ینكنند هركس بكسب
اده از یشان زیو كوشش ا یسع ینكوشند و اگر ب یادتیزان باشند و در كسب طلب زیپادشاهان و ظالمان گر

بذكر و فكر مشغول باشند و  یه نكنند باقريال را بهانه ساخته ذخیو ع یريثار كنند پیشان حاصل شود ایحاجت ا
ا دوست ندارند و مجالست ارباب مناصب دشمن دارند یشرت اوقات بعزلت و خلوت گذرانند و اختالط اهل دنیب

ظت و مراقبه احوال و اقوال شان روزگار گذرانند و بمحافیران و مشاهده درویسر شود بصحبت عزیو اگر م
پر امواج و  یاین درین شهر پر غوغا و ازیگر روز را بشب و شب را بروز رسانند و انتظار مرگ كشند تا ازیكدی
السالم فرمود (فزت  هیعل ی علنيالمؤمنريابند چنانكه امیست خالص ین عالم پر حوادث كه نامش قالب انسانیاز

ش یم كه فرموده همه است پیق سین طریكرد ا یتوان ینمق كه گفته شد یهر دو طرن یاالكعبة). و اگر چنانچه   برب
 بدان نيقیش بیدرو یك نوبت گفته شد حرفت خود ساز ایز را كه یق نجات است و آن  دوازده چی كه هم بطرريگ

و از دن به همه كس طاعتست یشان و راحت رسانیا یكان و فرمانربداریان و مذاهب صحبت نیكه در جمله اد
شان یا یك بهشت است و صحبت بدان و فرمانربداریصلح كردن و اخالق ن یبودن و با خلق خدا یراض یخدا

 یكردن و اخالق بد دوزخست. ا یبودن و نكوهش خلق خدا یناراض یت است و از خدایدن معصیو آزار رسان
ق، ین سه طری ازري كه بغريش گیپ ینتوا یمو  یدان یمق كه گفته شد هركدام كه ین سه طریش بر تو باد كه ازیدرو
  ست.ین به خداگر یق دیطر

  ق الله و من فضله و نجح طوله.یالكتاب بتوفةتمام شد فاتح
  
  



 

 

۲۴ 
 

  میالله الرحمن الرح بسم
  نيو به نستع

  دارد به وجودان وجود و آنچه تعلق یكتاب در ب رساله اول از
 به ضرورتست از جهت آنكه یف نیو تعر به حدوداست. و دانسنت او محتاج  یهیمعرفت وجود مطلق بدبدانكه 

كون ین الیكون و اما ایالواحد اما ان  یئیم كه الشیدان یم به ضرورتگر آنكه یم و دیم كه موجودیدان یم یكیهر 
 یهیباشد معرفت وجود مطلق هم بد یهی بدنيمع یق پس هر وقت كه معرفت وجودیو تصور سابق است بر تصد

ن محالست.. یبود و ا یآن مجموع كسب یباشد و معرفت اجزا یهید كه معرفت مجموع بدیباشد و اگرنه الزم آ
ان یرا ندانند تفرقه م یزیان وجود و عدم اول تا چیكند در تفرقه كردن میوانات و اطفال با ما شریگر آنكه حید
كه اول وجود و عدم  معلوم شود به ضرورتپس  كنند یمان وجود و عدم تفرقه یمحال بود و م ی وريان غیو م یو

و  به حدودباشد و محتاج  یهیپس معرفت وجود و عدم مطلق بد كنند یمان هردو تفرقه یاند و آنگاه م را شناخته
ست تا وجود را یست از جهت آنكه لفظ عامرت و مشهورتر از وجود نیف نیا خود او را حد و تعریف نباشد یتعر

  ست.یف نیرا تعرا ماكان وجود مطلق یا یعنیف كنند یبآن تعر
  فصل

فهو موجود از جهت آنكه اشارت  ةاالشار قابل یئیست؟ گفت: شیجود چنا سئوال كردند كه ویس یبدانكه از ابوعل
السالم سئوال كردند كه وجود  هیعل ی علنيالمؤمنرياء امیا در خارج و ازشاه اولیا در ذهن یرا وجود شرطست 

  ست.ی وجود چريست؟ گفت: بغیچ
ا جمع شدند و یدر در یان روزیت آمده است كه ماهیكه در حكا ماند یمكند بآن یطلب وجود م كههر ش یدرو یا

ات ما در آبست و یو ح یكه هست ندیگو یمو  میشنو یمت آب و صفات آب ین گاهست كه حكایگفتند كه ما چند
م كه یم و ندانستیدیزها از آبست و ما هرگز آب را ندیات جمله چیما محالست بلكه ح یات و بقایآب ح یب

بدهد كه در كدام  یق خربیا بتحقید یم تا آب را بما نمایطلب كن ییكجاست اكنون بر ما الزمست كه دانا
دند و طلب آب كردند دانا یم. چون بخدمت دانا رسینیم و آبرا ببیم رویمست تا اگر ممكن باشد بآن اقلیاقل

  فرمود:
 مردهییگشادر طلب گره یا
 ه در خواب شدهبر لب بحر تشن یا

  

 مرده ییبا وصل بزاده از جدا 
 مرده ییبر سر گنج از گدا یو

  

زها یستند كه چدان یمدند و نیدیده بودند الجرم آب میگر ندیز دی آب چريان بغیكه ماهن از آنجهت بود یو ا
از مقصود باز تا سخن دراز نشود و » النعمة اذا فقدت عرفت«نجا گفته كه یدا گردد و از ایباضداد روشن و هو

  م.ینمان
  
  



 

 

۲۵ 
 

  
  فصل

  ان اقسام وجودیدر ب
قسمت كنند و باعتبار صفات خود هم قسمت كنند مثال  زیآن چباعتبار صفات ز را كه قسمت كنند یبدانكه هرچ

ا حادث و وجود باعتبار ما در یمست یچنانكه وجود باعتبار صفات خود در قسمت اول بر دو قسمست: قد
ز را كه یگر بدانكه هرچیا در كتاب و دیا در لفظ یا در ذهنست یدر خارجست قسمت اول بر چار قسمست: 

مختلف هم قسمت كنند مثال چنانكه وجود د كه باعتبار جهات یقسمت كنند و شا ك جهتیقسمت كنند باعتبار 
م بر ا ندارد هین جهت كه اجزا دارد یا حادث و ازیمست یا ندارد بر دو قسمست قدیكه اول دارد  ن جهتیااز 

ا عرض و ی هم بردو قسمست: جوهرست ريا بغین جهت  كه قائم بخودست یا مركب و ازیطست یدو قسمست: بس
د كه سه ید كه دو نوبت و شایكنواخت قسمت كنند و شایز را ید كه آن چیز را كه قسمت كنند شایگر بدانكه هرچید

ا عرض باز جوهر در قسم دوم یت د كه چهار نوبت مثال چنانكه وجود در قسمت اول جوهرسینوبت و شا
باز  یا فلكی یا انسانی یوانیا حیست یعیا طبیم یا عقل باز نفس در قسم سیا نفس یا جسم یا ماده یصورتست 
  م.ین افراد دارد. تا سخن دراز نشود و از مقصد دور نمانیدر قسم چهارم چند ینفس انسان

بر دو قسمست ازجهت آنكه عدم در ت عدم هم چون وجود باعتبار صفات خود در قسمت اول بر دو قسمس
مقابله وجودست. بدانكه گفته شد كه وجود باعتبار صفات ما در قسمت اول بر چهار قسم است از جهت آنكه 

ا در كتابت یا در لفظ یا در ذهن یا در خارج باشد یا معدوم و موجود یمعلوم در قسمت اول بر دو قسمت موجود 
خارج هم در ذهن و هم در لفظ و هم در كتابت موجود باشد مثال چنانكه آتش اما ز هم در یك چید كه یو شا

ند از آن جهت ینها همه را آتش گویق مجاز ایستند اما بطریقت آتش نیحق یو آتش كتابت یو آتش لفظ یآتش ذهن
را داللت  یاست و آتش لفظ یرا داللت بر آتش خارج یكه آتش ذهن ندیگو یمكه داللت دارند بر آتش و حكما 

ست و لفظ را یكتابت را جز بر لفظ داللت ن یعنیست یرا داللت بر آتش لفظ یاست و آتش كتابت یبر آتش ذهن
 یآنست تا وجود لفظ یست و ذهن را جز بر خارج از جهت آنكه حكمت در وجود كتابتیجز بر ذهن داللت ن

 یو حكمت در وجود لفظ یمن نبود ابتبه كتحاجت  یمعلوم شود كه اگر آنچه در لفظ منست ترا معلوم بود
 به وجودحاجت  یمرا معلوم شد یوجود ذهن یمعلوم شود كه اگر آنچه در خارج است ب یآنست تا وجود ذهن

  ز چهار قسم باشد.یو چون وجود باعتبار صفات ما در قسمت اول چهار قسم آمد عدم ن ینبود یذهن
  

  فصل
ا عدم و ممكنست كه عدم صرف یا وجود است یست یدم واسطه نان  وجود و عیعت میاهل شر كیبه نزدبدانكه 
ح كنند و گاه یعدم صرف شود. گاه وجود را بر عدم ترج به مرجحموجود شود و ممكنست كه موجود  به مرجح

  ح كنند.یعدم را بر وجود ترج
  فصل
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جود و عدم  وريت غیت است و ماهیماهان وجود و عدم واسطه است و آن یاهل حكمت م كیبه نزدبدانكه 
را كه یم است زیاء قدیات كل اشید و ماهیآ یدا میات را بواسطه مواد پیات و كلین صفات مر ماهیاست و ا

 به وجودمفروض و مقدور نباشد  یكه درعلم بار یزیرا كه محالست كه چیبود ز یاء در علم باریات كل اشیماه
كه در ذهن نقاش  یاشد ظاهر شود و نقشكه در ذهن كاتب مفروض نب ید همچنان كه محالست كه مكتوبیآ

م یاء قدیات كل اشید پس ماهیآ به وجودكه در ذهن استاد بنا مفروض نباشد  یید و سرایآ به ظهورمقدور نباشد 
ن محالست آنچه عوام اهل یو تقدس محل حوادث باشد و ا تعاىلیات حادث باشد باریباشد كه اگر ماه

 ريمند و غیقد یات كلیكه ماه ندیگو یم نيچن نیاشانند یاما آنچه خواص ااند  مطلقا گفته نيچن نیااند  حكمت
عالم بر  یاند كه حضرت بار نجا گفتهیحادثند و از ا یات جزوی كثرتند و ماهري وحدت و غريوجود و عدمند و غ

  ات.یات است نه جزئیكل
شود و محالست كه موجود  موجود به مرجحكه محالست كه معدوم صرف  ندیگو یمگر بدان كه اهل حكمت یو د

از  به مرجحند و باز یآیاز قوت بفعل م به مرجحاند  ات كه موجود بالقوهیمعدوم صرف شود. پس ماه به مرجح
  نست.یات و ممات ایكون و فساد و ح یوند و معنريفعل بقوت م
كه كون و  یموجوداتشه خواهند بود و یو هماند  شه بودهیست همیشان راه نیكه كون و فساد را با یپس موجودات
  وند.رياز فعل بقوت م به مرجحند و باز یآ یاز قوت بفعل م به مرجحشان راه هست یفساد را با

  
  فصل

ا عدم از جهت آنكه وجود با عدم یا وجودست یست یان وجود و عدم واسطه نیاهل وحدت م كیبه نزدبدانكه 
عدم منافات است پس وجود با عدم ضدان  ان وجود ویم یعنیست یضان باتفاق واسطه نیضانند و در نقینق

ز یك چیست در ین اجتماع نیالضد نيكه ضدان باشند ازجهت آنكه ب دیشا ینما ملكه و عدم و یضان یا نقیباشند 
ست با یست و ارتفاع هم نیان وجود و عدم اجتماع نیو م ك زمانیدر  زیك چیاما ارتفاع هست از  ك زمانیدر 

ان دو وجود باشد نه یضد م یعنی نيالمختلف نين باشند نه بیالوجود نيگر آنكه ضدان بیكه دارند و د یطیتمام شرا
  شان از عدم الوجودست.یان وجود و الوجود و مراد ایم

  
  فصل

  ان صورت و ماده و جسم و شكلیدر ب
 یا ممكن از جهت آنكه هر وجودیكه وجود در قسمت اول بر دو قسمست: واجب  ندیگو یمبدانكه اهل حكمت 

ا نباشد: وهوالواجب باز ممكن ی باشد: و هوالممكن ريخود محتاج بغ یا در هستینباشد كه  ن خاىلیكه باشد ازا
موضع باشد:  یا موجود فینباشد كه  ن خاىلیاز جهت آنكه هر ممكن كه باشد از عَرَضا یبر دو قسمست: جوهر 

ا یا جسم یا ماده یصورت بر پنج قسمست: موضع باشد: و هوالجوهر باز جوهر  یا موجود ال فیو هوالعرض و 
ا محل و یا حال باشد و هوالصورة ی  نباشد كه: ن خاىلیكه باشد از ا یا عقل از جهت آنكه هر جوهرینفس 
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ا متعلق یون نباشد رين از دو حال بیا نه حال و محل و نه مركب باشد و ایا مركب باشد و هوالجسم یهوالمادة 
  م. یروشنرت بگو ی دانم كه تمام فهم نكردنيا نباشد و هوالعقل چنیو التصرف و هوالنفس  ريالتدب باشد بماده تعلق

  صلف
و آنچه  كنند یماطالق  یز چنان از جهت آنكه صورت را بر چند معنیمشرتكست و جسم ن یبدانكه صورت اسم

از  ك قسمی از اقسام جوهر است و ك قسمیار خواص است از اهل حكمت آنست كه صورت دو قسم است یاخت
و اول را صورت ثابت و دوم را صورت مشرتك  یو دوم را صورت مقدار یقیاقسام عرض اول را صورت حق

ار خواص اهل حكمتست آنست كه جسم را بر یاما آنچه اخت كنند یماطالق  یند. و جسم را هم بر چند معنیگو
در ابعاد ثلثه و  ةاشد و ممسوح بود بالقوو محدود ب متصل زیآن چكه تمام یزیبر چ یكی كنند یماطالق  یدو معن

ز ممسوح و یو اگرچه تمام آن چر كردن یا ابعاد ثلثه تقدی نيكه ممكن بود در آن صورت بعد مع یبر صورت یكی
د كه باشد و اكثر آنكه جسم بر او یاطالق كنند هشت جوهر با یمحدود نباشد پس در حد اول اقل آنكه جسم برو

ند ازجهت آنكه محدود و ممسوح نباشد و یرا جسم نگو یباشد كه نامتناه یدود و متناهد كه محیاطالق كنند با
ت ید كه باشد صورت و ماده و اكثر آنرا حد و نهایاطالق توان كرد دو جوهر با یدر حد دوم اقل آنكه جسم بر و

وع را هم جسم ند و مجمیعالم را جسم گو یاز اجزا یباشد هر جزو یست بلكه اقسام عالم نامتناهیشرط ن
  ند.یگو
  

  فصل
و آن صورت را صورت  است یبه وآنست كه وجود جسم  ك قسمیكه صورت دو قسم است  یچون دانست

ند اكنون بدان كه اگر یگو یاست و آنرا صورت مقدار به جسم یآنست كه وجود و ك قسمیند و یگو یقیحق
ند و اگر از سه یگو» سطح«جهت آنرا  ند و اگر از دویگو» خط«ك جهت قابل قسمت باشد آنرا یمقدار از 

ند و هرجا كه شكل باشد بعد هم ین هرسه را اشكال ثلثه خوانند و ابعاد ثلثه هم گویخوانند و ا» ثخن«جهت آنرا 
است  یئتیرا كه شكل هیتر است از شكل ز بعد باشد و شكل نباشد از جهت آنكه بعد عامد كه یباشد اما شا

ا یا بفرض یا حدود باشد یكه او را حد  یباشد مقدار یئتینباشد بالفعل و بعد هكه او را حد و حدود  یمقدار
خط و سطح و ثخن با طول و عرض و عمق را هم بدان. سخن  ی كه اشكال را با ابعاد دانستنيبالفعل. همچن

ورت و ص ندیگو یمو ثابت  یقیم. مقصود آن بود كه صورت اول را صورت حقیدراز شد و از مقصود دور افتاد
ن یو ا ندیگو یمخوانند و صورت اول را معقول و صورت دوم را محسوس ی مريو متغ یدوم را صورت مقدار
  معلوم نشود. سخن ترا جز بمثاىل

  
  فصل

مومست و  یموم آنست كه موم بو یقیهم دارد و صورت حق یدارد و صورت مقدار یقیبدان كه موم صورت حق
ماده و  یكیصورت و  یكیز یجسم موم مركبست از دو چ یعنیست قت موم ایاست و آن حق یبه وقوام موم 

موم شد  یبصورت موماو را خاص كرد. پس موم كه موم شد  یزها داشت اما صورت مومیار چیماده صورت بس



 

 

۲۸ 
 

ك كنند در یا كوتاه كنند و اگر پهن و باریموم ابعاد و اشكال موم است پس اگر موم را دراز  یو صورت مقدار
گر بدانكه انسان صورت یموم باشد. و د یل نباشد در صورت مقداری و تبدیريچ تغیموم ه یقیصورت حق

انسان آنست كه انسان بآن انسان است و قوام انسان  یقیهم دارد و صورت حق یدارد و صورت مقدار یقیحق
پس اگر هم دارد و آن اشكال و ابعاد خاص بانسانست  یقت انسان است و صورت مقداریاست و آن حق یبه و

انسان نباشد و  یقیل در صورت حقی و تبدیريچ تغیباشد ه یا منحنیا كوتاه گردد و اگر راست یانسان دراز شود 
  باشد. یل در صورت مقداری و تبدیريتغ
  

  فصل
موضعست اكنون بدان كه  یو عرض موجود فموضعست  ین باب گفته شد كه جوهر موجود الفیبدانكه در اول ا

از سه  یزیز كه حال شود در چیهرچ یعنیرا كه محل عامست و موضع خاص یگر زیمحل دگر است و یموضوع د
ا نه حال سبب وجود محل و نه محل یا محل سبب وجود حال یا حال سبب وجود محل باشد یون نباشد ريحال ب

و  ند اما اگر حال سبب وجود محل باشد حال را صورتیحال و محل گو ین هر سه جایسبب وجود حال و در ا
ند و اگر محل سبب وجود حال باشد حال را عرض و محل را موضوع خوانند و مراد ما از یمحل را ماده گو

  .یزیاست بچ یزین موضع اختصاص چیحلول در ا
  
  فصل

و ماده و جوهر صورت هم دو  وىلیدو نام دارد ه وىلیكه جوهر ه ندیگو یماند  بدانكه آنچه محققان اهل حكمت
 وىلیمخصوصند تا مادام كه جوهر صورت بجوهر ه یبه وقتندو نام یاز ا یكیس هر نام دارد صورت و نف

دا یوست و جسم پیپ وىلیصورت است و چون جوهر صورت بجوهر ه یكیو نام  وىلیه یكیوسته است نام ینپ
و  یعیعت و در مرتبه نبات نفس طبین نفس را در مرتبه عناصر طبینفس است و ا یكیماده و نام  یكیآمد نام 

ن جوهر را یو ا ندیگو یم یو در مرتبه ملك نفس ملك یو در مرتبه انسان نفس انسان یوانیوان نفس حیدر مرتبه ح
از اجناس از یند كه امتیاست و صورت از جهت آن گو یند كه كمال و حركت جسم از وینفس از جهت آن گو

خود گفته شود و اشكال و ابعاد را كه  یبجا یكیار است كه هر یبس ین جوهر را نامهایو ا است یبه وگر یكدی
از انواع بصورت یو امت است یبه وگر یكدیاز افراد از یگفتند كه امت ی معننيگفتند بهم یصورت مقدار

  ز هست.ین یست و بصورت مقداریقیحق
  
  فصل

ر د یان آنكه صفات در مرتبه ذات است و اسامیان صفت و اسم و در بیان ذات و وجه و نفس و در بیدر ب
  مرتبه وجهست

اند الجرم وجود و ذات و  اد ننمودهیز یاند وجد و سع شروع نكرده ین معانیل ایعت در تحصیبدانكه اهل شر



 

 

۲۹ 
 

و علم و قدرت و ارادت و سمع و بصر و كالم  كنند یماند و  اطالق كرده یك معنینفس و وجه در حق خداوند ب
را » لهال«خوانند اسم یرا اسماء صفات م و متكلم ريو بص عیو عالم و قادر و سم ندیگو یمن را صفات یو مانند ا

  جمله اسم صفات. یاسم ذات است و باق ندیگو یم
  
  فصل

ز كه ی ممكنست آن ذات است و هرچريغ تصور یب یز كه تصور ویكه هرچ ندیگو یمبدانكه آنچه عوام اهل حكمتند 
و صفات  یاست و وجه اسم جمله اسام اسم ذات» الله«ست آن صفات است و یممكن نريغ تصور یب یتصور و

  است.
  

  فصل
ز وجه آن یز است و وجود هرچیز ذات آن چیت هرچیاند و برآنند كه ماه آنچه خواص اهل حكمتند گفتهبدانكه 

گر ید یت را باضافات و اعتبارات نامهایدر مرتبه وجودست و ماه یتست و اسامیز و صفات در مرتبه ماهیچ
اند و وجود را هم باضافات و  ن گفتهیو موجودات بالقوه و الذات و مانند ا یوجود عقلو  یاند: وجود ذهن نهاده

اند و  ن خواندهیو موجود بالعقل و وجه و مانند ا یو وجود حس یاند: وجود خارج گر نهادهید یاعتبارات نامها
نشان و  یاست و اسام یزیت و استعداد هرچیرا كه صفات قابلیز یه است نه صفاتست و نه اسامین جمله تسمیا

نهند كه آن نشان و  یگران بر ویكه د ی مسماست نه نشان و عالماتنيكه بآن همراهست و ع یزیعالمت هرچ
 یقیز آمد و نشان و عالمت حقیز صفات آن چیت و استعداد هرچیبود پس قابل یمسمريباشد و غ یعالمت مجاز

ه مشرتك یز آمد پس تسمیه آن چینهند تسم یران بر وگیز كه دیز آمد و نشان و عالمت هرچیآن چ یز اسامیهرچ
  معلوم نشود: ن سخن ترا جز بمثاىلیوجه و ا به مرتبهان مرتبه ذات و مرتبه وجه و صفات مخصوص آمد یآمد م

و حرفت  ییو دانا ییو شنوا یینایت بیت انسان ذات انسانست و وجود انسان وجه انسان و آن قابلیبدانكه ماه
و  ییو دانا ییو شنوا ییناین بیموجود بود صفات انسانست و ا یت انسانیف كه در ماهیلط یك و صنعتهایبار

 كه در عالم نيانسانست و  چن یف كه در وجود انسان بالفعل موجودست اسامیلط یدشوار و صنعتها یحرفتها
وجه عالم است و  ت عالم ذات عالم است و وجود عالمیماه یعنی دان یم ني هم چنريدر عالم كب ی دانستريصغ

آنگاه بواسطه » الله العقل ما خلقاول : «ینست معنید عقل كل بود ایرس به وجودت یكه از مرتبه ماه یزیاول چ
  » سطرونین و القلم و ما« ینست معنید آمد ایزها پدیعقل كل چ

  
  فصل

 وجودست و ريت غیكه ماه یگر دانستیو دت امكان ندارد یماه یاهل حكمت وجود ب كیبه نزدكه  یچون دانست
اند كه  گفته یاند بعض و تقدس خالف كرده تعاىلیسابقست بر وجود اكنون بدان كه اهل حكمت در وجود بار

ت دارد اما یماه یاند كه بار گفته یت امكان ندارد و بعضیماه یت دارد و وجود هم دارد كه وجود بیماه یبار
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 یست و سابق بر وجود باری وجود بارنيع یت باریاند ماه هگفت ید و بعضیایوجود ندارد تا كثرت و اجزا الزم ن
را  یخدا هر كهبدانكه نزد اهل حكمت  یمعلوم كرد ن مقدماتیاد. چون یایست تا كثرت و اجزاء الزم نین

فمن وصف : «ینست معنید این و اجزاء الزم آینجا قریت و وجود گفته باشد و از ایماه دیگو یم یصفات و اسام
و  تعاىل یخدا هر كهو » ) فقد قرنه و من قرنه فقد ثناه و من ثناه فقد جزأه و من جزأه فقد جهلهالله (سبحانه

د یآید الزم مید و تفرینجا توحیت و از ایماه یوجود گفته باشد ب دیگو یمو صفات ن دیگو یم یتقدس را اسام
  »یناً ما تدعوا فله االسماء الحسیلرحمن اقل ادعوالله اوادعوا: «ینست معنیا

  
  فصل

سه مرتبه و دو صورت است مرتبه ذات و ز كه در عالم موجود است او را یكه هرچ ندیگو یمبدانكه اهل وحدت 
نباشد كه در  ن خاىلیز كه باشد ازیمرتبه وجه و مرتبه نفس و صورت جامعه و صورت متفرقه از جهت آنكه هرچ

بقوت موجود باشد همچون  یدر آن مقام جمله در وز ظاهر شود یدارد كه در آن چیباشد كه هرچه امكان م یمقام
ا در یخوانند و یرا صورت جامعه م ن مرتبهیاو صورت  ندیگو یمرا مرتبه ذات  ن مقامیاضه و نطفه و حبه و یب

ز ظاهر شود در آن مقام جمله بالفعل موجود باشد همچون انسان یداشت در آن چیبود كه هرچه امكان م یمقام
خوانند و امتداد و ین مرتبه را صورت متفرقه میند و صورت این مقام را مرتبه وجه گویاكامل درخت كامل و 

 ندیگو یمست كه آنرا حركت جسم یو مراد از امتداد نشو نما ن ندیگو یممرتبه نفس  ن مراتبیاانبساط وجود را در 
شو و نما كه حركت جسمست ان نیارست میخوانند و فرق بسیمراد از انبساط بسط وجودست كه آنرا مرتبه نفس م

ان یزها هست و در میان بسط وجود كه مرتبه نفس است از جهت آنكه امتداد و انبساط وجود در مراتب چیو م
الء و ین مراتب استیست و امتداد و انبساط نفس دریزها نیافراد موجودات هست و نشو و نما جز مراتب چ

عرش است پس عرش بر اقسام باشد و هرچند مراتب  یتمامز بعد ازیراكه مراتب هرچیاوست بر عرش ز یاستوار
ن نفس را صاحب یو ا» المؤمن عرش الله االكرب قلب« ینست معنیتر بود ا میتمامرت بود عرش بزرگرت و عظ

من «و » من عرف نفسه فقد عرف ربه: «ینست معنیدارد ا یك معنیكه هردو  دیگو یم» رب«عت یشر
ن یفوق جمله مراتبست و ا دیگو یمعت رب ینفس را كه صاحب شر مرتبه نیاو » النفس فقد عرف الرب عرف

ن یال را بایاهل حس و خ الجرممرتبه از اضداد و تقابل پاك و مقدس است و از اشكال و صور مربا و منزه است 
» اند؟ دانسته«اند.  عت و اهل حكمت داشتهیست كه اهل شریرب و نفس آن ن یش معنیدرو یست ایمرتبه راه ن
الله قد احاط بكل  از راه علم و ان یكیمراتبست و استوا بر دو نوعست  یاند كه عرش عبارت از تمام گمان برده

بر دو  یعلم یط باز استوایئ محیه من لقاء ربهم اال انه بكل شیمر یاز راه وجود كه اال انهم ف یكیئ علما و یش
  م.یصد باز نمانل تا سخن دراز نشود و ازمقیبتفص یكیو  باجمال یكیقسمت 

  
  فصل

باسماء و صورت متفرقه مخصوصست و بدانكه مرتبه ذات بصفات و صورت جامعه مخصوصست و مرتبه وجه 
 یمخصوصست از جهت آنكه صفات مظهر ذات است و اسام یصورت یو ب یصفت یو ب یاسم یمرتبه نفس به ب

ساند ريز را بكمال میهرچ یعنی یسممعرف م یت و استعداد ذاتست و اسامیصفات او قابل یعنیسمت مسماست 



 

 

۳۱ 
 

بالقوه  یزیبالقوه موجود باشد بالفعل موجود شود پس هرچه در چ یز آن باشد كه هرچه در ویو كمال هرچ
در مرتبه  یاست پس صفات در مرتبه ذات باشند و اسام یموجودست صفاتست و هرچه بالفعل موجودست اسام

  م:یرت بگوروشن یم كه تمام فهم نكرددان یم نيوجه. چن
  فصل

زست و یز وجه آن چیت و آخر هرچیو نهازست یز ذات آن چیت و اول هرچیكه بدا ندیگو یمبدانكه اهل وحدت 
و  یت است و اسامیزست و صفات و صورت جامعه در بداینفس آن چ ن مراتبیاامتداد و انبساط وجود در 

  معلوم نشود: ن سخن ترا جز بمثاىلیتست و ایصورت متفرقه در نها
 ن مقامیاشان ظاهر شود بالفعل در یدارد كه در ایرا كه هرچه امكان میضه و نطفه در مرتبه ذاتند زیبدانكه حبه و ب

ن یاجمعست و صفات در  یرا كه جمله در وین مرتبه صورت جامعه دارد زیشان بالقوه موجودست و ایجمله در ا
داشت یرا كه هرچه امكان میند در مرتبه وجهند زج بكمال خود رسیضه و حبه و نطفه بتدریاست و چون ب مرتبه

صورت متفرقه دارد از جهت آنكه  ن مرتبهیان موجودست و یجمله در ن مقامیاشان ظاهر شود در یكه بالفعل در ا
  نفس است. ن مراتبیااست و امتداد و انبساط وجود در  ن مرتبهیادر  یگر جدا گشتند و اسامیكدیك از یهر

  
  فصل

از  ندیگو یماما وجه و نفس  ندیگو یمذات نرا  یاكنون بدان كه اهل وحدت خدا یمعلوم كرد تن مقدمایاچون 
وسته یشه كامل بوده است و پیرا ناقص گفته باشند و او هم یدر اوقات خدا یند وقتیجهت آنكه اگر ذات گو

ن وجود را دو ید ااز افرا یامده است پس هر فردیث خود نیدر قرآن و احاد» ذات«كامل خواهد بود و اسم 
باشد و صورت جامعه و متفرقه باشد  یاعتبارست مرتبه ذات و مرتبه وجه و مرتبه نفس باشد و صفات اسام

گردند پس یسند و باز بخاك مريند و بكمال میآ یبرم به مراتبن وجود از خاك یاز افراد ا یازجهت آنكه هر فرد
شه در مرتبه وجهست یك وجودست و همیالوجود  ثیح ود منشان تواند بود اما مجموع وجیمراتب در ا ن جملهیا
 خواهد بود و نيوسته چنیبوده است و پ نيچن نیاشه یكه هست هم نيچن نیان وجود یذات باشد ازجهت آنكه ا یب
ها فان و ی: كل من علینست معنیرا چون تصور دارند؟، ا یاده نبوده و نخواهد بود ذات ویكم و ز یكسر موی
  ذوالجالل واالكرام. وجه ربك یبقی

  
  فصل

و  ن وجودستیاد وجه یز كه بكمال رسیو هرچ ن وجودستیااند كه خاك ذات  از اهل وحدت گفته یبعضبدانكه 
اند كه جمله ذوات ذات  گفته یو بعض ن وجودستیاع مراتب افراد موجوداتست نفس یامتداد و انبساط كه در جم

ع افراد یع مراتب و در جمیامتداد و انبساط  كه در جمو  ن وجودستیاو جمله وجوه وجه  ن وجودستیا
ست از یراست ن یراستست و از وجه یشان گفتند از وجهین سخن كه ای. و ان وجودستیاموجودست نفس 

ك اعتبار كل چون نظر بر اجزاء باشد و اجزاء را كثرت یك اعتبار اجزاء و ین وجود را دو اعتبارست یجهت آنكه ا



 

 

۳۲ 
 

د اما اگر نظر بر كل باشد و كل را وحدت و كمال الزم ینه ذات و وجه الزم آیزم است هرآو نقصان و كمال ال
  د بلكه تصور ندارد.یاین
ت و اجزاء نباشد از جهت آنكه یرا كل یم و اگر نه نامتناهیا ب فهم گفتهیش كل و جزو را از جهت تقریدرو یا

  نها تصور نتوان.یك از ایچیه ین باشد و در نامتناهیاجزاء ثلث و سدس و نصف و مانند ا
  

  فصل
  ب موجوداتیان ترتیدا آورد و در بیق پیعت در آنكه عالم را بچه طریان سخن اهل شریدر ب

الله  اول ما خلق: «دیفرما یمبود چنانكه  ید جوهریافریكه خدا ب یزیكه اول چ ندیگو یمعت یاهل شربدانكه 
ند بآن جوهر نظر كرد یافرین عالم را بیند و چون خواست كه اگر نداید یآن جوهر را جز خدا كس یو بزرگ» الدرة

آب قرار  ید آمد و كفك بر رویآن آب پد یدن آب كفك و بخار بر رویآن جوهر آب شد و بجوش آمد و از جوش
را هفت قسمت  پاره كیآنگاه آن  پاره كید یافری را بنياز آن كفك زم تعاىلیبباال نهاد و خدا یگرفت و بخار رو

ن جمله را كه گفته شد یپانصد سال و ا یان هر قسمتیم یپانصد سال راه كرد و گشادگ یهر قسمت یو سطربكرد 
 ی متحرك بود و بر روني و چون زمنيومی ی: خلق االرض فدیفرما یمگشنبه و  دوشنبه چنانكه یدر دو روز بود 

نست یند ای درآورد و كوه را كوه قاف گونيد از زمرد سبز و گرد زمیافریب یكوه تعاىلیگرفت آنگاه خدایآب قرار نم
را  یزید و جمله را بكوه قاف متصل كرد چنانكه چیافریگر بید یكوهها نيد و در زمیق والقرآن المج یمعن
د یها روان گردان ها و رودخانهیها و جو كوهها چشمه یوالجبال اوتادا و در بعض ینست معنیدوز كنند ا خیم یزیبچ

ص و یها را جمله مقرر كرد تا حرید آمد و روزیوانات پدیش از حیوانات پید و ارزاق حیانیو نبات و اشجار برو
شنبه و چهارشنبه كه با دو روز اول چهار روز باشد  ن جمله در دو روز دگر بود روز سهیقانع جمله برابر باشند و ا

 آنگاه نيام سواء للسائلیاربعة ا یاتها فها اقویها و قدر فیمن فوقها و بارك ف یها رواسی: و جعل فدیفرما یمچنانكه 
هر  یرا بهفت قسم كرد و سطرب پاره كیآنگاه آن  پاره كیدا آورد یبباال نهاده بود آسمانرا پ یاز آن بخار كه رو

طست ی محنيراه و آسمان اول كه بر زمپانصد ساله  یان هر قسمتیم یپانصد ساله راه كرد و گشادگ یقسمت
نه یگر بود پنجشنبه و آدین جمله در دو روز دیهاب و ثاقب آسمانها را در حفظ آورد و ااراست و بشیبكواكبش ب

ح و یا بمصابیناالسماء الدنیكل سماء امرها و ز یف ی و اوحنيومی یهن سبع سموات فی: فقضدیفرما یمچنانكه 
: رفع سمكها دیفرما یم د چنانكهی را بگسرتاننيآسمانها را راست كرد و زمتمام شد آنگاه  ن جملهیاحفظا چون 

د و یافریو انسانرا بوان ینه حیگر آدیها آنگاه نماز دیها واالرض بعد ذلك دحیلها و اخرج ضحیها و أغطش لیفسو
نجاست كه روز شنبه یچ كار نكرد و جهودان از اینه و روز شنبه هیگشنبه تا آدیدر شش روز بود از  ن جملهیا
شنبه كوهها و آبها و  د و روز دوشنبه و سهیافری را بنيگشنبه زمیشنبه و  كه روز ندیگو یم یچكار نكنند  بعضیه

نه كه روز هفتم بود تا ید و روز آدیافرید و روز چهارشنبه و پنجشنبه آسمانها و كواكب را بیافرینبات و اشجار را ب
د و یافریان و آدم را بوی و حنياطیكه و شیع و مالین جهان باشد عقول و ارواح و طبایمه روز كه پانصد سال این
باشد تمام شد آدم  ن جهانیانه كه پانصد سال یمه روز آدینه آدم در بهشت بود و چون نیگر از روز آدیمه روز دین

ن عالم را ین عالم باشند آنگاه ایگر فرزندان آدم در این عالم آمد و هفت هزار سال دیون آمد و بارياز بهشت ب
دن و هفت هزار سال مدت درو یرده هزار سال شود هفت هزار سال مدت آفرآن عالم چها یدرنوردند پس تمام
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االرض  خلق یقل ائنكم لتكفرون بالذ دیفرما یمد مذكورست چنانكه ین جمله كه گفته شد در قرآن مجیبودن و ا
رض كانتا رتقا ن كفروا أن السموات واالیرالذیاولم  دیفرما یمگر یم و دیزالعلیرالعزیتا آنجا كه ذلك تقد  نيومی یف

كه  یزیكه اول چات و قصص آمده است یروا یومنون و در بعضیافال یئ حیففتقنا هما و جعلنا من الماء كل ش
از آن آب برخاست و بر  یالماء  آنگاه بخار ید آب بود و بعد از آن عرش كه و كان عرشه علیافریب خداوند تعاىل

د و یافری را از آب كه خشك شده بود بنيك شد آنگاه زمآب آمد و بجوش آمد و از جوش آن بخار آب خش یرو
ات آمده است كه چون یروا یچنانكه گفته شد اتفاقست و در بعضتا بآخر  ید باقیافریآسمانها را از آن بخار ب

   .ان گرفتی را در منيدا آورد باز زمید و كوه قاف را پیافری را بنيزم
آن گاو و آن  ید كه بزرگیآفر ییو ماه یگاو رفت خداوندگار گید و قرار نمیجنبیآب م ی همچنان بر رونيزم
 را در نيداد و زم یجا یآب قرار داد و گاو را بر پشت ماه یا بر رویرا در در یرا جز او كس نداند و ماه یماه
ه  ساكنند در كونيات آمده است كه همان مقدار خلق كه در طبقه زمیروا یان هردو شاخ گاو قرار داد و در بعضیم

ار است و یت بسیاند بلكه وال خلقان گوناگون یارست و در هر شهریان كوه قاف شهرها بسیقاف ساكنند و در م
ل و مانند قيت تایت تارس و والیت جابلسا و والیت جابلقا و والین شهر است همچون والیچند یتیدر هر وال

ن یكوه قافست پس بد ییاز روشنا ییروشناتابد پس  یشان نه بآفتابست كه آفتاب در آنجا نمیا یین و روشنایا
 هفتم نيآبست و دوزخ در زم یبر رو یو ماه یان شاخ گاو بر پشت ماهیان كوه قافست در می در منيقول زم

عرش هفتاد هزار  یعرش و باال یكرس یاست و باال یبهشت كرس یاست وبهشت بر آسمان هفتم و باال
سرادق جاللست و بعد از سرادق جالل ازار عظمت و  هفتادهزار حجاب عزت یحجاب عزت است و باال

  دن معلوم و محسوس نگردد.یكشبه است و اشكال آن جمله یكرب یردا
  

  فصل
  ب موجوداتیان ترتیدا آمد و در بیق پیان آنكه عالم بچه طریدر سخن اهل حكمت در ب

اول ما : «ینست معنیا بود یصادر شد جوهر تعاىلیكه از بار یزیكه اول چ ندیگو یمبدانكه اهل حكمت 
و تقدس  تعاىلیپس از بار» صدر من الواحد االالواحدیال «شان كه یا كیبه نزدست ین اصلیو ا» العقل الله خلق

ش صادر نشد و آن عقلست پس معلول اول و یب زیك چیكه علت مطلق و فاعل اول و مصدر موجودات است 
ك یالذاتست و ب ك اعتبار ممكنیب یعنیدا آمد یات كثرت پن عقل باضافات و اعتباریموجود دوم عقل آمد و در ا

 دا آمد باعتباریز پیدو چ ین از ویواجب پس با یممكن است و نظر بعلت و یه نظر بذات ورياعتبار واجب لغ
ن عقل اول را كه یصادر شد پس ا یگر از وید یصادر شد و باعتبار آنكه واجب عقل یآنكه ممكنست فلك

 ی از هرعقلنيو همچن ندیگو یماالفالك است جسم كل  ن فلك اول را كه فلكیو ا ندیگو یممعلول است عقل كل 
صادر شد و آن عقل  ید پس از عقل نهم فلكیشد تا بعقل نهم كه فلك قمر است رسیصادر م یو عقل یفلك

كه  دهمست كه عقل فعالست و از عقل دهم عنصر صادر شد كه ماده عالم كون و فساد است و صور صادر شد
د كه عنصر و صور كه معلول عقل یاند و اگر كس گو صور عالم كون و فساد است و عنصر و صور معلول عقل دهم

شان راه است كه قبول كردن عنصر مرصور را بشرط استعداد است و اگر در عنصر یل و فساد را بایدهمند چرا تبد
 ییت صورت هوایشود واگر استعداد و قابلیحال م یدر و ید صورت آتشیدا آیپ یت صورت آتشیاستعداد و قابل



 

 

۳۴ 
 

شود یحال م ید صورت آب در ویآیدا میپ یت آبیشود و اگر استعداد و قابلیحال م ید صورت هوا در ویآیدا میپ
زند یآم یگر میكدیشود و چون با یحال م ید صورت خاك در ویآیدا میپ یت خاك در ویو اگر استعداد و قابل

شود و اگر استعداد و یحال م یدر و ید صورت معدنیآیدا میپ یت معدنیاد و قابلد اگر استعدیآیدا میمزاج پ
د صورت یآیدا میپ یوانیت حیشود و اگر استعداد و قابلیحال م یدر و ید صورت نباتیآیدا میپ یت نباتیقابل
ت یو قابلن استعداد یت حركات افالكست كه اگر علت این استعداد و قابلیشود و سبب ایحال م یدر و یوانیح

  ست. یچنانكه بافالك راه ن یاه نبودل و فساد را بعنصر و صور ریتبد یعقل بود
اء بر اقسام است پس یك قسم است اما صور اشیاء یاكنون بدان كه ماده اش یمعلوم كرد ن مقدماتیاچون 

بات است نه ن یو نبات كه نبات است بصورت نباتنه به ماده وان است یح یوانیوانست بصورت حیوان كه حیح
و اهل  دان یم نيمعدن است نه بماده و در عناصر و افالك همچن یبماده و معدن كه معدن است بصورت معدن

ق فهم كرده باشد معلوم ین طریسخن اهل حكمت را نه با هر كهنجا كه گفته شد اتفاقست و یحكمت را تا بد
  نكرده است.

  
  فصل

نفس  یكیماده و  یكیصورت و  یكیزست یعبارت از سه چ كه افالك ندیگو یماز اهل حكمت  یبدانكه بعض
 یم علت صوریس یدوم علت ماد یعلت فاعل یكینه او را چهار علت باشد یكه باشد هرآ یرا كه هر جسمیز

صورت فلكست و  یماده فلكست و علت صور یعقلست و علت ماد ی. مر فلك را علت فاعلیچهارم علت غائ
را كه عقل مجرد است از ماده و از تعلق یفلكست و نفس محرك فلك است ز آنچه غرض و مقصود از یعلت غائ

را صورت و ماده و نفس  ی و التصرف نفس است پس هر فلكريالتدب تعلق به جسمبماده پس آنچه متعلق است 
و اند  نگفته یاند اما جواب شاف گفته یجواب ین كثرت از كجا صادر شد هر كسیسئوال كند كه ا یاگر كس وباشد 

سئوال كند كه كثرت از كجا صادر شد  یدر عقل دهم كه عقل فعالست و علت صور مختلف و عنصر است اگر كس
  صادر نشد.  یو فلك یكه از عقل دهم چرا عقل  سئوال كند یاند. اگر كس نگفته یجواب شاف

  فصل
هر را باعتبارات و ك جوین یاما ا ك جوهرستیاند كه عقل و نفس و صورت  از اهل حكمت گفته یبدانكه بعض

اند باعتبار آنكه داناست بذات و دانا كننده عقل گفتند و باعتبار آنكه زنده است  ار ذكر كردهیبس یاضافات باسام
است صورت گفتند و مانند  یبه وگر یكدیزها از یاز چیبذات و زنده كننده است نفس گفتند و باعتبار آنكه امت

 ريهرچه بغ یو باق دان یم نيچن صورت باشد و ماده در جمله اجسام همشد نبا تن قول در فلك كثرین. پس بر ایا
 صورت باشد و نين قول جوهر نخستیباشد و بر ا» اعراض«الحق شود آن جمله  به جسمن جوهر باشد كه یاز ا

دا یگر پید یماده و صورت ی از هر صورتنيدا آمد و همچنیجوهر دوم ماده و آن صورت و ماده از فلك اول پ
  د.یآمد تا بخاك رسیم

  
  فصل



 

 

۳۵ 
 

صدور ممكنات از  ی زمان بعضريو تأخم یتقد یصادر شد ب ك دفعهیبه و تقدس  تعاىلین جمله از باریبدانكه ا
چنانست كه صدور شعاع آفتاب از قرص آفتاب و هم چنانست كه صدور معلول از وجود علت و وجود  تعاىلیبار

و علت باشد وجود معلول هم باشد پس تقدم و تأخر كه در عقول  معلول با وجود علت معاًمعاً باشد و تا وجود
و تقدم و تأخر از  یاند تقدم و تأخر ذهنست نه تقدم و تأخر خارج ع و عناصر گفتهینفوس و افالك و انجم و طبا

د سبب حادثن ید باتفاق هم از زمان و هم از رویعلت و موال یزمان اما حادثند از رو یرتبت است نه از رو یرو
  شوند.یند و باز از فعل بقوت میج از قوت بفعل آیو بتدر

  
  فصل

  ثیان احادیدر ب
گر یو د» یالله روح اول ما خلق«گر آمده است كه یو د» الله العقل اول ما خلق«ث آمده است: یبدانكه در حد

ك ید كه یو شا است ك جوهری ن جملهیااز  رسول (ص)ن و مراد یو امثال ا» الله القلم اول ما خلق«آمده است 
  د.یایچ تعدد و تكثر الزم نیقت آن جوهر هیجوهر را بصد اعتبار بصد نام خوانند و از آن صد نام در حق

جوهر اول را باعتبار آنكه داناست و دانا كننده است  رسول (ص)اكنون بدان كه  ین مقدمات معلوم كردیاچون 
آنكه ظاهر در نفس خود و ظاهركننده است نور فرمود عقل فرمود: از جهت آنكه مدرك و مدرك است. و باعتبار 

 ییو مح یكننده است روح فرمود كه روح ح كه نور ظاهر و مظهر است. و باعتبار آنكه زنده است بذات و زنده
ن و اگر یزهاست بر الواح و مانند ایاست. و باعتبار آنكه نقاش علوم است بر دلها قلم فرمود كه قلم نقاش چ

ند هم راست باشد كه ملك سبب و واسطه یرا باعتبار آنكه سبب و واسطه علوم است ملك گو  جوهر اولنيهم
  ل هم واسطه است.یند راست باشد كه جربئیل هم گویعلوم است و اگر جربئ

  
  فصل

دا آمده است از یجمله مذاهب مختلف كه پن یشوند ایث سرگردان شدند و مین احادیار بواسطة ایبدانكه خلق بس
بخواهد از لفظ  هر كهروند و  یخواهند از لفظ بمعنیاز آنست كه م ین سرگردانیث و قرآنست و ایادالفاظ اح

ابد كه السنه و اصطالحات یز در نیچ چیقت هینرسد و حق یابد هرگز بمعنیزها بیقت چیرود و از الفاظ حق یبمعن
اء از جهت آنكه كار یخاصه انبدارند و سخن گفنت  یو اصطالح یزبان یار است و هر قومیمختلف در عالم بس

د یاید راست نیش خلق ننهند از تهدید است مرخلق را تا رفع عادات بد كنند و تا حجاب در پیشان انذار و تهدیا
ندازند و ید و رسوم و عادات بد بیآیدا میان خلق رسوم و عادت پیدر م یهرچندگاه یعنیو رفع عادات بد نكنند 

رود لفظ  یخواست از لفظ بمعن هر كهوضع حجاب نتوان كردن پس  ید بیو تهد د نتوان برداشنت و انذاریتهد
 هر كه یعنیشد  یو یكیت و نزدیبلفظ آمد لفظ سبب هدا یاز معن هر كهگشت و  یو یو دور یسبب گمراه

ابد الفاظ بهر یزها دریقت چیو حق یان معانیان از راه كشف و عیاضات و مجاهدات در صحبت دانایبر
ك ید كه یآیرود م یاز لفظ بمعن هر كهعلم او گردد و  یادتینشود بلكه سبب ز یه باشد حجاب وك یاصطالح

قت را ده نام باعتبار خوانده یك حقید كه یافتد و ازجهت آنكه شا یز داند و در كثرت و سرگردانیقت را ده چیحق
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  نرسد.... قتیز اعتبار كند و گمان برد الجرم هرگز بحقیباشد و او آن ده نام را ده چ
  

  فصل
  ب موجوداتیان ترتیدا آمد و در بیق پیان آنكه عالم بچه طریدر سخن اهل تناسخ در ب

بود نام آن جوهر عقل كلست باز از  یصادر شد جوهر تعاىلیكه از بار یزیكه اول چ ندیگو یمبدانكه اهل تناسخ 
گر صادر شد نام آن ید یجوهر صادر شد نام آن جوهر نفس كلست باز از جوهر نفس یگریجوهر عقل جوهر د

و تقدس در مرتبه اولست و  تعاىلیعالم جربوت و عالم ملكوت. چون بار ینست تمامیعت كلست ایجوهر طب
ك و یعت در مرتبه چهارم چهار قسمت پس یم سه قسم و طبیعقل در مرتبه دومست دو قسمت و نفس در مرتبه س

ط یست بسیاكنون بدان كه عقل جوهر یمعلوم كرد ن مقدماتیادو و سه و چهار ده باشد تلك عشرة كاملة. چون 
 نيمجرد است از ماده و از تعلق بماده و علم موجودات باوست و همو  یگریدانا بذات و داناكننده د یقیحق

اء در وجود او مفروض و مكتوب است و محالست كه یات كل اشیرا كه ماهیالكتاب است ز عقل است كه ام
ات كل یاند كه ماه نجاست كه گفتهید و از ایآ به وجودفروض و مكتوب و مقدور نباشد در وجود عقل م یزیچ
 یف یمن شق یبطن امه والشق ید من سعد فیالسع« ینست معنیت. ایم است و وجود زائد است بر ماهیاء قدیاش

الله ذلك  لخلقل یها ال تبدیفطرالناس عل یفا فطرة الله التین حنیللد  فأقم وجهك ینست معنیو ا» بطن امه
   عقلست كه آدم است.نيم و همیالق نیالد
و مجرد است از ماده اما  یگریزنده بذات و زنده كننده د یقیط حقیست بسیبدان كه نفس جوهر گریو د

 نفس است كه لوح ني نفس است كه روح اعظم است و همني و التصرف و همريالتدب متعلقست بماده تعلق
ات موجودات از اوست و ی نفس است كه حنياند و هم یئكه روحانه مال نفس است كنيمحفوظ است و هم

   نفس است كه حواست.نيهم
عتست كه ی طبنيرا در جسم و هم ی و ثباتیريط و موجبست بذات مر هر تغیست بسیعت جوهریگر بدان كه طبیو د

س و یند و ابلا یخاك یو بعض یآب یو بعض یهوائ یو بعض یآتش ین مالئكه بعضیاند و ا یمالئكه ارض
  اند. فهین طایماروطاوس از

  
  فصل

ن عقل یصادر شد عقل كل بود و در ا یكه از حضرت بار یزیكه اول چ ندیگو یماز اهل تناسخ  یبدان كه بعض
 از هر نيچن هم یو عقل یو فلك ینفسز صادر شد یسه چ ین سبب از ویدا آمد و بدیكل باعتبار و اضافه كثرت پ

ز یعت دو چیصادر شد و از طب یعتیو طب یو فلك ید تا بعقل نهم كه فلك قمر است نفسشیز صادر میسه چ یعقل
د پس نه عقل و نه نفس و نه یعت خاكست رسیعت چهارم كه طبی تا بطبنيچن هم یعتیو طب یصادر شد عنصر
د ظاهر یموال دا آمد ویافتند مزاج پیگر امتزاج یكدیدا آمد و چون عناصر با یعت و چهار عنصر پیفلك و چهار طب

وانات انسان است و انسان كه ممتاز شد از یوان است و نوع آخر از انواع حیمعدن و نبات و ح ،شوندیشدند و م



 

 

۳۷ 
 

وه درخت موجودات عقل آمد معلوم شد كه اول موجودات هم عقل بوده یوانات بعقل شد و چون میگر حید
د یپس چون بعقل رسره است یره نقطه آخر دایداز همان باشد و نقطه اول یوه باشد تخم نیراكه هرچه میاست ز
ن یند و بر جمله الزم است كه ایگو» بیسلسلة الرتت«ن قاعده را یره تمام شد و ایوست دایره پیره باول دایآخر دا

قت بدانند و بر اول و آخر خود واقف شوند تا یخود را بحق ی عقل بشناسند تا هستنيب را برباهیسلسله الرتت
زند و از كجا یخود توانند كرد و بمتوسطات باز نمانند و بر جمله الزم است كه بدانند كه چه چ طلب اصل گوهر

  اند. وند و بچه كار آمدهرياند و بكجا م آمده
  
  فصل

  ب موجوداتیان ترتیدا آمد و در بیق پیان آنكه عالم بچه طریسخن اهل وحدت در بدر 
ش یب یكیفه را اتفاق است كه وجود یب نور و هر دو طااند اصحاب نار و اصحا فهیاهل وحدت دوطابدانكه 

و  ضد و ندس له یل«ست و امكان ندارد كه باشد: یگر نی از وجود خدا وجود دريست و آن وجود خداست و بغین
ز كه هست از یكه هرچ ندیگو یم فهیك طایاكنون بدان كه  یمعلوم كرد ن مقدماتیاچون ». كیه و الشریالشب

 از وجود ريافتد و باتفاق بغیشان میموجودند و نام وجود براوجود خداست از جهت آنكه  محسوس و معقول آن
  باشد. یگر وجود ندارد پس هرچه موجود باشد آن وجود خداید یزیچ یخدا

كه آن  یقیت وجود حقیاند و بخاص شیال و نماین معقوالت و محسوسات خیكه ا ندیگو یمگر ید فهیك طایو 
كه در آب و خواب و  یقت وجود ندارند همچون موجوداتیند و بحقینمایموجود م نينچ نیااست  یوجود خدا
  ند.ینمایمرآت م

ا عكس وجود خدا یا وجود خداست ید ینمایزها كه مین چیشان ایكه باعتقاد ا یفه را دانستیچون سخن هردو طا
ست یاده و نقصان نیل زقاب یست و وجود خدایرا اول و آخر ن یاكنون بدانكه اگر وجود خداست وجود خدا

نچه یاز ا یكسر مویشه موجود باشند و یو هم -اند شه موجود بودهین ساعت موجودند همین موجودات كه ایپس ا
را اول و آخر باشد و  ی باشد وجود خدانياده نبوده است و نباشد و اگر نه چنیموجودند هرگز كم و ز ن ساعتیا

ن ید ایآین سخن چه عجب میش ترا ایدرو یهردو محال است. ا نیاده و نقصان باشد وایقابل ز یوجود خدا
   نظر فرموده است:نيز از سر همیست و آن عزیش نیب یكیاست و اگر نه مسما  یكثرت در اسام

 ستینیكیمشو احول مسما جز
  

 مینهمه اسما نهادیاگرچه ا 
  

ست یاده و نقصان نیقابل ز یست و وجود خدایرا اول و آخر ن یچون وجود خداست یو اگر عكس وجود خدا
 ن ساعتیاش كه یال و نماین خیاده و نقصان نباشد پس ایعكس را هم اول و آخر نباشد و عكس هم قابل ز

اد یكم و ز ن ساعتیاد ینماینكه میاز یكسر موید و ینما نيچن نیاشه ینموده باشد و هم نيچن نیاشه ید همینمایم
 ینیب ید آخر نمیآین سخن چرا عجب میش ترا از ایدرو یه اول گفتند. افیل كه طاینبوده باشد و نباشد بهمان دل

ز ینها را نیش است پس ایال و نمایچ شك آن جمله خیه یشود و بیده مین صورتهاء مختلف دیكه در خواب چند
لناس ا: «ینست معنیدارند ایپندارند كه ب یشرت مردم در خواب میكه ب دان یمچنان  شود همیده مید یداریكه در ب

  ».ام فاذا ماتوا انتبهواین



 

 

۳۸ 
 

  
  فصل

  وجود خداست ك باریهرچه هست  ندیگو یمان اصحاب نور كه یدر ب
ن هم اولست و یاست و ا یوجودست و آن وجود خدا كیالوجود  ثیكه وجود من ح ندیگو یمفه ین طایابدانكه 

م ازل و ابد یئ علیوهو بكل ش هو االول واالخر والظاهر والباطن ینست معنیهم آخر و هم ظاهر و هم باطن ا
در ظهور مراتب دارد و باطن او ظاهر او  یاست و امر و خلق عبارت از ظاهر و باطن و یعبارت از اول و آخر و

ست و عالم یهم در بطون مراتب دارد و مراتب عالم خلق و مراتب عالم امر عبارت از مراتب ظهور و بطون و
ب و ملك و یاند و خلق و امر و شهادت و غ ادكردهیمختلف  یات باسامخلق و عالم امر را باضافات و اعتبار

اند. و عالم خلق سه مرتبه است اول  ن گفتهیط و مركب محسوس و معقول و مانند ایا و آخرت بسیملكوت و دن
م نفس و یز سه مرتبه است اول روح دوم عقل سیوان و عالم امر نیجسم معادن دوم جسم نبات سوم جسم ح

نوع  هجدهن مراتب ششگانه در قسمت اول سه نوعند جمله یاز یكیوجودات هم شش مرتبه است و هر مراتب م
نست یهزار عالم عبارت از ا هجدههزار قسمند و   هجدهگانه هزار قسمند جمله  هجدهن انواع یاز یكیشود و هر یم

خواند یعت (رب) میب شرن نفس را صاحیهزار مرتبه نفس است و ا هجدهن یو امتداد و انبساط وجود در ا
  ).نيالعالم (رب ینست معنیا

  
  فصل

ار ین وجود مراتب و افراد بسیكه ا یگر دانستیست و دیش نیب یكیالوجود  ثین وجود من حیكه ا یچون دانست
شه موجود خواهد بود و هرگز یشه موجود بوده است و همیهم ن وجودیاكه تمام مراتب افراد  یگر دانستیدارد و د

از  یا جنسیاز انواع  یا نوعیاز افراد  یاند و نخواهند بود از جهت آنكه اگر فرد اده نبودهیهستند كم و ز نكهیاز ا
نچه هستند یا از ایاده باشد یقابل ز تعاىلیاده شود وجود خدایامكان دارد كه ز نچه هستندین وجود از ایاجناس ا

ن هردو محالست پس یقابل نقصان باشد و ا تعاىلیدانباشد وجود خ یباشد و وقت یا وقتیامكان دارد كه كم شود 
شه معدوم و امكان ندارد كه معدوم موجود گردد و امكان ندارد كه یو معدوم همشه موجود است یموجود هم

شه موجود ین وجود همیسئوال كند كه چگونه تمام افراد هر مرتبه از مراتب ا یموجود معدوم گردد. بدانكه اگر كس
 نيقیا معدوم موجود شود؟ كه ما بیه موجود خواهند بود چگونه امكان ندارد كه موجود معدوم شیاند و هم بوده
  روند. یند و میآ یم ن وجودیام كه افراد ینیب یم و میدان یم

  
  فصل

ق بدل اما یشه موجود خواهند بود بطریاند و هم شه موجود بودهیهم ن وجودیاهر مرتبه از مراتب بدانكه افراد 
شه خواهد بود و امكان ندارد یشه بوده است و همیهم ن وجودیا یتمام یعنید كه موجود معدوم شود امكان ندار
وجه  یبقیها فان و یكل من عل ینست معنیوند اريند و میآیاز افراد م یزد اگرچه هر فردیبرخ یاز و یكه نام تمام
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  گر:ید یبنوع میروشنرت بگو یم كه تمام فهم نكرددان یم نيربك ذوالجالل واالكرام چن
اجزاء را كثرت و  یكل اگر نظر باجزاء كن یاز رو یكیاجزاء و  یاز رو یكین وجود را دو اعتبار است یابدانكه 

وسفر باشد و قطع ريم در سیدرمراتب خود دا ن وجودیا یاز اجزا ینه هر جزوینقصان و كمال الزمست پس هرآ
نه هرچه موجودند در هر مرتبه كه هستند یالزمست پس هرآكل را وحدت و كمال  یمنازل كنند و اگر نظر بكل كن

ن یك حال باشند و اگر تصور ندارد كمال نباشد و ایشه بر یشه موجود خواهند بود و همیشه موجود بوده و همیهم
  معلوم نشود مثال: سخن ترا جز بمثاىل

 باشد نيمع یر هر حوض مقدارن آب چهار حوض باشد و دیروان باشد و بشكل دائره بگردد و بر راهگذار ا یآب
شه موجود بوده است و یمقدار آب كه در هر حوض باشد هماكنون بدان كه:  ین مقدمات معلوم كردیچون ا
وند از جهت آنكه آن مقدار از اجزاء ريو مند یآیآب دائم در حوضها م یشه موجود خواهد بود اگرچه اجزایهم

شه ید و كل آب كه در چهار حوض است همیآ یگر بدر میكجانب دیود از ريك جانب حوض بدر میآب كه از 
 م روانست و اگرچه در هر چهار منزل دارد و اگرچه در هر منزىلیموجود بوده است و خواهد بود اگر چه دا

  م:یروشنرت بگو ی دانم كه تمام فهم نكردنيشود چنیگر مید یصورت و نام و
وسفرند و ريم در سیبود كه نبود و هرگز نباشد كه نباشد اما داهرگز ن ن وجودیاافراد هر مرتبه از مراتب بدانكه 

ضه  یان تخم و درخت و بیره اول و آخر نباشد و میسند اگرچه در داريو باز بمنزل م كنند یموسته قطع منازل یپ
ان گفنت از را از افراد نتو ینقصان و كمال اول و آخر و ابتداء و انتهاء هر فرد یابتداء  و انتهاء نبود اما از رو

ن اعتبار مرتبه یزها را رو از نقصان در كمال باشد پس بدیست كه جمله چیضرور یعیطب ن حاىلیجهت آنكه ا
  اند. از افراد گفته ینقصان را ابتداء و مرتبه كمال را انتهاء در هر فرد

وسته یند و پريس و رن وجود دائم در سفیكه افراد هر مرتبه از مراتب ا یو دانست یمعلوم كرد ن مقدماتیاچون 
ند اكنون ريگیگر میو صورت د كنند یمرها  یصورت سند و در هر منزىلريو باز بمنزل اول م كنند یمقطع منازل 

شه بكمال بوده است و یل و كل همیق تبدیشه خواهند بود بطریو هماند  شه بودهیهستند هم آنمقدار كه در هر منزىل
وان شش هزار و انسان یوازده هزار جزوست و نبات هشت هزار و حرا خاك را دیل. تقدیتبد یخواهد بود ب

سد ريهزار جزو شد و چهار منزل آمد و دائم كاروان از منزل خاك بمنزل نبات م یچهارهزار جزوست پس جمله س
هر  د و ازیآ یسد و از منزل انسان باز بمنزل خاك مريوان بمنزل انسان میوان و از منزل حیو از منزل نبات بمنزل ح

اده نبوده است و ید. اما آن دوازده هزار جزو خاك هرگز كم و زیآ یگردند و باز بمنزل خاك مین بار میچند منزىل
ل كه گفته شد. یبهمان دل دان یم نيوان و انسان هم چنی و در حنيز چنیو آن هشت هزار جزو نبات ننخواهد بود 

اده و نقصان و كل و اجزا را از بهر یز یاست و خواهد بود بشه بوده یكه اجزاء هر مرتبه هم ی معلوم كردنيقیپس ب
را كل و اجزا نباشد از جهت آنكه اجزا سدس و ثلث و ربع و نصف و مانند  یم و اگرنه نامتناهیب فهم گفتیتقر
  نها تصور ندارد.یچ از ایه ین باشند و نامتناهیا

اهل وحدت افراد و  كیبه نزدكه  ید كه تا بدانآن بو ن جملهیام غرض از یسخن دراز شد و از مقصود دور افتاد
اده یك اهل حكمت افراد موجودات امكان كم و زیاده امكان ندارد و بنزدیكم و ز نچه هستندین از ایانواع ا

اهل تناسخ افراد و انواع موجودات  كیبه نزداده ندارد و یدارد اما انواع و اجناس موجودات امكان كم و ز
عت افراد و انواع و یاهل شر كیبه نزدندارد. و  یادتیناس موجودات امكان كم و زرد اما اجاده دایامكان كم و ز



 

 

۴۰ 
 

د و امكان دارد كه باز یو جمله را خدا هست گردان» یئیكن معه شیالله ولم  كان«چ نبودند: یاجناس موجودات ه
  ست گرداند.ین

  
  فصل

از افراد  یكه هر فرد یگر دانستیافراد دارد و دن وجود مراتب و یكه ا یو دانست یمعلوم كرد ن مقدماتیاچون 
  را خاكست باز بعد از مرتبه خاك مرتبه ن وجودیاوسفرند اكنون بدان كه مرتبه اول افراد رين وجود دائم در سیا
سطرون پس خاكست كه ین والقلم و ما  ینست معنید ایآ یدا میز پین دو چیزها از ایچ یعت است آنگاه باقیطب

ن قلم را امر و صورت یاند و ا و ماده گفته وىلین لوح را اهل حكمت هیعتست كه قلمست و ایلوحست و طب
چ یه یب بعالم شهادت آمد بیاز عالم غ یعنیدا شد یز پیوست آن چیبماده پ یزیاند در خاك كه صورت چ خوانده
خاكست كه مبداء عالم كون و ی: كن فینست معنینست و ایكلمح بالبصر ا رنا اال واحدة: و ما امیمعن یتوقف

الكالم است  عت كه امیالكتاب است و طب عت است كه مبدء عالم ملكوتست و خاكست كه امیاجسام است و طب
ش یعت است كه آدم است پس حوا پیالله است و خاكست كه حواست و طب الله و ملكوت كالم كه ملك كتابرا یز

ده است: امر و بدو و اد كریار یبس یاعتبارات باسامو  عت را باضافاتین طبیعت ایاز آدم باشد و صاحب شر
 یعنیار ذكر كرده است: دره یبس ین گفته است و خاك را هم باضافات و اعتبارات باسامیروح و قلم و مانند ا

ك اهل وحدت جوهر اول خاكست آنگاه ینزد یعنین گفته است. یالكتاب و مانند ا جوهر اول و لوح و رحم و ام
اهل حكمت جوهر اول عقل است آنگاه  كیبه نزدند تا بعقل رسند. و یآ یدا میسطه خاك پزها بوایچ یباق
  دند.یدا آمدند تا بخاك رسیگر بواسطه عقل پید یزهایچ

  
  فصل

ق از جهت آنكه هردو بهمند یسد هم بدو طرريعت بكمال خود میق و طبیسد بدو طرريبدانكه خاك بكمال خود م
  ستند.یگر جدا نیكدیو از 
  سد.ريق كه خاك بكمال خود میق از آن دو طریر كیان یدر ب

شود و آنچه زبده و یخالصه آبست هوا م شود و آنچه زبده ویبدانكه آنچه زبده و خالصه جسم خاكست آب م
شود و آنچه زبده و خالصه فلك یشود و آنچه زبده و خالصه آتش است جسم فلك قمر میخالصه هواست آتش م
شود و آنچه زبده و خالصه فلك ید و آنچه زبده و خالصه فلك عطاردست فلك زهره مشویقمر است فلك عطارد م
شود و آنچه زبده و خالصه یخ میشود و آنچه زبده و خالصه فلك شمس است فلك مریزهره است فلك شمس م

شود و آنچه زبده و یست فلك زحل میشود و آنچه و زبده و خالصه فلك مشرتیم یخست فلك مشرتیفلك مر
 یشود و باالیشود و آنچه زبده و خالصه فلك ثابتاتست جسم فلك اعظم میه فلك زحلست فلك ثابتات مخالص

د جسم خاك بكمال یاالفالك رس ست چون بفلكین یتیست ازجهت آنكه آنرا حد و نهایگر نیفلك اعظم فلك د
د یخاك و موال به جسمباز ارات ید. آنگاه آنچه زبده و خالصه افالكست از راه افق بواسطه نور ثوابت و سیرس
از جهت آنكه آن اثر كه آن روغن رساند ند و باز بر سر ماست كنند ريند همچنان روغن كه از ماست بگیآ یم
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  د.یض و اثر كه افالك رسانند خاك نتواند رسانی آن فنيچن باشد هم ید اگرچه روغن در ویماست نتواند رسان
  
  فصل

  گرید قیك طریان آن یدر ب
د و در هر مرتبه یآ یبرم به مراتبوان و جسم خاكست كه یمعادن و نبات و حد سه مرتبه است یتب موالبدانكه مرا

وان انسان است و یاز انواع ح ك نوعید و یآ یوان مید و از نبات بحیآ ید از عناصر به نبات مريگیم ینام
همه در انسان هست و چون نجاست كه هرچه در همه افراد موجوداتست آنینست و از ایانسانست كه نوع آخر

به شان بخاك خواهد بود و باز از خاك یدند بازگشت اید و چون بكمال رسید جسم خاك بكمال رسیبانسان رس
و  ك باری نيشان بخاك خواهد بود و همچنیند تا بانسان رسند و چون بانسان رسند باز بازگشت ایآ یبرم مراتب

كمال  یعنی یاخر دكم و منها نخرجكم تارةیها نعیو ف: منها خلقناكم ینست معنیا یتناهیماال دوبار و سه بار اىل
د باز بازگشت یز كه بكمال خود رسیعت آنست كه بعقل رسد و هرچیخاك آنست كه بقالب انسان رسد كه كمال طب

  .یتناهیماال و دوبار و سه بار اىل ك باریاصله  رجع اىلی یئی: كل شینست معنیباصل خود خواهد بود ا زیآن چ
  
  فصل

  ان عالم ملكوتیدر ب
مراتب دارد و در  زیك چین یزست اما ایك چیعت و روح و عقل و هرسه یطب عالم ملكوت سه مرتبه دارد:بدانكه 

شود همچنان كه مراتب عالم ملك كه یگر میشود نام او دیاده میدارد هرچند استعداد و صفات او ز یهر مرتبه نام
 یمراتب دارد و در هر مرتبه نام زیك چین یند اما ازیك چیوان هرسه یحجسم جماد و جسم نبات است و جسم 

ت عالم ملكوت عقل است اكنون بدان كه عقل یكه نها یو معلوم كرد ید چون مراتب عالم ملكوت را دانستريگ
ن هردو یا الله فرقانست و و قرائت كالم قرآنستالله  را كه قرائت كتابیزالفرقان است  القرآن است و ام است كه ام

را كه قرائت یم و عالم است زیالقرآن و ام الفرقان باشد و عقل آنست كه عالم و عل قرائت از عقلست پس عقل ام
م عقل یالله را و عالم عقل مؤمنانست و عل الله و كالم الله را عبارت از علم است كتاب الله و كالم عقل مر كتاب

بود عالم بود از جهت  م بود و خضر كه وىلیبود عل یكه نب یموس را كهیاء است زیاء است و عالم عقل اولیانب
وب یست الجرم خضر عالم غیبیغ یست و كالمیشهادت یرا علم كتاب بود و خضر را علم كالم كتاب یآنكه موس

  بود.
ء ایع اشیم آنست كه بطبایاء. حكیاء و اولیاند: حكماء و انب فهیان سه طایاهل وحدت دانا كیبه نزدش یدرو یا

اء دانا یق اشیع و خواص و حقایآنست كه بطبا اء دانا باشد و وىلیع و خواص اشیآنست كه بطبا یدانا باشد و نب
 یعام و تجل یدارد تجل ینباشد ازجهت آنكه خدا دو تجل را علم و قدرت برابر وىل كس چیهباشد پس در عالم 

و  : فالله هوالوىلینست معنیاست ا ز وىلخاص عبارت ا یعام عبارت از افراد موجوداتست و تجل یخاص تجل
  علما  یئی: وان الله قد احاط بكل شینست معنیر و ایقد ییكل ش یو هو عل یالموت ییحیهو 
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د یبربا یرا از كس یزیا بظلم چی زند نيرا بر زم یگر. قادر نه آنست كه كسیگر است و غلبه دیقدرت دش یدرو یا
بود تواند  یز كه ناكردنیبود تواند كه بكند و هرچ یز كه كردنیآن بود كه هرچبستاند قادر  یاز كس یزیچ لهیبه حا ی

ست و ین یت كسبیاست و خاص یگر از جهت آنكه قدرت كسبیت دیگر است و خاصیكه نكند. و قدرت د
د كه نباشد و سبب نقصان باشد. معجزه و ید كه سبب كمال باشد و شایت شایقدرت سبب كمال است و خاص

اند نه قدرت الجرم در حق  تیل است و خاصیك قبیاء از یر و استدراج و چشم و زبان مؤثر در اشكرامت و سح
  م.یسبب نقصان. تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمان یسبب كمالند و در حق بعض یبعض
ز القرآن و ا : الرحمن علمینست معنیارا كه معلم قرآن عقلست یگر بدان كه عقل است كه رحمن است زید
وان یالرحمن من تفاوت و عقل است كه ح خلق یف یماتر :ینست معنیست اینجاست كه در خلق او تفاوت نیا

نست یوان است و ایرا كه مرتبه آخر در ملكوت عقل است. پس عقل دار آخرت باشد و دار آخرت حیاست ز
  وانیالح یالدار االخرة له : و انیمعن

  
  فصل

  نياطیان ملئكه و شیدر ب
كست یو عمل ن یداریز كه سبب علم و بیطان هم سبب و واسطه. پس هرچیسبب و واسطه است و شلك بدانكه م

ات و صحت و یز كه سبب حیطان است و هرچیز كه سبب جهل و غفلت و عمل بد است شیملك است و هرچ
فرقه است ملك عذابست و ز كه سبب رنج و هالك و مرض و تیت است ملك رحمتست و هرچیراحت و جمع

وجود  یوجود ستاده و جائ یو جائ دیگو یمن واسطه یخ سعدالدیو ش دیگو یمطان را سبب یملك و ش ةالقضا نيع
ان یاء بیكه بزبان انب یخواهیطان و اگر میان ملك و شیتست در بینمقدار كفایاند. پس عاقل را ا كاشفه هم گفته

  د.یكرده آ یرتق اجمال اشاین مختصر تحمل آن ندارد امابطریم ایطان كنیملك و ش
  فصل

ن یجنود ربك االهو چندعلم یند: و ما یارند چنانكه امكان ندارد كه در حساب و شمار آیكه انواع بسیبدانكه مال
 از نيالع ك طرفهیست و هرگز یخدا مشغولند كه آن مدت را ابتدا و انتها ن یهزار سالست كه بطاعت و فرمانربدار

شان از آن كار فارغ یرا امكان ندارد كه ایاند و نخواهند بود ز ارغ نبودهخداوند غافل و ف یطاعت و فرمانربدار
  و مالل نبوده است و نخواهد بود. یخستگ یشان را هرگز از طاعت و فرمانربداریباشند و ا

شمارند اما در عالم ملكوت سه ملكند یو ب حساب یباكنون بدان كه اگرچه ملئكه  یمعلوم كرد ن مقدماتیاچون 
ك ملك آنست كه قالب موجودات ین سه ملك یخوانند و از ایشان را مالئكه اعظم میاند و ا ملئكهكه سرور 
ن هزار ملكند كه ین صفوف چهارگانه چندیاز ا ین ملك اعظم چهار صف مالئكه دارد و در هر صفیازوست و ا

همراهست  یملك یر خاكیرااند پس با هر ذره از ذ ینها مالئكه ارضیخداوند مشغولند و ا یبطاعت و فرمانربدار
 یاز اجزا یهمراهست و با هر جزو یهمراهست با هر ذره از ذرات هوا ملك یقطره از قطرات آب ملك هرو با 

كوكبا  یل رایالل هیفلما جن عل ینست معنین ملك اعظم افتاد ایم را اول نظر بر ایهمراهست و ابراه یآتش ملك
ات یگرست كه بزرگرتست از ملك اول و حیك ملك دیسه ملك ن یو از نياالفل فلما أفل قال الأحب یقال هذا رب
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ن هزار ملكند یگانه چند ن صفوف نهیاز ا ین ملك اعظم نه صف ملئكه دارد و در هر صفیموجودات ازوست و ا
ن ملك اعظم یم را بار دوم نظر بر ایند و ابراهینها مالئكه سماویخداوند مشغولند و ا یكه بطاعت و فرمانربدار

اعظم ده ن ملك یگرست كه بزرگرت از هردو است و ایك ملك دین سه ملك یو از ا ةیالقمر ... اال یفما راافتاد: 
ن هزار سالست كه ین ملك چندین هزار ملكند و ایگانه چند ن صفوف دهیاز ا یصف مالئكه دارد و در هر صف

ست و یست كه او را از ارض و سما خرب ن انيالعالم و تقدس است و چنان مستغرق رب اق خداوند تعاىلیدر اشت
ا یهذا اكرب فلما أفلت قال  یالشمس بازغة قال هذا رب  ی: فما رأینست معنیم نظر بر او افتاد ایم را بار سیابراه
افت و یم از شرك خالص ی تا ابراهنيالعالم رب  م شد بحضرتیابراه یراهنمان ملك یمما تشركون ا ییبر یقوم ان

فا و ما انا یفطرالسموات واالرض حن یللذ  یوجهت وجه ید آواز برآورد كه: انیرس چون بعالم وحدت
م یابراه ی: و كذلك نردیفرما یمت ین آیم را نظر بر ملكوت افتاد آنست كه در اول ایابراهل كه ی و دلنيالمشرك من

اول باجمال از  كوكبا یرأل یه اللیفلما جن عل دیفرما یم آنگاه نيالمومن كون منیالسموات واالرض و ل ملكوت
م یا اء اما در اول كتاب قرار دادهیان مالئكه بزبان انبین بود بیكند. ایان میل بیدهد باز بتفصیم خرب میحال ابراه

  م.یده نگوئیكه سخن مرموز و پوش
  
  فصل

بب را كه سیلست زیكائیراكه سبب علم تو عقلست و عقلست كه میلست زیش كه عقلست كه جربئیدرو یبدان ا
ك نفخه یاند و بريال فرو میك نفخه ازغرور و خیراكه عقلست كه ترا بیلست زیرزق تو عقلست و عقلست كه اسراف

را كه قابض ارواحست از جهت آنكه یلست زیگرداند و عقلست كه عزرائیق زنده میو حقا یگر ترا بمعانید
  .یدرا قبض كر زیآن چجان  یاست دانست زیآن چرا چنانكه  یزیهروقت كه چ

  
  فصل

عت یاالسماء كلها و طب نست و علم آدمید ادان یمزها یچ یرا كه عقلست كه اسامیكه آدم است زبدانكه عقلست 
ند یش از آمدن عقل سرور مالئكه است و جمله مالئكه در فرمان اویعت آنست كه پیرا طبیاست ز سیاست كه ابل

مسخر و منقاد عقل  یعنی كنند یمآدم را سجده شود وجمله مالئكه یمعزول م یعت از سروریبآمدن عقل طبو 
ن اال یالكافر و استكرب و كان من یس أبی: واذقلنا للملئكة اسجدوا الدم فسجدوا اال ابلینست معنیگردند. ایم
ش از آنجا یدرو یا» یدی یعل یطانیاسلم ش: «ینست معنیگردند ایكس مسخر و منقاد عقل نم یعت بعضیطب

بسا  یان و ایپا یبسا ظلمات ب یهات. ایهات هیتا آنجا كه عقل و غرور مردم است هاست یت و مراد انبیكه ن
غشاه موج من فوقه موج من ی یبحر لج یانست: او كظلمات فیحساب كه در میبسا حجب ب یپر امواج و ا یایدر

  من نور. جعل الله له نورا فمالهیراها و من لم یكدیده لم یفوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج 
: ینست معنیكه نور است و قابل نور اش عقلست كه نارست و عقل است كه قابل نار است و عقلست یدرو یا
را نور نباشد قابل نور نتواند  هر كهشاء پس یالله لنوره من  یهدینور  یو لولم تمسسه نار نور عل ییضیتها یكاد زی

  من نور.جعل الله له نورا فماله ی: و من لم ینست معنیبود ا
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  فصل

س است و شهوت است كه طاوس یعت است كه ابلیعقلست كه آدم است و روحست كه حواست و طببدان كه 
ا یا و افرتاق آنجمله رفتنست از دنیب آنجمله آمدن است بدنیاست و غضب است كه مار است و اجتماع و ترك

 ن جملهیاعقل بعالم حس و افرتاق ب بعالم شهادت و از عالم ین جمله آمدنست از عالم غیاجتماع ا یعنی
طان هست در یش در ملكوت ملك و شیدرو یب و از عالم حس بعالم عقل ایرفتنست از عالم شهادت بعالم غ

عت هردو مصور شدند از هردو صورت آدم در ملك ظاهر یطان چون عقل و طبیعت شیملكوت عقل ملكست و طب
ست بلكه بهرت یعقل غالب آمد ملك هر كهعت پس در یل و طباز عق یعنیطان یشد پس آدم مركب آمد از ملك و ش

وان بدتر یوان بلكه از حیا حیست یطانیعت غالب آمد شیطب هر كهاز مالئكه است اگرچه صورت انسان دارد و در 
االنسان من  البهائم من شهوة بالعقل و خلق خلق الملئكة من عقل بال شهوة و خلق ان الله تعاىل: «ینست معنیا

ن بود یا»  من الملئكة و من غلب شهوته لعقله فهو اشر من البهائم.ريو عقل فمن غلب عقله لشهوته فهو خ شهوة
 یالله بمثابه معن الله بصورت كلمه است و كالم الله و كتاب الله و كالم ان كتابین بود بیملك و ملكوت و امراتب 

را كه یار دارد زیبس ین كلمه اسامیو المه است ك كیباشد پس مجموع هردو  یكلمه بصورت و معن یكلمه و تمام
و آن اسم رب است پس اگر  ندیگو یم یاست كه آنرا اسم اعظم و اسم اعل یكیست اما اسم او یو یجمله اسام

دانا را هم كلمه  یداناست و آدم ین درخت موجودات آدمیوه ایم یه كنین كلمه موجودات را به درخت تشبیا
ن یوه درخت موجودات باشد و اگر ایدانا م یوه درخت هم دارد پس آدمیت دارد مرا كه هرچه درخیند زیگو

دانا دل موجودات  ییداناست پس آدم ین انسان موجودات هم آدمیدل ا یكنیه میكلمه موجودات را بانسان تشب
هردو عالمست و را كه انسان كامل مجموع یالله است ز الله هم كالم اند كه انسان كامل هم كتاب گفته یباشد. بعض

  الله است. الله است و سخن انسان كامل كالم اند كه انسان كامل كتاب گفته یبعض
ط است پوست یاالفالك كه مح فلك یعنین وجود صورت انسان دارد یك وجود است و ایش تمام عالم یدرو یا
اند ده مدركه  یوانیح یست دوازده قوایو دوازده برج كه برو ن وجودستیاو فلك ثابتات پا و سر  ن وجودستیا

اند و  ینبات یست قوایكواكب كه برو یپنج حس ظاهر و پنج حس باطن و باعثه و فاعله و باق یعنیو دو متحركه 
هفتگانه است دماغ و شش و  یاره اعضایند معده و شش و جگر و هفت كوكب سن وجودیا یهفت آسمان امعا

و روح روح  ن وجودستیاعت یعت طبیاخالط اربعه است و طبجگر و سرپز و دل و گرده و مثانه و عناصر اربعه 
  ك كلمه است.ین جمله یو ا ن وجودستیاو نفس نفس  ن وجودستیا

  
  فصل

ا معادن و نبات ین آسیكه غله ا ندیگو یمو ه كنند یا تشبین كلمه را بآسیش كه محققان اهل وحدت ایدرو یبدان ا
ساند و بآخر ريو خود بكمال م پروراند یمگردد و غله را خود یموسته یا آنست كه پین آسیوان است و كار ایو ح

از خودست و  یا را جوین آسیست از جهت آنكه ایا را كهنه شدن و خراب گشنت نین آسیكند و ایخود خورد م
ابان ازخود و هم درخود دارد یآب از خود و چرخ از خود و سنگ از خود و غله از خود و آرد از خود و آس

  خراب نشود و كهنه نگردد. الجرم هرگز
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  .یم كه تو چه فهم كرددان یمچ نماند كه من نگفتم اما نیش هیدرو یا
ن یا یاز حرفها یند و هر حرفیایب یزود باشد كه قوم یستیشود همه مقصود تو نین سخنان كه گفته میش ایدرو یا

  حبونهیحبهم و یالله بقوم  یأتیكتاب را بجانها خرند: فسوف 
  

  فصل
را كه از ینه چنانست كه هرچه بشنود بداند و نه چنانست كه هرچه بداند در آنمقام باشد ز یآدمش یدرو یا

ن رساله را بخواند یشمار پس هركس كه ایارست و از دانسنت تا بعمل آوردن عقبات بیشنودن تا دانسنت راه بس
ن ید كه اینده معلوم كند بایكه مراد گوتمام معلوم كرده و هركس نده است ین گمان نربد كه آنچه مراد گوید كه ایبا

 من مقامیادر بگفت زبان نباشد كه من  ن مقام باشد او را حاجتیاگشت. و آنكه در  ین مقام وینكند كه ا یدعو
ن یباشد و از ا ن مقامیادر  هر كهش یدرو ین مقامست. ایدر یدهد كه و یخود گواه یاقوال و افعال و احوال و

ن یوجود خود را در ا هر كهابد و ین وجود گم كند كه هرگز باز نیچنان وجود خود را دروجود بقدر باخرب بود 
ن عالم جز بقدر یمطلوب او دروجود گم كرد صفت او جز سكوت نباشد و فعل او جز مالزمت سوت نبود و 

اء یاز انب كس چیهق دانسنت امكان ندارد و ین وجود را بتحقیاند كه ا گفته یش اگرچه بعضیدرو یقوت نباشد. ا
خود اقرار كردند اما جمله  یق ندانست و در آخر جمله بعجز و نادانیبتحق ستن وجودیا چنانكهن وجود را یا

ار خود كرد بلكه ترك وجود خود یباخرب شد آنست كه ترك اخت ن وجودیااند كه عالمت آنكه بقدر از  اتفاق كرده
ست كه یو خدا تعاىلیوجود ندارد اال خدا كس چیهكه  گفت و دست تصرف و زبان اعرتاض كوتاه كرد و دانست

را عالمات  ن مقامیاراكه یاده بود زیاده بود ترك او زیز هر كهشه خواهد بود و معرفت یشه بوده است و همیهم
د و نظاره ی بگشانيم شود و چشم خدابیو تسل یار كند و راضیآنست كه البته ترك اخت ن مقامیاارست خاصه یبس

  .دیبا یمباشد یباشد آنچنانكه میز می داند كه هرچنيقیكند و ب
كه عالم را آنچنان گرداند كه مراد  خواهد یمو كوشش خود  یشود و بسعیم نمیو تسل یراض هر كهش یدرو یا

د و در یناست كه در خانۀ درآی بردارد حال او همچو حال آن نابنيزم یاز رواوست و هرچه موافق طبع او نباشد 
 یز بر راه است و نه بجاید چنان داند كه آن چیاو آ یش پایز كه پیخود باشد هرچ یزها بجایچآن خانه جمله 

و  ینا را از آن سعیكه ناب دان یم نيقیخود نهد ب یخود بگرداند تا بجا یخودست جمله رخت آن خانه را از جا
د و یاعرتاض كوتاه گردانم شد و دست تصرف و زبان یو تسل یدۀ نباشد و آنكه راضیكوشش جز رنج و عذاب فا

ا سرما یش آمد آنرا بطوع و رضا قبول كرد حال او همچو حال آن مسافر است كه در راه بسبب گرما یز كه پیهرچ
نه یاو شود هرآ یا دافع سرمایباشد كه مانع گرما  یخسته و در زحمت باشد و ناگاه بمنزل رسد و در آن منزل رباط

خودست  ین رباط نه بجاید هرگز بخاطر او نگذرد كه در ایو چون برباط درآ دن آن رباطیخرم و شادمان گردد بد
باشد  ی. آنچنانكه باشد بآن خرم و راضستیبا یمن ین رباط بهرت ازیا ین و فراخین رباط بلندتر از ایوار ایو د

 یاده است و بلندخود نه ین رباط بجایم بوده است و در این رباط حكیا یبلكه اگر مسافر دانا باشد داند كه بان
ز كه ینست كه نادان بهرچیان دانا و نادان ایپس تفاوت م ستیبا یمرباط آنچنان كرده است كه  یوار و فراخید
شود و دانا  یسبب تفرقه و رنج و زیآن چگر خواهد الجرم ید یگر و رنگید ینباشد و بنوع ید بدان راضیش آیپ

سبب راحت و  زیآن چكه باشد الجرم  ستیبا یم نيچن نیاه د كیبود و بگو ید بدان راضیش آیز كه پیرا هرچ
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  م.یروشنرت بگو ی دانم كه فهم نكردنيشود. چن یت ویجمع
گر و بهرجا كه فرود یكدین وجود با یش این وجود با هم است و نوش و نیش كه گل و خار ایدرو یبدان ا

  .یش باوین یخواهیست و اگر نوش میباوخار  یطلب یباهمند پس اگر گل م كنند یمند و ازهرجا كه كوچ یآ یم
م شدند و طلب گل نكردند تا از یوتسل یار خود كردند و راضین اسرار واقف شدند ترك اختیزان بر ایچون عز

و  یشان مرادیا ی و سعريتدب یگرفتار نشوند بلكه اگر ب شیبه نافتند و در بند نوش نشدند تا یخار خالص 
 یبا هر مرادستند دان یمد و بگوش چشم در آن نظر نكردند از جهت آنكه نمود پشت بآن آوردن یرو یمقصود
ن از جهت آنست كه یرا تحمل كردن كار هر دانا نباشد و ا یك مراد ده نامرادیه است و ازجهت یتعب یده نامراد

اگر ممكن د كه جمله اعضا در رنج و راحت برابر باشند و یگرند و بایكدی یتا هردو برابر باشند كه جمله اعضا
ه یكفا یو ب یان در راحت بودندیدفع كردن تا كاف ات بدست آوردن و خار رین وجود را بعلم و كفایكه گل ا یبود

ت است ین سخن چرا عجب آمد: اگر بكفایش ترا از ایدرو ی است انيو نه چن یدر رنج و عذاب بودند
 از كجاست؟ و اگر باسالمست كافر نيزم یفه رویعلم خل یت سلطان عالم چراست؟ و اگر بعلمست بیكفا یب

ت و علم و نه ین نه بكفایش ایدرو ینوا از كجاست؟ ایچراست؟ و اگر بكفرست كافر گرسنه و ب حاكم و مستوىل
ست و در مجازات و مكافات یعیطب ین وجود افتاده است كه جمله مجازات و مكافات ویباسالم و كفرست. ا

سخن دراز شد و از گر نشود. یمگردد و بدرخواست و بضاعت د یو كوشش یاز نباشد و بسعیتفاوت و امت یعیطب
: المكافاة ینست معنیكه مجازات و مكافات البته خواهد بود ا دان یم نيقیش بیدرو یم ایمقصود دور افتاد

   نظر گفته است: شعرنيز از سر همیعت وجود و آن عزیدر طب یعنیعة واجبة یالطب یف
 فاتمن ز آیمباش ایچو بد كرد

  

 عت را مكافاتیكه واجب شد طب 
  

ست همه مرهمه راست و آنچه رنجست یك كس را نیش است همه مر یآنست كه آنچه آسان سخن یقت ایو حق
ك وجود جمله اعضا برابر یست و در یش نیب یكیرا كه وجود یست  همه مرهمه راست زیك كس را نیهمه مر 

ش و از عالم و جاهل هركس را یت و توانگر و درویدشاه و رعباشند در رنج و راحت پس هركس كه باشد از پا
ار باشد رنج و عذاب یش بسیش آنكس باشد اگر راحت و آسایك در مقابله آسایش باشد و رنج هریآسا یبنوع
ت در رنج و یان پادشاه و رعیز اندك بود پس میش و راحت نیار باشد و اگر رنج و عذاب اندك بود آسایز بسین

  نباشد.راحت تفاوت 
را طعمه و اشتها  یكیرا اشتها باشد و طعام نبود و  یكیرا طعمه گوناگون باشد و اشتها نبود و  یكیش یدرو یا

را اشتها و اطعمه باشد و درد دهان و معده نباشد اما چندانش بخل  یكیباشد درد معده و درد دهان باشد و 
  گران.یاشد و نگاه داشنت از جهت دارد خوردن همه روز در رنج حاصل كردن بین یزیباشد كه چ

كه در همه كارها  یگر دانستیش و دین یست و نوش بیخار ن ین وجود بیكه گل ا یش چون معلوم كردیدرو یا
  :ی. رباعیازار تا آزرده نباشیرا م كس چیهو  یمكن تا ناخوش نباش یمكافات و مجازات خواهد بود طلب خوش
 یشنویراحت مطلب دال اگر م

 بشنو یه رمزین قضیاالقصه از 
  

 یدرو یدر مزرعه خود آنچه كشت 
 یمكن كه آزرده شو یآزار كس

  



 

 

۴۷ 
 

  
  تمت الرسالة بعون الله
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  الله الرحمن الرحیم بسم
   رساله دوم از کتاب کشف الحقایق

  در بیان انسان و آنچه تعلق بانسان دارد
ز روح که عالم امر است و عالم خلق بدانکه انسان مرکبست از دو چیز یکی از جسم که عالم خلقست و یکی ا

انسان را  مرکب و قابل قسمت است و عالم امر بسیط حقیقیست و قابل قسمت نیست و اهل شریعت روح
  اند. اند: روح انسانی و نفس ناطقه و مانند این گفته باسامی مختلف ذکر کرده

  
  فصل

  در سخن اهل شریعت در بیان مبدأ روح انسانی
میگویند که در روح سخن گفنت و بحث روح کردن اجازت نیست از جهت آنکه روح را از بدانکه اهل شریعت  

سئوال  رسول (ص)هم جواب نگفت یعنی جماعتی از  رسول (ص)آدمیان کسی ندانست و نخواهد دانست و 
جواب نگفت و انتظار وحی میکرد تا جربئیل بیامد و این آیت بیاورد: و  رسول (ص)کردند که روح چیست؟ 

رسول سألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم اال قلیال بعضی از اهل شریعت میگویند که ی
 رسول (ص)میدانست که روح چیست اما اجازت جواب نگفنت بود و بعضی از اهل شریعت میگویند که  (ص)

أمر ربی ازجهت آنکه هرچیز  میدانست که روح چیست و جواب سائل هم گفت یعنی این جوابست که الروح من
که از عالم خلقست او را حد توان گفنت از جهت آنکه خلق اجزا دارد و هرچیز که از عالم امر است آن را حد 

حقیقت روح نتوان کردن و هرچیز را که اجزا نباشد تعریف وی بخاصه و لوازم باشد چنانکه  انیبنتوان گفنت و 
ئوال قال فرعون و ما رب العالمني قال رب السموات و االرض و ما بینهما موسی علیه السالم تعریف کرد و در س

  ان کنتم موقنني. و مراد و ما اوتیتم من العلم اال قلیال بر این تقدیر نه محمدست سایالنند.
  

  فصل
و » الروح جوهر نورانی بسیط حقیقی حی بنفسه محیی للجسم«اند که:  نکه بعضی روح را چنني تعریف کردهبدا
 به جسمروح زنده است و زنده کننده است » فی نفسه محیی لغريه ةالروح حیو«اند که  ني تعریف کردهیگر چند

و همان حس است  پس جسم را حیات عارضی باشد و روح را ذاتی و جسم را حیات عارضی دارد نوری دارد
ی است و عقل مدرک الحاصل بدان که روح حی محی» الباطلالحق و القلب یفرق بني الحس نور فی«که: 

  مدرک است و نور ظاهر مظهر.
  
  

  فصل
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چون معنی روح بدانستی اکنون بدانکه اول چیزی که حق سبحانه تعاىل بیافرید روح محمد بود و جمله چیزها را 
و ارواح » الخالیق من روحی ول ما خلق الله روحی ثم خلق جمیعا«بیافرید اینست معنی:  محمد (ص)از روح 

 از روح محمد پیدا آورد و ارواح انسان پیش از اجساد بچهار هزار سال در جوار حضرت رب جمله انسان را
  ».ةاالف سن ةه خلق االرواح قبل االجساد باربعالل ان«العالمني میبود اینست معنی: 

  
  فصل

  در بیان مبدأ قالب انسان
بود و قالب آدم را از خاک آفرید » دمآ«بدانکه اهل شریعت میگویند که اول کسی که خدایتعاىل از انسان بیافرید 

یعنی از عناصر اربعه اما چون خاک ظاهرتر بود خاک را ذکر کرد و دیگر آنکه در ترکیب اصل خاکست بخاک 
اضافت کرد و این حکایت در اکثر کتب قصص و تواریخ مشهور است و محتاج بشرح من نیست اما اشارتی کرده 

  آید.
پرورانیدند و تربیت میدادند بروایتی چهل روز و بروایتی  را میان مکه و طایف میاند که خاک آدم  بدانکه آورده

چون قالب تمام شد » خمرت طینه آدم بیدی اربعني صباحا«چهل سال و بروایتی چهل هزار سال اینست معنی: 
حی و روح در و تمام تسویه یافت روح او را در قالب او درآوردند اینست معنی: فاذا سویته و نفخت فیه من رو

قالب چنان درآمد و آمیخته شد که روغن در شري و چون روح در قالب قرار گرفت آدم برخاست و روان شد آنگاه 
حوا را از پهلوی چپ او در میان خواب و بیداری پدید آوردند و در تن آدم و حوا شهوت بسرشتند و نطفه ظاهر 

من  ةعنی: ولقد خلقنا االنسان من ساللایشان بیافرید اینست مگردانیدند و باقی قالب فرزندان ایشان را از نطفه 
فانا خلقناکم من  البعث کنتم فی ریب من لناس انفی قرار مکني  و اینست معنی: یا ایها ا ةطني ثم جعلناه نطف
پس مبدأ ارواح انسان روح آمد و مبدأ اجساد انسان قالب آدم پس محمد ابواالرواح و آدم  ةتراب ثم من نطف

  ». کنت نبیا و آدم بني الماء و الطني«شد اینست معنی:  بواالجسادا
  
  فصل

اند که خداوند تعاىل روح انسان را در اصل فطرت در استعداد و قابلیت بر  بدانکه اهل شریعت خالف کرده
مه و السعید من سعد فی بطن ا«تفاوت آفرید یا یکسان آفرید. بعضی میگویند که بر تفاوت آفرید اینست معنی: 

و بعضی میگویند که » ةالناس معادن کمعادن الذهب و الفض«و اینست معنی: » الشقی من شقی فی بطن امه
یکسان آفرید اما چون بعالم شهادت آمدند و بقالب اتصال یافتند بسبب تربیت پدر و مادر و بسبب سعی در علم 

و » بواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانهکل مولود یولد علی الفطره فأ«و عمل بر تفاوت شدند اینست معنی: 
  اکنون بدان که هر انسانی را چند روح است.» المرء علی دین خلیله«اینست معنی: 

  
  فصل
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بدانکه انسان روح طبیعی دارد و محل وی جگرست که در پهلوی راستست. و روح حیوانی دارد و محل وی 
ماغست. و روح انسانی دارد و محل وی روح دلست که در پهلوی چپست. و روح نفسانی دارد و محل وی د

نفسانیست. و روح قدسی دارد و محل وی روح انسانیست. و روحی قدسی بمثابه نار است و روح انسانی بمثابه 
روغن و روح نفسانی بمثابه فتیله و روح حیوانی بمثابه زجاجه است و روح طبیعی بمثابه مشکوه اینست معنی: 

... االیه و آنچه حقیقت ة الزجاجة فیها مصباح المصباح فی زجاج ةثل نوره کمشکورالسموات واالرض مالله نو
این سخنست بنزدیک اهل شریعت آنست که چون فرزند در رحم مادر سه چله که چهار ماه باشد برمیآرد خداوند 

ن هزار سال تعاىل ملکی میفرستد تا این روح انسانی را که از عالم امرست و پیش از قالب این فرزند بچندی
 ةند بعد از سه چله زنده شود و حیوآفریده اند و در جوار حضرت عزت میبوده است در این فرزند بدمد تا فرز

  یابد.
و  اند: باعتبار آنکه قابل زیاده و نقصانست اعتبارات باسامی مختلف ذکر کرده و این روح انسانی را باضافات و
کننده جسمست روح گفتند و باعتبار آنکه  بار آنکه زنده است و زندهو باعت اند از حال بحال گردانست قلب گفته

داناست بذات و دانا کننده دیگری عقل گفتند و باعتبار آنکه بسیط حقیقیست و قابل قسمت نیست روح امری 
گفتند و باعتبار آنکه از عالم علویست و ازجنس مالئکه است روح ملکی گفتند و باعتبار آنکه مجرد و 

اند که نبی و وىل را پنج  گفتند اینست معنی آنکه بعضی گفتهو پاک و مطهرست روحی قدسی  منقطعست
اند که نبی و  حست و اینست معنی آنکه بعضی گفتهروحست و مؤمن را چهار روحست و کافر را و اطفال را سه رو

  وىل را ده روحست.
تست از جهت آنکه شاید که یکچیز را ای درویش اگر کسی گوید که آدمی را صد روحست و صد عقلست هم راس

بصد اعتبار بصد نام خوانند و در آن یکچیز هیچ تعدد و تکثري الزم نیاید یعنی هر صفتی که انسان دارد از 
صفات ذمیمه و صفات حمیده شاید که گویند که یک روح دارد همچون روح ملکی و روح شیطانی از جهت 

ارهای خسیس و دنی دارد و بل نقصان و کمالست یعنی قابلیت کآنکه روح یک حقیقتست و این یک حقیقت قا
نم کارهای شریف و عاىل دارد اینست معنی: ان الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکني فی نارجه استعداد

. پس بهر صفت که ةلوا الصالحات اولئک هم خري الربی. ان الذین آمنوا و عمةالربی خالدین فیها اولئک هم شر
وصوف میشود او را بدان صفت باز میخوانند و انسان را باعتبار هر صفتی روحی و عقلی اثبات میکنند انسان م

پس هرکه را اخالق و اوصاف بیشرت باشد روح و عقل بیشرت بود اگرچه جوهر عقل و جوهر روح از روی 
اطالق  صان و کمالند وجوهریت قابل زیاده و نقصان نیستند اما از روی آنکه قابل اعراض و صفاتند قابل نق

  اند. کثرت و قلت بر ایشان کرده
  
  فصل

و منشاء اخالق  ندیگو یمده را نفس یناپسند بدانکه بعضی از اهل تصوف منشاء اخالق ذمیمه و مصدر اوصاف
را كه از عالم  یوانیروح ح ین سهروردیالد خ شهابیالمشا خیو ش ندیگو یمده را روح یده و اوصاف پسندیحم
ست و از جنس یرا كه از عالم علو یو روح انسان دیگو یممست نفس یو از جنس ارواح بها ندیگو یمست یسفل

  خواند.یجواهر ملئكه است روح م
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  ابند.یخالص  یم تا محصالن و سالكان از سرگردانیان كنیقت روح را تمام بید حقینجا رسیچون سخن بد
  
  فصل

ست و قابل یقیط حقیهم دارد و روح بس یدارد و روح یسمج یعنیهم دارد  یدارد و باطن یبدانكه انسان ظاهر
  ست و از عالم امرست و جسم انسان مركب و قابل قسمت است و از عالم خلقست.یقسمت ن

ز یكثرت و اجزاء باشد و در هرچ ینه در ویهرآز كه مركب باشد یاكنون بدان كه هرچ یمعلوم كرد ن مقدمهیاچون 
مخصوص باشد  یو عضو یبه جزو یاز افعال و یو هر فعل یز صفات وا یكه كثرت و اجزاء باشد هر صفت

ند  یك موضع ببید و از یبگو ك موضعیبشنود و از  ك موضعیا باشد از یا و گورينا و شنوا و گیز بیچنانكه اگر آن چ
از  یو هر فعل یاز صفات و یكثرت و اجزاء نباشد هر صفت یز كه مركب نباشد در وید و هرچريبگ ك موضعیو از 

 یو پشت نباشد و سر و پا یمخصوص نباشد ازجهت آنكه جزو وعضو نباشد و رو یو عضو یبجز و یافعال و
ا و دانا باشد بهمان ینا و شنوا و گویز بیچ نيچن نیاباشد و اگر  یبه وقائم  یسار نبود پس صفات وی و نيمیو 
  .دان یم نيا باشد و در جمله صفات همچنینه گویز بعیچ

 و متكلم ريع و بصیو عالم و سم یست حیقیط حقیكه بس یاكنون بدان كه روح آدم یمعلوم كرد قدمهن میاچون 
ك یند و از یبیم ك موضعیشنود و از یم ك موضعیاست و صفات او بصفات قالب نماند از جهت آنكه قالب از 

 یع گوئیت و اگر سمعلمسهمه  یم گوئیاتست و اگر علیهمه ح یگوئ یرا اگر ح یو روح آدم. دیگو یم موضع
بآلت  یرا كه صفات و افعال ویهمه كالمست ز یهمه بصرست و اگر متكلم گوئ ی گوئريهمه سمعست و اگر بص

من عرف نفسه فقد عرف : «ینست معنیو ا» صورته یخلق آدم عل الله تعاىل ان: «ینست معنیست. ایوجارحه ن
ست پس بقدر آنكه ین نیش از ایب یروح آدمعت را در معرفت یشر یقت و علمایخ طریمقامات مشا». ربه

  معرفت روح دارند.
درنگذشته است. و از علما و  ن مقامیااز  یدر معرفت روح آدم كس چیهقت یخ طریعت و مشایشر یو از علما

 ن مقامیبداضات و مجاهدات از راه كشف و برهان یبر یخ چندكس معدودند كه در معرفت روح آدمیمشا
ركان دانند كه بربسته یاند اما ز خ مانند كردهیو مشا به علمااند و بطامات خود را  له مقلد بودهجم یاند و باق دهیرس

  دگر باشد و بر رسته دگر.
  
  فصل

 دیگو یمعت یاز محققان اهل شر یاكنون بدانكه محقق یقت معلوم كردیخ طریعت و مشایشر یسخن علماچون 
ترا  یرا بدان» صورته یالله خلق آدم عل ان« یو معن» من عرف نفسه فقد عرف ربه« یمعن یخواهیكه اگر م

  د.یت آیكفا یو طالب را رمز یبكنم و سررشته بدستت دهم كه عاقل را اشارت یق اجمال اشارتیبطر
از  یچ عضویه ن عالمیان عالمست و در یرب ا یاست بلكه عالمهاست و روح آدم یعالم یقالب آدمبدانكه 

  ست.یاز اعضا ن یعضوچ یست و روح از هین روح خاىل



 

 

۵۲ 
 

ست و خارج روغن ی داخل روغن نريست و شی هم نريست و خارج شی نريند كه روغن داخل شیش اگر گویدرو یا
 ريش یاز اجزا یچ جزویست و هین  خاىلريروغن از ش یاز اجزا یچ جزویست راست باشد از جهت آنكه هیهم ن
حاضر و  یست و ببعضیدور ن یك و ببعضینزد یببعض ن عالمیانجاست كه روح در یست و از ایاز روغن ن خاىل

كسانست ین عالمست هردو یا یكه تحت ثر ین عالم كه عرش است و كف پایست. فرق سر ایب نیغا یاز بعض
شه و آلت و جارحه یبفكر و اند ن عالمیاگر آنكه تصرف روح در ی. و دكنند یم یتفاوت مكان ی هردو بريو تدب

 یعنیشغله شأن عن شأن یكند: الیگر مشغول نمید یاز كارها یاند كه هرگز او را كار هنجاست كه گفتیو از ا ستین
 دست ريكند او را تدبیم ی پاريكند و چون تدبیمشغول نم ی پاري سر او را از تدبريكند تدبی سر مريچنانكه تدب
از مالئكه  كس چیهدارند و یم ستاده و عالم را بنظام و معموریگر بدان كه مالئكه بفرمان او ایكند. و دیمشغول نم

 است كه نيمع یو مقام یرا كار یگر بدانك هر ملكیؤمرون و دیفعلون ما یست: و یرا امكان خالف فرمان او ن
من : «ینست معنین نكند و هرگز از مقام خود نگذرند و نخواهند گذشت این كار آن نكند و آن كار ایهرگز ا

  ». صورته یخلق آدم عل الله تعاىل ان« :ینست معنیو ا» عرف نفسه فقد عرف ربه
  
  فصل

  یان كمال آدمیدر ب
 یكیزست: یچهار چ یقیست و علوم حقیقیدر دانسنت علوم حق یكه كمال آدم ندیگو یمعت یشر یبدانكه علما

ا و آنچه یم دانسنت دنیمتعلقست. س یو آنچه به خدا یدانسنت نفس و آنچه بنفس متعلقست. دوم دانسنت خدا
  علقست. چهارم دانسنت آخرت و آنچه بآخرت متعلقست.ا متیبدن

  
  فصل

وم سالكان یسالكان دوم مجذوبان س یكی  اند: فهیكه اصحاب كمال چهار طا ندیگو یمقت یخ طریبدانكه مشا
ستند و مجذوبان سالك كامالن یمجذوب چهارم مجذوبان سالك. و سالكان و مجذوبان كاملند اما مكمل ن

ا را نبوت یت و انبیا را والیخداست. پس اول یار بنده است و جذبه بفضل و عطایاخت مكملند و سلوك بكسب و
گر یگر است و عروج دیا جز مجذوب نباشند و جذبه دیا و اولیرا كه انبیار زیبفضل و عطا باشد نه بكسب و اخت

  گر.یا دیگر است و عروج انبیا دیو عروج اول
  

  فصل
طبقات مردم چهارست: طبقه  یعنیان رسد یه كمال آنست كه بمقام عك ندیگو یماز اهل تصوف  یبدانكه بعض
د در یانند. و اهل تقلیقانند و طبقه چهارم اهل عیم اهل ایدند و طبقه دوم اهل استدالل و طبقه سیاول اهل تقل

ب و مان هم مراتیمانند و مقام ایمقام اسالمند و مقام اسالم مراتب و درجات دارد و اهل استدالل در مقام ا
ان در مقام یت هم مراتب و درجات دارد و اهل عیتند و مقام والیقان در مقام والیو اهل ادرجات دارد 



 

 

۵۳ 
 

  اند و مقام نبوت هم مراتب و درجات دارد. نبوت
  
  فصل

ااند و یمراتب مردم چهارست مرتبه اول اهل دن یعنیآنست كه بمقام جربوت رسد  یاند كه كمال آدم گفته یبعض
م اهل ملكوتند و مرتبه چهارم اهل جربوتند از جهت آنكه مراتب و تفاوت مردم یل آخرتند و مرتبه سمرتبه دوم اه

صد مراهل آخرت یا راست و سیاند عقل هزار جزو است صد مراهل دن بسبب مراتب و تفاوت عقلست و گفته
وانه خوانند یرا دا مراهل آخرت یصد مراهل جربوت راست. و اهل دنیصد مراهل ملكوت راست و سیراست و س

وانه خوانند و اهل جربوت جمله یوانه خوانند و اهل ملكوت اهل جربوت را دیو اهل آخرت مراهل ملكوت را د
  ك دانند.ینند و نیك بیخود ن یك را بجایرا معذور دارند و هر

اشد مثال اگر رك و متصرف شده بیت زیو بغاار افتاده باشد یتجربه بس یا ویدن یدر كارها را هر كهش یدرو یا
معلوم كند كه وقت تخم  یهرجا را بشناسد و موسم هركار ی بد را بداند و آب و هوانيك و زمی ننيمزارع است زم

ست و دفع آن یدا شود بداند كه سبب آن آفت چیپ یانداخنت چه وقتست و وقت آب دادن چه وقت و اگر آفت
  ن.یكرد؟ و امثال ا دیبا یما كم یداد  دیبا یمادت یكرد آب ز دیبا یمچگونه 

د یز را بداند كه چه بایك سره كند و موسم هرچیك داند و زر و نقره را نیو اگر بازرگانست رخت و قماش را ن
  ن.ید داشت و امثال اید برد و چگونه نگاه باید و بكجا بایخر

ن كارست ینه در كه هرن كس هرصد جزو تمام دارد و یاست و این عقل اهل دنیا دان یم نيو جمله حرفتها را چن
  كارست.یاست و ب وانهید یو كیبه نزد

روشن و مقرر گردد عالمت آن باشد كه در  یا برویدن یثبات ی و بريچشم بآخرت گشوده شود و تغ كه را هرو 
و بقدر ضرورت كند و تمام عمر و جمله اوقات شب و  به ضرورتشرت شروع نكند و اگر كند یب یاویدن یكارها

ار نربد و یبس یار بر خود ننهد و سعیمشغول نكند و از جهت نام و ننگ و رسم و عادات رنج بس یبه وروز را 
 یهمچون نماز و روزه و صدقات و تقو یآخرت یشرت اوقات بكارهایص نباشد و بیبقدر كفاف قناعت كند و حر

كارها باخالص كند و از  ت درست وین مشغول باشد و نیردستان و بامثال ایانت و مدد برادران و شفقت بر زیو د
ن كار است كه ینه درا هر كهصد جزو تمام دارد و ین كس هر سین عقل اهل آخرتست و ایا و سمعه دور باشد. ایر
  وانه است.ید یك ویاست نزد یو

و كوشش و  یان طلب كند تا علم آموزد و سعیحاصل شود و همه روز صحبت دانا یو  ادراك یرا فهمهر كه و 
ن عقلست یمند گردد اهل ملكوت را ا بهره یعیو طب یاضیجز در طلب علوم نباشد تا از علوم ر یو شهیفكر و اند

  كارست.یوانه و بید یست نزد ویكه ونكارست ینه در ا هر كهصد جزو تمام دارد و ین كس سیو ا
ب یمند و بانص رهبه یابند و از علم الهیان دریعز را از راه كشف و یقت همه چیو حقاء رسد یق اشیبحقا هر كهو

را معلوم  یالله را بداند و فرستادگان خدا الله و كالم را بشناسد و كتاب یظاهر شود و خدا یگردد تا خدا بر و
آن  یبود عالمت و ن مقامیادر  هر كهصد جزو تمام دارد و ین كس هر سین عقل اهل جربوت است و ایكند ا



 

 

۵۴ 
 

  ند.یك بیك داند و نیود نخ یك را بجایباشد كه با خلق خدا بصلح بود و هر
  
  فصل

اند كه كمال  گفته یت حاصل كند و بعضیآنست كه بمقام بلوغ رسد و حر یاند كه كمال آدم گفته یبدانكه بعض
  د.ید رسد و استقامتش باشد در توحیآنست كه بمقام توح یآدم
  

  فصل
  تیان والیدر ب

مقامست و اگر  كیقام قرب و محبت است كه م یو دوست یكیست و نزدیو دوست یكیت نزدیوال یمعنبدانكه 
قرب امكان ندارد ازجهت آنكه مراد از قرب  یچنانچه دو مقامند مقام محبت بعد از مقام قرب باشد كه محبت ب

  اده باشد.یاده بود محبت او زیز هر كهمعرفت است پس معرفت 
را  یود یذات و صفات خود بخشمعرفت  خداوند تعاىل را هر كهاكنون بدان كه  یمعلوم كرد ن مقدماتیاچون 

ست ید اگرچه معرفت ذات و صفات او مقدور بشر نیت خود برگزید و او را بوالیبصفات و ذات خود آشنا گردان
اما بقدر آنكه مقدور بشر باشد آنرا كه خواهد بمعرفت ذات و صفات خود موصوف گرداند تا مقرب حضرت 

  مخصوص گردد. یو ید تا بمحبت و دوستا ثبت گردانیده اولیگردد نام او را در جر یو
 ی قلوبهم علنيقلب آدم و اربع یاالرض ثلثمأة قلوبهم عل یف لله تعاىل ه وآله انیالله عل یالله صل عن رسول یور«

ل و یكائیقلب م یل و ثلثة قلوبهم علیقلب جربئ یو خمسة قلوبهم عل یقلب موس یم و سبع قلوبهم علیقلب ابراه
الخمسة و اذا  الله من الثلثة ابدل الثلثة و اذامات من الله مكانه من الواحد بدل ل فاذا ماتیاسرافقلب  یواحد قلبه عل

الثلثمأة و   ابدل مننياالربع  و اذامات مننياالربع السبعة ابدل من الخمسة ابدل من السبعة و اذامات من مات من
  ».ث یآخرالحد  اىلنيالمؤمن الثلثمأة ابدل من صالح اذامات من

دگان حق یوسته در عالم برگزینباشد و پ اء خدا خاىلیعالم از اولكه هرگز  دیفرما یم رسول (ص)بدانكه حضرت 
صدانند و طبقه دوم یصد و پنجاه و شش. طبقه اول سیشان سیشان شش است و عدد ایباشند و طبقات ا

صدان یست. سیكیتنانند و طبقه ششم  تنان و طبقه پنجم سه م هفت تنانند و طبقه چهارم پنجیتنانند و طبقه س چهل
ل یكائیتنان بر دل م ل و سهیتنان بر دل جربئ و پنج یتنان بر دل موس م و هفتیتنان بر دل ابراه بر دل آدمند و چهل

 یرا بمقام و یكیتنان  از سه یا نقل كند خداین دنیلست از ایل. هرگاه آنكه بر دل اسرافیبر دل اسراف یكیو 
تنان و  بمقام هفت یكیتنان  تنان و از چهل بمقام پنج یكیتنان  تنان و از هفت بمقام سه یكینان ت رساند و از پنج

صدتنان رساند و از هر طبقه كه یبمقام س یكی نيزم یتنان رساند و از خلصان رو بمقام چهل یكیصدان یاز س
  ن كه هست كم نشود.یشان از ای تا عدد انيفوت شود همچن یكی

  



 

 

۵۵ 
 

  فصل
اء یت مقامات اولیاكنون بدان كه نها یشانرا شناختیو عدد ا یا را معلوم كردیو طبقات اول یرا دانستا یچون اول

 یعنیسد ريت مقام نبوت میت رسد آنگاه ببدایت بنهایاست. چون سالك در مقام  والیت مقامات انبیبدا
كه  یم خرب كند پس در وقتیه مستقند و بمردم فرستد تا مردم را از رایخود بنبوت برگز یایاز اول یكی تعاىلیخدا

ل كه مقام یء بمقام نبوت نرساند اال از مقام اسراف ایرا از اول كس چیهختم نبوت نشده بود و در نبوت گشاده بود 
  م:ین بگویروشنرت از یم كه تمام فهم نكرددان یمت. یقطبست و درجه آخرست از درجات وال

  
  فصل

ت یمان نورست و والیم كه ای گوئنيا خود چنیو نبوت هم علمست  ت هم علمستیمان علمست و والیابدانكه 
ت بمثابه نور ماهست و نور نبوت یمان بمثابه نور ستاره است و نور والیهم نورست و نبوت هم نورست. اما نور ا

ت یوال مان كشف آمد ویت نور نور آمد و نبوت نور نور نور آمد و ایمان نور آمد و والیبمثابه نور آفتابست. پس ا
ت قرب قرب آمد و نبوت قرب قرب قرب یمان قرب آمد و والیكشف كشف آمد و نبوت كشف كشف كشف و ا

  م:یگر بگوید ین بنوعیروشنرت از ا ی دانم كه تمام فهم نكردنيآمد چن
  
  فصل

ت حقست یحقست و نبوت هم فضل و عنات یت هم فضل و عنایت حق است و والیمان فضل و عنایبدانكه ا
گر مخصوص یشود بنام دیتر م ت خاصست و هرچند خاصیت عام و عنایگر عنایكدینسبت ب یتیعنااما هر 

  گردد. یم
من  یك التهدان ینست معنیا ندیگو یمت یرا هدا ت عامین فضل و عنایساند اريمان میرا از كفر با یكیچون 

 ندیگو یمت را جذبه ین فضل و عنایساند اريت میمان بوالیرا از ا یكیء. و چون  شایمن  یهدیالله  احببت ولكن
ن فضل یساند اريت بنبوت میرا از وال یكیو چون ». نيالثقل عمل یجذبة من جذبات الحق تواز: «ینست معنیا

ت عام یمان عنایپس ام. یصراط مستق ناهم اىلیناهم و هدی: و اجتبینست معنیا ندیگو یمالخاص را اجتبا  خاص
  الخاص. ت خاصیت عنات خاص آمد و نبویت عنایآمد و وال

اء گناه نكنند اما امكان دارد یقبول كند و اول و مومنان گناه كنند و باز توبه كنند و چون توبه بشرط باشد حقتعاىل
  اء گناه نكردند و امكان ندارد كه بكنند از جهت آنكه معصوم بودند.یزالخطااند و انبیكه بكنند از جهت آنكه جا

  
  صلف



 

 

۵۶ 
 

  عهیان اهل شیدر ب
 یر و متابعت ویر و كبایده و فرستاده خداست و معصومست از صغایكه رسول برگز ندیگو یمعه یكه اهل شبدان

ر و یر و كبایهم معصوم است از صغا یفه رسول خدایرسول خداست و خل یفه و وصیخل واجبست. و وىل
ست كه منصوص فه رسول آنیاست نه باجماع و اتفاق امت. پس خل به نصهم واجبست و خالفت  یمتابعت و

در عالم  یفه رسول خدایحجت باشد و هرگز نباشد كه خل یباشد بر خالفت و امامت از قبل آنكس كه قول و
  باشد  از امام خاىلنيزم ید كه روینباشد از جهت آنكه نشا

: اند امام چهارست عهیف شیفه از طوایك طایه كه یسانیاكنون بدان كه در مذهب ك یمعلوم كرد ن مقدماتیاچون 
د و یون آريپنهانست چون وقت شود ب یفه زنده است و در كوهیفه و محمد حنی و محمد حننيو حسن و حس یعل

  د و امام زمان اوست.ري را بگنيزم یجمله رو
ن و یالعابد نیز ی و علنيو حسن و حس یعه امام هفتست: علیگرند از فرق شیك فرقه دیل كه یو در مذهب اسمع

ون ريپنهانست و چون وقت شود ب یل زنده است و در كوهیبن جعفر و اسمع لیاسمعو محمدباقر و جعفرالصادق 
  د و امام زمان اوست.ري را بگنيزم ید و جمله رویآ

  ی و علنيو حسن و حس یامام دوازده است: علعه یگرند از فرق شیك فرقه دیكه  هیه اثناعشریامامو در مذهب 
و حسن  ینق یو عل یرضا و محمدتق یموس یكاظم و عل یموس ن و محمدباقر و جعفرالصادق ویالعابد نیز

د و جمله یون آريپنهانست چون وقت شود ب یزنده است و در غار ید مهد م ح و م ید مهد - م -ح -و م یعسكر
  د و امام زمان اوست.ري را بگنيزم یرو

  نست.یشان ایشانند و عدد ایا ایعه اولیاهل ش كیبه نزدپس 
  
  فصل

  ان انسان و آنچه تعلق بانسان داردیت در بدر سخن اهل حكم
ست كه مادر و پدر ید اما الزم نیآ به وجودمادر و پدر  یكه امكان ندارد كه انسان ب ندیگو یمبدانكه اهل حكمت 

در خاك  ینیب ید را مادر و پدر عناصر و افالكند آخر نمیرا كه انسان و جمله موالیانسان هم از نوع انسان باشد ز
ست و یشان نیشان از  نوع ایند كه مادر و پدر ایآ یدا میوانات پین نوع حیوا و سركه و گوشت چندو آب و ه

ست. و معتمدان یشان نیشان هم از نوع ایو مادر و پدر ا ندیگو یمالساعه  شانرا خلقیوانات هستند كه ایح یبعض
از شهرها هرسال  یت در شهریدر آن والند و یت  گویكه در ساحل بحر كه جوار هند است كه آنرا وال كنند یمنقل 

دا شود. یزها زنبور عسل پید مانند شش گوسفند و از آن چیزها آید و در آن باران چیار آی باران بسنيدر وقت مع
  ار خواهد بود.یكنند از آنكه دانند كه در آنسال عسل بس ید اهل آنجا شادیار آیزها بسیپس هر سال كه از آن چ
ست از انواع ك نوعیشان باشد و انسان یوانات هم از نوع ایست كه مادر و پدر حیم نپس معلوم شد كه الز

  بود. یوانات پس انسانرا هم الزم نباشد كه مادر و پدر هم از نوع ویح
و مصدر  ینسبت علوه ست كه بیزیاز چرا كه آدم عبارت یآدم و حوا در ارض و سما چهار نوعست زش یدرو یا
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 نيض و اثر باشد و ارض و سما هم چنیو قابل ف یسفلنسبت ه بست كه یزیعبارت از چض و اثر باشد و حوا یف
  سطرون.ی: ن والقلم و ما ینست معنیا دان یم

  
  فصل

  ان مبدأ قالب انسانیدر ب
ابند و یزند و امتزاج تمام یامیآب با خاك باكنون بدان كه چون آتش و هوا و  یمعلوم كرد ن مقدماتیاچون 
اثر كند  یكیدر ماده هر  یكیتمام شود و صورت هر  یبا بعض یا مساس بعضیت خورد باشد یعناصر بغا یاجزا

ت حادث را مزاج یفین كیاالجزاء حادث شود و ا متشابه یتیفیجمله ك نیا نه ازیشكسته شود هرآ یكیتا قوت هر 
ا معتدل یست ین نوريرا كه مزاج در قسمت اول از دو حال بیند. و مزاج در قسمت اول بر دو قسمست زیگو
را كه مزاج یمعتدل بر سه قسمست زريست. باز مزاج غیرا وجود ن یقیمعتدل و معتدل حقريا غیباشد  یقیحق
ن یان هردو. پس اگر ایا متوسط مید از اعتدال یا بعیباشد باعتدال ب یا قریست: یون نريمعتدل از سه حال بريغ

 یق استعداد وین مزاج را الیالصور كه عقل فعالست مرا بدست از اعتدال بمزاج نباتست و واهیمزاج حادث بع
ب است باعتدال مزاج انسان باشد و ید و اگر قریدا آیبخشد تا جسم نبات و روح نبات پ یصورت نبات

د و اگر یدا آیبخشد تا قالب انسان و نقش انسان پ یصورت انسان یق استعداد وین مزاج را الیالصور مرا واهب
 یوانیصورت ح یق استعداد وین مزاج را الیالصور مرا ناطق باشد و واهبريوان غیمزاج حان هردو یمتوسط م

  د.یدا آیپ یوانیو روح ح یوانیبخشد تا قالب ح
ن موضع تعلق ین بحث درایشود: چهار مفرد و چهار مركب. اما ایگانه هشت قسم م ن مزاج سهیاز ا یكیباز از هر

  ندارد.
ن یكه ظاهر شود از مرد و زن نام او انسان اولست و در ا یدا شود اول كسیپ و چون قالب انسان و نفس انسان

نست یو ا نيقرار مك ی ثم جعلناه نطفة فني: و لقد خلقنا االنسان من طینست معنیدا شود ایانسان اول نطفه پ
  البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. ب منیر یالناس ان كنتم ف  هایا ای: یمعن

  
  فصل

  یان نفس انسانیدر ب
و  ةواحد ةئیه یار و عقل العلیجسمست باختو مكمل و محرك  یقیط حقیست بسیجوهر یبدانكه نفس انسان

ست اما تعلق دارد بقالب ین یزیو محتاج چ یزینكه او در چیست ازجهت این نفس انسان در قالب انسان نیا
سان بالفعل موجود نبود. با قالب انسان بالفعل ش از قالب انین نفس انسان پی والتصرف و اريالتدب انسان تعلق

ته و ی: فاذا سوینست معنیدا آمد ایپ یك شد نفس انسانیافت و باعتدال نزدیه یموجود شد. چون قالب تمام تسو
ه قالب بمثابه یاو هرچهار برابر باشند و تسو یاجزا یعنیاركانست  یه برابریو مراد از تسو یه من روحینفخت ف

با  یر شود و قابل صورت گردد. اگرچه نفس انسانیپذ رسانند كه شفاف و عكس ی بجائريرا بتدبآنست كه آهن 
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  خواهد بود. یقالب بالفعل موجود شود اما بعد از قالب بالفعل باق
  
  فصل

دارد تا  یدارد و روح نفسان یوانیدارد و روح ح یعیاكنون بدان كه انسان روح طب یان نفس معلوم كردیچون ب
چون روح  یعنیست یعكس نفس ملك ین نفس انسانیدارد و ا یكست و نفس انسانیوانات شریجمله حنجا بیبد

در  یشود و عكس نفس فلكیم یشود قابل عكس نفس فلكیك میدر دماغ انسانست بجوهر فلك نزد ینفسان
اند نه سرد  كست اجسام افالك نه گرمیكه در دماغست و بجوهر سماوات نزد ین روح نفسانید و ایآ یدا میپ یو

  نست.یه عبارت از ایف و اعتدال و تسویل و نه خفیتر و نه ثق  و نه خشك و نه
 یریپذ و عكس یابد و در شفافی یه تمامرت میشود تسویاضات و مجاهدات مشغول میبر یپس هرچند روح نفسان

االفالك  بجوهر فلك شانیا یكسان باشند كه روح نفسان یگردد و بعضیشود تا قابل عكس فلك باالتر میاده میز
نست یگردد ا یاالفالك كه نفس كلست نفس و االفالك شود نفس فلك ك شود و قابل عكس نفس فلكینزد
را كه عكس نفس  ین نفس انسانیو ا» یالله نور اول ما خلق: «ینست معنیو ا» یالله روح اول ما خلق: «یمعن
  .ندیگو یمض یف ندیگو یمند و اهل تناسخ خود عكس نیهم گو یض نفس فلكیست فیفلك

 ین از عالم علویكه ا ندیگو یمند. اما اهل تناسخ یض گویرا ف یپس باتفاق اهل حكمت و اهل تناسخ نفس انسان
ش از آمدن بالفعل موجود یپ یند و در عالم علویآ یم ین عالم سفلیارات بطلب كمال بایبواسطه نور ثوابت و س

ن ین قالب موجود نبود اكنون با قالب بالفعل موجود شد و ایاز شیض پین فیكه ا ندیگو یمبود و اهل حكمت 
  معلوم نشود: سخن ترا جز بمثاىل

دا شده است اما یتافته است باتفاق عكس آفتابست و از مقابله آفتاب پ یمثال شعاع آفتاب كه در خانه هركس
ن كه در خانه یش از اید و پیآ ین شعاع ممتد است با قرص آفتاب و از قرص آفتاب میكه ا ندیگو یماهل تناسخ 

گردد و از آنچه هست هرگز كم یكه شعاع آفتاب در عالم منتشرست و با آفتاب م ندیگو یم یعنیموجود بود د یآدا یپ
 خانه نين شعاع در همیكه ا ندیگو یمد و اهل حكمت یآ یدا میپ یابد بر وی یشود و هركجا محل میاده نمیو ز

ن بنا برآنست كه در ین خانه ظاهر شود موجود نبود و این كه در ایش از اید و پیآ ینم ییشود و از جایموجود م
برآن جسم موجود شود بحسب مراتب اجسام  یافتد شعاع یكه در مقابله و یت است كه هرجسمین خاصینور ا

نور هم ست در ین یتیست كه خاصیز نیچ چیشرت باشند و چنانكه در هیاز اجسام باشند كه قابل شعاع ب یكه بعض
افتد  یز كه در مقابله ویتست كه هرچین خاصینه روشن ایو آ یت است كه گفته شد. و در آب صافین خاصیا

ن یش از اینه موجود است پین صورت كه در آب و آیست كه ایچ شك نیدر او نمودار گردد و ه زیآن چصورت 
دا ینه پیعرض كه از مقابله آفتاب و آ وار استینه است و شعاع كه بر دیمقابله موجود نبود پس صورت كه در آ

  ند.یآ یم
  م.یسخن دراز شد و از مقصود دور افتاد

ت ین خاصینهم بنا بر آنست كه اركان اربعه ایش از قالب بالفعل موجود نبود و ایبود كه پ یغرض ما نفس انسان
ت دارد كه ین خاصینطفه اد بحسب مراتب مزاج و یدا آیابند چنانكه مزاج پیگر امتزاج یكدیدارند كه چون با 
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عت یطب ینها بطبعست راست است بید كه ایگو یاگر كسد و یدا آیپ ینباشد نقش در و یچون در رحم افتد و مانع
 دانم نينكار نتواند كرد چنیعت ایات نباشد طبین خاصی انينها راست نشود اما اگر در نطفه و حبه و رحم و زمیا

  م:یروشنرت بگو یكه فهم نكرد
  
  فصل

م هاضمه نام چهارم یده است نام ملك اول جاذبه است دوم ماسكه سیدر معده چهار ملك آفر تعاىل دانكه حقب
  .ندیگو یمعت چارملك یو صاحب شر ندیگو یمقوت چار ز را ین چهار چیدافعه و اهل حكمت ا

ز كه یده هرچن ملك بخود كشد و عمل ماسكه آنست كه معیز كه بخود كشد بایعمل جاذبه آنست كه معده هرچ
ن ملك هضم كند و عمل یز كه هضم كند باین ملك نگاه دارد و عمل هاضمه آنست كه معده هرچینگاه دارد با

ن چهار ین ملك دفع كند و در جگر و دل و دماغ و در جمله اعضا ایز كه دفع كند بایدافعه آنست كه معده هرچ
ن كار هرگز ماللت و یشانرا از ایستند و ایفارغ و غافل ن  از كار خودنيالع ك طرفهیاند و دركارند و  ستادهیملك ا
  د.رينگ یخستگ
لوس گشت یافت و كیاكنون بدان كه چون طعام بمعده درآمد و هضم و نضج  یمعلوم كرد ن مقدماتیاچون 

گر هضم و نضج ید ك باریقا بخود كشد و چون بجگر درآمد و یآنچه زبده و خالصه آنست جگر آنرا از راه ماسار
خون و  یبلغم و بعض یماند بعض یشود و آنچه باق یعیموس گشت آنچه زبده و خالصه آنست روح طبیافت و كی

ست و یعیخود فرستد و قسام غذا در بدن روح طب یك را بجایهر یعیسودا شود و روح طب یصفرا و بعض یبعض
از آنچه زبده و خالصه روح ند. بیغذاست و آن رگها را اورده گو یاز جگر بجمله اعضا رگها باشد كه مجار

افت آنچه زبده و خالصه آنست روح یهضم و نضج  ك باریست دل آنرا جذب كند چون در دل درآمد و یعیطب
ست یوانین روح حیات در بدن ایبرجمله اعضا قسمت كند و قسام ح یوانیماند روح ح یشود و آنچه باق یوانیح

ند. باز آنچه زبده و خالصه روح ی گونين رگها را شرائیو ا اتستیح یو از دل بجمله اعضا رگها باشد كه مجار
افت آنچه زبده و خالصه یگر هضم و نضج ید ك باریكند و چون در دماغ درآمد و ست دماغ آنرا جذب یوانیح

آنرا بر جمله اعضا قسمت كند و قسام حس و حركت در  یماند روح نفسان یشود و آنچه باق یآنست روح نفسان
  حس و حركت باشند. یاست و از دماغ بجمله اعضا عصبهاست كه مجار ینفسانن بدن روح یا

  
  فصل

  ان حواس ظاهر و حواس باطنیدر ب
 الظاهر و اىل یماف نقسم اىلیمدركة و محركة ف نقسم اىلیالدماغ  یمحلها ف یة التیالروح النفسان اعلم ان

الحس  یالباطن فه یف یلذوق واللمس و اماالتالسمع والبصر والشم وا یالظاهر فه یف یالباطن. اما الت یماف
  ال والوهم والحافظة والمتصرفة.یالمشرتك والخ

ال یظاهر پنجست سمع و بصر و شم و ذوق و لمس. و حواس باطن هم پنجست: حس مشرتك و خبدانكه حواس 
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  و وهم و حافظه و متصرفه.
حس  یعنیمدرك صور محسوساتست  دار وهمست. حس مشرتك نهیدار حس مشرتكست و حافظه خز نهیال خزیخ

ابد و طعم آب را ذوق ی یابد مثال رنگ آب را بصر در می یب را درمیابد و وهم غای یمشرتك مشاهد را درم
ن جمله یابد و ای یابد و آواز آب را سمع درمی یآب را لمس درم یابد و سردی یآب را شم درم یابد و بوی یدرم

 ین معنیاحس مشرتك از جهت  ینهمه جمعند و آنرا بعضیك اابد و در حس مشرتی یرا حس مشرتك درم
را  یدر دوست و دشمن یدوست یدارد. وهم معنید و نگاه مريگیرا از حس مشرتك م ن جملهیاال یاند. و خ گفته

دارد. و متصرفه آنست ید و نگاه مريگیدشمن را از وهم م یدوست و دشمن یابد و حافظه دوستی یدر دشمن درم
ب كنند یرا بدوسر ترك یل. مثال چنانكه آدمیب و تفصیال برتكیكه مخزونست در خ یكند در مدركاتیكه تصرف م

ن قوت را اگر عقل كار یسر تصور كند و ا یرا ب یا آدم را سر از تن جدا كند و آدمیو آدم را با دو سر تصور كند 
حس و عقل آنست كه ادراك خوش و ان یند و فرق میله گوید متخیاگر وهم كار فرماند و ید متفكره گویفرما

كند و عقل ادراك یاند كه حس ادراك نفع و ضر م  گفته یكند و بعضیك و بد میكند و عقل ادراك نیناخوش م
 كیبه نزدل و توهم و تذكر از جهت آنكه یست تخیش نیاطبا حواس باطن سه ب كیبه نزدو  -كندیانفع و اضر م

وسط  یست و محل ویكیمقدم دماغست و وهم و متصرفه  یست و محل ویكیال یشان حس مشرتك و خیا
چاره ین بیشانست از جهت آنكه ایموخر دماغست و حق بدست ا یست و محل ویكیدماغست و حافظه و ذاكره 

د و غرض ید یكیافت و وهم و متصرفه را ی یكیال را یه كرد حس مشرتك و خین نوبت تجریبوقت معالجه چند
حاصل  ینانیق اطمیح بتحقین بود تا در تشرین سال ایمشغول بودن بمعالجه چندل طب و یچاره در تحصین بیا

  شود.
  شود.یافته میحق بدست حكماست از جهت آنكه پنج اثر  ك جهتیو از 

  
  باب

ال صورة مطلوب و محبوب او یالخ یاذا ارتسمت ف یالت یباعثة و فاعلة اما الباعثة فه نقسم اىلیواما المحركة 
قوة  یالمحبوب تسمو الحصول  ك طلبیتحر یك ان حملت علیتحر یالقوة الفاعلة عل ملتمهروب و مكروه ح

 یالت یة. واما الفاعلة فهیقوة غضب یالدفع المهروب والمكروه والغلبة تسم ك طلبیتحر یة و ان حملت علیشهوان
  داالعصاب وارخائها.یك االعضا بواسطة تمدیصدر عنها تحری

ك. و یو باعث قوت فاعله است بر تحر یباعثه و فاعله. باعثه آنست كه داع دو قسمست:بدانكه قوت محركه 
ع و فرمانربدار قوت باعثه ین قوت فاعله مطیست و ایقوت فاعله آنست كه محرك اعضاست و حركت اعضا از و

ا از جهت جذب یص از جهت دو غرض است یو باعث قوت فاعله است بر تحر یاست و قوت باعثه كه داع
 ین قوت را غضبیا از جهت دفع مضرت و غلبه است و ایند یگو ین قوت را شهوانیحصول لذتست و امنفعت و 
نجاست یعت تا بدینجاست و علم طبیو كمال قالب تا بد یو روح نفسان یوانیح یعیان روح طبینست بیخوانند. ا

ن بود كه گفته شد و یانجاست و انسان كه مركبست از جسم و نفس كمال جسم یوان با انسان تا بدیو شركت ح
گر یكدیك از یاند و هر فهیاز عالم اجسامند اما اجسام لط یو روح نفسان یوانیو روح ح یعین روح طبیا
ست كه زجاجه نفس ناطقه ین روح نفسانیب قالب انسان ایترند و مراد از قالب انسان و مقصود از ترك فیلط
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شود. و گفته شد كه نفس ناطقه در یبنفس ناطقه ممتاز موانات یگر حیشود و از دیم یض فلكینه فیگردد و آیم
 نفس ناطقه بواسطه روح رين تعلق و تدبی و التصرف و اريالتدب ست متعلقست بقالب تعلقین یقالب انسان

ست بر تفاوت است از جهت آنكه از آن روز باز ی ننين تعلق معیكست و وقت اینزد یست كه بجوهر فلكینفسان
دا ین تعلق پیسال و چون از چهل سال درگذشت و ا ن تعلقست تا بچهلید وقت ایآ یم دایپ یكه روح نفسان

  د.یایدا نیپ بعد منامد ین
ن تعلق هم ینباشد ا یالخصوص در مزاج دماغ او خلل یكرت باشد علیرا مزاج بسالمت بود و باعتدال نزد هر كهو 

و  یو دو سالگ یك سالگید در یدا آیلق پن تعیند ایكس چون از مادر بزا ید و بعضیدا آیدر شكم مادر پ
ا در یم نباشد ین وقت درنگذرد مگر مزاج آنكس سلیكه وقت بلوغست و در اغلب از یسالگ تا هجده یسالگ سه

  باشد. یدماغ او خلل
  فصل

دا ید. اما پیآ یدا می است و جمله در شكم مادر بعد از چارماه پنيمع یاند تعلق نفس وقت گفته یبدانكه بعض
 بعد منامد یدا نیوقت آمدن عقلست و چون از چهل درگذشت و پ  یسالگ ست تا چهلی ننيدن عقل را وقت معآم
گر یگرست و عقل دیفه نفس دین طایا كیبه نزدد و یدا آیكه وقت بلوغست پ یسالگ هجدهد. و در اغلب در یاین

بمثابه آفتاب  بمثابه چشمست و عقلكند: در اندرون نفس یزها میون چشم بواسطه آفتاب ادراك چريچنانكه در ب
ون استاد ريون چراغ اندرون عقلست و چراغ برياز ب یكیاز اندرون و  یكیرا دو چراغست  یپس هر نفس

  داناست.
مختلف  یرا باضافات و اعتبارات باسام ك جوهریاست اما  ك جوهریفه اول نفس و عقل یك طای كیبه نزداما 

  اند. ذكر كرده
  
  فصل

  انسان ان كمالیدر ب
ر زجاجه ض نفس فلك قمیشود و فیض نفس فلك قمر میكه در دماغ انسانست زجاجه ف یبدانكه روح نفسان

ض نفس یشود و فیض نفس فلك زهره میض نفس فلك عطارد زجاجه فیگردد و فیض نفس فلك عطارد میف
خ یض نفس فلك مریض نفس فلك شمس زجاجه فیگردد و فیض نفس فلك شمس میفلك زهره زجاجه ف

ض یزجاجه ف یض نفس فلك مشرتیگردد و فیم یض نفس فلك مشرتیخ زجاجه فیض نفس فلك مریو فگردد یم
ض نفس فلك یشود و فیض نفس فلك ثابتات میض نفس فلك زحل زجاجة فیگردد و فینفس فلك زحل م
و  عاىلتیض نور باریاالفالك زجاجه ف ض نفس فلك فلكیشود و فیاالفالك م ض نفس فلكیثابتات زجاجه ف

د هرچه بهمه عالم بدانند یرس مقام نیبه ا هر كهد و یآ یدا میج پیاضات و مجاهدات بتدرین بریگردد و ایتقدس م
اند و او كلست و  اجزا یرا كه جمله اهل عالم نسبت با ویزها داند كه همه عالم ندانند زیتنها بداند و او چ یو

  را نباشد. یشد هر جزوآنچه اجزا را باشد كل را باشد و آنچه كل را با
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  باب

ات نفس او را تجرد و انقطاع و طهارت و نزاهت ین كمال علم و خاصید اگر بایرس ن مقامیاه ب هر كهبدانكه 
و خمول نكوشد و دعوت خلق هم نكند و دربند آزار مردم نباشد  یاما در گمنام یا نبی ا وىلیم یا حكیباشد 
  از حكماء بزرگ باشد. یمیحك

و خمول كوشد و  یباشد اما در گمنام ات نفس او را انقطاع و طهارت و نزاهت ین كمال و خاصیو اگر با ا
  بزرگ باشد. یایاز اول ییتحمل اختالط عوام نتواند كرد و دعوت عوام نكند و دربند آزار مردم نباشد ول

عوت عام كند و دربند اما دات نفس او را تجرد و انقطاع و طهارت و نزاهت باشد ین كمال و خاصیو اگر با ا
  بزرگ باشد. یایاز انب ییآزار مردم نباشد نب

كه  كافور نداند كافور نباشد و اگر یرا كافور نام نهد حبش یحبش ی. و اگر كسیو نب م و وىلیحك ینست معنیا
  ا اگر داند كه كافورست كافور كافور باشد.یكافورست 

  
  فصل

  ات نفسیان خاصیدر ب
 یگر ندارند مثال چنانكه نفسیدارند كه نفوس د یاتیاز نفوس خاص یاند كه بعض كرده جمله عقال اتفاقبدانكه 
كروز و یبآن آرد در  یتر نبود چون رو قیعلم كه از آن دشوارتر نباشد و دقزفهم كه هر نوع یت دراك و تیباشد بغا

چنان بود  یك قوه حافظه ون ادرایدو روز تمام آن نوع علم را ضبط كند و بآن نوع علم عالم شود و با وجود ا
نگاه كند از احوال  هر كهگر باشد كه در ید ید و هرگز فراموش نكند. و نفسرياد گیبشنود  ك باریز را كه یكه هرچ

گر باشد كه هرچه در عالم واقع خواهد شد آنرا ید یت كند و همه راست باشد و نفسیحكا ینده ویگذشته و آ
ز كه همت دربندد در عالم كون و فساد یگر باشد كه هرچید یكند. و نفسز در خواب معلوم یش از وقوع آن چیپ

ات نفس است و معجزه و كرامات و یخاص ن جملهیان. و ینه آنچنانكه همت او باشد ظاهر شود و مانند ایهرآ
  لست.ین قبین از ایسحر و استدراج و مانند ا

  
  فصل

  و الـهام یان وحیدر ب
ق و یگرداند و از عال یو صاف خاىل یو اندرون یونريخود را از تعلقات ب اضات و مجاهداتیبر هر كهبدانكه 

اضات و یبر یعنیاو را خرب شود  زیآن چش از وقوع یز كه در عالم حادث شود پیپاك و مطهر گردد هرچق یعوا
در تجرد و انقطاع همچون  یدر اعتدال همچون جوهر فلك گردد و نفس ناطقه و یو یمجاهدات روح نفسان

 یدر نفس ناطقه و ید از نفس فلكیدا آیپ یان نفس ناطقه و نفس فلكیشود پس بمناسبت كه م یفلك نفس
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باشد و در نفس ناطقه  ید كلیدا آیز كه پیگر باشند اما هرچیكدیكه مقابله  ینه صافید همچنانكه دو آیدا آیزها پیچ
له بحس مشرتك نزول كند و چون یمتخ ت كند و ازیحكا یق جزویله بطرید نفس ناطقه با متخیدا آیق كل پیبطر

بحس مشرتك رسد و  یزیون چريان آنكه از بیكس گشت و تفاوت نكند م نیبحس مشرتك نزول كرد محسوس ا
مزاج  را هر كهكند. پس یند كه از هردو طرف ادراك میاو را حس مشرتك گو ین معنیاابد و از جهت یاز اندرون 

تر  تر و درست تر بود از تعلقات خرب او راست یصاف یحس مشرتك وله و یتر باشد و قوت متخ دماغ بسالمت
الهام و  ینست معنیا در خواب بوده است. ایانب یبعض یلست و وحین قبیباشد مانند خواب كه هم خواب از ا

  كه گفته شد. یوح
گاه معلوم شود شان نبوده باشد نایكه معلوم ایزیدا شود و چیشان پیان باشند كه چون حال برایاز مبتد یو بعض

  شنود و آنرا آواز هاتف نام نهد.یون مري گمان برند كه مگر از بنيچن
  
  فصل

  ان كرامت و معجزهیدر ب
و كامل اراده  ین بنا برآنست كه چون نفس قویعادت و ا  ست خارقیظهور كرامت و اظهار معجزه كاربدانكه 

 یچ شكیه یعالم كون و فساد از جهت آنكه ب سبب حادث باشد در یكند در عالم كون و فساد آن اراده و یزیچ
و كامل افتد كه نسبت او در عالم كون  یقو ید كه نفسیاراده نفس ما سبب است مر حوادث را در قالب ما پس شا

 ینست معنیاو سبب باشد مرحوادث را در عالم كون و فساد. او فساد همچنان باشد كه نسبت ما بقالب پس اراده 
  كرامات و معجزات.

  
  باب

  ان انسان و آنچه تعلق بانسان داردیدر سخن اهل تناسخ در ب
اند از اهل حكمت و مذهب حكما دارند اما در چند مسأله با اهل حكمت خالف  فهیك طایتناسخ بدانكه اهل 

انسان  یان اهل تناسخ و اهل حكمت در مبادیشان كرده شد. و آنچه مین سبب در چند رساله ذكر ایاند بد كرده
  ن باب ذكر كرده شد.یت در آخر اخالفس

آلت  یاند و كمال ب بطلب كمال آمده ین عالم سفلیبد یاز عالم علو یكه نفوس جزو ندیگو یمبدانكه اهل تناسخ 
قالبست  یو آلت نفوس جزو یامدندیع نین عالم طبایهرگز بد یآلت حاصل شد یتوانند حاصل كردن كه اگر بینم

ج، باز یكند بتدریدا میاول صورت نباتات و اشجار پ یعنیتعداد و كمال خود سازند بقدر اسیپس قالب را خود م
  د.ريگیگر میج، و در هر مرتبه نام دیكند بتدریدا میج، باز صورت انسان پیكند بتدریدا میوان پیصورت ح

  م:ین بگویروشنرت از ا ی دانم كه تمام فهم نكردنيچن
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  فصل
عتست آنگاه از یطب ینام و ن مرتبهیاباشد و در یار سال در خاك من هزید و چندیآ یبخاك م یبدانكه نفس جزو
اه ین طحلب گیكند صورت طحلب است و ایدا میكه از صور نباتات پ ید و اول صورتیآ یمخاك به نباتات 

» حقه زاده«ن طحلب را درماكه ماوراءالنهر است یست و ایشود و او را باتفاق تخم نیدا میست كه در آبها پیسبز
 یكند تا بحدیدا مید و صورت نبات و اشجار پیآ یبرم به مراتب نيخوانند همچن» یجو سبزه«د و در فارس نیگو

نفس  ین مرتبه نام ویك شود همچون درخت خرما و درخت لفاح و درخت واق و در ایوان نزدیكه شجره بح
است سرخ  ی كرمنيخراطن یاست و ا نيكند صورت خراطیدا میوانات پیست باز اول صورت كه از صور حیعیطب

وانات همچو ین از حیكند و مانند ایدا مین صورت پیشود و اول ایدا می نمناك پنيك كه در گل و زمیو دراز و بار
وان ناطق یناطق بحريوان غیكه ح یكند تا بحدیدا میج پیوان بتدرید و صورت حیآ یبرم به مراتبپشه ومگس 

  ست.یوانینفس ح ین مرتبه نام ویدر انه و نسناس و یل و بوزیك شود همچون پینزد
است.  ینفس انسان ین مرتبه نام ویان است و در ایكند صورت زنگیدا میكه از صورت انسان پ یباز اول صورت

اء ینفس ناطقه است تا باز بدرجه اول ین مرتبه نام وید تا بدرجه حكما رسد و در ایآ یبرم به مراتب نيهمچن
مطمئنه است. اكنون  ینام و ن مرتبهیاا رسد و در یاست. باز بدرجه انب ینفس قدس ینام و ن مرتبهیابرسد و در 

 اىل یتهاالنفس المطمئنة ارجعیا ای: ینست معنید نباشد و وقت بازگشنت شد. این مزید و بر ایت كمال رسیبغا
افت و ید از دوزخ خالص یچون بدرجه كمال رس یعنی یجنت یوادخل یعباد یف یة فادخلیة مرضیربك راض

د از درجات بهشت گذشت و بنفس كل و عقل كل كه بهشت یا رسید و چون بدرجه اولیبدرجات بهشت رس
م كه تمام فهم دان یم نيگر محتاج آلت نماند. چنید و دیرس به خداد یا رسید و چون بدرجه انبیخاص است رس

  م.یروشنرت بگو ینكرد
  
  فصل

 یارین حركت اختیمانند اما ا یطست درختان هستند كه بصورت آدمیمح یایر كه در دریجزاان یكه در ماند  آورده
از آن درختان را لفاح  ك نوعید و یا بكار آیمیا و سیمیارست كه در علم كیات بسیرا خاص یندارند و هر درخت

بان ین درخت طبیخ ایارست. و بیربوح خوانند و آن درخت را خواص و افعال بسیخ آن درخت را یخوانند و بیم
درختان  یماند و بعض ین درخت بصورت آدمیخ اید و بیه بكار آیان ادوی وجع در منياز جهت خواب و تسكرا 

 یچ تفاوتیهچنانكه جمله موجودست  ینیست از چشم و گوش و دهان و بیق سر آدمیشان بطریوه ایهستند كه م
اما حس و ون صورت انسانست شان همچیوه ایگر هستند كه میدرختان د یوه و بعضیو آن م یان سر آدمیست مین

ن صورت همچون كدو از درخت ینصورتست و این درخت بر سر ایوند ایو نطق ندارند و پ یاریحركت اخت
ند گمان برد كه یاول آن صورت را بب یداست چنانكه اگر كسیظاهر و پ یانسان بر و یخته است جمله اعضایآو
بصورت زن و  یبصورت مرد باشد و بعض یصورتها بعض نیز ااند و ا ختهیاند و از آن درخت آو برهنه كرده یآدم
كه  یت خوبیشان را مشاهده كنند از غایكسان كه بآن موضع رسند و ا یت خوب صورت باشند چنانكه بعضیبغا

ند. پس یواق گو ن درختان را واقیو صحبت كنند و ا یكیشان نزدین كسان حركت كند و با ایدارند شهوت در
النهار  ر خط معدلیك باشد و بزیموضع باعتدال نزد آن یباشند و هوا یگفته شد در موضع ن درختان كهیاگر ا
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به دا شود و از مرتبه نبات یپ یدر و یاریك باشد البته حس و حركت اختین صورت هم باعتدال نزدیك بود اینزد
 ینطق كه بصورت آدم یب ین صورتهایاما سخن نتواند گفت و از یباشد بر صورت آدم یوانید حیوان آیح مرتبه
  ن صورتها را نسناس خوانند.یاند و ا دهیا هستند كه معتمدان دیدر یها و كنارها رهیمانند در جزیم

ر خط یك باشد و بزیباعتدال نزد آن موضع یباشند كه هوا ینطق كه گفته شد در موضع یب ین صورتهایباز اگر ا
را قدمگاه آدم  آن موضعكه آدم بآنجا فرود آمد و  ندیوگ یمب است چنانكه یك چنانكه سراندیالنهار نزد معدل
شود یكه در آن موضع درخت بچهل روز كامل م كنند یمت یكست چنانكه حكایباعتدال نزد آن موضعند. و یگو

آن صورتها را كه نسناس  ن موضعیاسد در ريار میست روز خربزه و خیب و انار و انگور و به بیچون درخت س
  انسان رسند. به مرتبهوان ید و از مرتبه حیدا آیشان نطق پیك باشند البته در اینزد ند اگر باعتدالیگو

ده و از مرتبه یبآن مرتبه رس آن موضعدر  یعنیفرود آمده است راستست  آن موضعكه آدم ب ندیگو یمنكه یپس ا
 یفرزندان از نطفه و یباقدا آمد و ین انسان اول نطق پیانسان او بود و دروسته و اول یانسان پ به مرتبهوان یح
  دا شدند.یپ

  
  فصل

كند در اول یدا میوان باز صورت انسان پیاول صورت نبات باز صورت ح یجزوكه نفس  اند نكه گفتهیبدان ا
 یوان و انسان نباشد و چون نباشد و نفس جزوی حنيزم یدور زحلست و در آخر دور قمر در اول دور زحل بر رو

كند از جهت یدا میوان و انسان پیبقدر استعداد خود صورت نبات و حج یتدرب به ضرورتمحتاج آلت باشد 
ا ی یبه  نبات ن ساعت استیاكه  نيچن نیاوان و انسان باشد یحاصل كردن كمال خود اما اگر در عالم نبات و ح

اده یا زیا دو نفس یك نفس یشان رواست كه یا كیبه نزدكه مناسب او باشد تعلق سازد كه  یا بانسانی یوانیبح
  قالب تعلق سازند و در آن قالب كمال خود حاصل كنند.  یكیه ك مرتبه باشند بیچون در 

  
  باب

  ان اهل تناسخ و اهل حكمت خالفست در مبدء انسانیكه م یلیان مسایدر ب
آمدند بالفعل موجود  ین عالم سفلیش از آنكه بدیپ یدر عالم علو یكه نفس جزو ندیگو یمبدانكه اهل تناسخ 

ن یااند و  ارات بطلب كمال آمدهیاز راه افق بواسطه نور كواكب ثوابت و س یبعالم سفل یو از عالم علوودند ب
  خالف اهل حكمتست. جمله
باشند و بسبب افالك ین هزار سال در خاك میند و چندیآ یبخاك م یكه نفوس جزو ندیگو یمگر اهل تناسخ یو د

ابند آنگاه از منزل نبات ی یگر در منزل نبات پرورش مین گاه دیو چندند یآ یو انجم گرد كره خاك بمنزل نبات م
ند یآ یوان بمنزل انسان میابند آنگاه از منزل حی یگر در آن منزل پرورش میگاه د نیند و چندیآ یوان میبمنزل ح
است ن منزل كمال خود حاصل كردند بعد از مفارقت بعالم افالك و انجم كه عالم عقول و نفوس یاگر در ا

شان غالب باشد و یناطق بازگردند تا در وقت مفارقت كدام صفت براريوان غیح به مرتبهوندند و اگرنه باز یپ یم
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آنست كه نفوس ك مسأله و آن مسأله یخالف اهل حكمت است اال  ن جملهیادر صورت آن صفت حشر شوند 
عالم افالك و انجمست و عالم عقول و كه  یانسان بعد از مفارقت اگر كمال خود حاصل كرده باشند بعالم علو

گر ممتاز نباشند و آنچه یكدیوندند از یفه را اتفاقست كه آنچه بنفس فلك اول پیوندند هردو طاینفوس است پ
االفالك. اما آنچه بنفس فلك اول   تا بنفس فلكنيگر همچنیكدیوندند هم ممتاز نباشند از یبنفس فلك دوم پ

از آنچه به  دنوسته باشیپ دومو آنچه بنفس فلك  دوسته باشد ممتاز باشیك دوم پفل وسته باشد از آنچه بنفسیپ
و  یترق یاز نبودین امتیاالفالك. و اگر ا  تا بنفس فلكنيهم ممتاز باشند همچن وسته باشدینفس فلك سوم پ

  .یده نبودیرا فا مقامات عاىل
سازد بقدر استعداد خود همچون یخود من آلت را یكه جسم آلت نفس است و ا ندیگو یمگر اهل تناسخ یو د

  ن خالف اهل حكمتست.یآهنگر و درودگر و ا
قالب تعلق سازند و  یكیه ك مرتبه باشند بیاده چون در یا زیا دو نفس یك نفس ید  كه یند  كه شایگو یگر میو د
  همه خالف اهل حكمتست. نیا

  
  باب

  دان انسان و آنچه تعلق بانسان داریدر سخن اهل وحدت در ب
فه یاند و هردو طا فهیاصحاب نور باز اصحاب نار دوطا یكیاصحاب نار و  یكیاهل وحدت دوقسمند: بدانكه 

ت یو بخاص یو ظل یو عكس اىلیشست و وجود ندارد اال وجود خیال و نماین عالم محسوس خیرا اتفاقست كه ا
شان یچون اسم سرابست و صورت اشان همیند اسم اینمایموجود م نيچن نیاو تقدس  الوجود تعاىل وجود واجب

  همچون صورت خواب.
د بلكه افالك و انجم و یشست بلكه جمله موالیال و نمایاكنون بدانكه انسان خ یمقدمه معلوم كرد نیچون ا

ش یك نكته بین یند پس سخن اینمای موجود منيالوجود است همچن كه واجب یقیت وجود حقیعناصر بخاص
  ست.ین

  فصل
كه  ندیگو یمقت موجودند اما یفه را اتفاقست كه هردو عالم بحقیاند و هردو طا فهیهم دوطانور بدانكه اصحاب 

از  یست و هر نوعیگر موجود نید یزی از وجود خدا چرياست و بغ ست و آن وجود حقتعاىلیش نیب یكیوجود 
پس  وجودست نیا یاز اسما یموجودات اسم یاز اسما یودات مرتبة از مراتب وجودند و هر اسمانواع موج

  ن وجود.یاز اسماء ا ین وجود باشد و اسم انسان اسمیانسان مرتبة از مراتب ا
كامل  یاز مراتب و صور و ید كه بعضینه الزم آیار دارد هرآین وجود مراتب و صور بسیكه ا یگر چون دانستید
ن یااتم مراتب و اكمل صور   باشد مراتب و صور نباشند پس انساننيتام باشند كه اگرنه چنريكامل و تام و غريوغ

  .وجودست
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  م.یروشنرت بگو ی دانم كه تمام فهم نكردنيچن
  
  فصل

ن وجود بآن ین سخن آنست كه هر صورت و هر صفت كه امكان دارد كه باشد ایبدانكه مراد اصحاب نور از ا
  ست.ین كمال عظمت ویصورت و بآن صفت موصوفست و ا

ست. و بهرصورت و صفت ین حجاب عظمت ویدارد و ا یسمو بهرصورت و صفت كه مصور است و موصوف ا
از افراد  یكه مصور و موصوفست آن صورت و آن صفت در مرتبه وجود صورت و صفت كمالست كه اگر هر فرد

سئوال كند  یاگر كس یعنی یكه دارند ناقص بودند ین صورت و صفت بودندیموجودات در مراتب وجود نه با
اده و اشرت كوتاه گردن و گاو یبدو سر  و ز یبهمه صفتها مصور و موصوفست چرا آدمن وجود بهمه صورتها و یكه ا
كه  یكه مرده زنده كند و آدم یزها بداند و آدمیكه همه چ ید و آدمريكه هرگز نم یست؟ و چرا آدمیشاخ ن یب

 ست؟یابان و برگ درختان و قطرات باران چند است نیگ بیبداند كه ر
و صفت که میباید که آن صورت و آن صفت ممکن باشد و در آن مراتب خود صورت جواب جهت آنکه گفته شد 
اند که  حاالت قادر نیست و از اینجا گفتهاند که خدای بر ممکنات قادرست و بر م کمال باشد و از اینجا گفته

خدای موصوف بصفات کمالست موصوف بصفات نقصان نیست اگرچه افراد این وجود بسیارست و حد و 
ت ندارد اما جمله در دو مرتبه حاصلست: محسوس معقول که عالم ملک و ملکوتست. عالم ملک سه مرتبه نهای

  است و عالم ملکوت هم سه مرتبه اول جماد و نبات و حیوان دوم طبیعت و نفس و روح.
ن مقدمات معلوم کردی اکنون بدان که انسان مجموع هردو عالمست یعنی بهرصورت و صفت که امکا چون این

دارد که آن صورت و آن صفت نباشد این وجود بآن صورت و آن صفت مصور و موصوف است و بیک صورت 
که جمله صورتها و صفتها در آن صورت مندرج باشد هم مصورست و آن انسانست و آن عزیز از سر همني نظر 

  فرموده است:
  رباعی

 ای نسخه نامه الهی که تویی
 بريون زتو نیست هرچه در عالم هست

  

 وی آینه جمال شاهی که تویی 
 از خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی

  

اند اما نوع انسان آینه گیتی نماست و اگرچه هرفردی از افراد موجودات  نی انواع کاینات اگرچه هریک آینهیع
مد و نمای آ نماست. پس انسان دانا مجموع مراتب آمد و معجون اکرب و جام جهان جامیست اما دانا جام جهان

  آن عزیز از سر این نظر فرموده:
  رباعی

 در جسنت جام جم جهان پیمودم
 زاستاد چو وصف جام جم بشنودم

 روزی ننشستم و شبی نغنودم 
 نمای جم من بودم خود جام جهان
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المحفوظ و  المنتهی و اگر لوح ةالمعمور و اگر سدر قدس و اگر بیتالم الله است و اگر بیت اگر بیتای درویش 
ر عرش  اعظمست و اگر اعلی علیني همه صفات و مقامات آدمیست و اگر علمست و اگر عقلست و اگر اگ

ملک است و اگر دار آخرتست و اگر بهشتست و اگر نبوت و اگر والیتست هم صفات و مقامات آدمیست و 
آدمیست و  السافلني هم صفات و مقامات ر شیطانست و اگر دوزخ و اگر اسفلبرعکس این اگر جهلست و اگ

  انسان است که مسمی می شود باین جمله اسامی.
السافلني  یفتی و از اعلی علیني وحدت باسفلای درویش تا خطا فهم نکنی و از اوج توحید در حضیض شرک ن

کثرت گرفتار نشوی و این گمان نربی که مراد ازین سخن که گفته شد که وجود یکی بیش نیست مگر آن وجود 
ان چیز دیگر موجود نیست که از اینجا نفی خدای الزم آید و این گمان نربی که خدا انسانست بغري انس

  موجودست و انسان هم موجودست ازین دو وجود الزم آید.
ای درویش چند نوبت گفته شد که وجود یکی بیش نیست و آن وجود خداست و بغري وجود خدای چیزی دیگر 

  موجود نیست و وجود ندارد.
تست از صور این وجود اما این وجود در هیچ صورتی خود  را نداشت اال در اینصورت از پس انسان یک صور

این آینه از جهت آنکه علم در دل باشد و دل این وجود انسان داناست و در هیچ آینه خود را تمام ندید اال در
هم یک صورت صورتست از صور این وجود و خاک  نمای یعنی انسان یک ایست گیتی جهت آنکه انسان آینه

دان اما انسان صورت تمام و شریفست از جهت آن تمام است  ین وجود و جمله چیزها را چنني میاست از صور ا
که هرچه در همه صورتها هست در وی همه هست از جهت آن شریف است که دل این وجودست و علم وصف 

  دل است و علم جز در انسان نیست.
  

  فصل
  در بیان کمال انسان

مال انسان بلوغ و حریت است و معنی بلوغ رسیدن و کامل شدن است و معنی حریت آزادی و قطع بدانکه ک
پیوند است و بلوغ چهار درجه دارد و حریت هم چهار درجه دارد و چون این مقدمات معلوم کردی اکنون بدان 

دوم رسیدن باین دو قسمست یکی رسیدن است باین وجود بطریق اجمال و تقلید و  که بلوغ در قسم اول بر
وجود بطریق تفصیل و تحقیق و رسیدن باین وجود بطریق اجمال و تقلید آنست که بدانند که وجود یکی بیش 
نیست و این وجود همیشه بود و همیشه باشد و این مقام عوام است و بلوغ عوام اینست و رسیدن باین وجود 

  بطریق تفصیل و تحقیق درجات دارد:
  ایع اشیاء و طبیعت هرچیز دانسنت و این مقام حکماست و بلوغ حکما اینست.درجه اول رسیدنست بطب

وم رسیدنست بحقایق سو درجه دوم رسیدنست بخواص اشیاء و این مقام انبیاست و بلوغ انبیا اینست. و درجه 
  اشیا و حقیقت هرچیز دانسنت است و این مقام اولیاست و بلوغ اولیا اینست.
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اسد حکیمی از حکماء بزرگست و هرکه طبایع و خواص اشیا میشناسد پیغمربی از پس هرکه طبایع اشیا میشن
انما انت منذر ولکل «اینست معنی: » ةثت لبیان االحکام اللبیان الحقیقبع«پیغمربان بزرگست اینست معنی: 

ود و اگر اینست معنی حکیم و نبی و وىل که گفته شد و اگر کسی سرکه را عسل نام نهد سرکه عسل نش» قوم هاد
  عسل را نشناسد عسل همان عسل باشد.

  
  فصل

بدانکه نزد اهل وحدت نبی بر حکیم تفضیل دارد و وىل بر نبی از جهت آنکه هرکه نبی باشد هرآینه حکیم باشد 
اند که هریکی  نیست که وىل هم باشد و بعضی گفتهو هرکه وىل باشد هرآینه نبی هم باشد و هرکه نبی باشد الزم 

و بیکدیگر تعلق ندارند شاید که یکی حکیم باشد و وىل نباشد و شاید که یکی نبی باشد و حکیم و  اند عالمی
  وىل نباشد و شاید که یکی وىل باشد و حکیم و نبی نباشد و شاید که یکی هردو باشد و یکی هرسه باشد.

  
  باب

اگر نخواهند نکنند و انبیا در  بدانکه حکما در اظهار کردن حکمت مختارند اگر خواهند تعلیم دیگران کنند و
مقام بود در هرچیز که خاصیات بد باشد  مقام اینست که هرکه در این اظهار کردن نبوت مجبورند  خاصیت این

کثرت و  دعوت کند و این بیمردم را از کردن آن منع کند و در هر چیز که خاصیات نیک باشد مردم را بکردن آن 
بسیار باین سبب بایشان رسد آنهمه را تحمل کنند. و اولیا در اظهار کردن والیت آزار میسر نشود و هرچند زحمات 

مختارند اگر خواهند حقایق اشیا را بر مردم آشکار کنند تا خدای ظاهر شود و اگر نخواهند نکنند و این بی 
  وحدت و هدایت میسر نشود.

ن را باختیار مجبور و مختار گردانیده ای درویش مجبوری و مختاری چیزها نه از آن جهت است که چیزی ایشا
باشد بلکه جمله صفات و اعراض چیزها نه از آن جهت است که چیزی ایشان را باختیار بآن صفت و آن عرض 
مخصوص گردانیده باشد خاصیت زمان و مکان است و خاصیت امزجه و طبایعست و خاصیت اغذیه و ادویه 

ه اختیار جز در حیوان نیست و باقی جمله چیزها مجبورند و است و خاصیت مراتب و مقاماتست از جهت آنک
  حیوان که مختار است در بعضی چیزها مختار است در حرکت مختار است و در باقی همه چیزها مجبور است.

  
  
  

  فصل
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  در حریت
  بدانکه حریت سه درجه دارد:

مانی را فراموش کند و از بند درجه اول آنست که از حجاب ظلمانی که جاه و مال و شهوتست بمريد و حجاب ظل
  حجاب ظلمانی آزاد شود.

و درجه دوم آنست که از حجاب نورانی که علم و تقوی و طاعت است بمريد و حجاب نورانی را فراموش کند و 
از بند حجاب نورانی آزاد شود و نبوت آنست که از دیدن مردن بمريد و از بند عجب آزاد شود و این حریت 

  ».الفقر فخری«ما سرور انبیا از اینجا فرمود که  انبیاست و پیغمرب
و درجه سیم آنست که از خود بمريند و خود را فراموش کنند و از بند خود آزاد شوند و این حریت اولیاست و 

  ».موتوا قبل ان تموتوا«اینست که مهرت اولیا و سرور علما فرمود که: 
یافت و به بهشت رسید و آن عزیز از سر همني فرموده ای دوریش اینجا سرحد آنست که سالک از دوزخ خالص 

  است: شعر:
 زندگی خواهیاگر میمرگاز دوست پیش بمري ای

  

 از ما گشت پیش چنني مردن بهشتی ادریس ازکه 
  

ست هنوز در یو این درجات حریت مقام راضیانست هرکه راضی شد آزاد گشت و ببهشت رسید و هرکه راضی ن
در دوزخ است پس راضی آن کسست که از هرچه هست و هرکه هست بمريد و آزاد شود و  بندست و بنده است و

از خود نیز بمريد و آزاد شود و مقام حریت پیش از مقام بلوغ امکان ندارد که باشد یعنی مقام رضا پیش از 
ق بداند که میان مقام کسی را میسر و مسلم شود که در علم بنهایت رسد و بتحقی دانش کسی را میسر نشود و این

دانا و نادان تفاوتی نیست که هرکس بچیزی بار دارند و از هرکس چیزی میزاید و بر سر هرکس چیزی میگردد و 
هیچکس را از حقیقت بار خود و از حقیقت زاده خود و از حقیقت عوارض و حوادث خود خرب نیست چنانکه 

سری خود خرب نیست و هرکس و هرچیز استعداد چشم را از چشمی خود و گوش را از گوشی خود و سر را از 
  کاری دارند اگر خواهند و اگر نخواهند. اگر فهم نکردی روشنرت بگویم.

  
  فصل

بدانکه از جهت آن تفاوت نیست که هیچکس از مقام خود راضی نیست پس اگر نادانست چیزی میطلبد و اگر 
میجوید و اگر توانگر است هم چیزی میجوید داناست هم چیزی میطلبد بلکه زیاده و اگر درویش است چیزی 

بلکه زیاده و اگر رعیت و اگر پادشاه که همه خواهانند این تفرقه و پراکندگی از جهت خواست و طلبست پس 
هرکجا که خواست و طلب باشد تفرقه و پراکندگی باشد. پس میان داناو نادان و توانگر و درویش و رعیت و 

نا و پادشاه و توانگر را تفرقه و عذاب بیشرت باشد از جهت آنکه خواست و طلب پادشاه تفاوت نباشد بلکه دا
ایشان بیشرت است. پس عالمت محقق آن باشد که چون بر این اسرار واقف شود ترک خواهش کند و هرچه دارد 

ود و از مال و جاه ایثار کند تا زحمت نگاه داشنت و رنج دشمنان و خوف حاسدان نباشد و راضی و تسلیم ش
  آسوده و کم رنج گردد. 



 

 

۷۱ 
 

ای درویش جهل پیش از علم دوزخست و جهل بعد از علم بهشتست از جهت آنکه جهل پیش از علم سبب 
  حرص و طمعست و جهل بعد از علم سبب رضا و قناعت.
  
  فصل

 نه کسبیست اند و ه عطاییست چنانکه اهل شریعت گفتهبدانکه حکمت حکما و نبوت انبیا و والیت اولیا ن
اند. اثر و خاصیت زمان و مکانست و اثر خاصیت مزاج و طالعست که بسبب خاصیت  چنانکه اهل حکمت گفته

زمان و مکان و مزاج و طالع در آدمی بلکه در جمله چیزها صفات و خاصیات بسیار پیدا میآید و هرکه را در 
کمال رسد و باندک سعی که بنماید کاری خاصیتی و آمدی باشد و باز در آن کار سعی و کوشش کند در آن کار ب

الله التی فطر  ةمعنی: فاقم وجهک للدین حنیفا فطرو اینست » فکل میسر لما خلق له«برسر آید اینست معنی 
الناس علیها التبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. و هرکه را که در کاری خاصیتی و آمدی نباشد و در آن کار 

ر خود را در تحصیل آن کار صرف کند هیچ فایده نباشد اگر مربیان بسیار و سعی و کوشش بسیار کند و روزگا
  استادان مشفق باشند.

ای درویش آب دفع تشنگی و نان دفع گرسنگی تواند و مغناطیس آهن تواند ربود و کاهربا کاه تواند ربود و 
و  كند گرسنگی و نان دفع تشنگی درخت انار انار برآورد و اگر کسی را این تمنا پدید آید که میباید که آب دفع

  الله. ندارد اینست معنی: التبدیل لخلق رباید و کاهربا آهن و درخت انجري انار بار آرد امکان همغناطیس کا
  
  فصل

  در خاصیت انسان
بدانکه بعضی از انسان خاصیتی دارند که بعضی دیگر ندارند و هیچکس از آدمیان نباشد بلکه هیچ چیز از 

  د که در وی خاصیتی نباشد. موجودات نباش
بعضی از آدمیان باشند که هرکه را ببینند و هرکه را ندیده باشند نام وی و نام مادر و پدر وی و نام اقارب و عشایر 
وی جمله را بگویند و او را از احوال گذشته و آینده خرب دهد و جمله راست باشد و هیچ دروغ نگوید و این 

  جویان گویند.طایفه را نام گویان و نام 
و بعضی از آدمیان چنان باشند که هرچیز که در نظر ایشان آید و در نظر ایشان خوب نماید هرآینه آنچیز رنجور یا 

  هالک شود و این طایفه را بدچشمان و شورچشمان گویند.
یفه را سیاه زبانان و بعضی از آدمیان چنان باشند که هرچیز که بر زبان ایشان برود هرآینه آنچیز ظاهر شود و این طا

  گویند و شوم زبانان نیز گویند.
و بعضی از آدمیان چنان باشند که هر نوع علم که از آن دشوارتر نباشد چون روی بآن آرند در یکروز تمام آن نوع 
علم را ضبط کنند و هر حرفت و صناعت که از آن مشکلرت نباشد در یکروز یا ده روز بیاموزد و هر نوع علم و 
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  ه بیاموزد هرگز فراموش نکند.حرفت ک
  
  فصل

  در بیان معجزه و کرامات و در بیان وحی و الهام و در بیان معصوم و ملعون
بدانکه این خاصیاتست که در آدمی ظاهر میشود و این خاصیات اثر زمان و مکانست چون این مقدمات معلوم 

ند که در عالم کون و فساد بباشد هرآینه آنچیز کردی اکنون بدانکه بعضی از آدمیان چنان باشند که هرچیز که خواه
و  بهمت و خواست ایشان بباشد مانند صحت و مرض و موت یکی و مانند آن که یکی را از عمل معزول گردانند

عمل دهند و مانند درویشی و توانگری و مانند آنکه در عالم برف آید و باران یا با یکی عداوت یا محبت پیدا 
اینست معنی معجزه و کرامات و سحر و استدراج و سبب هر چهار یک چیز است اما در هر آید و امثال این. 

محلی نامی دارد. و بعضی از آدمیان باشند که هرچه در عالم واقع خواهد که شود پیش از وقوع آنچیز ایشان آنرا 
ارج مصور شود با ایشان در خواب بینند و بعضی باشند که در بیداری هم بینند بچند نوع باشد: یا صورتی در خ

از احوال گذشته و آینده حکایت کند یا بر دل ایشان خود نقش پیدا آید اینست معنی وحی و الهام و خاطر و 
فراست و سبب هر چهار یکیست اما در هر محلی نامی دارد. و بعضی از آدمیان باشند که افعال و اقوال ایشان 

رگز رنجی و آزاری بکسی نرسد بلکه همه آسایش و راحت رسد همه نیک باشد و از افعال و اقوال ایشان ه
اینست معنی معصوم و محفوظ. و بعضی آدمیان باشند که افعال و اقوال ایشان همه بد باشد و از افعال و اقوال 
ایشان هرگز آسایش و راحتی بکس نرسد بلکه همه رنج و آزار رسد اینست معنی ملعون مردود و این کس اگرچه 

  نسان باشد اما در معنی وجود شیطان باشد.بصورت ا
وقتی این بیچاره در بخارا بود روزی شیخ سلمه الله تعاىل با اصحاب بصحرا مريفتند و این بیچاره نیز موافقت 
کرد چون بصحرا رفتیم این بیچاره در آن جماعت از چندکس برنجید و از بريون آمدن پشیمان شد چون شب 

ر خواب دیدم فرمود که یا عزیز دیو اعوذ خوان شیطان الحول گوی را را د رسول (ص)درآمد حضرت 
میشناسی؟ گفتم یا رسول الله اکنون شناختم فرمود که عالمت شناخت آن باشد که از ایشان برحذر باشی. و این 

جمله کمال آدمی نیست اینها از  جمله و هیچیک از این که گفته شد که اثر خاصیت زمان و مکانست این
لست در هرکه از اینها باشد نسبت بآنکس که نباشد او را بر وی فضلی باشد و این فضل اگر در آدمی کامل فضای

  باشد فضل محمود باشد و اگر در آدمی ناقص باشد فضل نامحمود باشد.
و کمال آدمی بلوغ و حریتست و مقام بلوغ مقام سالکانست و مقام حریت غایت مقامات بالغانست.  ریاضات و 

هدات سالکان از جهت آنست تا بمقام بلوغ رسند و ریاضات و مجاهدات بالغان از جهت آنست که تا مجا
  بمقام حریت رسند.

  سخت دراز شد و از مقصود دور افتادیم.
اند و هر دو طایفه را تا بدینجا اتفاقست اکنون از اینجا آغاز  ت گفته شد که اصحاب نور دو طایفهنوب بدانکه یک

  د:خالف خواهد ش
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  فصل

بدانکه یک طایفه از اصحاب نور میگویند که اگرچه وجود یکی بیش نیست اما وجود ظاهری دارد و باطنی هم 
  دارد. ظاهر او را خلق میگویند که عالم اجسامست. باطن او را امر میگویند که عالم ارواحست.

مقدمات معلوم کردی بدان که میگویند که اجسام عالمی دارند و در عالم خود موجودند بی وجود  چون این
ارواح یعنی در وجود خود محتاج بارواح نیستند و ارواح عالمی دارند و در عالم خود محتاج باجسام نیستند اما 

ین اتصال ایشان عشقیست نه از اتصال هردو فرزندان حاصل میشوند اینست معنی: ن والقلم و ما یسطرون و ا
فعلی. و باز چون آن اتصال بفراق مبدل میگردد هریک بعالم خود باز میگردند یعنی روح بکل خود که عالم 

پیوندند یعنی  میارواحست و جسم بکل خود که عالم اجسامست باز میگردد یعنی نور بنور و ظلمت بظلمت 
و اینست معنی: و هوالذی » کل شیئی یرجع اىل اصله«پاک بپاک و خاک بخاک رجوع میکند اینست معنی: 

  چنانکه فرموده اند:» منه بدأ و الیه یعود«یبدؤ الخلق ثم یعیده و 
  بیت

 قطره آبست همیبود و نابود تو یک
  

 که ز دریا بکنار آمد و با دریا شد 
  

  وجود قطره با دریا پیوست در دریا امتیاز نباشد.
ون بدان که میگویند که عالم اجسام را یک روح است یعنی عالم ارواح بمثابه چون این مقدمه معلوم کردی اکن

اند یا خود گوی که عالم ارواح بمثابه یک  یک شمعست و هر فردی از افراد عالم اجسام بمثابه آینه و زجاجه
جه هست و در و زجاچه یروزنی پس تغیري و تبدیل در درنورست و هر فردی از افراد عالم اجسام بمثابه دریچه و 

  شمع و نور نیست و نبوده است.
یا چنني گوی که جسم جماد بمثابه مشکوه و جسم نبات بمثابه زجاجه است و جسم حیوان بمثابه فتیله است و 

  جسم انسان بمثابه زیت و عالم ارواح بمثابه نار است.
  
  فصل

ون کرده است و میگوید و میشنود و نور است که از چندین هزار دریچه سر بري ن دانستی که عالم ارواح یکوچ
دید. و همني  شنید و می بیند اکنون بدان که همني نور بود که سر از دریچه آدم بريون کرده بود و میگفت و می می

(ع)  نور بود که سر از دریچه نوح بريون کرده بود و این صفات با او بود و همني نور بود که سر از دریچه ابراهیم
و همني نور بود که سر از دریچه موسی بريون کرده بود و همني نور بود که سر از دریچه عیسی و بريون کرده بود 

دان و اکنون که در ما  بريون کرده بود و همچنني در شداد و نمرود و فرعون و ابوجهل و یزید می محمد (ص)
بوده که میدیده و میشنیده و میبیند و میگوید و میشنود همان نور است یعنی تقدیرا پیش از این بچندین سال 

میگفته اکنون همان نورست که میبیند و میشنود و بعد از این بصدهزار سال همني نور خواهد بود که بیند و شنود 
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  و گوید و همني نور است که بچندین هزار اسامی مسماست.
نباشد و اگر بنزدیک تو ای درویش اگر بنزدیک تو ابراهیم مرد دراز باال و با ریش دراز است محمد ابراهیم 

ابراهیم انسان کامل بود محمد ابراهیم باشد زیرا که محمد انسان کامل بود. ای درویش اگر این سخن را فهم 
کنی بدان که نه ابراهیم محمد بود و نه محمد ابراهیم از جهت آنکه نه ابراهیم و محمد را وجود بود و نه  نمی

طایفه از اصحاب نور میگویند که عالم   و هست. غرض آن بود که یکعزیز را وجودست خداست که موجود بوده 
اجسام از عالم ارواح جداست و عالم ارواح از عالم اجسام جدا و عالم ارواح قابل تغیري و تبدیل و تفاوت و 

  نقصان نیست و عالم اجسام قابل اینها هست.
  

  فصل
الم اجسام دیگر است و عالم ارواح دیگر اما از بدانکه یک طایفه دیگر از اصحاب نور میگویند که اگرچه ع

یکدیگر جدا نیستند و هردو باهمند و امکان ندارد که از یکدیگر جدا باشند و هردو از نقصان بکمال مريسند و 
آیند و در هر مرتبه نام دیگر  برمی به مراتبباز از کمال بنقصان میآیند یعنی از مرتبه خاک و طبیعت خاک 

هر خاک بکمال خود مريسد و طبیعت جوهر خاک هم بکمال خود مريسد آدمی ظاهر میشود میگريند چون جو
زیرا که نهایت موجودات هم آدمی است و چون بآدمی رسید عالم اجسام و عالم ارواح بکمال خود رسیدند و 
 چون بکمال خود رسیدند بازگشت باصل خود خواهد بود یعنی بجوهر خاک و طبیعت  خاک و اینست معنی

اخری همچنني  ةو فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارو اینست معنی: منها خلقناکم » کل شیئی یرجع اىل اصله«
  یکبار و دوبار و سه بار اىل ماالیتناهی اگر فهم نکردی روشنرت بگویم:

  
  فصل

هم و  بدانکه جوهر خاک استعدادی و قابلیتی دارد و طبیعت خاک هم استعدادی و قابلیتی دارد و جوهر آب
  دان. دارد و در هوا و آتش هم چنني می طبیعت آب هم استعداد و قابلیتی

که چون آب با خاک بیامیزد آن استعداد و قابلیت ایشان مضاعف  مقدمه معلوم کردی اکنون بدان این چون
میگردد ازجهت آنکه خاک از خشکی خود بآب میدهد و آب از تری خود بخاک و از میان هردو چیزی پیدا 

  یشود که نه خاکست و نه آب.م
اکنون بدان که چون آتش و هوا و آب با خاک بیامیزد و امتزاج تمام یابند و اجزای عناصر بغایت خورد باشند تا 
مساس بعضی با بعضی حاصل شود و صورت هریکی در ماده دیگری اثر کند تا قوت هریکی شکسته گردد 

شود هم در اجسام عناصر و هم در طبایع عناصر پس از آن کیفیت  االجزا حادث هرآینه ازین جمله کیفیتی متشابه
حادث را که در اجسام است مزاج گویند و آن کیفیت حادث را که در طبایعست روح خوانند و این مزاج باجسام 

  عناصر نماید زیراکه ممتزج از هر چهارست پس غري هرچهار باشد.
وح با مزاجست و امکان ندارد که مزاج بی روح و روح بی مقدمات دانستی که مزاج با روحست و ر  چون این
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مزاج باشد اکنون بدان که مزاج در قسمت اول بردو قسمست ازجهت آنکه مزاج در قسمت اول از دو حال بريون 
نیست یا معتدل حقیقی باشد یا غريمعتدل حقیقی و معتدل حقیقی را در خارج وجود نیست از جهت آنکه 

  اربعه نیست یعنی در میان این امکنه مکانی مشرتک نیست. مکانی غري این امکنه
باز غري معتدل برسه قسم است زیرا که مزاج غريمعتدل از سه حال بريون نیست یا قریب باشد باعتدال یا بعید یا 

  دان. یان هردو و در روح نیز همچنني میمتوسط م
ح نباتی پیدا شوند و اگر متوسط میان هردو پس اگر این مزاج و روح حادث بعیدند از اعتدال جسم نبات و رو

اند باعتدال جسم انسان و روح انسانی پیدا شوند. اینست بیان  روح حیوانی پیدا شوند و اگر قریبجسم حیوان و 
  مبداء جسم نبات و روح نباتی و جسم حیوان و روح حیوانی و جسم انسان و روح انسانی.

عناصر و ه اصل خود خواهد بود یعنی ب هرسند باز بازگشت هر یکی ب ال خودو چون هریک از اینها بنهایت و کم
طبایع همچنني یکبار و دوبار و سه بار اىل ماالیتناهی اگرچه هرگز نبود که تخم نبات نبود و هرگز نبود که نطفه 

تخم هم ممکنست و چنانکه حیوان از نطفه  نبود و حیوان نباشد اما چنانکه نبات از تخم ممکن است بی
  حیوان ممکن نیست. نبات و نطفه بی نطفه هم ممکنست اما تخم بی ست بیممکن

  
  فصل

چون معلوم کردی که طایفه اول گفتند که عالم اجسام از عالم ارواح و عالم ارواح از عالم اجسام جداست و عالم 
  اجسام قابل تغیري و تبدیل و تفاوت و نقصانند و تمام عالم اجسام را یک روح بیش نیست.

و طایفه آخر گفتند که عالم اجسام از عالم ارواح و عالم ارواح از عالم اجسام جدا نیستند و امکان ندارد که جدا 
  باشند و هردو قابل تغیري و تبدیل و کمال و نقصانند.

که طایفه اخري میگویند که هرچیز و هرکس را روحی معني است یعنی چنانکه هرچیز و هرکس قالبی اکنون بدان 
روح  وی اگر نه چنني بودی و جمله را یکه وی روحی هم دارد که مخصوصست به که مخصوص است ب دارد

به بیست سال و  بودی میبایستی که ما را از احوال جسد گذشته خرب بودی و نیست. یعنی درین جسد پیش از این
یشناسیم و احوال جسد گذشته هیچ ایم یاد داریم اگر نوبت دیگر دیده میشود باز م ایم یا شنیده سی سال آنچه دیده

نمیدانیم و هیچ نمیشناسیم پس معلوم شد که این روح پیش از این جسد نبوده است و جسد و روح نوبت اولست 
  که آمده است.

  
  فصل

  اند در مبادی از چه بر تفاوت افتاده در بیان آنکه آدمی
پیدا آمد زیرا که بنیاد آدمی بر مزاج است که اگر بدانکه اطبا میگویند که تفاوت آدمیان در مبادی از تفاوت مزاج 

مزاج هست آدمی هست و چون مزاج نماند آدمی هم نماند. و صحت و مرض و حذاقت و حماقت و کیاست و 
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بالدت و اخالق نیک و بد و درازی عمر و کوتاهی عمر و مانند این جمله بمزاج تعلق دارد یعنی چون حاذق و 
ادب و خدمت کار خود بجایی رساند که رأس قبیله و بزرگ ایشان گردد و روزی دانا باشد بسعی و کوشش و 

ادبی و سفاهت کار  طاىل و بیه بن احمق و نادان باشد ببروی فراخ گردد و سبب روزی چندین کس گردد. و چو
واری هزار مذلت و خه خود بجایی رساند که خوار قبیله و کوچکرتین ایشان شود و روزی بر وی تنگ گردد و ب

و اینست » السعید من سعد فی بطن امه و الشقی من شقی فی بطن امه«نانی بدست آرد تا بخورد اینست معنی: 
  ».فرغ الرب من الخلق و الخلق والرزق و االجل«معنی: 

طالع تعلق دارد سبب صحت و مرض و ه و منجمان میگویند که تفاوت آدمیان در مبادی بمزاج تعلق ندارد ب
ت و اخالق نیک و بد و درازی عمر و کوتاهی عمر و عزت و خواری و توانگری و درویشی و حذاقت و کیاس

فرغ الرب من الخلق و الخلق و الرزق «فراخی روزی و تنگی روزی از طالع و خداوند طالعست اینست معنی: 
ر چنني بودی یعنی اگ»  السعید من سعد فی بطن امه و الشقی من شقی فی بطن امه«و اینست معنی: » واالجل

که توانگری و درویشی و عزت و خواری و فراخی روزی و تنگی روزی بمزاج سلیم و عقل و کیاست و علم و 
کفایت متعلق بودی میبایستی که مزاج معتدل و عقال و علما همیشه توانگر و فراخ روزی و با جاه و حشمت 

دبري که از زر و نقره خزینها پر دارند و بنده و ت بسا معلوالن مادرزاد و احمقان بیبودندی و نه چنني است ای 
  کفایت که بر سر عقال و علما حاکمند. ادب و جهال بی خدمتکار و لشکر دارند و ای بسا ابلهان بی

دیگر اهل حلول و اتصال میگویند که تفاوت آدمیان در مبادی بمزاج و طالع تعلق ندارد تفاوت آدمیان در مبادی 
م آدمیان ک مظهر صفتی آمد از صفات خداوند و صفات خداوند بر اقسام است الجراز آن جهت است که هری
  اند.   در مبادی بر اقسام آمده

جمله سبب است  راست میگویند و این ناین چهار طایفه در اثبات این سخ دیگر بدانکه اهل وحدت میگویند که
  مر تفاوت آدمیان را در مبادی.

  
  فصل

که تفاوت آدمیان در مبادی از تفاوت نفوس کواکبست از جهت آنکه نفس ناطقه میگوید  ةبدانکه عني القضا
هرکسی فیض نفس کوکبی است و کواکب متفاوتند در بلندی و پستی و شرف و خست و سعادت و نحوست و 
قوت و ضعف و اگرچه کواکب ثوابت در بلندی و پستی برابرند اما در بزرگی و کوچکی و شرف و خست و 

مانند آن متفاوتند پس نفسی که فایض شود از نفس کوکب قمر برابر نباشد با آن نفسی که  ضعف و قوت و
  دان. نفس کوکب شمس و درجمله همچنني میفایض شود از 

ه بعضی در این عالم بسیار و دیگر بدانکه اهل تناسخ میگویند که تفاوت آدمیان در مبادی از آن جهت است ک
ند ا ده و بعضی در این عالم اندک بودهاند و تجربه و استعداد حاصل کر یار نقل کردهاز قالبی بقالبی بس اند و بوده

اند اکنون  اند و بعضی توانگر بوده اند اکنون مظلوم اند و بعضی ظالم بوده و تجربه و استعداد حاصل نکرده
  درویشند.

نی که حق سبحانه هریکی را و دیگر بدانکه اهل شریعت میگویند که تفاوت در مبادی بتقدیر خداوند است یع
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  بصفتی مخصوص گردانیده تا بدانند که خالقی دارندکه رازق و قادری مختار است.
  
  فصل

  درسخن اهل تحقیق در بیان آنکه آدمیان در مبادی از چه بر تفاوت آمدند
بدانکه دانسنت این حکم اصل قویست و کلید چندین مشکالتست و این سخن شرحی و بسطی دارد و این 

  ختصر تحمل آنجمله نتواند کرد اما اشارتی بطریق اجمال کرده آید:م
بدانکه نزدیک جمله حکما و انبیا و اولیا زمان و مکان را اثری قوی و خاصیتی تمامست در همه چیز و زمان و 
مکان و مزج و طبایع و احوال و غذا را اثری تمام و خاصیتی قویست در تفاوت آدمیان در مبادی و بعد از 

بادی بلکه در همه چیز که در عالم موجود است از جواهرو اعراض و از افعال و اقوال خاصیتی دارد مثال در م
افعال و اقوال مانند راست و دروغ و دیانت و خیانت و آرزو و شهوت نفس بنفس رسانیدن و آرزو و شهوت 

را طبیعتی و خاصیتی نبود اما هرکسی نفس بنفس نرسانیدن و مانند این و محالست که چیزی در عالم باشد که او 
ند اما از خواص و حقایق را بر این اسرار وقوف نیست اال ماشاءالله حکمای بزرگ بر طبایع اشیاء اطالع یافت

بهره  ماندند. و انبیای بزرگ بر طبایع و خواص اشیاء اطالع یافتند و امر و نهی و وعده و وعید که در  اشیاء بی
و صوم و حج که فرض فرمودند بنابر  ةو زکو ةاز جهت خواص اشیاء فرمودند و صلو شریعت فرمودند غالباً

خواص اشیا کردند و با هر کسی نمیتوانستند گفنت که راست و دروغ گفنت چه خاصیت دارد و حالل و حرام 
کند خوردن را چه خاصیت است و دیانت و خیانت چه خاصیت دارد پس فرمودند که هرکه دروغ گوید و خیانت 

جای وی دوزخ است و در دوزخ عذاب و عقوبات بسیار است و هرکه راست گوید و دیانت نگاه دارد جای وی 
بهشت است و در بهشت راحت و سعادت بسیار است و در این سخن آنچه غرض و مقصود ایشانست حاصلست 

و فایده دیگر هست و همان تا هرکه راست گوید خاصیتی یابد که نیک باشد و دروغ نگوید تا خاصیت بد نیابد 
که عوام خلقند ایمن نتوان بود. انبیاء  جسد سکندر از یأجوج و مأجو و آزار فساق و جهال خلقست که بی تهدید

بزرگ بر طبایع و خواص اشیا مطلع شدند اما از حقایق اشیاء بی بهره  ماندند و اولیای بزرگ بر طبایع و 
زبان اعرتاض و دست تصرف کوتاه کردند و گنگ و کر و کور گشتند و  خواص و حقایق اشیا اطالع یافتند الجرم

  آن عزیز از سر همني نظر فرموده است: ع: گنگست و کر و کور هرآن کش بشناخت.
  
  فصل

جمله آن بود که زمان و مکان او مزاج و طالع را اثری قوی و خاصیتی تمامست  بدانکه غرض و مقصود از این
  ر مبادی.در صفات و خاصیت انسان د

آید و آن زمان که حیات بفرزند  و آن زمان که صورت فرزند پیدا میافتد  آن زمان که نطفه در رحم مادر می بدانکه
آید اثری و خاصیتی تمام دارد در صفات فرزندی مانند  ه فرزند از رحم مادر بريون میزمان ک نو آ پیوند می

خالق نیک و بد و درازی و کوتاهی عمر و فراخی و صحت و مرض و حذاقت و حماقت و کیاست و بالدت و ا
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السعید من سعد فی «تنگی روزی و عزت و خواری و توانگری و درویشی و سعادت و شقاوت. اینست معنی: 
و ». فرغ الرب من الخلق و الخلق و الرزق و االجل«و اینست معنی: » بطن امه والشقی من شقی فی بطن امه

  نیکان وبدان را هم اثری قوی و خاصیتی تمام است در صفات انسان.  غذای حالل و حرام را و صحبت
  
  فصل

و غذا را اثری قوی و خاصیتی تمام است در صفات و خاصیات خوان  چون معلوم کردی که زمان و مکان و
انسان در مبادی و بعد از مبادی اکنون بدان که بعضی از صفات و خاصیات انسان فطری و ذاتی بود و بعضی 

فات و خاصیات انسان عارضی و غريذاتی بود یعنی آنچه از خاصیت غذا و صحبت و ریاضات و از ص
جمله الزم آید که بعضی از صفات و خاصیات انسان ممتنع  مجاهدات باشد عارضی و غريذاتی بود. پس از این

  الزوال باشد و بعضی از خاصیات و صفات انسان ممکن الزوال بود.
  
  فصل

لوم کردی اکنون بدان که بعضی از آدمیان را صفات حمیده و اخالق پسندیده و خاصیات مقدمات مع چون این
نیک فطری و ذاتی باشد و اینها انبیا و اولیا و بزرگان عالمند و چون صفات حمیده و اخالق پسندیده و 

اختیار خاصیات نیک ایشان فطری و ذاتی بود هرآینه ممتنع الزوال باشد اضداد این صفات هرگز بقصد و 
ازیشان تصور ندارند و ازیشان در وجود نیاید اینست معنی محفوظ و معصوم. و بعضی ازیشانرا صفات ذمیمه و 
اخالق ناپسندیده و خاصیات بد فطری و ذاتی بود اینها اشرار و اشقیا و بدان عالمند و چون صفات ذمیمه و 

ینه ممتنع الزوال باشد. اضداد این صفات هرگز اخالق ناپسندیده و خاصیات بد ایشانرا فطری و ذاتی بود هرآ
  بقصد و اختیار ازیشان تصور ندارند و ازیشان در وجود نیاید اینست معنی ملعون و مردود.

و بعضی از انسان را هیچ از صفات حمیده و اخالق پسندیده و خاصیات نیک فطری و ذاتی نباشد و هیچ از 
بد هم فطری و ذاتی نباشد و جمله صفات و اخالق و خاصیات صفات ذمیمه و اخالق ناپسندیده و خاصیات 

  ایشان عارضی و غريذاتی باشد و اینها متوسطان عالمند یعنی مقتصدان.
پس شرک و توحید و طاعت و معصیت و نیکی و بدی و حذاقت و حماقت و کیاست و بالدت از ایشان تصور 

گر در صحبت نیکان افتند نیک شوند و اگر در صحبت دارد و ازیشان در وجود آید یعنی این طایفه مقتصدان ا
و  ةالمیمن ماأصحاب ةالمیمن فاصحابة رآن مذکورند: و کنتم ازواجا ثلثبدان افتند بد شوند و این هرسه طایفه در ق

السابقون اولئک المقربون و دیگر میفرماید: فمنهم ظالم لنفسه و  والسابقون ئمةالمش ماأصحاب ةلمشئما  أصحاب
  مقتصد و منهم سابق بالخريات باذن الله ذلک هو الفضل الکبري. منهم

پس دعوت انبیا از جهت مقتصدان است یعنی ای محمد چون در فطرت اول بعضی چنان افتادند که اخالق و 
افعال بد ازیشان تصور ندارد تو غم ایشان مخور که ایشان از آن نخواهند گشت. و بعضی چنان افتادند که افعال و 

ق نیک ازیشان تصور ندارد هم غم ایشان مخور که ایشان هم ازین نخواهند گشت و این آیت برهر دو طایفه اخال



 

 

۷۹ 
 

و علی سمعهم  دلیل است: ان الذین کفروا سواء علیهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم فهم الیؤمنون. ختم الله علی قلوبهم
  و لهم عذاب عظیم. ةو علی ابصارهم غشاو
ه اخالق و افعال بد و اخالق و افعال نیک ازیشان تصور دارند پس دعوت و تربیت وبعضی چنان افتادند ک

  فایده نباشد. ایشان کن تا بی
  بعون الله تعاىل ةتمت الرسال
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  الله الرحمن الرحیم بسم
  رساله سیم

  از کتاب کشف الحقایق در بیان سلوک و آنچه تعلق بسلوک دارد
الطالق. پس سالک رونده و سلوک رفنت بود مطلقا یعنی رونده ا که سلوک در لغت عرب رفنت است علیبدان

شاید که در عالم بر سیاحت کند و شاید که در عالم بحر سیاحت کند. یعنی رونده شاید که در عالم ظاهر سفر کند و 
  شاید که در عالم باطن هم کند.

ن رفنت است از جهل و بنزدیک اهل شریعت و اهل طریقت و اهل حقیقت سلوک رفنت مخصوص است و هما
  بعلم و از اخالق بد باخالق نیک و از هستی خود بهستی خدای.
  پس بنزدیک اهل شریعت سالک محصل و سلوک تحصیل باشد.

  و بنزدیک اهل طریقت سالک مجاهد و سلوک مجاهده باشد.
ق تعاىل و بنزدیک اهل حقیقت سالک نافی و مثبت و سلوک منفی و اثبات باشد یعنی نفی خود و اثبات ح

  اینست الاله االالله و آن عزیز از سر همني نظر گفته است:
 یکقدم برنفس خود نه دیگری بر کوی دوست

  

 هرچه بینی نیک بني با این و آنت کار نیست 
  

  آن عزیز دیگر گفته است: بیت:
 تو خود را در حجاب خویش مگذار

  

 حجاب خود توئی از پیش بردار 
  

طلب نباشد پس  طلب نباشد و نفی و اثبات هم بی املست طلب باشد که تحصیل بیرا ش و لفظی که هرسه معنی
  سالک طالب و سلوک طلب باشد اگر فهم نکردی روشنرت بگویم:

اند و یکی بطریق  ار است و اینها سالکان کوی شریعتبدانکه سلوک بر دو نوعست: یکی بطریق تحصیل و تکر
  اند. ریقتار است و اینها سالکان کوی طریاضت و اذک

طریق وظیفه  سالک آنست که هر روز چیزی بگريد یاد و یکی آنست که هر روزی چیزی فراموش کند در یک
ز دل سیاه طریق آنست ورد ایشان که هر روز چیزی ا آنست که هر روز چیزی از کاغذ سپید سیاه کند و در یک

عالج  ارا بکحل جواهر و شیاف روشنای اند که حرفت کحال بیاموزیم و چشمهای خود سپید کند. و بعضی گفته
اند که صناعت  موجودات است ببیند. و بعضی گفته کنیم تا نور چشم ما تیزبني و دوربني گردد تاهرچه در عالم

صیقلی بیاموزیم و آینه دل خود را بمصقل مجاهده و ریاضت جال دهیم تا دل ما شفاف و عکس پذیر شود تا 
ن در وی پیدا آید. بعضی چشم دل را دوربني و تیزبني کردند تا نامه نانوشته هرچه در عالم موجوداتست عکس آ

را برخوانند و بعضی گوش دل را تیزشنو و دورشنو کردند تا سخن ناگفته را بشنوند و ما درین رساله از این دو 
  طریق این طریق آخر را بیان خواهیم کرد.
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  فصل
  لق بسلوک دارددر بیان اهل تصوف و در بیان سلوک و آنچه تع

ند که اسم ا ه صوف لباس ایشانست. و بعضی گفتهاند ک گرفته اند که اسم صوفی از صوف بدانکه بعضی گفته
 تصوف خدمت است بی«ند که ا ند که صفوت صفت ایشانست. و بعضی دیگر گفتها صوفی را از صفوت گرفته

 تصوف صحبت است بی«ند که ا هو بعضی گفت» ماللت تصوف عزلت است بی«اند که  و بعضی گفته» منت
از جهت آنکه منت در خدمت عمر و مال » کدورت تصوف امتثال امر است بی«اند که  و بعضی گفته» غفلت

صیب گرداند و غفلت در صحبت راه ن بهره و بی  لت در عزلت اوقات و ساعات را بیضایع گرداند و مال
  بر گرداند. ر درخت امید را بیت در امتثال امسعادت را منقطع و بسته گرداند و کدور

و » ف ادب و عزتستتصو«اند که  و بعضی دیگر گفته» پرهیزگاری استتصوف تقوی و «اند که  و بعضی گفته
خمول و  تصوف«اند که  و بعضی گفته» نست و کم آزار بودنتصوف راحت رسانید«اند که  بعضی دیگر گفته
  ».ز خود طلب کردن و از دیگران طلب ناکردن استتصوف انصاف ا«اند که  و بعضی گفته» گمنامی است

  
  فصل

بدانکه تصوف چهار مرتبه دارد اول ارادت است با شرایط دوم خدمت است با شرایط خدمت سوم سلوک است 
با شرایط سلوک آنگاه بعد از سلوک صحبت است یعنی سالکان بعد از تمامی سلوک بر دو قسم میشوند یک 

ا در این اقی عمر را در عشرت بصحبت میگذرانند و راحت و جمعیت خود رقسم صحبت اختیار میکند و ب
ایشانند و » علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل«اند و صورت روحانیانند و مراد از  یابند و اینها مظهر جمال بسیط می

را در  راحت و جمعیت خود یک قسم دیگر عزلت اختیار میکنند و باقی عمر در خلوت و عزلت میگذرانند و
ایشانند » اولیائی تحت قبا بی الیعرفهم غريی«اند و صورت کروبیان و مراد از  یابند و اینها مظهر جالل همني می

و اگر وقتی اصحاب عزلت ار جهت رفع مالل طالب اختالط شوند جز با خواص اختالط نکنند و اگر وقتی از 
یت عوام و خواص کنند اما مجلس خواص را با جهت مدد و معاونت امر برادران را محتاج تربیت شوند ترب

  مجلس عوام نیامیزند و مجلس عوام با مجلس خواص نیامیزند و تربیت خواص در میان عوام نکنند.
  
  فصل

اند که  و قیمتی ندارد و از این جا گفته جان قدری جان و قالب بی ارادت قالبی باشد بی بدانکه خدمت بی
اکرام ن هم باشد و به ه تو خدمت بمال باشد و ب» اندک است ری خدمتاندکی ارادت بسیار است و بسیا«

هرگز با هیچکس ذکر نکند نه بزبان و نه به دل که اگر بعد از  بعد مناید باید که آن را فراموش کند و  نوع که کرده
بود و هردو کس رسانیده خدمت روزی به دل بگذراند منت بر آنکس نهاده باشد و اگر بزبان بگوید اذیتی بر آن

خم تای درویش خدمت کردن بمثابت » التبطلوا صدقاتکم بالمن و االذی«اند این است معنی  مبطل اخوت
انداخنت است و فراموش کردن بمثابت خاک پوشانیدن است پس اگر کسی تخم اندازد و بخاک نپوشاند عمر و 
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ر مخدوم آنکس آن باشد یعنی مخدوم مال را ضایع و باطل کرده باشد و دیگر بدانکه قدر خدمت هر کسی بقد
بینی که در میان اهل  خدمت وی را هم زیادت بود آخر نمیهر که را قدر و منزلت بحضرت حق تعاىل زیادت بود 

دنیا یکی خدمت پادشاه میکند و یکی خدمت وزیر میکند و یکی خدمت دربان میکند و قدر و مرتبت هرکس بر 
رت علمای با عمل و دان و پادشاه اهل آخ هل آخرت نیز همچنني میقدر و مرتبت مخدوم ویست در میان ا

الملک باشد پس اگر کسی را  عمل و هم فقري با تقوی باشد ملک تن هم عالم با اند و اگر یک فقرای با تقوی
این دولت دست دهد و این سعادت روزی نماید که یک نوبت در عمر خویش کوزه آب بدست این چنني کس 

ز آن باشد که تمام عمر را در خدمت دیگران صرف کند و فاضلرت از آن باشد که هزار دینار سرخ به دهد فاضلرت ا
  دیگران دهد و فاضلرت از آن باشد که صد حج پیاده بگزارد.
  
  فصل

بدانکه عزلت با صحبت بعد از سلوک بجای خود باشد که عزلت و صحبت کار اهل دلست و کمال هر چیز و 
اشد از جهت اینکه سلوک عبارت از ترقی و طلب کمال است و کمال هرچیز آن وقت باشد هرکس بعد از سلوک ب

ترقی و طلب  بعد منکه بنهایت خود رسد پس چون تا ترقی و طلب کمال باشد کمال نباشد و چون کمال آمد 
  نباشد.

  
  فصل

هر چیز و هرکس  بدانکه وقت عزلت و صحبت بعد از سلوک است که عزلت و صحبت کار کامالن است و کمال
بعد از سلوک باشد از جهت اینکه سلوک هرچیز و هرکس ترقی و طلب کمال است و کمال هرچیز و هرکس بلوغ 

ترقی و طلب نباشد یعنی هر  بعد منآنچیز و آن کس است پس تا ترقی و طلب باشد بلوغ نباشد و چون بلوغ آمد 
است پس چون بکمال خود رسید عجم گوید میوه رسید میوه که بر درخت پیدا میآید در ترقی و طلب کمال خود 

ترقی نباشد  بعد منو عرب گوید بالغ گشت پس تا ترقی میوه نباشد بلوغ میوه نباشد و چون بلوغ میوه آمد 
همچنني هر سالکی که هست در ترقی و کمال خود است پس چون سالک بمقام توحید رسد که نهایت مقامات 

اند  قی و طلب نباشد و بعضی گفتهتر بعد منو بالغ شد و چون سالک بالغ گشت سالکان است بکمال خود رسید
کند ای درویش  امی که باشد البته طلب چیزی دیگرکه آدمی امکان ندارد که طلب از  وی برخیزد و در هر مق

قوت و لباس و مسکن دیگر است و طلب کمال دیگر قوت و لباس و مسکن هرگز از آدمی برنخیزد اما طلب 
  کمال برخیزد که اگر طلب کمال آدمی برنخیزد بلوغ آدمی را وجود نباشد.

  
  فصل

  در بیان طلب و آنچه تعلق بطلب دارد
اند که طلب سالک برمیخیزد از آن جهت که چون سالک بمطلب رسید طلب  بدانکه بعضی از محققان گفته
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الک بر دو قسمست: یکی طلب اىل ب سبرخاست اما طلب کمال که ماورای طلب حق است برنخیزد زیرا که طل
 الله. الله و یکی طلب فی

الله است میباید  حاصل باشد و بطلب کمال که سري فیهرگاه که سالک سري اىل الله نمود طلب حق دیگر تحصیل 
اند که طلب کمال نیز از سالک برخیزد که اگر  صفات حق موصوف گردد. و بعضی گفتهکه مشغول باشد که تا ب

ت و بعضی بالغان رنخیزد بلوغ آدمی را وجود نباشد و بنزدیک اهل تصوف بلوغ آدمی را وجود هسطلب کمال ب
المشایخ  ذات و صفات خدا را بشناسد و شیخ اند پس براین تقدیر ممکن باشد که از آدمیان و اهل کمال بوده

و صفات خدای چنان بود العزیز از سر همني فرموده است که علم محمد بذات  الله روحه سعدالدین حموی قدس
  که علم خدای بذات و صفات خدای تعاىل و تقدس.

بدانکه بعضی میگویند که بلوغ آدمی را وجود نیست از جهت آنکه سلوک نهایت ندارد که سلوک عبارت از 
ترقی و طلب کمالست و آدمی در هر مقامی که باشد البته مقامی دیگر فوق آن مقام باشد از جهت آنکه عظمت 

رگواری خداوند را حد و نهایت نیست و چون همچنني باشد سلوک سالک هرگز بنهایت نرسد. و بلوغ آدمی و بز
اند که ممکن نیست که آدمی در هر کاری که باشد در آن کار طلب  نباشد و از اینجاست که بعضی گفتهرا وجود 

و اگر مزارعست و یک مزرعه دارد زیادتی نکند مثال اگر بازرگانست و هزار دینار دارد هزار دیگر میخواهد 
دیگر میطلبد و اگر سالکست و مقامات عاىل دارد  علم است علم بسیار دارد علممزرعه دیگر میجوید اگر طالب 
از آدمی برنخیزد و از و خلقتی باشد هرگز  یزی فطری و خلقتیست و چون فطرتیمقام دیگر میخواهد و این چ

  نسبت ناقص باشد.ه  که باشد باند که آدمی در هر کماىل اینجا گفته
ای درویش عمر آدمی کوتاهست و انواع علوم بسیارست و علمهای مختلف بیشمارست تو بقدر همت خود و 

طره و بحرست و اند ق اند نسبت بآنچه اولیا دانسته دان که آنچه حکما دانسته بیقني میطاقت خود در کار باش و 
اند نسبت بآنچه رسوالن  نیز همچنان و آنچه انبیا دانسته اند یاء دانستهت بآنچه انباند نسب آنچه اولیا دانسته

همچنان و آنچه اولوالعزم  اند نیز اند نسبت بآنچه اولوالعزم دانسته نیز همچنان و آنچه رسوالن دانستهاند  دانسته
سبت بآنچه ندانسته باز اند نسبت بآنچه خاتم انبیا دانسته است نیز همچنان و آنچه خاتم انبیا دانسته ن دانسته

قطره و بحرست. پس اگر آدمی تا زنده است ریاضت و مجاهدت کشد بجای خود باشد و براین تقدیر ممکن 
نباشد که از آدمیان ذات و صفات خدای را چنانکه ذات و صفات خدای است بشناسد و غزاىل از سر همني 

العجز عن درک االدراک «کند اینست معنی:  عجز خود اقراره فرموده است که عالمت اهل کمال آنست که ب
  ».علیکم بدین العجائز«و اینست معنی: » ادراک

  
  فصل

  بدانکه بلوغ چهار نوع است:
مقام است که سالک خدای را بزبان یکی میگوید و  یکی بلوغ اسالم است که مقام تقلید و انقیاد است و در این

  ر اینمقامست که سالک خدای را به دل یکی میداند.یکی بلوغ ایمانست که مقام استدالل و علمست و د
  مقامست که سالک خدای را گوئیا یکی میبیند. و یکی بلوغ ایقانست که مقام اطمینان و آرام است و در این
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  مقامست که سالک خدایتعاىل را یکی میبیند. و یکی بلوغ عیانست که مقام کشف غطا و شق شقاقست و در این
وصال آمد شب هجران نماند و روز دیدار ظاهر شد: فکشفنا عنک غطاءک فبصرک  مدت فراق گذشت و وقت

  الیوم حدید و این بلوغ عیان کمال آدمی و نهایت مقام است.
  
  فصل

  ».المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده«بدانکه هر بلوغ کماىل دارد: کمال بلوغ اسالم: 
ذکرالله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی  و کمال بلوغ ایمان: انما المؤمنون الذین أذا

  ».لوکشف الغطاء ما ازددت یقینا«ربهم یتوکلون. اولئک هم المؤمنون حقا و کمال بلوغ ایقان 
التعلقات یعنی کمال بلوغ عیان حریت است. وحریت آزادی و قطع پیوند  العباد و مقطع و کمال بلوغ عیان معتق

  مال آدمی بلوغ و حریتست.است پس ک
  
  فصل

اند که کمال پیش از سلوک ممکن است و بعضی خود چنان مبالغت میکنند و  بدانکه بعضی از اهل تصوف گفته
میگویند که جمله انبیا را کمال پیش از سلوک بوده است.  و دیگر میگویند که بعضی از مشایخ را کمال پیش از 

اند سالک غري مجذوب و مجذوب غري  که اصحاب کمال چهار طایفه سلوک بوده است. و از اینجا میگویند
  سالک و سالک مجذوب و مجذوب سالک. 

سلوک نباشد و جمله اولیا و انبیا را کمال پس از سلوک بوده است. و این طایفه  و بعضی میگویند که کمال بی
روزه  که یکی مرید شود و همه روز آنست اند که مگر سلوک ه اول در این سخن از آن غلط کردهمیگویند که طایف

الله گوید ای درویش اینها سلوک نیست اینها شرایط سلوکست اال الهدارد و در خانه تاریک نشیند و همه روز ال
  اگر سلوک با این شرایط باشد بمقصود رساند و اگر بی این شرایط باشد دیر بمقصود رساند.

و شاید که در کلیسیا بود و شاید که در پادشاهی بر تخت باشد  سلوک طلب است و طالب شاید که در خانقاه باشد
  شرایط. ضی با شرایط باشد و سلوک بعضی بیپس هرکه طالبست سالکست اما سلوک بع

غرض ما از این سخنها آن بود که تصوف چهار مرتبه دارد اول ارادت با شرایط دوم خدمت با شرایط سیم 
  ا شرایط عزلت.صحبت با عزلت ب مسلوک با شرایط چهار

  
  
  باب



 

 

۸۵ 
 

  دربیان ارادت و شرایط ارادت
آنست که او را اراده » مرید«آنست که او را ارادت باشد و بنزدیک اهل تصوف » مرید«بنزدیک اهل لغت 

نباشد یعنی بنزدیک اهل تصوف باید که مرید را هیچ اراده نباشد اراده شیخ اراده مرید باشد و اختیار شیخ 
  اختیار مرید باشد.

اند و آنجمله راستست اما ما جمله را بچهار شرط باز آوریم و  بسیار گفته نخه در شرایط ارادت سدیگر بدانک و
  آن جمله درین چهار شرط موجودست:

  تجرید است باندرون و بريون -شرط اول
  امتثال امرست باندرون و بريون -شرط دوم
  ترک اعرتاض است باندرون و بريون -شرط سیم

  باتست باندرون و بريون.ث -شرط چهارم
یعنی مرید باید که اول مجرد شود از هرچه هست و هرکه هست بجز شیخ و عالمت تجرید آنست که هرچه هست 
و هرکه هست بجز شیخ جمله را یکبارگی فراموش کند و چون مجرد شود فرمانربدار شیخ باشد و عالمت 

ست غسال و همچون گوی باشد در پای چوگان و در د باشدفرمانربداری آنست که در امر شیخ همچون مرده 
هرگز بفکر و اندیشه خودکاری نکند. و چون مجرد شد و فرمانربدار گشت بر اقوال و افعال شیخ اعرتاض نکند. و 
عالمت ترک اعرتاض آنست که جمله اقوال و افعال شیخ را نیک بیند و نیک داند و چون مجرد شد و فرمانربدار 

ثباتی کند و ملول  بات نماید و ملول نشود که اگر بیرد بر این هرسه کار سالهای بسیار ثگشت و ترک اعرتاض ک
  شود جمله کارهای او هبطه شود. نظم:

 کار نازکدالن رعنا نیست
 

 سنگ زیرین آسیا بودن
 

  
  فصل

دیگران مرید چون دانستی که ثبات یکی از شرایط ارادتست پس باید که مرید از اول احتیاط تمام کند و بتقلید 
کس نشود که مردم عوام همچون گوسفندند و فعل گوسفند آنست که اگر یکی روی بموضعی نهد اگر هزار دیگر 

  یکی روان شوند اگرچه جمله هالک خواهند شد. نباشد در عقب آ
ین و احتیاط مرید اول آنست که عالمات شیخ را بشناسد که ایشان در ظاهر و باطن عالمات بسیار دارند و با

عالمات اهل ظاهر و اهل باطن ایشان را نشناسند اگرچه در ظاهر عالمات بسیار دارند اما عالمات خاص ایشان 
  در ظاهر چهار است:

اول آنست که متقی و پرهیزگار باشند و فرایض و سنن و آداب را بغایت نگاه دارند و در قوت و لباس و مسکن 
از مال پادشاهان و از مال اصحاب  ةشبهت و مال وقف و زکود و از مال احتیاط هرچه تمامرت بجای آورن



 

 

۸۶ 
 

مناصب و ظالمان دور باشند تا امکان باشد بنزدیک خود راه ندهند که حالل بدست آوردن و در قوت و لباس و 
مسکن احتیاط کردن خاصیت نیک بسیار دارد که آن را جز کامالن ندانند و حرام بدست آوردن و در قوت و 

  حتیاط ناکردن خاصیات بد بسیار دارد که آن را جز کامالن ندانند.لباس و مسکن ا
دوم آنست که از مال و جاه گریزان باشند و چنانکه از مال و جاه گریزان باشند بباطن هم مال و جاه را  دوست 
ندارند که دوستی مال و جاه سر همه معصیتهاست و عالمت آنکه ترک مال کرده آنست که مالش نباشد و اگر 
دهندش قبول نکند و با هیچکس تکرب نکند و با همه کس متواضع باشد و در رفنت و نشسنت خود را با اهل 

  مناصب و اصحاب دنیا مانند نکند. در میان قوم همچون یکی از قوم باشد.
سیم آنست که هرگز تزکیه نفس خود نکند و مدح خود نگوید یعنی از طاعت و تقوای خود نگوید و ایثار و بذل 

دیگران خود را حکایت نکند و اظهار معرفت و علم خود نکند همه تقصري و نقصان خود و از کمال و حال 
  انصافی خود گوید و از انصاف دیگران یاد کند. حکایت کند و پیوسته از بی

چهارم آنست که سخن بسیار نگوید و چیزی که از او سئوال نکنند نگوید و جواب بطریق اختصار گوید و اگر 
  یقني آن چیز را نداند گوید نمیدانم و بظن و تخمني جواب نگوید.ب

پس هرکه تربیت خلق میکند و این چهار عالمت بريونی در وی باشد بسیار کس از صحبت وی سود کنند و هرکه 
وکس بسیاری زیان کنند و نقصان را این چهار عالمت نباشد تربیت خلق بر وی حرام باشد که از صحبت ا

  ز او بخلق رسد.نهایت ا بی
  

  باب
  در بیان سلوک و آنچه تعلق بسلوک دارد

نوبت گفته شد که سلوک طلب است و طلب صفت دلست و وقت باشد که این طلب قوی گردد و بر  بدانکه یک
مطلوب ه کار دارد تا طلب اندرون و بريون روی به بريون سرایت کند و بريون را همه به دل غالب شود چنانکه ب

  ار آید.آرد و در ک
  کار اندرون نیت خالص و همت عاىل است و کار بريون ریاضت بدنی و قهر نفس است.
  کار اندرون فکر است و کار بريون ذکر. و اینچنني طالب را اهل تصوف سالک میگویند.

مقدمات معلوم کردی اکنون بدان که: سلوک را وقت معني است که سلوک پیش از آن وقت و بعد از آن  چون این
و وقت سلوک از بیست سالگیست تا چهل سالگی. باید که  داردت آن اثر و خاصیت ندارد که در وقت خود وق

مجاهده نباشد و مجاهده سالک معني نیست یعنی کار سالک در  در این بیست سال هرگز یک لحظه فارغ و بی
کرد و سالک باید که هیچ  داین بیست سال امتثال امر شیخست تا شیخ چه نوع مجاهدت فرماید سالک را آن بای

اجازت شیخ نکند. اگر نماز و روزه فرض است باید که باجازه شیخ گذارد و داند که از شیخ اجازه  کاری بی
  نگرفته هر کاری که کند آن کار سبب نور و قربت نشود شاید که سبب ظلمت و بعد گردد.



 

 

۸۷ 
 

فته شد اما مختصر با فایده است یعنی اگرچه معنی طریق سلوک سالکان که گفته شد اگر از روی الفاظ مختصر گ
اند  رچه دیگران در کتب مطول شرح دادهبصورت کوتاه بیان کرده آمد اما از روی معنی هیچ نماند که گفته نشد ه

  آنجمله را درین چند خط معدود گفته شد.
هل شریعت باشد و ای درویش هرکه در این بیست سال که وقت سلوکست کاری کند و عمر ضایع نکند اگر از ا

در خدمت استاد کامل بود هیچ علمی از علوم ظاهر نماند اال که برآن واقف شود. و اگر از اهل طریقت باشد و 
در صحبت شیخ کامل بود هیچ علمی از علوم حقیقی نماند اال که بر آن مطلع شود. پس هرکه از اهل شریعت بود 

ا بمنصب تدریس مشغول شود بدبخت شد و دوزخی و در این بیست سال که وقت سلوکست بمنصب قضا ی
گشت و هرکه بوی پیوندد او هم بدبخت و دوزخی گردد و هرکه را استعداد باشد و در این بیست سال که وقت 
سلوکست در خدمت استاد کامل یا در خدمت شیخ مکمل کار کند و عمر خود ضایع نکند و باین بیست سال بر 

ه شیخی یا به منصب قضا یا بمنصب تدریس مشغول شود بجای خود باشد و اگر باین حال بگذرد و آنگاه اگر ب
واعظی مشغول شود هم بجای خود باشد و اگر بعد از چهل سال با وجود استحقاق ترک این جمله کند کمال 

  باشد. اگر فهم نکردی روشنرت بگویم:
  
  فصل

هیچ کاری نباشد اال خوردن و خفنت و بازی کردن و بدانکه چون فرزند از مادر در وجود آید تا به پنج سال او را 
چون از پنج سال درگذرد باید که او را بدبريان فرستند و کتابی که معتقد و امام آن قومست تعلیم او کنند تا الفاظ 

ده سال و چون از ده سال بگذرد ه آن را حفظ کند و خطی که مصطلح ایشانست بیاموزد و بنویسد و بخواند تا ب
که حرفت بیاموزد تا سبب رزق و معاش وی گردد تا به پانزده سال و چون از پانزده درگذرد باید که علم باید 

  اعتقادات و عبادات و معامالت که فرض عني باشد بیاموزد تا به بیست سال.
یق به ای درویش تا بدینجا جمله فرزندان بنی آدم شریکند در اینکار که گفته شد و هرکه فرزند را نه باین طر

نوا باشند و دست  تربیت و بی نست مگر جایی که ضرورت باشد و بیبیست سالگی رساند نه از حساب آدمیا
  ندهد.

و چون از بیست سال درگذرند آنگاه هرکسی بکاری و شغلی مشغول شوند یکی بتجارت و یکی بزراعت یکی 
صفیه دل و مانند این. و بعضی بعلم شریعت که فرض کفایت باشد و یکی بعلم حکمت و یکی بمجاهدت و ت

سالگی و بیست سالگی تمام علوم را ضبط کردند و بعضی بعلوم حقیقی آراسته  هجدهنقل میکنند که بعضی در 
  و مزین گشتند اگرچه تصور دارد اما نادر است و غالب اینچنني باشند که تقریر کردیم.

که آن کار شرایطی دارد و آدابی دارد که آنکار بی آن و دیگر بدان که هرکس بهر کاری که مشغولست باید که بداند 
  شرایط و آن آداب حاصل نشود.

  
  فصل
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کر اوانثی و بدانکه از شرایط اول در سلوک تجدید ایمانست که بنیاد سلوک بر ایمانست: من عمل صالحا من ذ
راست گفنت مردان خدای  . یعنی باید که سالک را در هستی و یگانگی حقتعاىل و درةطیب ةهومؤمن فلنحیینه حیا

  که انبیا و اولیااند هیچ شکی نباشد.
شرط دوم تجدید توبه است. یعنی باید که سالک ترک مناهی کند و از محرمات درگذرد و نیت کند که هرگز بسر 

  ها پشیمان باشد. یچ صغريه و کبريه نرود و از کردهه
ت و لباس و مسکن احتیاط کند و از مال حرام و شرط سیم تقوی و پرهیزگاری است. یعنی باید که سالک در قو

مال شبه و مال وقف و مال پادشاهان و مال ظالمان پرهیز کند و از آزار و نکوهش خلق خدای پرهیز نماید و با 
خلق خدای صلح کند و عالمت صلح آن باشد که هرقدر که خود را خواهد دیگران را هم آنقدر خواهد و هرچه بر 

  دیگران هم روا ندارد. خود روا ندارد بر
شرط چهارم طلب شیخ کردن است. یعنی طلب مردی از مردان خدا کند و در صحبت او باشد مردی راه رفته و 

  کرده. راه دیده و بمقصد رسیده و مقصود حاصل
  شرط پنجم تجرید است باندرون و بريون.

  شرط ششم امتثال امري شیخ است باندرون و بريون.
  یاضات و مجاهدات باندرون و بريون.شرط هفتم ثبات بر ر

  اینست شرایط سلوک در هر که از این یکی نباشد هرگز بجائی نرسد.
  
  فصل

بدانکه ادب اول در سلوک پیوسته بر طهارت بودن است و هر نوبت که طهارت سازد دو رکعت شکر وضو 
یستغفرالله یجدالله غفورا رحیما  گذاردنست در رکعت اول بعد از فاتحه بخواند: و من یعمل سوأ اویظلم نفسه ثم

الله و استغفروا لذنوبهم و من یغفرالذنوب اوظلموا انفسهم ذکروا ةوم بخواند: والذین اذافعلوا فاحشو در رکعت د
  االالله و لم یصروا علی ما فعلو اوهم یعلمون.
ت و ورد غذا و ورد یعنی هروقتی را وردی معني ساخنت ورد عباد ،ادب دوم اوقات روز و شب را قسمت کردن

  خواب تا از عمر او هیچ ضایع نشود.
سه رکعت و بعضی » وتر«ادب سیم نماز تجهد است یعنی در نیمه آخرشب دوازده رکعت نماز کند آنگاه نماز 

لک عسی أن یبعثک ربک مقاما  ةبه نافلاند: و من اللیل فتهجد  هجد بعد از فاتحه این آیه خواندهدرتمام نماز ت
اند و بعضی در نماز تهجد از  خوانده» انا انزلنا« ۀسور ةاز تهجد بعد از فاتحتمام نمبعضی در محمودا و 

  اند هرکه هرآنچه داند بخواند. جزو قرآن خوانده اند و بعضی یک تا آخر قرآن خوانده» ماء والطارقوالس«
بگذارد و بوقت چاشتگاه  ادب چهارم نماز چاشت است یعنی هر روز بوقت آفتاب برآمدن دو رکعت نماز اشراق
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  دوازده رکعت نماز چاشتگاه بگذارد.
  ادب پنجم نماز او ابني است یعنی میان نماز شام و نماز خفنت دوازده رکعت نماز بگذارد.

  ادب ششم دوام ذکر است.
ادب هفتم خاطر شناخنت است یعنی خاطر چهار قسمست: رحمانی و ملکی و نفسانی و شیطانی و هریک 

  د. عالمتی دار
  .از سخنان مشایخ خواندن جزو ادب هشتم هرروز یک

  ادب نهم خدمت در خانقاه قبول کردن است.
  نوبت در صحبت درویشان نشسنت است و سخن ایشان شنیدن. ادب دهم هرروز یک

ادب یازدهم ماجرا گفنت است یعنی اگر درویش سخنی گوید یا کاری کند که او برنجد باید که در دل نگه ندارد و 
  ر نظر درویشان بآن درویش بطریق لطف ماجرا گوید.د

نوبت گفته شد که مجاهده سالک معني نیست از جهت  ادب دوازدهم مجاهده و ریاضت کشیدن است و یک
بمثابه شيخ بر انواعست یعنی  هآنکه کار سالک امتثال امر شیخ است تا شیخ چه نوع مجاهده فرماید که مجاهد

عالج هم  به ضرورتالج و سالک بمثابه مریض و مرض بانواع است پس طبیب است و ریاضت بمثابه ع
  بانواع باشد.
اند و این روزه را  قرص نان بمقدار پنجاه درم داده یکاند و هر شب  ز مشایخ مرید را ذکر دائم فرمودهو بعضی ا

دی گویند و وروزه داوروز بدارند و این روزه را  روز بخورند و یک روزه سال گویند و بعضی فرموده اند که یک
در هر ساىل چهار نوبت چله فرموده اند و در چله فواید بسیار است و خاصیات بیشمار و چله هم شرایطی دارد 

  که بی آن شرایط هیچ خاصیت ندهد.
  
  فصل

  در بیان شرایط چله
  بدانکه شرط اول در چله شیخست.

  دوم تجدید ایمانست بلکه هر ساعت.
  ت بلکه هر ساعت.سیم هرروز تجدید توبه اس

  چهارم هر وقتی نمازی را وضو تازه کردن است.
  پنجم خصمان خشنود کردن است یعنی حق خدای و حق خلق بتمامی گزاردنست.
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  ششم لقمه حالل است و اگر بکسب خود حاصل کرده بهرت.
آواز وی  هفتم جای الیق است یعنی جای خاىل و تاریک و از میان خلق دور چنانکه آواز خلق بوی نرسد و

  بخلق نرسد.
  هشتم ذکر دائم است.
  نهم روزه داشنت است.

  دهم اغلب شب را بیدار بودن.
یکی را بسیار  یازدهم تقلیل غذاست و در هر شخصی دیگرگون باشد یکی را هرشب پنجاه درم اندک باشد و

چهل درم با یک  زخم گوشت بقدر قرص نان بقدر چهل درم و یک الله و ابقاه هرشب یک باشد. شیخ ما سلمه
کاسه آبگوشت میفرستاد اگر نمیخوردم مرينجید و اکنون معلوم میشود که حق بدست ایشان بود. و اگر تابستان 

من روغن بادام میفرستاد و اگر زمستان بودی نیم من تا هر شب سر چرب میکردیم و در بینی  بودی یک
 اند تا شب آخر یک لقمه کم کرده د و هرشب یکان در چله در شب اول چهل لقمه خوردهچکانیدیم و بعضی  می

بعضی در چله قطعا  اند هرشب بقدر هفت درم و من طعام خورده عضی در تمام چله یکلقمه مانده است و ب
اند و شیخ ما میفرمود که اینها را اعتبار نیست کار کردن را اعتبار است غرض که تقلیل غذا بنظر  حیوانی نخورده

  ر حق هرکس چه مقدار فرماید.شیخ تعلق دارد تا د
  سالک را برأی و اندیشه خود کار کردن زهر قاتلست و بامر شیخ کار کردن تریاق اکرب است.

شرط دوازدهم نفی خاطر است یعنی هر خاطری که درآید نفی کند و بفکر آن مشغول نشود اگرچه آن خاطر 
رد که امر شیخ بی هیچ شکی رحمانیست و اگر باید ک آنکه او را جز بامر شیخ کاری نمیرحمانی باشد ازجهت 

چنانچه ناگاه خاطری درآید یا خوابی یا واقعه دیده شود یا در بیداری چیزی در خارج ظاهر شود و آنرا نفی 
  نتواند کرد باید که بر شیخ عرضه کند تا شیخ بیان آن کند تا آنچیز حجاب راه او و مانع کار او نشود.

بابی در بیان واقعات و در شرح خواطر در آخر نوشنت تا اگر شیخ حاضر نباشد سالک پس ما برخود الزم کردیم 
  را آن حجاب راه و مانع کار نشود.

  
  فصل

  در بیان ذکر و آداب ذکر گفنت
بدانکه ذکر مر سالک را بمثابه شري است مر فرزندانرا و سالک باید که ذکر را از شیخ بطریق تلقني گرفته باشد که 

  مثابه وصل است مر درخت را. تلقني ذکر ب
له و ذاکر چون ذکر خواهد گفت باید که تجدید طهارت کند و شکر وضو بگزارد و آنگاه برجای پاک روی بقب

دو زانو اند ب تر باشد و بعضی گفته یند و ذکر گوید که اینچنني آسودهاند مربع نش نشیند و ذکر گوید و بعضی گفته
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نشیند و  الله تعاىل مربع می بادب نزدیکرت باشد و شیخ ما سلمهکه اینچنني نشیند  نشیند چنانکه در تشهد می
  نشینند. الله هم مربع می اصحاب کثرهم

و باید که در وقت ذکر چشم برهم نهد و ذکر را در اول بلند گوید و چون ذکر در اندرون جای گريد اگر پست 
  گوید شاید و آن بمدتی پیدا نشود.

که حاضر باشد و نفی و اثبات بقدر مقام و علم خود کند و از اذکار ذکر الاله االالله را  و در ذکرگفنت جهد کند 
نوبت که الاله االالله گوید (ص) میفرماید که افضل الذکر الاله االالله است و هر  اختیار کند که حضرت رسول

اول چند روز آواز بگريد و که در پهلوی چپ است زند چنانکه مضغه درد گريد و چون گوید هرآینه در  ۀبمضغ
شبانه روز بگوید آواز نگريد و مضغه بدرد نیاید و  مضغه بدرد آید آنگاه بعد از چند روز چنان شود که اگر یک

ر است که این عالمت آن باشد که ذکر باندرون رسید و در اندرون جای گرفت و در چنني ذکر گفنت خاصیات بسیا
  آید. بنوشنت راست نمی

کس ذکر  چنان گمان برندکه مگر دوکس یا سهدر این حال ذکر گوید مردم که از بريون بشنوند و سالک چون 
  میکند.

  آید. درجات ذاکران در رساله توحید می و مراتب ذکر و
  
  فصل

  در بیان وجد و معرفت و کشف مشاهده و عیان و تجلی و وارد و حال و مقام
و بنزدیک اهل تصوف یافنت مخصوص است و همان یافنت  االطالق ه معنی وجد در لغت یافنت است علیبدانک

قلبست چیزی را از عالم غیب پس اول که دیده دل گشاده میشود بعالم غیب و چیزی از آن عالم ادراک میکند 
میگویند. و چون آن کشف » کشف«میگویند. و چون آن وجد زیاده میشود و ظاهر میگردد آنرا » وجد«آنرا 

میگویند. و چون آن معرفت زیاده میشود و ظاهرتر میگردد آنرا » معرفت«میگردد آنرا  زیاده میشود و ظاهرتر
میگویند و این طریق اهل تصوف است و » معاینه«آید آنرا  ند. و چون تمام از حجاب بريون میمیگوی» مشاهده«

ت تا آخر عیان ده اصطالح ایشانست. اما بنزدیک اهل تحقیق نه باین طریقست. بنزدیک اهل تحقیق از اول رؤی
  مرتبه است.

اند که دل بمثابه آتشدان است و معرفت بمثابه انگشت در آتشدان و محبت بمثابه آتش در انگشت  و بعضی گفته
و عشق بمثابه شعله در آتش و حال و وارد و الهام و سماع بمثابه باد است که بر آتش دمند و چون آتش محبت 

را در گریه آرد و اگر بطرف دهان آید  د اگر بطرف چشم آید سالککه در دلست بسبب باد سماع شعله زن
را از جای  را بحرکت آرد و اگر بطرف پای آید سالک را در فریاد آورد و اگر بطرف دست آید سالک سالک

برخیزاند و برقص آرد و امثال این حال را وجد میگویند از جهت آنکه اگر آتش محبت در دل بود اما چون ظاهر 
بآن میماند که چیزی گم کرده است و چون باد سماع یا باد وارد این آتش را ظاهر گرداند تا شعله زدن گريد نبود 

  بآن میماند که گم کرده را باز یابد پس باین اعتبار این احوال را وجد گفتند.
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وزن تمارض و تواجد عبارت از آنست که کسی را وجدی نباشد اما خود را بواجدیت ماننده کند که تواجد بر 
  است.

و دیگر بدانکه هرکه ضعیف مزاج است هرآینه او را از سماع و وارد گریه آید و فریاد بود و هرکه قوی و 
  منتهیست او را گریه و فریاد دست ندهد و حرکت و رقص نباشد مگر که بموافقت عزیزان.

  یا اثر صفات.و دیگر بدانکه تجلی عبارت از ظاهر کردنست یعنی گشاده کردن ذات یا صفات 
اند که حال مشتق از حلول است پس بمعنی تغیري باشد و ابتدای  عبارت از الهام است. بعضی گفته و حال و وارد

ی میفرماید: الدین سهرورد المشایخ شهاب م گویند چنانکه شیخهر تغیريی را حال گویند و چون قرار گريد مقا
و ». اال ثم یصري مقامایکون الشیئی بعینه ح و استقراره و قد ةثبوتتغريه والمقام مقاما لوله والحال حاال لتح سمی«

  اند که حال آنست که او را دوامی و ثباتی باشد و آنچه آنرا ثبات و دوام نباشد حدیث نفس باشد. بعضی گفته
  
  فصل

  در بیان قرب و بعد و فراق و وصال و محبت و عشق
تعاىل پس علم هرکه  حقه تعاىل جهلست ب و بعد و فراق حق م است بحق تعاىلتعاىل عل بدانکه قرب و وصال حق

تعاىل زیاده بود قرب و وصال او زیاده بود هرکه را علم و قرب او زیاده بود آن را عالمتی هست که سالک  حقه ب
 در خود طلب کند تا در غرور و پندار نیفتد علم و قرب هرکه زیاده بود خوف و محبت او زیاده بود چنانکه: انما

و چنانکه آن عزیز گفته است: » انا اعلمکم بالله و اخشاکم للله«ماء و رسول میفرماید: لالله من عباده الع یخشی
  بیت:

 نزدیکانرا بیش بود حريانی
 

 کایشان دانند هیأت سلطانی
 

مناسب اند که محالست که کسی او را بشناسد و دوست ندارد زیرا که محبت میل است بچیزی که موافق و  و گفته
اند:  بت وی زیاده بود و از اینجا گفتهبود پس علم هرکه زیاده بود بآن چیزی که مناسب و موافق وی بود مح

  ».ةالله تعاىل و العشق افراط المحب علم العبد اىل ةنهای ةالمحب«
  
  فصل

  بسلوک دارد تعلقدر بیان سخن اهل وحدت در سلوک و آنچه 
ه سالکان بر دو قسمند: یک قسم ارضی و یک قسم سماوی یعنی قسمی بدانکه بعضی از اهل وحدت میگویند ک

آن سري و سلوک در ارض میکنند و قسمی طريان و جوالن در سما  میکنند. سالکان ارضی مرکبی دارند که ب
آن مرکب امکان سلوک ندارند. و سالکان سماوی براقی دارند که بآن براق  مرکب در ارض سلوک میکنند و بی

ان میکنند و بی آن براق امکان طريان ندارند. مرکب سالکان ارضی ذکر است و مرکب و براق در سما طري
سالکان سماوی فکر است مرکب سالکان ارضی که ذکر است چهار شرط داردکه بی آن چهار شرط سري 
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  ند کردن.نمیتوانند کردن و براق سالکان سماوی که فکر است چهار پر دارد که بی آن چهار پر طريان نمیتوان
و بعضی دیگر هم از اهل وحدت میگویند که مرکب سالکان ارضی مجاهده است و براق سالکان سماوی 

آن چهار شرط سري نمیتوانند کردن  مجاهده است چهار شرط دارد که بی مشاهده است مرکب سالکان ارضی که
است سالک ارضی هیزگاری چهارم تقوی و پرر داناست سیم ذکر دوامست اول صحبت داناست دوم امتثال ام

  این چهار شرط امکان ندارد که سري و سلوک تواند کرد. بر مرکب مجاهده بی
این چهار پر امکان ندارد که طريان کند اول سمع  د که بیو براق سالکان سماوی که مشاهده است چهار پر دار

ن و آنچه مرد داناست در آن راست است که هر سخنی را که بشنود آن سخن را چنانکه آن سخنست تواند شنید
سخن فهم تواند کردن. دوم بصر راست است که هرچه بیند آنچنانکه آنچیز است تواند دیدن و این دو پر را وحی 

الله  عضی فکر و بعضی حال و بعضی ىل معاند ب و این فکر را هر کس بنامی خواندهجهر میگویند. سیم فکر است 
جمله آنست که آدمی را وقتی هست که اندرون وی چنان بچیزی  ینوقت و بعضی غیبت میگویند و معنی ا

مستغرق و مشغول میشود که حواس ظاهر از عمل خود معزول میشوند و در آنحال اندرون وی بکلی متوجه است 
ده ه بآن چیز و اینچنني حال بعضی کس را ساعتی باشد و بعضی کس را روزی و بعضی کس را دوسه روز تا ب

اند بعضی الهام میگویند و بعضی اذن و  این الهام را هر کس بنامی خوانده. چهارم الهام است و روز ممکن بود
حال گذشته و  آید که از دل آدمی علمی پیدا می جمله آنست که وقت می باشد که در بعضی خاطر و معنی این

و سالک سماوی بر براق  یندآنکه فکری کند و از کس بشنود و این دو پر را وحی سر میگو آینده خرب میدهد بی
  این چهار پر امکان ندارد که طريان و جوالن تواند کرد. مشاهده بی

  
  فصل

  آید سماع و وعظ پیدا می در سخن اهل تصوف در بیان حال که درویشانرا در میان
بدانکه اهل تصوف میگویند که سبب آن حال یا فکری است یا ضعف مزاج. بعضی کس را فکری بغایت قوی 

د چنانکه بر حواس ظاهر غلبه کند و جمله را از عمل معزول کند و وقت باشد که این فکر در میان نماز باشد باش
روز یا دو روز بماند و وقت باشد که در میان طعام خوردن باشد و طعام در دست یا دهان باشد  و در آن نماز یک

کس را مزاج ضعیف باشد و مزاج ضعیف بفرح روز یا دو روز بماند و مانند این. و بعضی  و آن چنان حال یک
و ذوق مفرط و بخوف و رنج مفرط از حال خود بگردد و روح از بريون روی باندرون نهد و در اندرون جمع آید 
و حواس معزول گردند و اطراف سرد شود و بمرگ نزدیک گردد. بلکه بعضی مزاجها باشد که باین دو سبب 

آن حال که فکر قوی است آنست که اصوات و حرکات  تاج زنان. و عالمهالک شود چون مزاج رنجوران و مز
نامعهود از وی در وجود نیاید و باید که چیزی که ظاهر شود بخود باز آیند مانند آنکسی که با وی سخن گویند یا 

و عالمت آنکه حال سبب ضعف مزاجست آنست که اصوات و حرکات نامعهود از وی در وجود  -او را بجنبانند
خرب باشد و بیشرت درویشان که در  ز دهند بیآید و با این چیزها که گفته شد باز نیاید هرچند که او را بنجنبانند و آوا

سماع گریند و فریاد کنند و از ایشان حرکات نامعهود سر زند و در دست و پای ایشان تشنج پیدا آید و کژ شود 
نهند و آلت و دست افزار شیخی کنند و این بیچاره اینچنني سبب آن ضعف مزاج باشد و این را حال و مقام نام 

  کسان بسیار دیده و میبیند.
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  باب

  درسخن اهل وحدت در بیان حال که درویشانرا در میان سماع و وعظ پیدا آید
چیز است و همانست که روح از بريون روی باندرون نهد و در  بدانک اهل وحدت میگویند که سبب حال یک

دین سبب حواس ظاهر از عمل خود معزول گردند مانند خواب و وقت باشد که روح چون در اندرون رود ب
فنت روح را چهار سرد شود مانند غشی و در اندرون رموضع جمع آید و بدین سبب اطراف  اندرون رود در یک

ا حال ر قویست و این نوع رسبب است یکی تعب و خستگی و ماللتست و این نوع را خواب میگویند دوم فک
الله وقت میگویند. سیم فرح و ذوق مفرط چهارم خوف و رنج مفرط است و این هر دو را غشی میگویند  وىل مع

  سخن دراز شد و ازمقصود دور افتادیم مقصود ما بیان سلوک بود. 
  
  فصل

اهده بدانکه سالک ارضی باید که بمرکب مجاهده سوار باشد و بذکر دایم مشغول باشد تا آنگاه که براق مش
حاصل شود و چون براق مشاهده حاصل شد از ذکر بازماند عالمت آن باشد که سالک از ارض و سما گذشت و 
ارض و سما یکی باشد اجسادنا ارواحنا ارواحنا اجسادنا. تا مادام که سالک در ذکر است و ذکر بر او غالب در 

فکر غالب بر وی شود از عالم قالب عالم قالب و حس است و چون از ذکر باز ماند و فکر روی نماید و 
درگذرد و بعالم روح رسد و چون از فکر بازماند و الهام روی نماید و الهام بر وی غالب شود از عالم عقل گذرد 
و بعالم عشق رسد و چون از  الهام بازماند و عیان روی نماید از عالم عشق گذرد و بمقام تمکني رسد و در 

  بهر کدام صفت که خواهد موصوف شود. تمکني اختیار بدست وی باشد
پس در اول بر سالک ذکر غالب باشد باز فکر غالب باشد باز الهام غالب باشد آنگاه عیان روی نماید و بعد 
بمقام تمکني رسد و از تلوین خالص یابد یعنی در اول صفات سالک بهستی سالک غالب باشد و هر روز بلکه 

و سالک در آن ساعت همه آن باشد اما چون از مقام تلوین بگذرد و  هر ساعت صفتی بر سالک غالب میشود
بمقام تمکني رسد هستی سالک بر صفات سالک غالب شود و عالمت مقام تمکني آن باشد که در هرکدام مقام 
و صفت که خواهد بباشد یعنی اختیار بدست وی باشد و جمله صفات ملک او باشد اگر خواهد ذکر گوید و اگر 

کر کند و اگر خواهد نه ذکر گوید و نه فکر کند خود را مستعد الهام گرداند تا از احوال ماضی و مستقبل خواهد ف
باخرب شود یعنی آئینه دل را از نقوش هردو عالم پاک و صافی گرداند تا هرچه در عالم واقع شده است یا خواهد 

  بل کند و از وقت برخوردار گردد.شد عکس آن در دل وی پیدا آید. و اگر خواهد که ترک ماضی و مستق
سالک تا در مقام تلوین باشد گاه قبض بر  وی غالب باشد و گاه بسط گاه کالم بر وی غالب باشد و گاه سکوت 

اختیار وی  لب باشد و گاه لطف و این جمله بیگاه اختالط بر وی غالب باشد و گاه عزلت گاه قهر بر وی غا
این جمله اختیار بدست وی باشد نظر باحوال مردم طبیبی باشد و عالج  باشد اما چون بمقام تمکني رسد در

  مردم کند همه بقول و هم بفعل و نظر باحوال خود هم پادشاهی باشد و هرگونه که خواهد بباشد.
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ای درویش سالک تا بمقام تمکني نرسد از بندگی خالص نیابد و بآزادی نرسد و اهل بهشت پادشاهان باشند از 
تا در مقام تلوینند اسري شهوت و بنده غضب و عاجز صفات خودند و چون بتمکني رسند پادشاه جهت آنکه 

من الملک الحی الذی الیموت «مقامست که:  شهوت و خداوند غضب و مالک جمله صفات خودند و در این
  ».اىل الملک الحی الذی الیموت

  د.سخن دراز شد و از مقصود دور ماندیم سخن ما در عقل و عشق بو
  
  فصل

شد که نور عقل چنان بدانکه اگر نور عقل تیزبني و دوربني است اما نار عشق تیزبني تر و دوربني تر است وقت با
که خواهد که خانه را تمام روشن گرداند تا هرچه در خانه است همه را بجای خود دیده شود و اگر به  غلبه کند

نار عشق تمام خانه را روشن  اما نتواند نور عقل بی» مسسه ناریکاد زیتها یضیئی و لولم ت«عشق نه پیوسته باشد: 
گرداند و چون نار عشق بنور عقل پیوندد و نور علی نور شود آنگاه تمام خانه روشن گردد نور اول نور عقل 

 اند که نور اول من یشاء نور تمکینست و بعضی گفتهاست و نور دوم نور عشق است و نور سیم که یهدی الله لنوره 
نور عقلست و نور دوم نور الهامست و نور سیم نور عشقست اما بنزدیک من نور سیم نور تمکینست که در مقام 

  عیانست. تمکني دیگر است و اطمینان دیگر است و سکون دیگر است.
آورد و بجمعیت تمکني مريساند و از کثرت و  سالک را از تفرقه تلوین بريون میای درویش آتش عشقست که 

سوز و تا هستی تو  بخش است و نار هستی حدت آراسته میگرداند که نور هستیالص میدهد و بتوحید و وشرک خ
باشد دو وجود باشد هستی تو و هستی خدای هستی خدای شرک برنمیدارد و شریک ندارد و چون بآتش عشق 

  وجود ماند و آن وجود خدایتعاىل باشد. هستی تو بسوزد و تمام نیست شود آنگاه یک
ی درویش مراد از عشق نه آنست که اهل صورت و خیال میگویند که آنرا وسواس گویند چون آن وسواس در ا

سالک افتد عقل سالک رو بهزیمت کند و باعقل جمع نیاید. مراد ما از عشق آتشی است که جز در روغن عقل 
قبله گرداند  رنگ و یک را یک ها و رنگهای او را بسوزاند و سالک چون در عقل سالک افتد جمله قبله نگريد و

  را تمام بسوزاند رنگ و قبله کجا ماند اینجا سرحد مقام وحدتست. از جهت آنکه چون هستی سالک
ای درویش وقت سعی و کوشش گذشت و وقت کشش و بخشش آمد شب ریاضت و مجاهده تمام شد روز 

والن عقل گذشت و وقت جلوه مشاهده و معاینه طلوع کرد طلب خدای برخاست و خدای ظاهر شد موسم ج
جربئیل فکر دالله بود چون » الحرتقت ةلودنوت انمل«گفت:  ربئیل میعشق رسید این مقام آن مقامست که ج

جمال معشوق ظاهر شد و نقاب از روی برداشت دالله کجا درگنجد و عالمت آنکه سالک از ظلمت کفر و 
که   وجود ببیند و بمقام تمکني رسید آنست که یک کثرت شرک خالص یافت و بنور توحید و وحدت آراسته شد

وجود مشرق و مغرب و جنوب و شمال و فوق و تحت یکسان باشد یعنی مشرق مغرب باشد و مغرب  در آن یک
مشرق بود و فوق تحت باشد و تحت فوق و اول آخر و آخر اول و ظاهر باطن و باطن ظاهر باشد و آن وجود را 

و اول نباشد و آخر هم نباشد و ظاهر نباشد و باطن هم نباشد ازجهت آنکه فوق  فوق نباشد و تحت هم نباشد
وی باشد و تحت هم وی باشد و ظاهر وی و باطن هم وی باشد از جهت آنکه همه وی باشند و بغري وی چیزی 
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  دیگر نباشد وجودی باشد نامحدود و نامتناهی.
نور نامحدود و نامتناهی گوی که وجود نور است و نور ای درویش خواه وجود نامحدود و نامتناهی گوی و خواه 

بد. و سالک هرگز بازنیا بعد مندود و نامتناهی گم کند چنانکه وجود سالک وجود خود را در این وجود نامح
پنداشت که مگر وجودی دارد اکنون که این وجود نامحدود و نامتناهی را دید سالک از  خود هرگز نبود اما می

بريون آمد. چون وجود سالک نماند و قرب و بعد و فراق و وصال و خوف و امید که صفت غرور و پندار 
هم نماند. اینجا نهایت مقام بلوغ و حریتست. و عالمت بلوغ سالک آنست که طلب  به ضرورتسالکست 

  است.خدای در وی نماند که اگر طلب در وی بماند هنوز طفل و نارسیده است و در مقام شرک و ظلوم و جهول 
کمال سالک و نهایت کار  بلكهای درویش موحد طالب خدای نباشد که اگر باشد نه در مقام رضا و آزادی باشد 

سالک آن باشد که در وی هیچ طلب نباشد که اگر باشد مشرک باشد و چون از سالک طلب خدای برخاست 
اند که ممکنست که طلب  گفتهام رضا و آزادی رسید و بعضی بمقام وحدت رسید و چون زیادتی برخاست بمق

خدای برخیزد اما ممکن نیست که طلب زیادتی مال و جاه و علم برخیزد زیرا که این طلب نه باختیار سالکست 
  این طلب ضروری و خلقیست و چون ضروری و خلقی بود تا آدمی بود این صفت در وی بود.

  
  باب

الک و انجم و عناصر و موالید در سري و سفرند تا بدانکه این جمله موجودات از عقول و نفوس و طبایع و اف
بنهایت و غایت خود رسند و هریک نهایتی دارند و غایتی هم دارند و نهایت هرچیز آنست که آنچه در ایشان 
بالقوه موجود است بالفعل موجود شود یعنی هرچه در حبه و بیضه و نطفه بالقوه موجود است بالفعل موجود 

جود شوند حبه و بیضه و نطفه بنهایت خود رسیدند. اما غایت هرچیز آنست که بانسان شود و چون بالفعل مو
رسد چون بانسان رسیدند معراج جمله موجودات تمام شد پس معلوم شد که معراج از این طرفست پس رسول 
را (ص) راست فرمود که من دوش بمعراج بودم و بعرش رسیدم و خدای را دیدم و تو هم راست شنیدی اما ت

شناسی. ای درویش جمله  و خدای را نمیازاین شنیدن چه فایده چون خرب ازمعراج نداری و عرش را نمیدانی 
افراد موجودات بمعراج مأمورند: ائتیاطوعا اوکرها قالتا اتینا طائعني بنهایت خود بطوع و حرکت طبیعی مريوند 

  اما بغایت خود بکره و حرکت قسری میتوانند رفت.
نشود و از مقصود باز نمانیم. چون طلب زیادتی در جمله افراد موجودات ضروری و خلقی است  تا سخن دراز

پس در آدمی هم ضروری و خلقی باشد و چون چنني باشد طلب از آدمی هرگز برنخیزد زیرا که زیاده شدن هر 
می بجائی برسد که اند که ممکنست آد لب آدمی نهایت ندارد و بعضی گفتهچیز نهایتی دارد اما زیاده شدن ط

  طلب زیادتی از او برخیزد.
  فصل

بدانکه طلب خدای در هیچ فردی از افراد موجودات نیست طلب خدای خاص در انسان است از جهت آنکه 
انسان در اول ظالم جاهلست و معرفت خدای در هیچ فردی از افراد موجودات نیست آن نیز خاصه انسانست از 

  سد عالم عادل میشود و معرفت خدای نباشد اال در عالم عادل.جهت آنکه آدمی چون بنهایت مري
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  فصل

بدانکه هرکه میگوید که آدمی دانا خدای را چنانکه خداست نمیداند میگوید که خدای خود را چنانکه خود است 
میداند پس خدای عالم و متعلم؟؟ و متکلم است و سمیع و بصري است آنکه آدمی را علم و کالم و سمع و بصر 
است و خدای داناست مر هرچیز را که دانسنت آن ممکن است از جهت آن آدمی داناست مر هرچیز را که دانسنت 
آن ممکنست یعنی هرچیز که دانسنت آن ممکن باشد آدمی بجایی رسد که آن را بداند و هرچیز که دانسنت آن ممکن 

قطرات باران و برگ درختان چنداست و مانند نباشد آدمی آنرا نداند مثال چنانکه آدمی نداند که اجزای خاک و 
این ممکن نیست آدمی را شمردن و دانسنت این چیزها و هرکه خدای را نه چنني عالم و متکلم و سمیع و بصري 

  میداند خدای را نمیداند.
  
  فصل

  در نصیحت
ر است و مراد از بدانکه مقام رضا و مقام حریت هر دو یک مقام است زیرا که مقام رضا عبارت از ترک اختیا

ترک اختیار آنست که او را هردو طرف مقابل و یکسان باشد یعنی توانگری و درویشی و صحت و مرض و 
حیات و ممات بنزدیک او یکسان باشد اینست معنی: الیرون فیها شمسا والزمهریرا حرارت زنجبیل و برودت 

  ادی و رد او را یکسان نماید.کافور پیش او یکی باشد یعنی حرارت مراد و قبول و برودت نامر
  و مقام حریت و آزادی قطع پیوند است و مراد از آزادی و قطع پیوند آنست که هردو طرف یکسان باشد.

را دو طرف مقابل شد او بهشتی است و عالمت آنکه هردو طرف ه ک که: هر مقدمات معلوم کردی بدان چون این
وانگری گذشته اندوهگني نباشد و اگر توانگری باشد از درویشی او را مقابلست آنست که اگر درویشی باشد از ت

هم یحزنون الحزن علی مافات و الخوف ممالم یأت. اگر صحت برود و مرض مده نرتسد: الخوف علیهم والنیا
کم والتفرحو بما آتیکم تشاد نگردد: لکیال تأسوا علی مافاآید اندوهگني نشود و اگر مرض برود و صحت آید 

  کردی روشنرت بگویم:اگر فهم ن
ای درویش راحت و خوشی را وجود نیست و هر عاقل که کاری میکند و سببی را مباشرت مینماید از جهت 
آنست تا از خود دفع رنج و ناخوشی کند و اگرچه آنکار که میکند رنج و ناخوشیست اما رنج و ناخوشی مراتب 

یکند بعضی و این رنج اندک را که دفع رنج بسیار م رنج اندک دفع میکنده دارد و بتفاوتست رنج بسیار را ب
  اند. راحت و خوشی نام نهاده

چیز نسبت بچیز دیگر بسیار  که یک اند شاید دانکه اندکی و بسیاری امور اضافیمقدمه دانستی اکنون ب چون این
گری و درویشی تفاوتی بود. چون معلوم کردی اکنون بدانکه از این هردو مقدمه الزم آید که باید عاقل میان توان

ننهد از جهت آنکه اگرچه نزدیک وی توانگری راحتست اما شاید که سبب رنجهای بسیار شود واگر بنزدیک 
  وی درویشی رنجست اما شاید که سبب راحتهای بسیار گردد.
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وت مردم اگر فهم نکردی روشنرت بگویم که دریغ باشد که این معنی را فهم نکنی که سرگردانی مردم و حسد و عدا
  اند. ست که این سخن را تمام فهم نکردهجهت از این

ای درویش بر تقدیری که راحت و خوشی را وجود است اما چون معلوم نیست که راحت و خوشی این کس در 
چیست و رنج و ناخوشی اینکس از چیست ای بسا کسی را که توانگری سبب راحت و جمعیت باشد و ای بسا 

  دان. اخوشی باشد و در جمله اضداد اینچنني میکسی را که سبب رنج و ن
پس دانا و محقق آنست که اگر صحت برود و مرض آید و توانگری برود و درویشی آید و عمل برود و عزل آید 
اندوهگني نشود و شاید که مرض و درویشی و عزل سبب راحت و جمعیت باشد و سبب بسیار چیزهای دیگر شود 

 از صحت و توانگری و عمل باشد. و اگر برعکس اینها گردد شاد نشود که شاید که آن چیزها هزار بار خوشرت
  آنها سبب تفرقه و رنج وی گردد و سبب بسیار چیزها شود که آنها هزار مرتبه ناخوشرت از اینها باشد.

م بیقني د که از خود نیندازد هپس هرکه را میبینی صحت و مال و جاه را دوست میدارد و نگاه میدارد و میخواه
دان که نه دانا و محققست داناو محقق  آنست که هرچه می آید و هرچگونه که باشد بآن راضی باشد و در  می
مقام است که طلب برمیخیزد که بیقني دانست که هیچکس را معلوم نیست که راحت و جمعیت وی در کدام  این

عمل و عزل. ای بسا عالم که بینوا و طرف مقابلست از علم و جهل و صحت و مرض و توانگری و درویشی و 
ا باشد و زندگانی چنان کند که باید و ای بسا جاهل که سري و بانو اشد و زندگانی نه چنان کند که میگرسنه ب

  . و ای بسا توانگر که در رنج و عذاب باشد و ای بسا درویش که در راحت و آسایش باشد.باید می
هیچ چیز طلب نکند و راضی و تسلیم باشد و آسوده و کم رنج گشت. و  بعد مند پس هرکه بر این اسرار واقف ش

  مردم در اینجا غلط بسیار کنند و گویند که امکان ندارد که آدمی بجایی رسد که طلب از وی برخیزد.
البد است هرگز از آدمی برنخیزد اما طلب که طلب قوت و لباس و مسکن که ما نوبت گفته شد ای درویش یک

که  دم سهل است و هر کس که باشد توانمقام رضا مقا یزد و اگر کسی را این در خاطر افتد که اینزیادتی برخ
  چیزی طلب نکند بعضی از احمقان باشند که گویند مقام رضا مقام کاهالن است.

ای درویش مردی از مردان باید که صحت و مرض و توانگری و درویشی و عزت و خواری و رد و قبول در پیش 
سان باشد و اگر در درویشی باشد توانگری نطلبد و اگر در توانگری باشد درویشی نطلبد و اگر در رد باشد او یک

  قبول نخواهد و اگر در قبول باشد رد نجوید در هر اقلیمی شاید که یک کس یا دو کس چنني باشند.
  رود دوستی مال و جاهست. از سر صدیقان بريون می ای درویش آخرین چیزی که

  المتعال الله الملک بعون ةالرسالتمت 
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  الله الرحمن الرحیم بسم
  رساله چهارم

  الحقایق از کتاب کشف

  در بیان توحید و آنچه تعلق بتوحید دارد
بدانکه در لغت عرب معنی مطابق توحید یکی کردن است و در شریعت یکی گفنت و در طریقت یکی دانسنت و 

د آنکس است که یکی داند و یکی گوید خدای را. و در در حقیقت یکی دیدن است. پس در شریعت موح
طریقت موحد آنکس است که یکی داند و در حقیقت موحد آنکس است که یکی بیند. و در شریعت معنی مسلم 

  یکیست اما بنزدیک اهل تحقیق هر یکی معنیی دارد.مشرك و مؤمن و موحد یکیست و معنی منافق و کافر و 
  ی اکنون بدانکه اهل ایمان بر دو قسمند:مقدمات معلوم کرد چون این

قسم را اهل وحدت خوانند. و مراد از اهل کثرت آنها باشند که دو وجود  و یک قسمم را اهل کثرت گویند یک
وجود اثبات کنند و  اثبات کنند یکی وجود قدیم و یکی وجود حادث. و مراد از اهل وحدت آن جماعتند که یک

و بغري از وجود خدای  چیزی دیگر موجود نمیگویند و نمیدانند یعنی اهل  آن وجود خداست تعاىل و تقدس
شریعت میگویند که وجود در قسمت اول بر دو قسم است قدیم و حادث از جهت آنکه هر وجودی که باشد از دو 

یم خدای القدیم) تعاىل و تقدس. و وجود قد هو هو الحادث) یا نباشد (و حال بريون نباشد یا او را اول باشد (و
خلقست و وجود حادث خلق خدایست و اگر وجود قدیم نباشد بیقني هیچ چیز از موجودات نباشد و چون بیقني 
چیزی موجود است پس ضرورت چیزی قدیم باشد و چون وجود قدیم ضروری است و در او ضرورت نیست 

نباشد بیقني هیچ چیز از یکی باشد و اگر این وجود قدیم عالم و مرید و قادر  به ضرورتپس وجود قدیم 
عالم و مرید و  به ضرورتمحدثات موجود نباشد و چون بیقني چیزی از محدثات موجوداست پس وجود قدیم 

  قادر باشد.
هل حکمت هم می گویند که وجود در قسمت اول هم بر دو قسمست: واجبست یا ممکن از آنکه هر وجودی او 

خود محتاج بغري باشد و هوالممکن یا نباشد و هوالواجب تعاىل و که باشد از این خاىل نباشد که یا در هستی 
تقدس و وجود واجب خدای خلقست و وجود ممکن خلق خداست و این وجود واجب مصدر ممکنات و 

  موجب بذاتست و علت اول و فاعل مطلقست.
ر قدیمست و تغیري و و اهل حلول و اتحاد هم میگویند که وجود بر دو قسمست نور است و یا مظهر نور است و نو

تبدیل و تفاوت نقصان در وی روا نیست و مظهر نور حادث و تغیري و تبدیل و کمال و نقصان در وی رواست 
  ونور خدای خلق است و مظهر نور خلق خدایست.

یکی بیش نیست و آن وجود خدایست و بغري از وجود خدای چیزی دیگر  و اهل وحدت میگویند که وجود
  موجود نیست.

میخوانند و اهل طایفه را اهل حکمت  طایفه را اهل شریعت میگویند و یک اند یک که اهل کثرت دو طایفهنبدا
طایفه را اصحاب نار میگویند و طایفه دیگر را اصحاب نور میخوانند و ما سخن  اند یک وحدت هم دو طایفه



 

 

۱۰۰ 
 

  زیاده و نقصان. را دراین رساله بشرح بیاوریم بی هر چهار طایفه
  
  باب

  الوجود تعاىل و تقدس شرع و حکمتند در بیان وجود واجب سخن اهل کثرت که اهل در
بدانکه اهل شریعت و اهل حکمت میگویند که از مخلوقات هیچ وجودی آن قدر و منزلت ندارد که وجود آدمی 

صود می مقدارد و این قدر و منزلت آدمی از آنست که خود را میداند و خدای را میشناسد و ازتمام مخلوقات آد
اند از جهت آنکه حکمت آفرینش این بود که او شناخته شود چنانکه میفرماید: وما  بود و باقی همه طفیل آدمی

الهی لماذا خلقت الخلق؟ قال: کنت کنزا مخفیا «االلیعبدون و داود مناجات کرد = :  واالنسخلقت الجن 
خالیق آدمی مقصود بوده باشد و باقی طفیل  هجملد پس از نشناس و آدمی است که او را می» فاردت ان اعرف

» ولیس الخرب کالمعاینه«آدمی باشند زیرا که آدمی محتاج بزمان و مکان و غذاست و بدین سبب چیزها الزم آید 
  این جمله چیزها که پیدا آمده است از لوازمست و آن غزیز از سر همني نظر فرموده است: بیت:

 اندآفرینش نثار فرق  تو
 

 ني چون خسان زر ایثاربرمچ
 

میوه باشد و میوه این ود از درخت نفس درخت نباشد بلکه و هرآینه باید که چنني باشد که همه کس داند که مقص
  درخت آدمی است پس آدمی مقصود بوده باشد.

 چون معلوم شد که حکمت در آفرینش خلق آن بود تا حق تعاىل شناخته شود پس بنابراین بعضی از اهل شریعت
گفتند که معرفت ذات و صفات خدایتعاىل مقدور باشد و ممکن باشد که از آدمیان ذات و صفات او را چنانکه 

اهل شریعت و تمام  هست بشناسد که شناخنت چیزی آن باشد که آنچیز را چنانکه آن چیز است بدانند اما جمهور
ر بشر نیست و در فکر هیچ آدمی نتواند الحقیقه مقدو الوجود علی که: معرفت وجود واجب اند اهل حکمت گفته

نست که باحاطت ذهن و خاطر مخاطر شود: التدرکه االبصار و هو یدرک آمد که کمال الوهیت او بلندتر از درآ
  االبصار و هواللطیف الخبري.

الوجود را بیش از این نیست که میگویند که وجودی هست  عرفت اهل تقلید است مر وجود واجبپس آنچه م
 بصفات سزا و منزه از صفات ناسزا یکیست بذات خود و یگانه است بصفات خود و این وجود هرگز موصوف

  اند و میگویند. نباشد که نباشد و اینچنني شنیده
میگویند که ما این موجودات الوجود را بیش از این نیست که  فت اهل استدالل است مر وجود واجبو آنچه معر

وجود قدیم محالست یعنی وجود  ر آینه حادث باشد و وجود حادث بیو متغري ه یابیم هیچ شکی متغري می را بی
 به ضرورتباشد و چون قدیم قدیم  به ضرورتحادث در هستی خود هرآینه محتاج بغري باشد و وجود غريحادث 

  آید و در دو، ضرورت نیست پس قدیم یکی باشد اگر فهم نکردی روشنرت بگویم: الزم می
میآیند و باز از وجود بعدم مريوند و بیقني معلوم است که  به وجودبعضی موجودات از عدم یعنی میگویند که 

هیچ چیز بخود موجود نشود و هیچ چیز بخود معدوم نگردد زیرا که اگر ذات آن چیز مقتضی وجود بودی او 
آید: یکی آنکه دو چیز الزم  به ضرورتهرگز معدوم نبودی پس چون موجود میشود و معدوم میگردد از اینجا 



 

 

۱۰۱ 
 

عبارت از اینست. دوم آنکه بغري وجود ممکن وجود دیگر هست » ممکن«ذات آن چیز قابل وجود و عدمست و 
آید و  الزم می به ضرورتباشد و چون واجب  »واجب«که یکطرف ممکن را ترجیح میکند و وجود غريممکن 

و یگانگی او را بدین طریق اثبات  الوجود واجب یکی باشد. هستی واجب به ضرورتدر دو ضرورت نیست پس 
اند اضافه میکنند و از بعضی سلب میکنند و از این جهت او  وجود را ببعضی موجودات که یافته میکنند. باز این

  را به اضافه صفات ثبوتی و صفات سلبی اثبات میکنند.
  لوجود.ا الوجود و وحدت واجب بیان اهل استدالل در اثبات واجب اینست بیان اهل تقلید و

  

  سؤال و جواب
الذی الیمکن   الموجود«که خدا چیست؟ فرمود که: السالم سئوال کردند  ه از حضرت امريالمؤمنني علی علیهبدانک

و از ابوعلی سینا » الموجود الذی یمکن ان یتغري«و دیگر سئوال کردند که عالم چیست؟ فرمود که » ان یتغري
المشایخ سعدالدین حموی سئوال  از شیخ و» موجود الذی الیفتقرال« سئوال کردند که خدا چیست؟ گفت که: 

الموجود سوی «و دیگر سئوال کردند که عالم چیست گفت که: » الموجود هوالله«کردند که خدا چیست؟ گفت: 
  ».الله
  

  باب
  الوجود نار و اصحاب نورند در بیان واجب در سخن اهل وحدت که اصحاب

د یکی بیش نیست و آن وجود خدای است و خدای وجودی است احد بدانکه اهل وحدت میگویند که وجو
ست و یموجود ن یزیچ حقیقی و واجبیست ازىل و ابدی و در وجود وی کثرت و اجزا نیست و بغري از وجود وی

چیزی دیگر موجود بودی خدای را در وجود مثل و شریک  تعاىل ی خداريرا كه اگر بغیامكان ندارد كه باشد ز
لیس له ضد و الند و الشبیه و «ند الزم آید و خدای را مثل و شریک نیست و ضد و ند نیست:  بودی و ضد و

و دیگر بدانک اگر بغري وجود خدای چیزی دیگر موجود بودی دو وجود بودی و چون دو وجود ». شریک ال
اهل کثرت یا منفصل باشد یا متصل و وجود خدای متصل بچیزی و منفصل از چیزی نیست و  به ضرورتبودی 

گویند علت اتصال و انفصال جسم است و خدای جسم است پس با وجود آنکه وجود دیگر باشد خدای متصل 
  بچیزی و منفصل از چیزی نباشد.

  
  فصل

جسم بودی میبایست که عرض متصل و منفصل نبودی و اگر علت اتصال و  انفصالبدانکه اگر علت اتصال و 
به تصل و منفصل بودی و در هر دو اتصال و انفصال هست. پس انفصال عرض بودی میبایستی که جسم م

  الزم آید که علت اتصال و انفصال چیزی باشد که میان جسم و عرض مشرتک باشد و آن وجود است. ضرورت



 

 

۱۰۲ 
 

به چون بیقني معلوم شد که علت اتصال و انفصال وجود است پس اگر بغري وجود خدای وجود دیگر باشد 
اشدو وجود خدای متصل بچیزی و منفصل از چیزی نیست پس بغري وجود خدای متصل یا منفصل ب ضرورت

  وجودی نباشد.
پنداشتی  خیال و سراب و کثرت میبودی و می ای درویش تا اکنون معنی کلمه شهادت را نمیدانستی و در غرور و

کنون وقت آنست که مگر ذاتی و صفاتی و وجودی و حیاتی داری و با وجود شرک خود را موحد گمان میربدی ا
اال که از غرور و خیال بريون آیی و از شرک و کثرت خالص یابی و معنی کلمه شهادت را بدانی که معنی (الاله 

  الله. الله) آنست که: ال موجود سوی
ای درویش هر آن سالک که روزی بدینمقام رسد که بداند که ذات و صفات و وجود و حیات ندارد و مال و جاه 

آن و بشناسد که ذات و صفات و وجود و حیات خدای راست و مال و جاه و ملک آن اوست در و ملک ندارد 
وید بخودی خود الملک الیوم و چون بغري خدای کسی دیگر نباشد که جواب گ روز این خطاب بوی رسد که: لمن

  د که گفته شد.القهار این بود زبده و خالصه سخن اهل وحدت در بیان وحدت وجو الواحد جواب دهد که: للله
تا اینجا جمله اهل وحدت را اتفاقست و از اینجا آغاز اختالف خواهد شد یعنی اهل وحدت از اصحاب نار و 
اصحاب نور هر یک در بیان وحدت واجب الوجود طریقی دارند پس ما این هر دو طریق ایشان را در دو باب 

  بیان کنیم:
  
  باب

  در سخن اصحاب نار در بیان وحدت وجود
قسم را اصحاب نار از آنجهت میگویند که هرکه باین مرتبه رسد جمله نصب خیال و غرور و پندار او نیست  این

میشود و او هم نیست میگردد و فعل نار اینست که بهرچیز که مريسد اول آنچیز را نیست میکند و آخر خود هم 
  نیست میشود.

ه وجود یکی بیش نیست و آن وجود خدایست و طایفه میگویند ک اند یک بدانکه اصحاب نار هم دو طایفه
خدای وجودیست احد حقیقی و واجبیست ازىل و ابدی و وجود او را کثرت و اجزا نیست و بغري وجود وی 

  چیزی موجود نیست.
آنگاه میگویند که آنچه ظاهر عالمست که عالم اجسام و ظلمت است و مرکب و منقسم و متغري و فانی است خلق 

لی و بخاصیت خدای خیال و نمایشست و وجود ندارد اال وجود خیاىل و عکسی و ظخدایست و خلق 
  الوجود اینچنني مینماید همچون موجوداتی که در خواب و آب و مرآت مینمایند. واجب

ست تعاىل و تقدس و آنچه باطن عالمست که عالم ارواح و نور است مرکب و منقسم و متغري نیست خدای خلق ا
  الوجود است و وجود حقیقی وی راست. و خدای خلق واجب

شناس  باطن خود می پس ظاهر عالم را که خلق خدایست با باطن عالم که خدای خلقست همچون ظاهر خود با
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الله تعاىل خلق آدم علی صورته و اینست معنی: من عرف نفسه فقد عرف ربه و اینست معنی:  اینست معنی: ان
واالرض مثل نوره  مواترالسالله نو: ینست معنیهم من نوره و ایم رش علظلمة ث  یالخلق ف خلق الله تعاىل ان

االرض بنور ربها و اینست معنی: فاذا سویته و نفخت فیه من  اآلیه و اینست معنی: و اشرقت فیها مصباح ةکمشکو
ایست و روحی و در قرآن و احادیث مانند این بسیار است که جمله داللت میکند که آنچه ظاهر عالمست خلق خد

آنچه باطن عالمست خدای خلقست و باطن عالم که خدای خلقست بمثابه چراغ است و ظاهر که خلق خدایست 
بمثابه مشکوه یا چنني گوی که باطن عالم بمثابه شمعست و ظاهر عالم بمثابه آینه هاست. یا خود چنني گوی که 

دریچه ها بريون کرده است و میگوید و میشنود و باطن عالم نور است و ظاهر بمثابه دریچه ها و نور دایم سر از 
  میبیند.

ق هستی است نمای و و خدای خل بدانکه خلق خدای نیستی است هستی چون این مقدمات معلوم کردی
  نمای. نیست

  باب
بدانکه بنزدیک این طایفه آنچه حقیقت آدمیست که عالم ارواح و انوار است باقی است و همیشه خواهد بود و 

ل نمیگردد و قابل تغیري و تبدیل نیست و مرگ مر قالب آدمی راست که از عالم اجسام و ظلمتست و بمرگ باط
  خیالو نمایشست.

و فرق میان این دو طایفه و اهل حلول آنست که اهل حلول عالم اجسام را بحقیقت موجود میگویند و ظاهر نور 
ویند پس خالصه سخن این طایفه آنست که وجود خدای میدانند و این طایفه عالم اجسام را خیال و نمایش میگ

الوجود است با وجود عالم اجسام که مراتب ظلمت و خیال و  اح که مراتب نور است و وجود واجبعالم ارو
نمایشست همچنانست که وجود هوا و وجود سراب بنزدیک اهل حکمت از جهت آنکه بنزدیک اهل حکمت 

نمای و هوا حقیقت و عني سراب است و  ی است نیست»هست«نمای و هوا  ی است هست»نیست«سراب 
سراب خیال و نمایشست و صورت هواست و وجود سراب بهواست و ظهور هوا بسراب است اینست معنی 

جواب حضرت  الخلق؟ قال کنت کنزا مخفیا فاردت أن أعرف و اینست معنی مناجات داود: الهی لماذا خلقت
الدین سهروردی  المشایخ شهاب : قال ربنا فی عماء و شیخةو فی روای لغماما ظلل من (ص): قال ربنا فی محمد

  این معنی را نظم کرده است: رباعی:
 دل مغز حقیقتست و تن پوست ببني
 هرچیز که آن نشان هستی دارد

 

 در کسوت روح صورت دوست ببني
 یا سایه نور اوست یا اوست ببني

 

الدین سهروردی است  ی شیخ عبدالله انصاری و شیخ شهابراینست تمامی سخن این طایفه و این مذهب پري ه
قل میکنند که شیخ الله روحهما و این بیچاره در این وقت خویش بسیار کس باین مذهب یافت و بعضی ن قدس

  آخر عمر از اینمقام درگذشت.شهاب الدین در 
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  فصل
  در بیان آنطایفه دیگر از اصحاب نار

که وجود یکی بیش نیست و آن وجود خدایست و خدای وجودی است احد بدانکه این طایفه دیگر میگویند 
  حقیقی و واجبی ازىل و ابدی و در وجود او کثرت و اجزاء نیست و بغري از  وجود او چیزی دیگر موجود نیست.
ا آنگاه میگویند که ظاهر عالم که عالم اجسام و ظلمتست و باطن عالم که عالم ارواح و نور است غري خداست زیر

که عالم اجسام با عالم ارواح و عالم ظلمت با نور متضاد و متقابلند و خدای عالم از تقابل و تضاد پاک و منزه 
است و از صفات واسامی مرباست. پس آنچه فوق عالم اجساد و عالم ارواحست که تضاد و تقابل و شکل و 

الوجود است  یقی است که واجبصرفست پس وجود حقصورترا در آن راه نیست وجودی حقیقیست که وحدت 
و خدای عالمست تعاىل و تقدس و عالم اجساد و عالم ارواح و عالم ظلمت و عالم نور عالم اوست و عالم او 

الوجود اینچنني موجود مینماید و وجود ندارد اال وجود خیاىل و  جمله خیال و نمایشست و بخاصیت واجب
ب و مرآت مینمایند و آن عزیز از سر همني نظر فرموده است: عکسی و ظلی همچون موجوداتی که در آب و خوا

  بیت:
 جویان اتصال بسی خلق و حق عزیز
 وصل و فراق خلق دو چیز اقتضا کند

 

 کزنیستان به هست محالست اتصال
 او نیست جز یکی نه فراقست و نه وصال

 
  فصل

و نمایشست از جهت آنکه بنزدیک  طایفه جسد و روح آدمی و صورت و معنی آدمی خیال بدانکه بنزدیک این
این طایفه اگر جوهر و عرض است و اگر جسم و روحست و اگر موت و حیات و اگر صحت و مرض است و 
اگر علم و جهل است و اگر نور و ظلمتست و اگر اسالم و ایمانست و اگر نبوت و والیت است همه خیال و 

طایفه دیگر آنست  عکسی و ظلی پس خالصه سخن این جمله وجود ندارند اال وجود خیاىل و نمایشست و این
الوجود است با وجود عالم اجسام و عالم ارواح که ظاهر و باطن عالمند  که وجود حقیقی که وجود واجب

مینماید و وجود ندارد و  همچنانست که وجود هوا با وجود سراب بنزدیک اهل حکمت از جهت آنکه سراب
ر جود سراب بهواست و ظهور هوا بسرابست اینست تمامی سخن این طایفه دیگنماید و وجود دارد و و هوا نمی

عني و اینست مذهب مشایخ مغرب و این بیچاره در این وقت سبالمشایخ ابن  از اصحاب نار و اینست مذهب شیخ
  مذهب دید. خویش بسیار کس بر این

  
  سئوال

خود هیچ شکی نیست که بحقیقت موجود  اگر کسی گوید که ما را در ذات و صفات خود و در وجود و حیات
است و خیال و نمایش نیست از جهت آنکه یکی عالم و محقق است و یکی جاهل و احمق است و یکی در 

  درد و الم چگونه خیال باشد و آسایش و راحت چگونه نمایش بود؟ -رنج و بالست و یکی در آسایش  و راحت
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  جواب
ري و محکوم ندیده؟ و وقتها آن سر خواب خود را پادشاه و حاکم و اای درویش مگر تو هرگز بخواب نرفته و د

چندان فرح و ذوق را و وقتها چندان خوف و ترس را مشاهده نکرده؟ و بی هیچ شکی آن جمله خیال و 
ن و از دا نماید این را نیز همچنان می ست در آن حالت آن جمله  حقیقت مینمایشست و بنزدیک آنکه در خواب

شعوری است و  یرا که نوم عبارت از بیخربی و بیاند که خواب چهار نوع است ز محققان فرموده اینجاست که
و بیخربی و بیشعوری مراتب دارد یکی از محسوسات » الموت  النوم اخ«چنني است اینست معنی: موت نیز هم

خرب است و یکی از که ظواهر اشیاست بیخرب است و یکی از طبایع اشیا بیخرب است و یکی از خواص اشیا بی
پندارند که آنچه میبینند جمله حقیقت است  بینند و می حقایق اشیا بیخرب است و هرچهار در خواب چیزها می

  اند خیال و نمایش بوده است. اند و آنچه میدیده ند بیقني بدانند که در خواب بودهچون هر یکی بیدار شو
  

  باب دوم
  در سخن اصحاب نور در بیان وحدت وجود

مريسد میداند که او زنده است جاوید و  ن مقامیبه اقسم را اصحاب نور از جهت آن میگویند که هرکه  این یکو 
  فعل نور اینست که هستی میبخشد و فعل نار آنست که هستی میسوزد. 

اند و هردو طایفه میگویند که وجود یکی بیش نیست و آن وجود خدایست و  بدانکه اصحاب نور هم دو طایفه
ی وجودیست احد حقیقی و واجبی ازىل و ابدی و در وجود او کثرت و اجزا نیست و بغري از وجود وی خدا

یکبار وجود خدایست از جهت آنکه در ه چیزی دیگر موجود نیست آنگاه میگویند که هرچه موجود است جمله ب
وجود دیگر نیست. پس الوجود دویی و کثرت امکان ندارد و وجود وجود خدایست و بغري خدای  وجود من حیث

یکبار وجود خدای باشد پس اول وی باشد و آخر وی باشد ه الزم آید که هرچه موجود باشد جمله ب به ضرورت
و ظاهر وی باشد و باطن هم وی باشد اینست معنی هواالول واالخر والظاهر والباطن و هو بکلشیئ علیم. 

  رباعی:
 هر نقش که بر تخته هستی پیداست

 برزند موجی نو دریای کهن چو
 

 آن صورت آنکسست کآن نقش آراست
 موجش خوانند و در حقیقت دریاست

 

  اینست سخن اصحاب نور در حقیقت وجود.
  
  فصل

اند  ند و طریق وضع اسماء معلوم نکردها اند که حکمت اسامی راندانسته که اهل کثرت در کثرت از آن ماندهبدان
سبب بشرک و سرگردانی گرفتار شدند. و اهل وحدت از کثرت از آن الجرم از اسماء نتوانستند رسید و بدین 

بريون آمدند که حکمت اسامی را دریافتند و طریق وضع اسماء را معلوم کردند الجرم از اسمائ درگذشتند و 
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  بمسمی رسیدند و بدین سبب از شرک و سرگردانی خالص یافتند.
راضافه و اعتبارات هرآینه کثرت الزم آید و چون ترک اند و د این جمله اسامی اضافی و اعتباری ای درویش

اضافات و اعتبارات کرده شود کثرت نماند پس کثرت نیست اال در اضافات و اعتبارات و وحدت نیست اال در 
  ترک اضافات و اعتبارات. اگر فهم نکردی روشنرت از این بگویم:

  
  فصل
و اسم تو هم باقیست بدین سبب اثبات وجود خدای  بدانکه اصحاب نور میگویند که مادام اسم خدای باقیست

میکنی و اثبات وجود خود هم میکنی و خدا را میشناسی و خود را هم میشناسی، در مقام شرکی و از مقام 
وحدت دوری. این معرفت و شناخت تو جز غرور و پندار نیست و این سخن ترا جز بمثاىل معلوم نشود: مثال تا 

میداند و خود را هم اسمی میداند بدین سبب عزیز را غري خود میداند و خود را غري  دست عزیز عزیز را اسمی
عزیز میشناسد عزیز را ندانسته است و خود را نشناخته که اگر دست عزیز خود را دانسته بودی و عزیز را شناخته 

زیز را وجود باشد بودی بیقني بدانستی که عزیز موجود است و بغري عزیز چیزی موجود نیست که اگر دست ع
عزیز را دو وجود الزم آید و این محالست زیرا که وجود عزیز یکی بیش نیست و امکان ندارد که دو باشد پس 
دست عزیز را بغري عزیز وجود نباشد. و چون بیقني دانستی که دست عزیز را بغري عزیز وجود نیست و عزیز است 

الزم آید که اسم سر و اسم پای و اسم دست و اسم  ضرورت بهکه موجود است و عزیز را دو وجود محالست پس 
روی و اسم جسم و اسم روح اسمای مراتب عزیز باشند و عزیز اسم جامع باشد که اگر نه چنني باشد نه عزیز را 

ی که در وی باشد به مراتبچیز را بجهات مختلف و  دو وجود بلکه زیاده الزم آید. و اینچنني جایز است که یک
چیز را خوانند عاقل داند که در آن  ت و اعتبارات بصد نام یا زیاده بخوانند و این صد نام که مر آن یکباضافا
مار چیز هیچ کثرت الزم نیاید. چون دانستی که اگر چیزی را جهات مختلف و مراتب بسیار و اسامی بیش یک

و مراتب بسیار داشت از ظاهر و آید اکنون بدانکه وجود عزیز جهات مختلف  باشد در آنچیز کثرت الزم نمی
باطن میخواست که ما بلغ از جهات و مراتب وجود خود را بعبارت حکایت کند هرمرتبه از مراتب وجود خود را 
و هر وجهی از جهات وجود خود را باضافات و اعتبارات باسمی مخصوص گردانید باین سبب اسامی پیدا آمد 

من عرف «هیچ از آن اسامی نماند اال وجود عزیز اینست معنی: و چون ترک اضافات و اعتبارات کرده شود 
و اگر این اسامی را برعکس این کردندی » الله خلق آدم علی صورته ان«ت معنی: و اینس» نفسه فقد عرف ربه

یعنی سر را پای و پای را سر گفتندی و روح را جسم و جسم را روح خواندندی هم روا بودی از جهت آنکه 
بودی و حکمت اسامی یافته شدی که حکمت در وضع اسامی آنست تا مستمع حاضر و غایب از مقصود حاصل 

ستی اسامی کتابت و عبارت حکایت کند. اینچنني که مراتب اسامی خود را دانه احوال خود یا از احوال او ب
ات مختلف و الوجود یکی بیش نیست اما در خود جه دان یعنی اگرچه وجود من حیث وجود را نیز همچنني می

مراتب بسیار دارد و بدین سبب هر جهتی و هر مرتبه از جهات و مراتب وجود باضافات و اعتبارات باسمی 
  مخصوص شد تا اسامی پیدا آمد و آن عزیز از سر همني گفته: بیت:

 ل مسما جز یکی نیستمشو احو
 

 اگرچه این همه اسما نهادیم
 

  اگر فهم نکردی روشنرت بگویم: مثل:
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صد شکل و صد اسم پیدا آید و در هر شکلی چندین  به ضرورتکه اگر کسی از موم صد چیز بسازد و بدان
جمله اسامی که پیدا آمده اسامی  اسامی دیگر باشد اما عاقل داند که بغري موم چیزی دیگر موجود نیست و این

  موم است که موم بود که بجهات مختلف و باضافات و اعتبارات آمده است.
یش حقیقت سخن آنست که اصحاب نور میگویند که هر صورت و هر صفت که امکان دارد که آن صورت ای درو

و آن صفت نباشد این وجود بآن صورت و آن صفت مصور و موصوف است و این کمال عظمت وی است و 
بهرصورت و صفت که مصور و موصوف است اسمی دارد و این حجاب عظمت وی است اگر فهم نکردی 

  بگویم:روشنرت 
  
  فصل

بدان که خلق یک صفت است از صفات این وجود و حیات یک صفتست از صفات این وجود و علم یک 
ست ا صورت دان. و سما یک را اینچنني می و قدرت و جمله صفاتصفت است از صفات این وجود و ارادت 

 و نبات ون وجود یك صورتست از صور این وجود و جماد یك صورتست از صور ایو ارض از صور این وجود 
ات این وجود است. اسم مجموع است و جامع جمله صور و صف» الله«دان و  حیوان و جمله صور را اینچنني می

  االالله و این سخن ترا جز بمثاىل معلوم نشود. اینست معنی: الاله
تست مثال در من که عزیزم حیات یک صفتست از صفات من و سمع یک صفتست از صفات من و بصر یک صف

دان. و سر یک صورتست از صور من و پای یک  و حکمت و جمله صفاترا اینچنني میاز صفات من و طب 
دان  و عزیز اسم مجموع است و جامع  جمله  ی و پشت و جمله صور را همچنني میصورتست از صور من و رو

و اینست » علی صورته الله تعاىل خلق آدم ان«اال جمله. اینست معنی:  نیستصور و صفات منست پس عزیز 
  نظم:». من عرف نفسه فقد عرف ربه«معنی 

 حدیث عاشقان این بد سنائی
 

 اکرب سخن کوتاه شد الله
 

  یافت آنکه یافت و نیافت آنکه نیافت.
  
  فصل

از خود است و زجاجه از خود  ةچراغ نسبت کنند این چراغ را مشکووجود را ب بدان ای درویش که اگر این
خود و نار از خود. و اگر این وجود را بدرخت نسبت کنند این درخت را زمني از خود است و است و روغن از 

آب از خود و هوا از خود و آفتاب از خود و تخم از خود و میوه از خود است و مغز و باغبان و روغن از خود و 
ز خود است و روح از خود و خورنده از خود است. و اگر این وجود را بانسان تشبیه کنند این انسان را قالب ا

عقل از خود و علم از خود و جربئیل از خود و کتاب از خود و کالم از خود و رسول از خود و نبی از خود و امت 
از خود و اقرار از خود و انکار از خود است و عاشق و معشوق از خود و دوزخ از خود و بهشت ازخود است و 

  آن عزیز از سر همني نظر گفته: شعر:
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 جهانرا بلندی و پستی توئی
 

 هرچه هستی توئی ۀندانم چ
 

  
  فصل

بدانکه از افراد موجودات تا باین وجود راه نیست از جهت آنکه افراد موجودات همني وجود است و اگر این 
سخن را فهم نمیکنی بدانکه افراد موجودات را راه از این وجود از راه عرض است نه از راه طول یعنی راه افراد 
موجودات باین وجود همچنانست که راه حروف مکتوب بمداد و نسبت افراد موجودات باین وجود همچنانست 

جهتست که مداد پیش از افراد حروف مکتوب وجود  که نسبت حروف مکتوب بمداد اماتفاوتی که هست از این
 ص نبود تا بود کامل بود و تادارد و این وجود پیش از افراد موجودات وجود ندارد زیرا که این وجود هرگز ناق

جهتست که در قرآن و  اند که خدای را وجه و نفس هست اما ذات نیست و از این باشد کامل باشد و از اینجا گفته
احادیث اسم ذات نیامده است و چون مداد پیش از حروف مکتوب وجود دارد پس مداد را صورت جامعه 

نکه مداد در مرتبه ذاتست و حروف مکتوب در مرتبه وجهند است و حروف مکتوب را صورت متفرقه از جهت آ
میگویند » رب«و امتداد و انبساط مداد در حروف مکتوبه مرتبه نفس است و این نفس را صاحب شریعت 

پس رب عالم صغري از وجهی رب باشد و از وجهی مربوب و از » من عرف نفسه فقد عرف ربه«اینست معنی 
ی بنده و از وجهی مالک و از وجهی مملوک. اما رب عالم کبري بهمه وجوه رب و وجهی خداوند باشد و از وجه

  خداوند و مالک باشد. 
و از اینجا آغاز خالف  اند و تا بدینجا هردو طایفه اتفاق دارند ت گفته شد که اصحاب نور دو طایفهنوب یک

دو بهمند؟ و این خالف ایشان راجسام از عالم ارواح جداست یا هخواهد شد و خالف ایشان اینست که عالم 
  در رساله معاد گفته شود.

  
  باب

  در بیان وحدت اهل تصوف
بدانکه چنانکه اصحاب نار و اصحاب نور در حال صحت و هوشیاری اثبات وحدت حقیقی میکنند و مقام 
و  وحدت را نهایت مقامات سالکان میگویند. اهل تصوف در حال سکر و بیخربی اثبات وحدت مجازی میکنند

کرد. و این وحدت باب ذکر خواهیم  مقام وحدت مجازی را نهایت مقامات سالکان میگویند چنانکه در این
ریست قوی که ذکر است که بر سالک میتابد از جهت آنکه حقیقت این وحدت مجازی فک رمجازی بحقیقت نو
  آید. از کثرت ذکر پیدا می

    
  فصل  

ندارد که  شري امکان نویر دل سالکان و چنانکه قالب بیر تصقیل و تبدانکه ذکر را اثر قوی و خاصیتی تمامست د
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ذکر پرورده گردد و بکمال رسد و اینچنني که اثر ذکر و  ل رسد قلب نیز امکان ندارد که بیپرورده شود و بکما
که زیاده. دان بل ر فکر و خاصیت فکر را صدچندین میخاصیت ذکر در تصقیل و تنویز دل سالکان دانستی اث

و چون این مقدمه را معلوم کردی اکنون بدانکه طبقات » ةستني سن ةخري من عباد ةتفکر ساع«اینست معنی: 
نصیب باشد و چون بطبقه  بی بهره و بقه چهارم در ذکر نرسد از فکر بیذاکران چهار است و تا سالک در ط

الک بجمال فکر رسید باول راه چهارم رسد آنگاه فکر نقاب از روی بردارد و سالک بجمال فکر رسد و چون س
تصوف رسید و وقت آن آمد که سالک از ماسوای حق پاک شود و بنور حق منور و روشن گردد و چون دل 
سالک ازماسوای حق پاک و صافی شد و بنور حق منور و روشن گشت و نور فکر بر نور ذکر غلبه کرد سالک از 

را معلوم شود که در کدام  کانچهار طایفه را تقریر کنیم تا سال ذکر باز ماند و باول راه توحید رسید. پس ما این
  اند تا راه را مقصد بدانند و از مقصود باز نمانند و بغرور و پندار گرفتار نشوند. طبقه

  
  فصل

بدانکه طبقه اول آنهااند که ذکر ایشان بزبان باشد و دل غافل بود و اینچنني بسیار بود که مردم در خلوت ذکر 
بصورت و بمعنی در بازار باشند و چیزی خرند و فروشند یا در باغ و بستان بمناهی و حرام مشغول باشند. گویند 

دروقت نماز و اذکار اکثر عوام همچنني باشند. و هرکه در وقت نماز و اذکار نه چنني باشد او از عوام نیست و 
جهت آنکه  لکن هم از فایده خاىل نباشد ازمقام است و اثر  اینچنني ذکر ضعیف باشد و مربا از معصیت در این

  از زمانی است که به بیهوده و عبث صرف شود. زمانی که بذکر مشغول بود بهرت
ف هر ساعت حاضر کنند و چون حاضر گردند باز غایب تکله طبقه دوم آنانند که ذکر ایشان بزبان باشد اما دل را ب
  و خرب از فکر معصیت در اینمقام است. شود و در وقت نماز و اذکار صالحان همچنني باشند

دل باشد و ذکر بر دل مستوىل شده باشد و دل با ذکر آرام و قرار ه طبقه سیم آنانند که ذکر ایشان هم بزبان و هم ب
ف حاضر میکرد تا تکله تکلف بکارهای دیگر مشغول تواند شد یعنی در درجه دوم دل را به یافته باشد چنانکه ب

تکلف بکارهای دیگر مشغول تواند تا کاری که ماالبد باشد کرده شود و ه در درجه سیم دل را بذکر گوید اینجا 
است باید که  جه کم رسند و آنکه رسیدههرکه در این درجه سیم باشد عظیم کاری باشد و از ذاکران بدین در

باشند و خرب از طاعت  غنیمت بداند تا بصحبت ناجنس فوت نکند و در وقت نماز و اذکار زاهدان همیشه چنني
  در این مقام است.

طبقه چهارم آنانند که مذکور بر دل ایشان مستوىل باشد چنانکه در سیم ذکر مستوىل بود اینجا در چهارم مذکور بر 
دل مستوىل باشد نه ذکر و فرق است میان آنکه همگی دل دوست باشد و میان آنکه همگی دل ذکر دوست باشد 

الله وقت الیسعنی فیه  ىل مع«ور ماند و بس اینست معنی: ر و آگاهی از دل بشوید و مذکبلکه کمال آنست که ذک
از جهت آنکه ذکر بپارسی بود یا عربی و این هر دو از حدیث خاىل نبود بلکه عني » ملک مقرب وال نبی مرسل

ت گردد و حدیث بود و اصل آنست که دل از حدیث عربی و پارسی و هرچه که هست خاىل شود و همه دوس
هیچ چیز دیگر در وی نگنجد و نماند و این نتیجه محبت مفرط است که آن را عشق گویند و عاشق که همگی 
دل با معشوق دارد باشد که از مشغوىل که بمعشوق داشته باشد نام معشوق را فراموش کند و هرکسی این طبقه را 

عشق مجازی و این شرحی و بسطی دارد اما این  فهم نتواند کرد مگر وقتی که این حال بر وی گذشته باشد در
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  مختصر متحمل آن نیست.
حال باشند که مذکور بر دل ایشان مستوىل باشد چنانکه  مقام و در این بدانکه اهل تصوف غالب حال در این

حال چنان بقوت باشد که گاهگاه  ایشان را از هیچ چیز و هیچ کس بجز حقتعاىل خرب نباشد و بعضی را این
س ظاهر ایشان از عمل معزول شود و حواس باطن ایشان بحق مشغول باشد و بعضی را یکساعت و بعضی واح

حال بدارد و خرب از خدای  کشد که این ده روزه را دو ساعت و بعضی را یکروز و بعضی را دو روز و سه روز تا ب
  در اینمقام است.

تا تجدید وضو کند و خادم ابریق گرفته بود  و از قفای او  و نقل میکنند که روزی عزیزی از راه نردبان باال مريفت 
مريفت آن عزیز را در میان نردبان این حال پیدا آمد و چهل روز در آن حال در میان نردبان ماند و خادم بر 
موافقت او ایستاده بود و ابریق آب در دست چون شیخ از آن حال باز آمد و بر باال رفت و خادم از عقب او 

ز چهل اایم شیخ فرمود چون ترا  م گفت چهل روز است که نماز نکردهشیخ ابریق بگرفت و وضو کرد خاد رفت و
  روز خربست نماز میبایست گزاردن چون نگزاردی برو و نماز چهل روزه قضا کن.

  
  فصل

رسد که هرچه هست و هرکه هست بجز از  ن مقامیبه امقدمات معلوم کردی اکنون بدانکه سالک  چون این
حقتعاىل همه را فراموش کند و از جمله بیخرب شود و باول عالم نیستی و فنا رسد و این حالت را اهل تصوف فنا 

مقامست که دویی و کثرت برمیخیزد و یگانگی خدای بر  و در این» موتوا قبل أن تموتوا«گویند اینست معنی: 
د رسید زیرا که بنزدیک سالک بجز از رسید باول عالم توحی ن مقامیبه اسالک ظاهر میشود و چون سالک 

بیند و نمیداند. دویی جایی  آنکه بجز حقتعاىل چیزی دیگر نمی حقتعاىل هیچ چیزی دیگر موجود نیست از جهت
اشد باشد که دوچیز بیند و دو چیز داند. و تفاوت نکند میان آنکه چیزی نباشد و اگر باشد وی را خرب از آن نب

ام آنکس بنزدیک من معدوم است و چون او را  شناسم و خرب نشنوده ام و نمی یدهمثال چنانکه من کسی را ند
دیدم یا خرب او را شنیدم بنزدیک من موجود است باز اگر فراموش کنم بنزدیک من معدوم باشد همچنانکه نوبت 

وجودات رسد که از م ن مقامیبه ا اول بود از جهت آنکه از روی نادانی هردو یکیست. پس هروقت که سالک
  کس را نبیند و نداند و بجز از حقتعاىل وجود را هم نبیند و نداند در مقام وحدت باشد. چیز و هیچ هیچ

میگویند که وقتی مجنون را خون غلبه کرد طبیب مر پدر مجنون را بفرمود که مجنون را فصد کن تا زحمتی حادث 
مجنون را ببست و نیش زد مجنون گفت: ساکن نشود پدر مجنون حجام بیاورد تا مجنون را فصد کند چون دست 

  باش تا لیلی را خسته نکنی. زیرا که مجنون همه لیلی را میدید و لیلی را میدانست و خود را نمیدید و نمیدانست.
این بود بیان وحدت طوایف اهل توحید. و اصحاب وحدت ماایم و هر طایفه دیگر که غري مااند بکفر و شرک 

  گرفتارند.
مقام وحدت و خداشناسی همچو مشک و چیزی خوشبوست که در هر که باشد خود بوی دهد و ای درویش 

  شرک و کفر همچون چیزی گنده است که در هر که باشد از او خود گند آید.
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در اینمقام فصاحت و ای درویش مقام وحدت مقام حالست نه مقال تا تو بفصاحت و بالغت برخود بندی 
جا که باشد خود بوی دهد مشک را پنهان نتوان داشت و آفتاب را در انبان نتوان گنجد. مشک آن بالغت در نمی

کرد چنانکه آثار و احوال موحد گواهی میدهد که این شخص در مقام وحدت است آثار و افعال مشرک هم 
  گواهی میدهد که مرد در مقام شرکست و آن عزیز از سر همني نظر فرموده است: بیت:

 عشق استآنرا که نشان  داغ
 

 بر چهره او چو نور پیداست
 

ه عاشق اگر خواهند که خود را پنهان دارند نتوانند و آنکس که مست و عاشق نباشد اگر خواهد که بو مست 
  مست و عاشق خود را ماننده کند هم نتواند زیرا که: مصرع: بر بسته دگر باشد و بر رسته دگر.

  شد که چه نور دهد.آفتابی را که مقنع از چاه برآرد پیدا با
ای درویش مقام شرک را خاصیتی هست که هرکه در مقام شرک باشد هرآینه آن خاصیات در وی باشد و مقام 

  وحدت را هم خاصیاتی هست که هرکه در مقام وحدت باشد هرآینه آن خاصیت در وی پیدا آید.
بازطلبد تا معلوم شود که از کدام طایفه پس هرکه خود را نشناسد که از کدام طایفه است باید که خاصیات خود را 

  است.
بدانکه یک خاصیت اهل وحدت آنست که هیچ چیز و هیچکس را دشمن ندارند بلکه همه چیز و همه کس را 

تر دارند روا باشد که شاید که  و اگر بعضی را دوست» ای یکدیگرندجمله اعض«دوست دارند که بیقني دانند که 
باختیار ایشان باشد که سرشت آدمی خود  تر دارد و دیگر آنکه این نه یگر دوستعضو را از اعضای د دمی یکآ

  چنني افتاده است که جمال ظاهر و جمال باطن را و محسن و محاسن را از دیگران دوسرت دارد.
و یک خاصیت دیگر مر اهل وحدت را آنست که ازیشان بهیچ چیز و هیچکس آزاری نرسد نه قوىل و نه فعلی 

راحت و شفقت رسد و اگر ببعضی راحت و شفقت بیشرت رسد روا باشد که شاید آدمی محافظت و  بلکه همه
که سرشت آدمی  باشدنرعایت بعضی از اعضا بیشرت کند همچون اعضاء رئیسه. و دیگر آنکه اینهمه باختیار ایشان 

از ایشان بکسی آزاری رسد نادر ه خود چنني افتاده است که بصالح و دانا راحت و شفقت بیشرت رساند و اگر ب
آن از غایت شفقت باشد و از جهت یکی از دو مصلحت بود یا مصلحت آنکس در آن باشد همچو أدب کردن 
پدر مر فرزند را یا مصلحت اهل عالم در آن باشد همچون حدود قصاص و این از جهت نظام عالمست و این 

  بقضاه و حکام تعلق دارد.
وحدت را که هرکه بایشان بدی کند ایشان بانتقام آن مشغول  نشوند و هرگز  و یک خاصیت دیگر آنست مر اهل

بدی آنکس بظاهر و باطن نخواهند. اما اگر در آن ساعت که بدی بوی خواهد رسید اگر دفع آن بدی کند 
است  بهرطریق که میسر شود روا باشد که آنهم نه باختیار ایشان باشد از جهت آنکه سرشت آدمی خود چنني افتاده

  که البته دفع مضرت بهرطریق که تواند از خود بکند و از بدکردار برحذر باشد. 
و یک خاصیت دیگر مر اهل وحدت را آنست که با همه کس راستگوی باشد و در همه کارها دیانت نگاه دارد و 

باشد و هرچه  با هیچکس خیانت نکند نه بآشکار و نه به پنهان و در معاملت با بچه خرد و مرد بزرگ یکسان
  برخود روا ندارد برهیچکس روا ندارد. و هرچه خود را خواهد دیگرانرا هم آن خواهد.
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  درهرکه این خاصیات هست موحدست و در هرکه این نیست گفنت زبانرا اعتبار نیست.
که ای درویش هرچیز که بخاصیت پیدا شود در آنکس که پیدا شود او را در آن غرض و مقصود نباشد از جهت آن

نه باختیار وی باشد چون آفتاب طلوع کرد آنچه خاصیت روز است البته ظاهر شود و نتواند که ظاهر نشود و 
میشه بود و همیشه طلوع آفتاب و غروب آفتاب همیشه بود و همیشه باشد و خاصیات روز و خاصیات شب ه

حدت و مقام شرک را نیز مقام و باید که باشد که اگر یکی نباشد این وجود ناقص باشد. پس باشد و هردو می
دان که مقام وحدت و مقام شرک همیشه بود و همیشه باشد و خاصیات موحد و خاصیات مشرک  همچنني می

  همیشه بود و همیشه باشد. 
ای درویش حقیقت این سخن آنست که انسان از خاصیات این وجودست و صفات و افعال انسان از خاصیات 

عال نیک و مکافات افعال بد از خاصیات این وجودست پس عالمت دانا آنست این وجود است و مجازات اف
که بگوید که در وجود انسان چه فایده است و انسان را در توحید و شرک چه سود و زیانست و افعال نیک را 
مجازات نیک چراست و افعال بد را مکافات بدی چراست که دانا داند که هیچ چیز را در وجود خود غرض و 

  قصود نباشد از جهت آنکه هیچ چیز را در وجود خود اختیار نباشد.م
ای درویش جمله خلق عالم همه روز در خیال و پندارند که مگر وجودی دارند و بکاری مشغولند و طلب 
مقصودی میکنند و نمیدانند که بجز خدایتعاىل هیچ چیز و هیچکس را وجود نیست و نبوده و نخواهد بود. 

  ود است و همیشه بوده است و خواهد بود. بیت:خدایست که موج
 با خودی کفر و بیخودی دینست

 

 هرچه گفتیم مغز آن اینست
 

  الله و حسن توفیقه بعون ةالرسال تمت
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  اله الرحمن الرحیم بسم
  رساله پنجم

  الحقایق از کتاب کشف

  در بیان معاد انسان و آنچه تعلق بمعاد انسان دارد
ند که چون روح انسان از قالب مفارقت کند ارواح مؤمنان را بمقام سعدا برند و ارواح بدانکه اهل شریعت میگوی

بمقام اشقیا. و باز بازگشت قالب هم بخاک خواهد بود یعنی بازگشت عناصر هریکی بکل خود  راکافران 
درآورند و از قالب را در قیامت جمع کنند و روح هر یکی را باز در قالب هریکی  خواهد بود و باز اجزای این

اخری و آنگاه در قیامت  ةو فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارخاک بريون آورند چنانکه میفرماید: منها خلقناکم 
یکی بکنند و جمله را در دوزخ درآورند و اهل ایمان و تقوی را از دوزخ بريون آورند و ببهشت حساب هر

کان علی ربک حتما االواردها  منکم چنانکه میفرماید: و ان. ارندذرسانند و اهل کفر و ظلم را در دوزخ جاوید بگ
الذین اتقوا و نذرالظالمني فیها جثیا و اهل ایمان و تقوی در بهشت جاوید باشند و اهل کفر و  مقضیا، ثم ننجی

ظلم در دوزخ جاوید باشند و اهل عصیان بقدر معصیت عذاب کشند و بآخر از دوزخ خالص یابند و ببهشت 
  عذاب ایشانرا ببهشت برد. خداوند ایشانرا درگذارد و بی یا رسند و

ت بقدر علم و عمل وی پس معاد اهل ایمان بهشت شد و معاد اهل کفر دوزخ آمد و درجات هرکس در بهش
ت هرکسی در دوزخ بقدر جهل و عمل بد وی باشد اما درآمدن در بهشت و در دوزخ بفضل و باشد و درکا

  دوزخ جزای اعتقاد است. عدلست و خلود در بهشت و در
  
  فصل

  در بیان بهشت و دوزخ
الجمله بهشت مخلوق و آفریده است و  اند و بزیادتی من حاجت نیست فی شریعت در تفاسري خود بسیار کرده اهل

حاىل در آسمان هفتمست و محسوس و جسمانیست نه معقول و روحانی و در غایت خوشی و خرمیست چنانکه 
ت کنم از هزار یکی نگفته باشم و وصف بهشت خود نتوان کردن زیرا که در دنیا هرچند من صفت خوشی بهش

اذن سمعت الصالحني ماال عني رأت و ال لعبادیت داعد«فرماید:  ندیده باشند و نشنوده چنانکه می مثل آن
بهشت موضعیست که در وی هیچ غم و اندوه و حسرت و ندامت و خوف و بی مرادی ». والخطر علی قلب بشر

ماید: فیها ماتشهیه االنفس و نباشد. جمله مرادها حاصل باشد و هرچه خواهند آماده و مهیا باشد چنانکه میفر
  االعني و انتم فیها خالدون.تلذ
  
  

  فصل
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  در بیان دوزخ
بدانکه دوزخ مخلوق و آفریده است و حاىل در زمني هفتمست و محسوس و جسمانیست نه معقول و روحانی و 

تفاسانند و بغایت ناخوش و موحش است چنانکه هرچند که من  در وی آتش میکنند و میه چندین گاهست ک
صفت ناخوشی دوزخ کنم از هزار یکی نگفته باشم. جای عذاب و رنج است و جای غم و اندوه و مقام حسرت 

 ةسلسلالجحیم صلوه ثم فی  چنانکه میفرماید: خذوه فغلوه ثم و ندامت است. آتش و عذاب او بر انواعست
  سلکوه و امثال این در قرآن و احادیث آمده است. فا رعها سبعون ذراعاذ

  
  باب

بدانکه اهل شریعت میگویند که ایمان داریم بهر چه در قرآن و احادیث آمده است اگرچه کیفیت بعضی از آن 
ه کیفیت آن احوال چچیزها ندانیم نؤمن به و نشتغل بکیفیته احوال قیامت از آنهاست که ایمان بجمله میداریم اگر

نامه اعمال هریکی به هریکی رسیدن و  یابیم مانند سؤال گور و عذاب گور و برخاسنت از گور را تمام در نمی
بعضی را بدست راست و بعضی را بدست چپ و نامه خواندن و حساب هریکی کردن و ترازو و صراط و دوزخ 

  جمله حقیقت و راست است. این و عذابهاء گوناگون در دوزخ و بهشت و دیدار خدایتعاىل
  
  فصل

  در سخن اهل حکمت در بیان معاد انسان و آنچه تعلق بآن دارد
بدانکه اهل حکمت میگویند که اگرچه نفس ناطقه که جوهر نورانیست پیش از این قالب بالفعل موجود نبود و با 

و این نفس ناطقه اگرچه جوهر این قالب بالفعل موجود شد اما بعد از این قالب بالفعل موجود خواهد بود 
نورانی و پاکست اما یک روی در این عالم سفلی دارد از آنک متعلقست بقالب و باین سبب بصفات ذمیمه و 
اخالق ناپسندیده موصوف و متصف میتواند شد و یک روی در آن عالم دارد از آنکه فیض نفس سماویست و 

  متحلی میتواند شد. باین سبب بصفات حمیده و اخالق پسندیده موصوف و
مقدمات معلوم کردی اکنون بدانکه چون این نفس ناطقه کمال خود حاصل کند در این قالب بعد از  چون این

قالب بعالم خود که عالم علویست باز گردد و کمال او را مناسبت است با عالم خود و مناسبت او با  مفارقت این
  صفات حمیده و اخالق پسندیده و علم و تقویست.

واگر در این قالب کمال خود حاصل نکند بعد از مفارقت این قالب بعالم خود نتواند بازگشت و در زیر فلک 
گرچه مختصر گفته شد اما قمر در همني عالم کون و فساد بماند. اینست سخن اهل حکمت در بیان معاد انسان ا

  فایده است. اگر فهم نکردی روشنرت بگویم:مختصر با
  فصل

ناطقه در اول هیچ پیوند و تعلق ندارد باین عالم جسمانی و نه باین عالم روحانی یعنی لوح ساده و بدانکه نفس 



 

 

۱۱۵ 
 

  پاکست و هیچ نقش ندارد نه از عالم محسوسات و نه از عالم معقوالت ازجهت آنکه از هر دو عالم خرب ندارد.
د آن دارد که موصوف شود باوصاف مقدمه معلوم کردی اکنون بدانکه این نفس ناطقه قابلیت و استعدا چون این

حمیده و متخلق گردد باخالق پسندیده و منقش شود بعلوم حقیقی و مراتب موجودات را چنانکه هست برباهني 
عقلی بداند و تغیري و تبدیل و بی ثباتی عالم اجسام و محسوسات را و ثبات و بقای عالم ارواح و معقوالت را 

جمله استدالل کند و باریتعاىل را که علت اوىل و  عالم عالم شود و از اینبیقني بشناسد و بجزویات و کلیات 
فعال مطلقست بداند و جوار حضرت او را بهشت جاودان شناسد و اینچنني کس اگر در صورت انسان باشد و 

  بصورت در عالم ظلمانی بود اما بمعنی یکی از مالئکه مقرب باشد و در عالم نورانی بود.
قه قابلیت و استعداد آن هم دارد که موصوف شود بصفات ذمیمه و اخالق ناپسندیده و منقش و همني نفس ناط

گردد بدوستی مال و جاه و فریفته شود بلذات و شهوات بدنی و این عالم محسوس بهشت و معشوقه وی گردد و 
  اینچنني کس اگرچه در صورت انسان باشد اما بمعنی حیوان بل از حیوان فروتر باشد.

قابلیت و استعداد نفس ناطقه را معلوم کردی اکنون بدانکه اگر کمال خود حاصل کند در این قالب بعد از چون 
دانست مفارقت ازین قالب از دوزخ که عالم طبایعست بگذرد و بعالم خود که عالم نفوس و عقول و بهشت جاوی

  الوجود رسد. بپیوندد و بجوار حضرت واجب
د ازمفارقت این قالب از دوزخ که عالم طبایعست نتواند گذشت و درهمني دوزخ و اگر کمال خود حاصل نکند بع

  بماند.
و کمال او صفات حمیده و اخالق پسندیده وعلم و تقویست. و تقوی آنست که بریاضات و مجاهدات لوح دل 
و  خویش را از نقوش این عالمی که دوستی مال و جاهست و دوستی لذات و شهوات بدنی است تمام بشوید

پاک گرداند. وعلم آنست که لوح دل خود را بنقوش علوم حقیقی که معرفت خود و معرفت پروردگار خودست 
منقش گرداند و مراتب موجودات را چنانکه هست برباهني عقلی بداند و بجزویات و کلیات عالم عالم شود و 

  هرچیز را چنانکه آنچیزست بداند بتحقیق و تفصیل بداند.
  

  فصل
تقوی نفس ناطقه را دانستی اکنون بدان که تقوای هرکه تمامرت باشد و انقطاع و تجرد او زیاده بود  چون علم و

او کاملرت بود و مفارقت او ازین قالب و گذشنت او ازین عالم طبایع آسانرت بود بلکه در وقت مفارقت خرم و شادان 
و رفنت او بآن عالم و پیوسنت او بعقول و نفوس باشد. و علم هرکه تمامرت بود مناسبت او بعالم خود بیشرت باشد 

سماوی و برگذشنت او از درجات بهشت و رسیدن بجوار حضرت باریتعاىل آسانرت باشد بلکه در وقت مفارقت 
  بمناسبتی که میان وی و عالم وی باشد بی اختیار وی او را کشند بجانب خود و معنی شفاعت اینست.

  
  فصل



 

 

۱۱۶ 
 

ادست و عالم طبایع و شهوات که زیر فلک قمر است دوزخ و درکات دوزخست. و بدانکه آنچه عالم کون و فس
آنچه عالم بقا و ثباتست و عالم عقول و نفوسست که باالی فلک قمر است بهشت و درجات بهشت است. و 

گان خاص االفالکست بهشت خاص است و در این بهشت خاص بند قل کل و نفس کل که عقل و نفس فلکع
لی جنتی. و آن ادخعبادی و فادخلی فی ةمرضی ةربک راضی ارجعی اىل ةالمطمئن عنی: یاایتهاالنفسباشند اینست م

  االفالک درجات بهشت است. از فلک اول تا فلک
  
  باب

بدانکه هیچکس نباشد که او را گذر بر دوزخ نباشد اما سبب ماندن در دوزخ مناسبت است با اهل دوزخ و سبب 
کان علی ربک منکم االواردها  ست با اهل بهشت اینست معنی: و انت مناسبتنجات از دوزخ و رسیدن ببهش

الذین اتقوا و نذرالظالمني فیها جثیا. و هریک استعداد آن دارند که مناسبت با اهل دوزخ  ننجی حتما مقضیا. ثم
ذین آمنوا ال اینست معنی: الله وىلحاصل کنند و استعداد آنهم دارند که مناسبت با اهل بهشت حاصل کنند 

الظلمات اولئک  النور اىل الطاغوت یخرجونهم من النور والذین کفروا اولیائهم الظلمات اىل یخرجهم من
  النار هم فیها خالدون. اصحاب

  
  فصل

  در بیان درهای دوزخ و درهای بهشت
  بدانکه درهای دوزخ هفتست و درهای بهشت هشت.

و دو حواس باطن یکی خیال و یکی وهم که یکی مدرک ر هاند پنج حواس ظا انیهفت در دوزخ ادراکات حیو
  صورتست و یکی مدرک معنی محسوسات.
این مدرکات هفتگانه  عقل کار نکند و پريو عقل نباشد و بفرمان پس در هرکه عقل نباشد و اگر باشد بفرمان

گردد و هر زحمتی باشد و از عاقبت کارها اندیشه نکند هر یکی از این مدرکات هفتگانه سبب رنج و عذاب وی 
الجحیم  الدنیا فان ةطغی و آثرالحیو ین مدرکات هفتگانه باشد فاماه منو ندامتی و عذابی که بوی رسد از

  المأوی. هی
  جزء مقسوم  منهم  باب لکل  ابواب ةدری باشد از درهای دوزخ: لهاسبعاین مدرکات هفتگانه پس هریک از

ل گردد و هرچه پیش آید ازعاقبت آن کار باشد اندیشه کند و بهوای و در هرکه عقل پیدا شود و پريو و متابع عق
نفس کار نکند این مدرکات هفتگانه با مدرک عقل جمله هشت شوند و هریکی ازاین مدرکات هشتگانه سبب 

  راحت و آسایش وی باشند.
  فصل
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  دربیان روز قیامت
عالم کون و فساد برطرف شود. زمني را در  بدانکه روز قیامت عبارت از آن روزی است که این دنیا آخر گردد و

مچون پشم رنگني زده شوند: اند نهایت در آن روز از اثر نفخ صور ه درنوردند اگرچه کوهها لنگر زمني رنگ ورق
الجبال فقل ینسفها ربی  هایت بکلی نیست شوند: ویسئلونک عنالمنفوش ودر آخر ن الجبال کالعهن و تکون

تری فیها عوجاوال أمتا و دریاها را هم که عبارت از حجاب محصالن و سالکان است نسفافیذرها قاعاصفصفاَ ال
سجرت. یعنی حجاب دو نوعست ظلمانی و نورانی و هردو در  هم از میان برگريند: واذا البحارو در این نهایت 

  این نهایت نمانند.
ون قالب و اجساد نماند سبعیت و و دیگر بدانکه چون تضاد و تقابل و ناسازگاری که سبب قالب و اجسادست چ
  د.گ با گوسفند و باز با مرغ بیامیزوحوش و طیور نماند و سموم حیات و عقارب نیست شود پس در آن روز گر

و دیگر بدانکه مرگ مر قالب و اجساد راست چون قالب و اجساد نماند مرگ هم نماند پس مرگ را بکشند در 
  .آن روز تا اهل قیامت از مرگ ایمن شوند

یری  الجحیم لمن مر دوزخ را مشاهده کنند: و برزت دیگر بدانکه دوزخ را در آن روز حاضر کنند تا اهل قیامت
یعنی دوزخ را جز در آن روز چنانکه دوزخست نتوان دید از جهت آنکه هرکه در دریا غرق باشد دریا را چنانکه 

  انکه دریاست تواند دیدن.دریاست نتواند دید چون از دریا بريون آید آنگاه دریا را چن
  
  فصل

  های بهشت و جویهای دوزخ در بیان جوی
بدانکه لذات آدمی جسمانی هست و روحانی هست و آرام آدمی جسمانی هست و روحانی هست. لذات 
جسمانی چون خوردن و خفنت و شهوت راندن و مال و جاهست و لذات روحانی چون ادراک معانی و 

  ونات. نمعقوالت و دانسنت اسرار مک
پس هرکه را با لذات جسمانی پیوند باشد و لذات روحانی حاصل نکرده باشد چون از جسم جدا ماند او را هیچ 
لذت و راحت نباشد و همه رنج و عذاب بود. و هرکه را با لذات جسمانی پیوند نباشد و لذات روحانی 

هیچ رنج و عذاب نباشد. و هرکه را با حاصلکرده باشد چون از جسم جدا ماند او را همه لذت و راحت باشد و 
لذات جسمانی پیوند نباشد و لذات روحانی هم نبود چون از جسم جدا ماند او را نه رنج و راحت باشد و نه 

  الم.
چون این مقدمات معلوم کردی اکنون بدانکه بعضی از آدمیان جز حیات هیچ چیز دیگر ندارند و مدرک هیچ 

 وس اطفال و نفوس ابلهان. باز بعضی از آدمیان در ادراک علوم بر سه قسمند:نوع از علوم نیستند همچون نف
اند اینها  بعضی بحقایق و غوامض علوم رسیده اند و اینها عوام خلقند. و بعضی بمبادی و ظواهر علوم رسیده

ت اند میان هردو و اینها خاص خلقند. و چون ادراک سبب لذات خلقس و بعضی متوسطالخاص خلقند.  خاص
پس ادراک هرکه قوی تر و معلوم و مدرک هرکه شریفرت بود او هرآینه قویرت و کاملرت باشد. و این راحت و لذات 
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کننده نفس با وی  افع و مانع راحت و مزاحم و مشغولپیش از مرگ و بعد از مرگ باشد اما پیش از مرگ د
گ را هیچ نسبت نباشد بلذت و راحت بعد همراهست و بعد از مرگ اینها نباشد الجرم لذت و راحتی پیش از مر

ن مثل آن بهشت را از مرگ پس بهشتی که موعود است بعد از مرگ متقیان را خداوند تعاىل میفرماید تا از ای
 ةخمر لذ یتغري طعمه وانهار من لنب لم ماء غري آسن وانهار من التی وعدالمتقون فیها انهار من ةالجن معلوم کنی: مثل

  ر من عسل مصفیبني وانهاللشار
بدانکه آب سبب حیاتست و منفعت او عامست مرجمله را در جمیع اوقات و مثل این جویهای آب در بهشت 
جویهای حیواتست که عامست مر عموم اهل بهشت را و عموم اهل بهشت از این جویها برخوردار باشند اما این 

  جویها را لذتی نباشد. 
لیت و شري خاصرت از آبست از جهت آنکه اگرچه منفعت او عام است و شري سبب تربیت است در مبادی و طفو

مر همه را اما در بعضی اوقات و مثل این جویهای شري در بهشت جویهای علوم عوام است که مبادی و ظواهر 
  علومست و لذات عوام در بهشت از این جویها باشد.

ز جهت آنکه منفعت او خاص است در حق و عسل سبب شفاست از بیماری و رنج و عسل خاصرت از شري است ا
بعضی و مثل این جویهای عسل در بهشت جویهای علوم خاص است و لذات خواص در بهشت از این جویها 

  باشد.
و خمر سبب ازالت خوف و حزنست و خمر خاصرت ازعسلست از آنکه خمر برجمله اهل دنیا حرامست و نجس و 

الخاص است و لذات  جویهای خمر در بهشت علوم خاصاین بر اهل بهشت حالل است و طهور و مثل 
الخاص در بهشت از این جویها باشد. اما خمر دنیا لذیذ و غريلذیذ باشد و خمر بهشت جز لذیذ نباشد. و  خاص

عسل دنیا مصفی و غريمصفی باشد و عسل بهشت غريمصفی نباشد. و شري دنیا متغري و غريمتغري باشدو شري 
  ب این دنیا آسن و غريآسن بود و آب بهشت جز غري آسن نبود.بهشت متغري نبود. و آ
یم و غسلني و قطران و مهل: جوی هم باشد: حمزخ مر دوزخیان را بازاء این چهارجوی چهاردیگر بدانکه در دو

  االمثال نضربها للناس و ما یعقلها اال العالمون و تلک
  
  فصل

  زقوم که در دوزخست در بیان درخت طوبی که در بهشت است و در بیان درخت
بدانکه درخت طوبی درختیست که در هر کوشکی و در هر درجه از درجات بهشت شاخی دارد و هر راحت و 

درخت  نو آ آسایش که بهرکس از اهل بهشت مريسد از آن شاخ درخت طوبی است که در کوشک ویست
ار اندیشه کند و از کار پشیمان عقلست که در هر شاخی از درخت عقل باشد. هرکاری که کند از عاقبت آن ک

نباشد. و درخت زقوم درختیست که در هر خانه و در هر درکه از درکات دوزخ شاخی دارد و هر رنج و عذابی که 
بهرکس رسد از اهل دوزخ از آن شاخ درخت زقوم است و آن درخت طبیعتست که در هر شاخی از درخت 

فکر و اندیشه وی از او در وجود آید و از کار  ندیشه نکند و بیز عاقبت آن کار اطبیعت باشد هرکاری که کند ا
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  خود پشیمان شود و عالمت نادان این بود که از قول و فعل پشیمان باشد.
  

  فصل
  در بیان ثواب و عقاب

اند تا از کدام درخت شاخی در خانه تست هرآینه ثمره  درخت طوبی و زقومبدانکه ثواب و عقاب ثمرات و بار 
  و خواهد رسید. آن شاخ بت

اند اکنون بدانکه پروردن این درخت بلکه نشاندن و بزرگ  چون دانستی که ثواب و عقاب ثمره درخت تو
گردانیدن این درخت بدست تست از جهت آنکه هر فعلی که از تو در وجود می آید بتدبري و اندیشه عقلست و 

بی وصل کردی بلکه درختی جداگانه در آن فعل منع هوای نفس است پس چنانست که شاخی بر درخت طو
یکی باشد و بعضی  هرچند گاهی بر دهد و بعضی را یکینشاندی و اگر نشاندن درخت یکنوبت باشد اما درخت 

هفتصد و بعضی را مضاعف و بعضی را بیحساب مثال کسی باشد که بتدبري و  ده باشد و بعضی را یکی را یکی
ز وی در وجود آید آن سخن یا آن فعل بمثابت درختی باشد که اندیشه عقل یک سخن نیک یا یک فعل نیک ا

آنچه وی رسد که در حساب و شمار نیاید و ه بنشاند واز بر آن درخت مدت مدید چندان راحت و آسایش ب
  دان. خالف این باشد برعکس این می

  
  فصل

  دربیان حوران بهشتی
حرمان پوشیده و در حجابند دست نامحرمان از بدانکه حوران بهشتی اسرار و مکنونات علومند که ازنظر نام

نمایند: حور مقصورات  نظر اغیار در خیام است و روی نمیایشان کوتاهست و بایشان نمريسد جمال ایشان از 
الخیام و پیش از بهشتیان هیچکس بدیشان نرسیده است و جمله بکرند که اهل حس و خیال را باسرار و  فی

است و نخواهد بود: لم یطمثهن انس قبلهم والجان از جهت آنکه از ابکار مردان  مکنونات علم هرگز راه نبوده
و اهل کمال را نصیب باشد و اهل بهشتند که مردان کاملند و هر نوبت که اهل بهشت بایشان رسند ایشان را 

ی صدبار تأمل و در چیزر اول نیافته باشند از جهت آنکه اگهمچنان بکر یابند یعنی هر نوبت لذتی یابند که بار 
اند که هرکه را محبوبی و  بهرت و خوبرت از اول و بعضی گفتهنظر کنند هر نوبتی سر نوی و معانی تازه روی نماید 

معشوقی باشد هر نوبت که وصال او دست دهد و مشاهده وی روی نماید در لذت دیدار معشوق هیچ نقصان 
که گفته شد و میشود پیش از مرگ هست و بعد از مرگ  نباشد بلکه هر نوبت لذت زیاده بود اگرچه اینچیزها

تر بود از جهت  تر و قوی شد و خوشرت بود و اگر عذابست سختخواهد بود اما بعد از مرگ اگر راحتست بهرت با
  آنکه بعد از مرگ مزاحم و مانع نباشد الجرم وعد و وعید بعد از مرگ کردند.

  حکمت بود.غرض ما از اینها دراین باب بیان معاد اهل 
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  فصل
بدانکه اهل حکمت میگویند که نفس ناطقه علم و تقوی حاصل کند بعد از مفارقت بعالم خود پیوندد و هرچند 
علم و تقوی او زیاده بود مقام او در درجات بهشت باالتر بود. هیچکس را از اهل حکمت در این خالف 

  نیست. 
م خود نتواند پیوست بقالب دیگر هم نتواند پیوست جاوید اما اگر علم و تقوی حاصل نکرد بعد از مفارقت بعال

اند که بقالب دیگر پیوندد و در آن قالب علم و تقوی حاصل کند و هر  ر زیر فلک قمر بماند و بعضی گفتهد
باشد راحتی و آسایشی و جمعیتی که باین کس رسد از مدرکات هشتگانه رسد پس هریکی از این مدرکات دری 

  المأوی هی ةالجن الهوی فان النفس عن خاف مقام ربه و نهی بهشت: و امامنبر وی از درهای 
  
  فصل

  در بیان مالئکه عذاب
ند: بدانکه مدبران امور در برازخ علوی هفت کوکبند که در دوازده برج سري میکنند هفت و دوازده نوزده باش

قوای نباتی و دوازده قوای زخ سفلی هفت عشر و مباشر این نوزده کارکنان علوی نوزده دیگرند در برا ةعلیها تسع
  اند.  حیوانی

  اند.  و جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعهنباتی: غاذیه و نامیه و متولده 
  و حیوانی: پنج حواس ظاهر و پنج حواس باطن و دو قوت تحریکند یکی جذب و یکی دفع.

اند و اگر در  رکنان علوی و نوزده کارکنان سفلیو مردم تا مادام که در سجن دنیا محبوسند اسري تأثري این نوزده کا
یعنی اگر قطع تعلقات » کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون: «به ضرورتهمني مقام از دنیا بريون روند 

 رتدارد ونمودار این حال که در آخ نکنند و اثری از آثار این دو نوزده با او پیوسته باشند آن اثر او را معذب
مقام بگذرد و  و اگر در همني منزل از این» الموت النوم أخو«خواب است اینست معنی: در این دنیا  خواهد بود

  لوح خود را از آثار مدبران پاک بشوید هم در دنیا و هم در آخرت ازعذاب رسته باشد.
  
  باب

  الکاتبني و نزول ملئکه و شیاطني بر نیکان و بدان ل و کرامدر بیان صحایف اعما
اند و چون بکون کتابت و  نصیب و حرکاتند از بقا و ثبات بیقوال و افعال تا مادام که در کون اصوات بدانکه ا

  تصویر رسیدند باقی و ثابت شدند.
مقدمه معلوم کردی بدانک هر قوىل و عملی که آدمی میگوید یا میکند از آن قول و فعل اثری با وی  چون این

نصیب است و اگر آن قول و فعل را چند نوبت تکرار میکند از آن اثر در وی  اند اما آن اثر از بقا و ثبات بیمیم
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باقی و ثابت میشود بمثابه کتابت میگردد و اگر نه چنني بودی هیچکس علم و صناعت نتوانستی آموخت و 
  تکمیل ناقصان امکان نداشتی.

ش مالیکه میگویند و اهل دانش مقدمه معلوم کردی اکنون بدانکه این آثار باقی و ثابت را اهل بین چون این
  ملکه میخوانند. اینست معنی نزول ملئکه و شیاطني.

د که او را مثاب دارد و السالم میفرماید که هرکه حسنه بکند از آن حسنه فرشته در وجود آی و ةالصلو و رسول علیه
الله  الذین قالوا ربنا ده است: انعذب دارد و در قرآن آمآید که او را م به وجودبکند از آن سیئه شیطانی  ۀهرکه سیئ

انبئکم  میفرماید هل لتی کنتم توعدون و دیگرا ةجنلاالتخافوا والتحزنوا وأبشروا با ة الملئک ثم استقاموا تتنزل علیهم
  الشیاطني تنزل علی کل أفاک أثیم من تنزل علی

د کتابت میگویند اکنون بدانکه محل چون دانستی که اثرهای باقی و ثابت را که از اقوال و افعال با مردم میمان
گردند این کتابها را کتاب اعمال و صحیفه اقوال میخوانند از جهت آنکه اقوال و افعال چون مشخص شوند کتاب 

الکاتبني میگویند و قومی بر یمني باشند و حساب یمني نویسند قومی بر شمال باشند و  و کاتبان این کتاب را کرام
 مقدمات را دانستی ل قعید. چون اینالشما الیمني و عن المتلقیان عن : اذیتلقیسندسیئات اصحاب شمال نوی

  اکنون بدانکه کاتب خود است و کتاب هم خود و مکتوب هم خود و قاری هم خود.
  

  فصل
  دربیان وزن اعمال و ذکر میزان

وجود آدمی میزان است و  بدانکه ةو امامن خفت موازینه فأمه هاوی ةراضی ةمن ثقلت موازینه فهو فی عیش فاما
ک و بد موزونست پس های میزانست اعمال نی داد آدمی مر نیکی و بدی را کفهموازین جمع میزان است و استع

  ةموازین هرکس خفیف آمد: فامه هاویو  ةراضی ةعیش یل آمد: فهو فیقموازین هرکه ث
بد را بخفت نسبت کنند که خاصیات  افعال و اقوال نیک را وقار و اطمینان و جمعیت است و افعال و اقوال

  افعال و اقوال بد تغري و اضطراب و شک و تفرقه است. 
اند بسخط و سخط خازن  بهشت است. و شک و تفرقه رساننده اند برضا و رضا خازن و جمعیت و یقني رساننده

  دوزخست.
  
  
  
  باب
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  در بیان احوال دیگر که هم در قیامت خواهد بود
حجاب محصالن و سالکان است چون محصالن و سالکان بمقامی رسند که نهایت  بدانکه کوهها عبارت از

مقاماتست ایشان را حجاب نماند. پس در اول و بعد از مفارقت بعالم خود پیوندد و اگرعلم حاصل کرده باشد و 
شد تا تقوی حاصل نکرده باشد بعداز مفارقت محتاج قالب دیگر نباشد مدتی در زیر فلک قمر بماند و عذاب ک

بمرور روزگار دوستی مال و جاه و دوستی لذت وشهوت بدنی از وی پاک شود و تقوی هم حاصل شود آنگاه 
  بعالم خود پیوندد.

و اگر تقوی حاصل نکرده باشد بعد از مفارقت محتاج قالب دیگر شود و در آن قالب علم حاصل کند تا علم و 
  پیوندد.تقوی حاصل باشد. آنگاه بعد ازمفارقت بعالم خود 

  
  فصل

بدانکه حاالت نفس ناطقه بعد از مفارقت از شش حال بريون نباشد: یا ساده باشد یا غريساده و ساده: پاک 
باشد یا غريپاک و غري ساده: یا کامل باشد یا ناقص و کامل: یا پاک باشد یا غريپاک و ناقص: یا پاک باشد یا 

یا ندارد و مراد از کامل و ناقص آنست که آنکس که علم و ناپاک و مراد از پاک و ناپاک آنست که تقوی دارد 
تقوی دارد بکمال دارد یا بکمال ندارد و حال هر یکی از این نفوس ششگانه بعد از مفارقت بر تفاوتست یعرف 

  بالتأمل.
  
  باب

  درسخن اهل تناسخ در بیان معاد انسان و آنچه تعلق بآن دارد
جای  ت در آنجا بوده باشند و باز بهمان جای خواهند که روند و این یکنوب را گویند که یک ییجا بدانکه معاد

دو نام خوانند: باعتبار آمدن مبدأ گفتند و باعتبار بازگشنت معاد خواندند. اضافت بآمدن نامش ه دو اعتبار به را ب
  آغاز شد اضافت برفنت نامش انجام.

  
  فصل

ت عالم کون و فسادست و عالم طبایع و شهوات است دوزخ بدانکه اهل تناسخ میگویند که آنچه زیر فلک قمر اس
و درکات دوزخست. و آنچه باالی فلک قمر است عالم بقا و ثبات است و عالم عقول و نفوسست بهشت و 
 یدرجات بهشتست و فلک قمر واسطه است میان بهشت و دوزخ و جای نفوس اطفال است و جای نفوس کسان

  ست که در معنی اطفال باشند.ا
مقدمه را دانستی اکنون بدانکه نفس جزوی از عالم عقول و نفوس باین عالم طبایع و شهوات بطلب  ون اینچ

آلت حاصل شدی  مال بیآلت حاصل نمیتواند کرد که اگر ک در این عالم غریب است و کمال بی کمال آمده است و
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عالم نمیتوان شد پس هر نفسی که  هرگز باین عالم نیامدی و آلت قالب اوست و تا قالب نیست بجزویات عالم
باین مرتبه انسان رسید و کمال خود حاصل نکرد و بصفات قالب موصوف شد و  به مراتبباین عالم آمد و 

بدوستی مال و جاه فریفته گشت بعد از مفارقت بمقام خود نتواند بازگشت و درهمني عالم بماند و باز بقالبی 
  دیگر محتاج شود.

باین مرتبه انسانی رسید و کمال خود حاصل کرد و بصفات قالب  به مراتبعالم آمد و و هر نفسی که باین 
موصوف نشد و بدوستی مال و جاه فریفته نگشت بعد از مفارقت از این عالم خالص یابد و بعالم خود پیوندد و 

الذین  ا. ثم ننجیربک حتما مقضی کان علیاال واردها  سایش باشد. اینست معنی: وان منکمپیوسته در راحت و آ
  الظالمني فیها جثیااتقوا ونذر

  
  فصل

بدانکه چون نفوس بعالم خود پیوندد و هر یکی را بقدر کمال خود جای معني و مقام معلوم باشد بعضی بنفس 
االفالک که نفس کل و عقل کلست و  فلک دوم پیوندند و همچنني تا فلکفلک اول پیوندند و بعضی بنفس 

 ةمرضی ةربک راضی ارجعی اىل ةالمطمئن النفس حضرت باریست اینست معنی: یاایتهاجوار بهشت خاصست و 
  ادخلی جنتیعبادی و فادخلی فی

  
  فصل

سیم تجرد و انقطاع از دنیا و از لذات و  قیز است: یکی علوم حقیقی دوم اخالبدانکه کمال آدمی در چهار چ
حانی هرکه این چهار چیز حاصل کرد بکمال شهوات بدنی چهارم رغبت و اشتیاق بآخرت و بادراک لذات رو

  خود رسید.
  و علوم حقیقی چهار چیز است یکی معرفت نفس دوم معرفت پروردگار سیم معرفت دنیا چهارم معرفت آخرت.

  فصل
بدانکه اهل تناسخ فرق بسیارند و در مسخ هر یک قوىل دارند اما در نسخ جمله را اتفاقست که نسخ عبارت از 

اآلیه: ماننسخ  اولورتی رها کند و صورت دیگر بهرت از صورت اول بگريد یا مثل صورت آنست که چیزی ص
مثلها یعنی جمله را در این اتفاقست که چون نفس جزوی باین عالم آمد اول بخري منها او اوننسها نأت ةآی من

کرد و  صورت عنصری گرفت و باز صورت عنصری رها کرد و صورت نباتی گرفت و باز صورت نباتی رها
صورت حیوانی گرفت و باز صورت حیوانی رها کرد و صورت انسانی گرفت و باز صورت انسانی رها کرد و 

  صورت ملکی گرفت و نسخ عبارت از اینست.
اما مسخ عبارت از آنست که چیزی صورتی رها کند و صورتی دیگر فرود صورت اول بگريد یعنی صورت انسانی 

و صورت حیوانی رها کند و صورت نباتی گريد و صورت نباتی رها کند و رها کند و صورت حیوانی بگريد 
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  صورت معدنی یا عنصری گريد و مسخ در مقابله نسخ است.
  
  فصل

آید و  بر می به مراتبویند که نفس جزوی مقدمات معلوم کردی بدانکه بعضی از اهل تناسخ میگ چون این
رد که باز گردد و صورت فرود انسانی گريد از جهت صورت انسانی چون گرفت باز از این صورت امکان ندا

آنکه بدار آخرت و روز قیامت رسید و هرکه را که بدار آخرت و روز قیامت رسید امکان بازگشت نیست پس اگر 
قالب کمال خود  کرد بعد از مفارقت بعالم خود پیوندد و اگر در این قالب انسانی کمال خود حاصل در این

فارقت بعالم خود محتاج شود تا در آن قالب کمال خود حاصل کند، پس تا آنگاه که کمال حاصل نکرد بعد از م
خود حاصل نکند در همني عالم انسانی از قالبی بقالبی دیگر حشر میشود اما ازصورت انسانی بريون نرود و 

ت ملکی گريد چون کمال خود حاصل کرد بعد از مفارقت بعالم خود بازگردد و صورت انسانی رها کند و صور
عقول و نفوس بعث شود و دانسنت تمامی این سخن بدانسنت  یعنی بعالم افالک و انجم حشر شود و بصورت

  چند مسئله موقوفست.
  
  فصل

آنست که چون نفس جزوی بعد از مفارقت محتاج قالب دیگر شود و در عالم قالب بسیار است تا در کدام  - اول
ی تا کدام صفت بر وی غالب باشد در صورت آن صفت حشر شود اگر قالب حشر شود که مناسب او باشد یعن

صفت علم بر وی غالب باشد در قالب عالمی حشر شود و اگر صفت جهل بر وی غالب باشد در قالب جاهلی 
کماتعیشون تموتون و «دان اینست معنی:  قوی و فسق و سخا و بخل همچنني میحشر شود و در عدل و ظلم و ت

  ». علیه ما مات ما عاش علیه و تحشرعلی المرء علی«و اینست معنی: » ونبعثکما تموتون ت
آنست که چون نفس کسی از علم با نصیب باشد و بعد از مفارقت بعالم دیگر محتاج شود و در عالم علما  –دوم 

ز جهت بسیار باشند بقالب کدام حشر شود؟ بدانکه در قالب عالمی که از او عالمرت نباشد در عالم حشر شود ا
چیز است: یکی میل یکی جذب. میل صفت چیزی ناقص است و جذب ه پیوسنت چیزها بچیزها مناسبت دوآنک

ذب او هم زیاده باشد و بعضی صفت چیزی کاملست و هر نفس که عالمرت باشد کمال او زیاده باشد پس ج
زی کردن و چیزی را چیجذب اند که معنی شفاعت اینست از جهت آنکه شفاعت از شفیع است و شفیع  گفته

  بخود کشیدنست یعنی میل صفت جزو است و جذب صفت کل و آن عزیز از سر همني نظر فرموده است:
  مصرع: بسوی کل خود باشد همیشه جنبش اجزا.
  دان. ا و بخل و تقوی و فسق هم چنني میو اینچنني که در علم دانستی در عدل و ظلم و سخ

وس جمع آیند در میان ایشان امتیاز نباشد و کار جمله یکی باشد و آن آنست که چون در قالب چندین نف - سیم
طلب کمال است از جهت آن امتیاز نباشد که امتیاز نفوس بقالبست و چون قالب یکی بود امتیاز نفوس نباشد و 

ه معنی اند ک را همراه خود بربد. و بعضی گفته در این قالب چون یک نفس کامل شود و بعالم خود باز گردد جمله
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  شفاعت اینست.
  
  فصل

افالک و انجمست قالب انسان ازجهت آنکه در اول و آخر یکیست اما باعتبار  مبدانکه میگویند که در آخرت عال
آمدن در اول گفتند و باعتبار بازگشنت در آخر گفتند پس هرکه را که بعالم افالک و انجم رسید امکان بازگشنت 

بازگشنت هست. پس اگر نفس جزوی در قالب انسانی کمال خود حاصل کرد نباشد اما از عالم انسانی امکان 
بعد از مفارقت بعالم افالک و انجم باز گردد و اگر کمال خود حاصل نکرد بعد از مفارقت بعالم حیوانی رود تا 
 صفت کدام حیوانی بر وی غالب باشد در صورت آن حیوان حشر شود مانند اشرت و گاو و سگ و گربه و امثال

حشر میشود تا آنگاه که بقدر گناه عذاب کشد ب حیوانات از قالبی دیگر این اما از حیوانات فرونگذارد و در قال
به العذاب آنگاه باز دهم بدلناهم جلودا غريها لیذوقوانضجت جلوگناه عذاب یابد اینست معنی: کلماو بقدر 
  انسان آید. مرتبه

  
  باب

ود اینست معنی: التفتح لهم انات فرو گذرد و بعالم نباتات حشر شبدانکه بعضی میگویند که از عالم حیو
  الخیاط الجمل فی سم حتی یلج ةالجن السماء والیدخلون ابواب

رابر نسخ است و و بعضی میگویند که از عالم نباتات هم فرو گذرد و بعالم جمادات حشر شود زیرا که مسخ در ب
مسخ از انسان فرود آید تا بجماد رسدو بقدر گناه عذاب کشد و  آید تا بانسان رسد پس در جماد بر می نسخ از

انسانی رسد و کمال حاصل کند و بعد از مفارقت  به مرتبهبرآید و  به مراتبد انگاه باز شجنایت قصاص بابقدر 
نبات نباتات آید و از ه بعالم خود پیوندد و اگر کمال خود حاصل نکند باز بعالم حیوانی بازگردد و ازحیوانات ب

  بار و صدبار تا آنگاه که کمال حاصل کند. د رسد همچنني یکبار و دوبار و دهبجما
  
  باب

  در سخن اهل وحدت در بیان معاد انسان و آنچه تعلق بمعاد دارد
اند و هر دو طایفه میگویند  حاب نور و باز اصحاب نار دوطایفهبدانکه اهل وحدت دوقسمند: اصحاب نار و اص

ی بیش نیست و آن وجود خدایست تعاىل و تقدس و بغري وجود خدای چیزی دیگر موجود که وجود حقیقی یک
نیست و وجود ندارد و تمام افراد عالم خیال و نمایش است و وجود ندارد اال وجود خیاىل و عکسی و ظلی و 

مرآت  بخاصیت وجود حقیقی که وجود خدایست اینچنني موجود مینماید همچو موجوداتی که در خواب و آب و
  نمایند و عکس و ظل و خیال را معاد نباشد.
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  فصل
اند و هر دو میگویند که وجود یکی بیش نیست و آن وجود خدایست و بغري از  بدانکه اصحاب نور هم دو طایفه

ظاهر او را خلق میگویند که عبارت از د ظاهری و باطنی هم دارد او چیزی دیگر وجود ندارد اما این یک وجو
است و باطن او را امر میگویند که عبارت از عالم ارواحست و عالم ارواح با عالم اجسامست و هر عالم اجسام 

به مريوند یعنی از خاک دو بهمند و از یکدیگر جدا نیستند و امکان ندارد که جدا باشند هر دو از نقصان بکمال 
  ».اصله کل شیئی یرجع اىل« آیند و بکمال مريسند باز بخاک باز میگردند این است معنی: بر می مراتب

و از یکدیگر جدا نیستند و آدمی هم با یکدیگرند و روح جسم مقدمه معلوم کردی اکنون بدان که  چون این
 به مرتبهو در هر مرتبه نامی میگريند تا  به مراتبآیند  ا باشند هردو از مرتبه خاک بر میامکان ندارد که جد
خاک بیدند بغایت خود رسیدند و چون بغایت خود رسیدند بازگشت انسانی رس به مرتبهانسانی رسند چون 

ماالیتناهی اینست معنی: منهاخلقناکم وفیها نعیدکم ومنها  چنني یکبار و دوبار و سه بار اىلخواهد بود هم
  اخری. اگر فهم نکردی روشنرت بگویم: ةنخرجکم تار

اند و از یکدیگر جدا  نیستند و امکان  هردو باهمدأ عالم ارواحند بدانکه جوهر خاک که مبدأ عالم اجسام و مب
آیند و درهر مرتبه نامی میگريند تا بنهایت و غایت خود رسند و چون  برمی به مراتبکه جدا باشند هر دو  ندارد

بنهایت و غایت خود رسیدند انسان ظاهر شد و چون انسان ظاهر شد باز بازگشت انسان بخاک خواهد بود یعنی 
از گردد و روح بطبیعت خاک باز گردد که بازگشت هرچیز باصل خود باشد و چون بجوهر خاک و قالب بجوهر ب

طبیعت خاک باز گردند در جوهر خاک و طبیعت خاک امتیاز نباشد و میان خاک زید و خاک عمرو تفاوت 
آیند  میبر به مراتبی باشد و هر نوبت که نبود یعنی چون خاک شدند خاک ایشان و خاک حیوان و نبات یک

آیند ازجهت آنکه اگر صدبار کوزه را از دریا پر کنند و باز بدریا ریزند هر نوبت آن آب را  نوبت اول است که می
  نوبت اول باشد که در کوزه آید: بیت:

 قطره آبست همینابود تو یکبودو
 

 که ز دریا بکنار آمد و با دریا شد
 

  این بود سخن این طایفه از اصحاب نور.
  
  فصل

دانکه این طایفه دیگر از اصحاب نور میگویند که عالم اجسام از عالم ارواح جداست و هر یک عالمی ب
یابند و از اتصال هردو  ز هر دو عالم با یکدیگر اتصال میجداگانه دارند و در وجود خود محتاج بیکدیگرند اما ا

ز آن اتصال ایشان بافرتاق مبدل میشود و هر آیند و با از عالم غیب بعالم شهادت میعالم فرزندان ظاهر میشوند و 
» اصله کل شیئی یرجع اىل«د اینست معنی: یک بعالم خود باز میگردند یعنی روح بکل خود و جسم بکل خو

پس معاد روح انسان عالم ارواح شد و معاد جسم انسان عالم اجسام شد و در عالم ارواح امتیاز و تفاوت نیست 
  ز و تفاوت نیست.و در عالم اجسام هم امتیا

مقدمه را دانستی اکنون بدان که بنزدیک این طایفه عالم ارواح بمثابه چراغست و عالم اجسام بمثابه  چون این
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مشکات یا خود چنني گوی که عالم ارواح بمثابه نور آفتابست که از مشرق تا بمغرب تافته باشد و نامحدود و 
  ها و نور آفتاب در روزن خانه هر یکی تافته است. اجسام بمثابه خانه ا باشد و عالمنامتناهی بود و پیوسته در استو

مقدمه دیگر معلوم کردی اکنون بدان که تغیري و تبدیل و آمدن و رفنت در نور آفتاب نیست که نور آفتاب  چون این
وضعی خانه همیشه در استوا و یک حالست تغیري و تبدیل و آمدن و رفنت در خانه هاست که همیشه در عالم در م

خراب میشود و در موضعی خانه معمور میگردد پس روح آدمی را تغیري و تبدیل و آمدن و رفنت و مبدأ و معاد 
  آید و باز بخاک میشود. الب آدمی را باشد که از خاک برمینباشد تغیري و تبدیل و آمدن و رفنت و مبدأ و معاد ق

ه سخنان که گفته شد آنست که عالم ارواح که جان جمل ای درویش غرض و مقصود این طایفه دیگر از این
نور است و آن نور را تغیري و تبدیل و آمدن و رفنت و مبدأ و معاد نیست از جهت آنکه آن نور  موجوداتست یک

حال خواهد بود. اما عالم اجسام که قالب موجوداتست افراد بسیار دارد  همیشه بوده بریک حال و همیشه بر یک
آیند و باز بخاک مريوند و هر فردی  برمی به مراتبیل و آمدن و رفنت و مبدأ و معاد دارد. از خاک و تغیري و تبد

از افراد عالم دریچه ایست که نور از آن دریچه سر بريون کرده است و از هر دریچه که سر بريون کرده است 
صورتی که درین عالم ظاهر  هر«بصفتی موصوف وباسمی منسوب و آن عزیز از سر همني نظر فرموده است که: 

میشود بصفتی موصوف شود و باسمی منسوب گردد باز چون آن صورت پوشیده گردد آن صفت و آن اسم 
باقیست چون صورتی دیگر ظاهر شود و بآن صفت موصوف شود و بهمان اسم منسوب گردد از روی تناسب نه 

گردد و یا بصفت ظلم موصوف شود و از روی تناسخ یعنی بصفت عدل موصوف شود و باسم عادىل منسوب 
  »دان. ب گردد و در جمله صفات همچنني میباسم ظالمی منسو

  این بود سخن این طایفه دیگر از اصحاب نور.
  
  فصل

بدانکه بعضی از اصحاب وحدت میگویند که نور گاهی در عالم منتشر است و گاهی مجتمع و چون منتشر میباشد 
ت آنکه فعل نور آنست ار خود نمیتواند کرد که در وقتی که مجتمع میشود از جهآنچنان بقوت نمیتواند بود و اظه

را یک دریچه باشد از آن یکدریچه بريون تابد و اگر ده دریچه باشد از آن ده دریچه بريون تابد و  ةکه اگر مشکا
نباشد و اظهار خود  در حقیقت نور هیچ کثرت و اجزا الزم نیاید اما اگر از ده دریچه بريون تابد آنچنان بقوت

  نتواند کرد که از یک دریچه بريون تابد.
 تی که او را یکنباشد و اظهار خود نتواند کرد که درخ به قوتمثال چنانکه درختی که او را ده شاخ باشد آنچنان 

 را ده دریچه باشد نه را استوار کند و اگردرخت را ده شاخ باشد نه را بربند قوت ةپس اگر مشکا شاخه است
  جمله در آن یک شاخ بود و ظهور جمله در آن یکدریچه باشد.

مقدمات معلوم کردی اکنون بدان که هر آدمیی که هست دریچه ایست بلکه هرچیز که هست دریچه  چون این
جمله عالمیان که در عالمند دریچهااند و قدرت سر از آن  جمله بريون کرده است پس این است و نور سر از این

دان پس اگر در عالم عالمان بسیار باشند علم و ظهور  ته است و در جمله صفات همچنني مین تافدریچها بريو
علم آنچنان بقوت نباشد که در عالم یک عالم بود. و اگر در عالم قادران بسیار باشند قدرت و ظهور آنچنان 
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ظاهر میشود از جهت این  عام یا وبای عام م وقتی که قتلبقوت نبود که در عالم یک قادر باشد پس در عال
آید و  شر میشود و گاهی در یک کس جمع میحکمت است که مدد روح یکی میشود. پس علم گاهی در عالم منت

آن یک کس یا حکیمی از حکمای بزرگ باشد یا پیغمربی از پیغمربان بزرگ یا ولیی ازاولیای بزرگ باشد و 
آید آن را نیز چنني دان که در عالم بس قادر  مع میشر میشود و گاهی در یک کس جقدرت گاهی در عالم منت

زار سال و بعضی هفتهزار پیوسته نباشد بهر مدتی یکی ظاهر شود و آن مدت را بعضی سیصدسال و بعضی ه
اند و جسم  روح است و جمله بیک روح زنده ا یکاند. و مراد این طایفه از این سخن آنست که جمله ر سال گفته

نقصان نیستند که اگر قابل زیاده و نقصان باشند ذات خدای قابل زیاده و نقصان بود و این  و روح قابل زیاده و
دان و  دایست و در جمله صفات اینچنني میمحال بود و اگر علمست صفت خدایست و اگر قدرتست صفت خ

یز قابل صفات خدای هم قابل زیاده و نقصان نباشد هرچیز که در عالم موجود است از صورت و معنی آن چ
زیاده و نقصان نتواند بود و هرچیز در مرتبه که هست تا آنگاه که آنچیز از آن مرتبه درنگذرد امکان ندارد که 
دیگری بدان مرتبه رسد زیراکه اگر ممکن باشد، افراد موجودات ازاینچه هستند زیاده شوند و این محالست از 

نقصان باشد الزم آید که ذات و صفات خدای قابل زیاده جهت آنکه اگر فردی از افراد موجودات قابل زیاده و 
  و نقصان بود.

مقدمه معلوم کردی بدانکه تقدیرا اگر علم هزار جزو باشد همیشه هزار جزو باشد و امکان زیاده و  چون این
یعنی  دان. اما اجزا بکل خود میپیوندد و باز کل بکل اجزا بازمیگردد ندارد و در جمله صفات اینچنني مینقصان 

دان و  و باشد و در جمله صفات همچنني میجز را دو جزو علم باشد او کل باشد نسبت بآنکه او را یکه هرک
هرچند اجزا بکل پیوندد و چون کل درگذرد باز علم وی در عالم منتشر شود و هرکس بقدر قابلیت و استعداد 

  خود از آن علم نصیب گريند.
رند و اجزا دارند و همیشه اجزا بکل خود میپیوندد و از کل بکل اجزای و هر نوعی از انواع موجودات کلی دا

خود باز میگردد و مجموع موجودات هم کلی دارند که وجه موجود آنست و در این کل هرگز تغیري و تبدیل نبوده 
ک ن علیها فان ویبقی وجه ربلک االوجهه و اینست معنی: کل مها  و نخواهد بود اینست معنی: کل شییاست 

  االکرامذوالجالل و
  
  فصل

و  بدانکه بعضی از اهل وحدت میگویند که چنانکه علم و قدرت که صفات خدایند قابل زیاده و نقصان نیستند
ساعت در عالم هستند همیشه  یناند و همیشه خواهند بود عالم و قادر و متقی که ا آن مقدار که هستند همیشه بوده

دان یعنی چنانکه صفات قابل زیاده و  جمله صفاتها و صورت ها همچنني می اند و همیشه خواهند بود و در بوده
ساعت در عالم ده انسان داناست  نقصان نیستند صورت صفات هم قابل زیادت و نقصان نیستند مثال اگر این

ست هرگز ساعت در عالم انسان دانا نی اند و همیشه خواهند بود و اگر در این میشه در عالم ده انسان دانا بودهه
در عالم انسان دانا نبوده است و هرگز نخواهد بود که اگر نه چنني باشد ذات و صفات خدای قابل زیاده و 

دان یعنی هرچه هست همیشه بوده و همیشه خواهد بود و  در قادر و سخی و بخیل همچنني می نقصان بود و
رتبه که هست چون از آن مرتبه درگذرد هرچه نیست هرگز نبوده است و هرگز نخواهد بود. پس هرچیز در هر م
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دیگری ساخته و پرداخته در قفای وی ایستاده است تاچون وی قدم بردارد وی قدم بجای وی نهد که اگر نه 
  چنني باشد وجود خدای قابل زیاده و نقصان باشد و این محالست.

گر در والیت فارس نباشد در ای درویش همه عالم فارس نیست که اگر چیزی در فارس نباشد در عالم نباشد ا
  هند باشد و اگر در عجم نباشد درعرب باشد.

  
  فصل

بدانکه بعضی هم از اهل وحدت میگویند که جواهر را آمدن و رفنت نیست و مبدأ و معاد نیست اما اعراض را 
 آمدن و رفنت و مبدأ و معاد هست و حقیقت این سخن آنست که وجود در قسمت اول بردو قسم است: جوهر

است یا عرض و جوهر دو عالم دارد: خلق و امر. جسم از عالم خلقست و روح از عالم امر است و جسم که 
خلقیست هرگز امری نشود و روح که امریست هرگز خلقی نشود پس روح را از عالمی بعالمی دیگر رفنت و آمدن 

و روح مراتب دارند و در مراتب دان و جسم  ز همچنني مینباشد پس روح را مبدأ و معاد نباشد و در جسم نی
  خود بشکل دایره سري و سفر میکنند.

و عرض نیز دو عالم دارد: قوت و فعل گاهی در عالم قوت میباشد و بالقوه موجود میبود و گاهی در عالم فعل 
د میباشد و بالفعل موجود میباشد پس عرض را آمدن از عالمی بعالمی دیگر و رفنت از عالمی بعالمی دیگر باش

  پس عرض را مبدأ و معاد باشد. از عالم قوت بعالم فعل می آید و باز از عالم فعل بعالم قوت مريود.
پس عالم چهار قسم آمد: خلق و امر و قوت و فعل و هر یکی از این اقسام چندین قسم میشوند و عالم غیب و 

  عالم شهادت جمله را شامل است اگر فهم نکردی روشنرت بگویم:
طایفه میگویند که جسم حد و نهایت ندارد و عالم ماالمال جسم است و روح هم حد و نهایت ندارد  بدانکه این

اند و تا  اند چنني بوده همچنانست که روغن با شري تا بودهو عالم ماالمال روح است و این روح با این جسم 
اند: عالم اجسام و عالم شهادت  هت باسامی مختلف ذکر کردباشند چنني باشند و این جسم را باضافات و اعتبارا

اند:  ضافات و اعتبارات مختلف ذکر کردهاند. و روح را هم با لم سفلی و دنیا و مانند این گفتهو عالم ظلمانی و عا
  اند. ی و علوی و آخرت و مانند آن گفتهعالم ارواح و عالم غیب و عالم نوران

و عالم اعراض اند و عالم اجسام  جسام است خدا گفتهو محرک عالم ا و بعضی کس این را که جان عالم اجسام
اند و اینها  و بعضی کس مجموع را یک وجود گفتهاند از اهل الحاد  اند و اینها یک طایفه را خلق خدای خوانده

  اند از اهل وحدت. یک طایفه
ست و دیگر چون دانستی که جسم و روح حد و نهایت ندارد و عالم ماالمال جسم و روحست و خال ممکن نی

دانستی که جسم روح نمیشود و روح جسم نمیگردد پس جسم و روح را در آمدن و رفنت از عالمی بعالمی دیگر 
نباشد الجرم جسم و روح را مبدأ و معاد نباشد. اما چون اعراض را مبدأ و معاد باشد؟ ای درویش عالم فعل 

قابل اشکال و صور است و قابل تضاد و تقابل  عالم اشکال و صورتست و عالم تضاد و تقابل است و عالم خلق
رتیب دارد و عالم قوت عالمیست است و عالم امر را اشکال و صور و تضاد و تقابل هم نیست اما مراتب و ت
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  صفات و اسامی. مراتب و ترتیب و بی صورت و تضاد و تقابل و بی شکل و بی نام و نشان و بی بی
ایفه میگویند که جواهر که عالم اجسام و عالم ارواحند محسوس نیستند و غرض ما از این فصل آن بود که این ط

آمدن و رفنت و مبدأ و معاد ندارند اما اعراض آمدن و رفنت و مبدأ و معاد دارند. اگر فهم نکردی روشنرت ازین 
  بگویم.

  
  فصل

جواهر مراتب دارند و در  جواهر امکان ندارد اما اعراض قائم بجواهرند و اعراض و اعراض بی بدانکه جواهر بی
مراتب خود دائم در سري و سفرند و در هر مرتبه اعراض معني دارند یعنی درهر مرتبه عرضی پیدا میکنند و 

  الکتاب  میگريند اینست معنی: یمحوالله مایشاء ویثبت وعنده امعرضی دیگر 
محل باقیست  نمیتوان گفنت که بیجوهر پیدا شد مقدمه معلوم کردی اکنون بدانکه این عرض که ازین  چون این

آیند و باز از  راض را دو عالمست از قوت بفعل میزیرا که این هرسه محالست. پس بیقني معلوم شد که این اع
  فعل بقوت باز میگردند.

چون این مقدمات معلوم کردی اکنون بدانکه علم و قدرت عزیز که قائم بعزیزند ازین مرتبه درگذرند امکان 
یز موجود باشند که وجود اعراض عز عراض محالست و امکان ندارد که بیکسی پیوندد که نقل اندارد که ب

ست پس تا عزیز در این مرتبه باشد علم و قدرت عزیز قائم بعزیز باشند و چون عزیز ازین لوجود محل هم محا بی
  مرتبه درگذرد جمله صفات عزیز از عالم فعل بعالم قوت بازگردند.

  
  فصل

دریچه و علم و  چه طایفه اول گفتند که نور اگر از ده دریچه بريون تابد چنان بقوت نباشد که از یکبدانکه آن
قدرت بلکه جمله صفات را بر این قیاس کردند: ای درویش: این سخن ایشان در روحست که عالم اجسام را 

یار باشد و دریچها وقتی یک روحست و روح جوهر است و آمدن و رفنت ندارد پس شاید که روح را دریچهای بس
دریچه اما این سخن در علم  بسیار و وقتی اندک بود و چون از ده دریچه بريون تابد چنان بقوت نباشد که از یک

و قدرت و جمیع صفات راست نیاید که صفات اعراضند و از محلی بمحل دیگر نقل نتوانند کرد پس علم و 
م و قدرت کسی دیگر دانا نتواند بود و حقیقت این سخن قدرت کسی بکسی دیگر نتواند پیوست و کسی بعل

آنست که علم و قدرت و تقوی و طهارت یا صفات عزیزند یا صفات روح عزیز یا صفات جسم عزیز. اگر 
صفات روح عزیزاند روح را آمدن و رفنت نیست پس صفات روح را هم آمدن و رفنت نباشد و با روح سر از 

های  افتد و ظهور نور در آن دریچه زیاده از دریچه ستعداد و قوی میا ه دریچه بادریچه بريون میکنند و گاهگا
هیچ  دیگر میباشد و اگر صفات عزیزند چون عزیز در گذرد صفات عزیز از عالم فعل بعالم قوت بازگردد و بی
زیز شک علم و تقوی و قدرت و طهارت و مانند این صفات عزیزند نه صفات روح عزیز و نه صفات جسم ع

  یعرف بالتأمل.
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اند پس بکثرت  ند و از عالم قوت بعالم فعل آمدهچون معلوم شد که علم و قدرت و تقوی و طهارت صفات عزیز
و قلت علما علم عزیز ضعیف و قوی و کم و زیاده نشود مثال عزیز میداند که محموده مسهل صفرا است و دو و 

هیچ شکی علم عزیز ازین چه هست کم  نها را بدانند بیر صد کس دیگر ایدو چهارست و خدا یکیست آنگاه اگ
نشود و بسبب دانسنت غري ضعفی در علم عزیز پیدا نیاید و اگر عزیز یا صدکس میدانند که محموده مسهل صفرا 

چه علم عزیز ازین است و دو و دو چهارست و خدا یکیست اگر آن صد بمريند و عزیز در حیات باشد بی شکی
  دان. نیاید و در جمله صفات همچنني می بسبب مردن ایشان قوتی در علم عزیز پیدا هست زیاده نشود و

آیند و باز از فعل  مبدأ و معاد هست از قوت بفعل می جمله آن بود که جواهر را آمدن و رفنت و غرض از این
  بقوت باز میگردند.

  
  فصل

اند یکی غیب  قول و بعضی دو عالم گفتهو یکی معاند یکی محسوس  دریا گفتهبدانکه قوت و فعل را بعضی دو 
تضاد و تقابل است  شکل و صورت و بی نام و نشان و بی نوبت گفته شد که عالم غیب بی و یکو یکی شهادت 

آیند  جانب درمی ان در هر دو عالم از یکو عالم فعل عالم نام و نشان و شکل و صورت و تقابلست و دائم کارو
آیند همان مقدار بريون مريوند که یکسر موی تفاوت  د همان مقدار که درمیر بدر مريونجانب دیگ و از یک

نمیکند و چون کاروان بعالم فعل مريسند نام و نشان و شکل و صورت میگريند و از اینجاست که یکی را قریب و 
د و یکی را بعید میخوانند و یکی را یوسف و یکی را گرگ میدانند و یکی را خوب و یکی را زشت میشناسن

شکل و صورت میگردند الجرم قرب موسی و بعد فرعون  نام و نشان و بی چون باز بعالم قوت بازمیگردند بی
مريوند اینست  آیند و یکی میشود غرض آنست که اعراض می یکی میگردد و گرگ با گوسفندان و باز با تذرو

  الکتاب ه امیثبت و عندمعنی: یمحوالله مایشاء و
الکتاب است و اجسام کتاب است و اعراض اعراب کتاب است پس هر آینه انقالب  مای درویش جوهر خاک ا

و اختالف در اعراض است اما یکسر موی امکان زیاده و نقصان ندارد آن مقدار شکل و صورت که این ساعت 
  در جمیع مراتب موجود است همیشه بوده است و همیشه خواهد بود بطریق بدل.

دان و خواجه چون نانی از سفره خود بردارد یکی  مچون کدخدای یک خواجه میالم را های درویش مجموع ع
ور بندد و یکی ناز جهت این کار ایستاده است که نانی دیگر بر سفره نهد و یکی نان از تنور بکند و یکی در ت

در جمله کارها کارد و  خمري بسرکار آرد و یکی خمري گريد و یکی آرد از آسیا آرد و یکی گندم درود و یکی گندم
آیند چون  اند و از قفای یکدیگر می ته و پرداخته و آماده و مهیا شدهدان هریک در مراتب خود ساخ همچنني می

آن یکی قدم برداشت دیگری بجای وی نهاد چون حال چنني باشد سفره خواجه هرگز خاىل نبود و تنور هرگز 
  ور باشد.خاىل نبود و آسیا هرگز خاىل نبود و مزرعه همیشه معم

دان و این نه بتدبري و اختیار کسیست این  دانستی مجموع عالم را همچنني می پس اینچنني که حال یک خواجه را
آید و خود مريود پس هرکه این گمان میربد  ود مريوید و خود میزاید و خود میوجود خود چنني افتاده است که خ

است و همه روز شیطان او را بسخره گرفته است و میگوید که که مگر کاری از برای خود میکند بغایت دور افتاده 
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  اگر چنني کنی اینچنني شود و اگر چنني نکنی چنني نشود.
آمدند چنني  س دیگر آیند و روند و هریک که میای درویش چندین هزار کس آمدند و رفتند و چندین هزار ک

حال خواهند بود اگرچه بزبان  ین عالم بر یکگمان میربدند که مگر این عالم از جهت ایشانست و همیشه در ا
میگویند که مدت حیات آدمی شصت و هفتادست اما گفنت زبان را چه فایده چون باندرون رسد قرار کارها و 

  حال خواهند بود. این اندیشه درچیزها چنان میکنند که مگر همیشه بر
د که بقای موج چند بود و آن عزیز از سر ای درویش عالم مثل دریاست که هر ساعت موجی برمی آرد پیدا باش

  همني نظر فرموده است: بیت:
 لحظه بیکدمساعت بیک بیک

 

 دگرگون میشود احوال عالم
 

  
  فصل

  دربیان بهشت و دوزخ
اند که دوزخ جهل و تفرقه است و  و صحبت ناموافق است و بعضی گفته بدانکه دوزخ دوزخ صفات و اخالق بد

اند که درکات دوزخ دو است یکی آنکه چیزی که باید باشد  دی است. و بعضی گفتهجمعیت و آزا بهشت علم و
نباشد دوم آنکه چیزی که نباید که باشد باشد. و درجات بهشت هم دو است یکی آنکه چیزی که باید باشد باشد 

یزی از آنچه اند درکات دوزخ هفتست: مرض و خوف و بیچ دوم آنکه چیزی که نباید که باشد نباشد و بعضی گفته
ماالبد است و طلب هرچیز که باشد و پیوند با هرچیز که باشد و اخالق بد و صحبت بداخالقان این هفت چیز 
درکات دوزخست و حرص و طمع مالکان دوزخند. و درجات بهشت هشتست: صحت و امن بودن و داشنت 

صحبت نیک اخالقان. این هشت آنچه ماالبد است و ترک طلب و آزادی از هرچیز که باشد و اخالق نیک و 
  چیز  درجات بهشتست و رضا و قناعت خازنان بهشتند.

  
  فصل

چون مبدأ و معاد این چهار طایفه را دانستی اکنون بدان که غرض جمله آنست که تا آدمی بحقیقت حقیقت خود 
خالص یابد و آسوده  را بشناسد و عاقبت کار خود را بداند و از غم فضوالت و چیزهایی که با وی نخواهند ماند

  ».المرء ترکه ماالیعنیه من حسن اسالم«ردد و اینست معنی: گ
ای درویش هرکه بحقیقت حقیقت خود را دانست و دنیا را چنانکه دنیاست شناخت عالمت او آن باشد که چون 

ه همه او را صحت بدن باشد و قوت یکروزه و مسکن که دافع سرما و گرمای وی بود حاصل شود چنان داند ک
الدنیا  به عنده قوت یومه فکأنما حیزت لهسر بدنه آمنا فی اصبح معافی فی من«دنیا از آن ویست اینست معنی: 

  و آن عزیز از سر همني نظر فرموده است: رباعی:». بحذا فريها
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 در دهر هر آنکه نیم نانی دارد
 نه خادم کس بود نه مخدوم کسی

 

 بهر نشسنت آشیانی داردوز
 جهانی دارد که خوش گو شادبزی

 

اگرچه این سخن که گفته شد بغایت واضح بود اگر فهم نکردی روشنرت ازین بگویم اما کسی که هنوز در تنگنای 
طبیعتست با وی از آخر کار سالکان گفنت هیچ فایده نباشد همچنانکه طفلی که در رحم مادر است و غذای وی 

ریک جایی دیگر هست که فراخ و روشنست و در وی جویها از خونست باوی گفنت که بريون ازین عالم تنگ تا
شري روانست و شري غذائی بغایت لطیف و گوارنده است هیچ فایده نکند تا آنگاه که خود از آن وادی درگذرد و 
باینمقام رسد و جویهای شري را مشاهده کند و همچنانکه با رضیع هرچند که گوئی که بغري این عالم عالمی دیگر 

که در وی غذاهای رنگارنگ و طعامهای گوناگون است هیچ فایده نکند همچنني تا بدانجا رسد که مقام هست 
بلوغ و حریت است اینچنني خواهد بود و هر کس در هر مقامی که باشد مقامی که باالی آنست فهم نکند و چون 

  بت کند.فهم نکند انکار آنمقام کند و اهل آنمقام را منکر باشد و بکفر و الحاد نس
بدان ای درویش که غرض و مقصود این چهار طایفه آنست که دوستی مال و جاه و طلب مال و جاه و حرص و 
طمع و شرک و ناشناخنت خدای دوزخست یا سبب دوزخست و دشمنی مال و جاه و ترک طلب آنها و قناعت و 

ال و جاه بگوی و خود را رضا و توحید و شناخنت خدای تعاىل و تقدس بهشتست یا سبب بهشت تو ترک م
تعاىل آراسته کن از دوزخ خالص یابی و ببهشت رسی اگر بهشتست خود  حق بقناعت و رضا و بتوحید و شناخت

الدنیا  ةطغی وآثرالحیو را ببهشت رساند اینست معنی: فامامنفهوالمراد و اگر سبب بهشت است هرآینه ت
  المأوی. هی ةالجن الهوی فان النفس عن نهیربه و  خاف مقام  المأوی. و امامن هیالجحیم  فان

  را فهم نمیکنی روشنرت بگویم: ای درویش اگر این سخنان
اند و هرکس  آن طریق را طریق نجات نام نهاده بدانکه یکی از دانائی سؤال کرد که مردم هرکس طریقی دارند و

کدام طریق پیش گريم که نجات من در  نفی طریق از آن دیگران میکند و من در این مقام سرگردانم و نمیدانم که
آن طریق باشد و از آن طریق مرا بغایت پشیمانی نباشد دانا فرمود که برو نیکو سريت باش که آدمی نیکو سريت 
را در دنیا و آخرت بد نرسد و نیکو سريت هرگز از کار خود پشیمان نباشد. سؤال کرد که نیکو سريتی چون باشد؟ 

کس را نیک خواه که  یکی کن و هیچکس را بدمخواه و همهکس ن س بدی مکن و با همهود که با هیچکدانا فرم
خاصیت نیکخواهی و نیک نفسی آنست که اول حال و کار نیکنفس و نیکخواه نیک شود و خاصیت بدنفسی و 
بدخواهی آنست که اول حال و کار بدنفس و بدخواه بد شود. پس هرکه بدی میکند و بدی خلق میخواهد 

ما الله والذین آمنو وما یخدعون االانفسهم و عونی: یخادخرب ندارد اینست معن قت بانفس خود میکند وبحقی
  یشعرون

ای درویش آدمی بدنفس و بدخواه حاىل بنقد در دوزخست و در آتش میسوزد از جهت آنکه دل آدمی بدنفس 
د آتش و عذاب وی سخت تر و بدخواه رنجور است بسبب احوال مردم و هرچند احوال مردم نیکوتر میشو

  الله مرضا ینست معنی: فی قلوبهم مرض فزادهممیگردد ا
یکنفس و نیکخواه شو و دل را ای درویش اگر میخواهی که حال تو نیکو گردد هم در دنیا و هم در آخرت ن

خالص دار تا رنجور نشود و اگر رنجور است عالج کن تا از رنجوری خالص یابد که دل چون از رنجوری  نگاه
  الله بقلب سلیم فت اینست معنی: یوم الینفع مال والبنون االمن اتییافت از دوزخ خالص یا
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  ةتمت الرسال
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  رساله ششم

  الحقایق از کتاب کشف

  در بیان دنیا و آخرت و در بیان شب قدر و روز قیامت و در بیان حیات و ممات
و معنی دارد یکی خاص و یکی عام. آنچه خاص چند معنی آمده است اما آنچه ظاهر است ده بدانکه دنیا ب

  است بنفس هرکسی تعلق دارد و آنچه عامست بنفس عالم تعلق دارد.
  
  باب

  درسخن اهل شریعت در بیان دنیا و آخرت
بدانکه اهل شریعت میگویند که ترکیب و اجتماع انسان یعنی ترکیب قالب انسان و اجتماع روح با جسم دو 

  اً  فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکمنوبت بود: و کنتم اموات
چون دانستی که ترکیب و اجتماع دو نوبتست اکنون بدان که اول فانیست دوم باقی ترکیب و اجتماع اول را که 

 ةرا حیو ترکیب اول ةکه باقی است آخرت میخوانند و حیوفانی است دنیا میگویند و ترکیب و اجتماع دوم را 
آخرت میگویند. آنچه خاص بود و بنفس هرکسی تعلق میداشت این  ةدوم را حیوو ترکیب  ةدنیا میخوانند و حیو

  بود که گفته شد.
  
  فصل

بدانکه آنچه عام است و تعلق بنفس عالم دارد اینست که از آن وقت باز که خدای تعاىل این انجم و افالک و 
ماشاءالله و  جمله را بعدم برد اىلآورد مدت دنیاست تا آن وقت که باز این  به وجودعناصر و موالید را ازعدم 

چون بعدم برد مدت آخرت خواهد بود و آن را انقطاعی نخواهد بود چنانکه بهشتیان را در بهشت و دوزخیان را 
  در دوزخ صفت میکند که: خالدین فیها ابدا

  این بود تمامی سخن اهل شریعت در بیان دنیا و آخرت
  

  باب
  و آخرتدربیان سخن اهل حکمت در بیان دنیا 

نوبت است اگرچه زادن و  بدانکه بنزدیک اهل حکمت ترکیب قالب آدمی و اجتماع روح با قالب آدمی یک
نوبت بعالم عقل  نوبت بعالم حس و محسوسات زنده میشوند و میزایند و یک زنده شدن دو نوبت است اما یک

من لم یولد مرتني لم یلج « السالم که: یهنبینا وعل میزایند اینست معنی سخن عیسی علیو معقوالت زنده میشوند و 
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  ».السموات واالرض ملکوت
و بنزدیک اهل حکمست دنیا هم دو معنی دارد یکی خاص و یکی عام آنچه خاص است بنفس هرکسی تعلق 
دارد و آنچه عامست بنفس عالم تعلق دارد و آنچه خاصست ظاهر هرکسی است یعنی جسم هرکسی دنیای 

ت وی. و آنچه عام است ظاهر عالم است یعنی عالم اجسام دنیاست و عالم ارواح ویست و روح هرکسی آخر
  آخرتست.

  این بود بیان دنیا و آخرت.
  
  فصل

  دربیان شب قدر و روز قیامت
بدانکه اهل شریعت میگویند که شب قدر شبی است از تمام شبهای سال و در هر ساىل یکشب شب قدر باشد و 

ر داده است و آن شب بهرتین شبهاست بلکه بهرتین روزها بلکه بهرت از هزار ماه آن شب را حقتعاىل فضیلت بسیا
  است:
  شهر القدر خريمن ألفةلیل

اکنون بدانکه بعضی از اهل شریعت میگویند که یک شبیست نامعني از تمام شبهای رمضان و بعضی میگویند که 
اهل سنت شب قدر شب بیست و هفتم  از شبهای طاق رمضان شبی است. اما روایتی که مشهور است بنزدیک

  ماه رمضانست و بنزدیک اهل شیعه شب بیست و یکم ماه رمضانست.
  این بود تمامی سخن اهل شریعت در بیان شب قدر.

  
  فصل

  در بیان روز قیامت
ز برخاسنت آمده است: الاقسم چند معنی آمده است: روه در قرآن ب» ةاآلخر یوم«اهل شریعت میگویند که بدانکه 

الفصل  ع و روز جدا کردن آمده است: لیومالجم . و روز جمع شدن آمده است یوم یجمعکم لیومةالقیم یومب
جزا و پاداش آمده است: مالک  السرائر و روز روز ظاهر شدن آمده است: یوم تبلیالفصل و  وماادریک مایوم

من مات فقد قامت «ت گفته است: الدین و امثال این در قرآن و احادیث بسیار آمده است: مردن را قیام یوم
  ».قیامته

است و چون  ةالقیام ز زنده شدن و برخاسنت از گور یومچون این مقدمات معلوم کردی اکنون بدان که رو
آینه حق را از باطل جدا الجمع است و چون جمع شدند هر خلق اولني و آخرین جمع شوند یوم برخاستند هرآینه

السرائر است و  پوشیده بود آشکارا شود یوم تبلی ا از باطل جدا کنند هرچهالفصل است و چون حق ر کنند یوم
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  الدین است.  بهشت فرستند و بعضی را بدوزخ یومچون بعضی را ب
  این بود تمامی سخن اهل شریعت در بیان شب قدر و روز قیامت.

  
  فصل

  سخن اهل حکمت در بیان شب قدر و روز قیامت در
ء عبارت از شب قدر است و معاد عبارت از روز قیامت از جهت آنکه مبدأ بدانکه بنزدیک اهل حکمت مبد

نسبت بشب دارد و معاد نسبت بروز زیراکه حقیقت شب آنست که چیزها در وی پوشیده باشد و در روز آشکارا 
  شود و همه کس را برآن اطالع افتد.

هد بود جمله بتقدیر ازلیست و چیزی چون این مقدمات معلوم کردی اکنون بدانکه هرچیز که بود و هست و خوا
اول عبارت از آن  ةآید و فطر به وجودباشد محالست که  که در علم حضرت باریتعاىل مفروض و مقدور نبوده

الناس علیها التبدیل  التی فطر  الله ةر آن تبدیل نیست اینست معنی: فطرمفروضات و مقدورات است که د
  القیم الدین الله ذلک لخلق

م کردی که جمله مقدورات اول در فطرت اوىل بوده است عبارت از مبدأ است و کس را برآن اطالع چون معلو
نبود مبدء را نسبت بشب قدر کردند و بدین اعتبار که تقدیرات در وی بود شب قدر گفتند و چون در معاد جمله 

اد را نسبت بروز کردند و چون پوشیدگیها ظاهر خواهد شد و همه کس را بدان اطالع خواهد بود بدین اعتبار مع
  در آن روز جمله از گور قالب برمیخیزند و ازخواب غفلت بیدار میشوند بدین اعتبار روز قیامت گفتند.

  
  باب

  دربیان سخن اهل تناسخ
ربهم  والروح فیها باذن ةالملئک ارواح عبارت از شب قدر است: تنزلبدانکه اهل تناسخ میگویند که نزول و هبوط 

ف ـفی یوم کان مقداره خمسني ال والروح الیه ةالملئک اح عبارت از روز قیامت است: تعرجو صعود اروو عروج 
  از جهت آنکه اول افول نور است پس شب باشد و دوم طلوع نور است پس روز باشد. ةسن
  

  فصل
ت القیمه اس د روح او از گور قالب برخاست یومبدانکه بعضی از اهل حکمت میگویند که هرکه بمرگ صورت مر

هوا  الجمع است و چون ترکیب قالب متفرق شد و خاک بخاک و آب بآب و و چون روح بعالم خود پیوست یوم
الفصل جمعناکم  ت: هذا یومالفصل است و این فصلست که مقتضی جمعس بهوا و آتش بآتش بازگشت یوم

  .السرائر است شیده بود بروی آشکار شد یوم تبلیواالولني. و چون آنچه پو



 

 

۱۳۸ 
 

  
  فصل

  در سخن اهل وحدت در بیان موت و حیات و بعث و والدت و قیامت
بدانکه موت چهار نوع است و حیات هم چهار نوع است و بعث و والدت هم چهار نوع است و قیامت هم 
چهار نوع است زیراکه موت عبارت از بیخربی است و حیات عبارت از باخربی. و خرب و آگاهی انواع و مراتب 

حیات را که عبارت از خرب و آگاهیست انواع و مراتب باشد مراتب حیات از چهار زیاده  به ضرورتدارد پس 
به نیست: حیات طبیعی و حیات معنوی و حیات طیبه و حیات حقیقی. و چون حیات بر انواع و مراتب باشد 

و موت معنوی و  و انواع باشد ازجهت آنکه موت در برابر حیاتست: موت طبیعی به مراتبممات هم  ضرورت
بعث و  به ضرورتموت از حیات طیبه و موت از حیات حقیقی. و چون موت و حیات بر انواع و مراتب باشد 

بعث و قیامت نتواند بود:  بی قیامت هم بر انواع و مراتب باشد از جهت آنکه انواع و مراتب موت و حیات
  قیامت صغری و قیامت وسطی و قیامت کربی و قیامت عظمی.

  
  لفص

مقدمات معلوم کردی اکنون بدان که چون فرزند در شکم مادر متولد شد و موجود شد و حیات یافت و  چون این
ت و چون ببلوغ رسید القیامه است زیراکه زنده شد و از گور مادربرخاس ز شکم مادر باین عالم بعث شد یوما

انکه آنچیز است بتفصیل دانست آنچنالجمعست زیرا که حیات و عقل و شرع جمع شدند و چون هرچیز را  یوم
الفصل است زیراکه حق را از باطل بازشناخت و چون پیش از مردن خود را بمريانید و خود را ازمیانه  یوم
السرائر است زیرا که آنچه پوشیده بود  ناخت یوم  تبلیداشت و نیستی خود را بیقني و هستی خدای را بیقني شرب

راضی شد بمغفرت و رضوان هستی خدای یقني حاصل کرد و از هرچه هست  ظاهر شد و چون در نیستی خود و
اینست معنی: واعبد ربک الدین است زیرا که جزاء عمل و سعی خود یافت یعنی یقني جزای عملست  رسید یوم

  الیقني. اگر فهم نکردی روشنرت بگویم: حتی یأتیک
  

  فصل
بعث شد این زادن را والدت طبیعی گویند و این زندگی بدانکه چون فرزند از مادر در وجود آمد و باین عالم 

القیامه است. و فرزند در این  مادر را قیامت صغری گویند که یومراحیات طبیعی گویند و این برخاسنت از گور 
گاه نباشد یعنی هیچ علم نداند نه باجمال و نه بتفصیل همچون طوطی که هرچه بشنود همان باز  حیات از هیچ آ

در اینمرتبه بزبان خدای یکی گوید و این درجه اول اسالم است و در این عالم طفولیت امرونهی گوید. پس 
نیست از جهت آنکه در مرتبه حیوان است و این عالم صورت و حس است و حاکم حقیقی در این عالم حس و 

بصورت پري باشد چه شهوتست و در این مرتبه او را مسلم گویند و هرکه در معنی وی باشد هم مسلم گویند اگر
قلوبکم تا بعالم بلوغ رسد  االیمان فی نوا ولکن قولوا أسلمنا ولما یدخللم تؤم االعراب آمنا قل اینست معنی: قالت
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و از عالم صورت و حس بعالم معنی و عقل برآید و بعث شود این زادن را والدت معنوی و این زندگی را حیات 
شرع را قیامت وسطی گویند که  یاء و این جمع شدن حیات و عقل ومعنوی و اطالع یافنت را بر طبایع اش

دل خدای را ه الجمع است و در این حیات از چیزها باخرب شدن گريد باجمال نه بتفصیل پس در این مرتبه ب یوم
الم یکی داند و این درجه اول ایمانست و دراین عالم او را مؤمن گویند تا بعالم ایقان رسد و از عالم اجمال بع

ندگی را حیات طیبه تفصیل بزاید و بعث شود و هرچیز را چنانکه آن چیز است بداند و بتفصیل بداند این ز
و این اطالع یافنت را بر طبایع و خواص ». ةطیب ةفلنحیینه حیو«ر اوانثی و هومؤمن ذک صالحا من عمل گویند: من

الفصل است و در این حیات چیزها را بتفصیل  وماز باطل قیامت کربی گویند که یاشیاء و این جداکردن حق را 
اللهم «ویند و دعا کردن که: بداند و ایقان روی نماید و این درجه اول ایقانست و در این عالم او را نبی گ

الیقني  الیقني بعالم معاینه و عني عیان رسد و از عالم تفصیل و علم در این عالم بود تا بعالم» االشیاء کماهیأرنا
و بعث شود و حقیقت اشیاء را معلوم کند و هستی خدای را بحقیقت بشناسد و نیستی خود را بیقني بداند بزاید 

این زندگی را حیات حقیقی گویند و این ظاهر شدن نیستی خود و آشکارا شدن هستی خدای را و این اطالع 
السرائر است و این اول درجه  بلیرا قیامت عظمی گویند که یوم تیافنت بر طبایع و خواص اشیاء و حقایق اشیاء 

  در اینعالم بود.» اللهم أرنا االشیاء کماهی«عیانست و در این عالم او را وىل گویند و اجابت دعاء: 
  
  فصل

  در نصیحت
بدانکه اهل شریعت و اهل حکمت میگویند که حیات دنیا چند روز بیش نیست و حیات آخرت را هرگز انقطاع 

را شناخت و غرض و مقصود حیات دنیا را دانست و اجتماع نور را با ظلمت یعنی نیست پس هرکه حقیقت دنیا 
اجتماع روح که نور محض است با قالب که ظلمت محض است معلوم کرد و دانست که فایده وی چیست و 
حیات دنیا را بهمان کار که غرض و مقصود است صرف کرد و حیات دنیا را فدای حیات آخرت گردانید و در 

یات دنیا همه رنج و مجاهده اختیار کرد بامید آنکه در حیات آخرت همه آسایش و مشاهده باشد یعنی تمام این ح
حیات دنیا را بکسب عمل صالح و بطلب علم نافع که تخم حیات طیبه و سبب لذات دائمه است مصروف 

ت و ندانست که غرض و گردانید در حیات آخرت در آسایش و راحت افتاد. وهرکه حقیقت حیات دنیا را نشناخ
مقصود از حیات دنیا چیست و در حیات دنیا همه راحت و آسایش اختیار کرد یعنی تمام حیات دنیا را بطلب 
ر لذات و شهوات بدنی که تخم عذاب و عقوبت است مصروف گردانید در حیات آخرت بعذاب و عقوبت گرفتا

کان  نزد له فی حرثه و من ةاالخر کان یرید حرث : منو اینست معنی» ةاآلخر ةالدنیا مزرع«باشد اینست معنی: 
العاجله عجلنا له فیها مانشاء  کان یرید نصیب. و اینست معنی: من من ةاالخر الدنیا نؤته منها وماله فی یرید حرث

و سعی لهاسعیها و هو مؤمن فاولئک کان  ةاالخر من ارادله جهنم یصلیها مذموما مدحورا. ونرید ثم جعلنا لمن
  یهم مشکورا.سع
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  باب    
ای درویش  در این حیات دنیا بتکرب اموال و اوالد و بطلب لذات و شهوات بدنی مشغول بودن کار عاقل نباشد 
که حیات دنیا و کثرت اموال و اوالد و اسباب و لذات و شهوات بدنی همچون گل و ریاحني است که در بهاران 

آید و  ناگاه در مدت اندک باد خزان برمیمانند  ی آن در عجب میم از طراوت و جواندر بیابان پیدا شود و مرد
 اند. یا همچون زرع و مريیزند چنانکه گوئی هرگز نبوده جمله را زرد میکند و جمله خشک میشوند و از هم فرو

از آن ناگاه در یک اند که بغایت سبز و جوان باشند و مزارعان که خداوندان آن زرع و کشت باشند  کشت
رو ریزند چنانکه لعني آفتی و بیماریی بدان زرع و کشت رسد و جمله زرد شوند و خشک گردند و ازهم فاةطرف

اند. پس هرکه در این حیات دنیا بتکثري اموال و اوالد از جهت مفاخرت و بزرگی را و بطلب  گوئی هرگز نبوده
واهد بود و در حیات خنلذات و شهوات بدنی از جهت خوش آمدن نفس مشغولست چند روز معدود بیش 

آخرت که آن را انقطاع نیست بعذاب شدید گرفتار خواهد شد. و هرکه در حیات دنیا ترک لذات و شهوات بدنی 
کرد و بمال و جاه فریفته نشد و امتثال اوامر و اجتناب نواهی و بکسب عمل صالح و بطلب علم نافع مشغولست 

خرت که آنرا انقطاع نیست بمغفرت و رضوان خداوند هم چند روز معدود بیش نخواهد بود و در حیات آ
االموال واالوالد  وتفاخر بینکم وتکاثر فی ةالدنیا لعب ولهو و زینةمعنی: اعلموا أنماالحیوخواهد رسید اینست 

الله و  من ةعذاب شدید و مغفر ةاالخر هیج فرتیه مصفرا ثم یکون حطاما وفیالکفار نباته ثم ی غیث اعجب کمثل
  الغرور.  الدنیا اال متاعةماالحیورضوان و

  الله تعاىل بعون ةتمت الرسال
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  بسم الله الرحمن الرحیم
  رساله هفتم

  الحقایق  از کتاب کشف

در بیان آنکه هفت آسمان و هفت زمني کدامست و تبدیل زمني و طی آسمان چیست و زمني قیامت و 
  ع استزمني عرفات کدامست و حج گزاردن عبارت از چیست و چند نو

بدانکه اهل شریعت میگویند که سماوات از این اجرام افالکست و باالی سرماست و هفت طبقه است. و ارض 
سموات  الذی خلق سبع طبقه است چنانکه میفرماید: الله عبارت از جسم خاکست که زیر پای ماست و هفت

اند از خلقان خدای و  لقیبعضها فوق بعض و در هر زمني خاالرض مثلهن و طبقات زمني مسطح است  ومن
بیش نیست  سطربی هر زمینی پانصد ساله راه است و طبقات آسمان مدور است بعضها فوق بعض اما نیم دایره

شني مالیکه است و در هر آسمانی نوعی از مالیکه مقیمند بطاعت و عبادت ن  همچو خرگاهیست و جای
ع و بعضی در سجود و بعضی در قعود و بعضی مشغولند در جمیع اوقات بعضی در قیامند و بعضی در رکو

که هرگز از آن مقام خود حامالن عرشند و بعضی بکارهای دیگر مشغولند و هر کس را مقام و شغل معني است 
  له مقام معلوماند و نخواهند گذشت: وما منا اال درنگذشته

اله راه است و بر هر آسمانی یک سطربی هر آسمانی پانصد ساله راه است و از آسمانی تا آسمان دیگر پانصد س
رت است چنانکه کوکب بیش نیست ازین کواکب هفتگانه باقی جمله کواکب بر آسمان اولند که بما نزدیک

کل شیطان مارد و کوه قاف گرد زمني درآمده است و  الکواکب وحفظا منةالدنیا بزین السماء میفرماید: انازینا
السموات واالرض و عرش باالی همه  الی هفت آسمانست: وسع کرسیهسی باکرانهای آسمان بر کوه قافست و کر

  است و عرش و کرسی و هفت طبق آسمان و هفت طبق زمني جمله ساکنند و حرکت ندارند.
  
  فصل

دیگر میفرماید که:  و» لم یکن معه شیئیالله و کان«یچ نبودند چنانکه میفرماید: بدانکه اینها که گفته شد در ازل ه
االرض  و السموات و انکه میفرماید: الحمدلله فاطرماده چن جمله را خداوند تعاىل بیافرید بیشییء  لالله خالق ک

وردند چنانکه میفرماید: یوم فطري چیزی را گویند که او را ماده نباشد باز چون روز قیامت بیاید که آسمانها را درن
گر میفرماید که: السموات مطویات بیمینه ای السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده و دی السماء کطی نطوی

السموات پس االرض غرياالرض و د چنانکه میفرماید که: یوم تبدیلبقدرته و قوته و زمني را بزمني دیگر تبدیل کنن
آسمان و زمني را آسمان و زمني قیامت گویند و آن زمني زمینی باشد سپید همچون نقره خالص و در آن زمني 

  تعاىل نکرده باشد چنانکه میفرماید:هیچکس عصیان خدای
االرض غرياالرض  : یوم تبدیلةاالی معنی هذه الله عنهما أنه قال فی رضی» مسعودبن  عبدالله«عن 

  ».ةیسفک فیها دم ولم یعمل فیها خطیئ لم ةالبیضاء نقیةکالفض«
  و بهشت و دوزخ را روز قیامت در آن زمني حاضر کنند.
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  فصل
  در سخن اهل حکمت

بنزدیک اهل حکمت سماوات که عالم بقا و ثبات است هفت طبقه است و ارضني که عالم کون و فساد  بدانکه
است هم هفت طبقه است. از جهت آنکه هوا چهار طبقه است: یکی طبقه دخانی که زیر آتش است و آتش با 

وای صرف است و هوا آمیخته است و یکی طبقه هوای صرف که زیر دخانی است و یکی طبقه زمهریر که زیر ه
  تولد برف و ژاله و باران و ابر و برق و باد در ویست و یکی طبقه نسیم که مجاور خاکست.

پس بر این تقدیر جمله هفت شوند یعنی: طبقه آتش و طبقه دخانی و طبقه هوای صرف و طبقه زمهریر و طبقه 
  نسیم و طبقه آب و طبقه خاک.

هفت اقلیمست و زمني مدور است همچون گوی و ه ما این یک زمني باند که زمني یکی بیش نیست ا و بعضی گفته
هیچ تفاوتی از چهار جهت و بهیچ طرف عالقه و بهیچ طرف تکیه گاه  ني راست در میانه جای آسمانست بیزم

ندارد. و آب گرد زمني درآمده است و یک نیمه کره خاک در آبست و این یک نیمه که بريون آبست ربعی 
ی غريمسکون و هوا محیطست مر خاک و آب را و آتش محیطست مر خاک و آب و هوا را و مسکونست و ربع

است هر یکی محیط  االفالک دان تا فلک نهم که فلک فلک و قمر محیطست مر جمله را و جمله را همچنني می
و سپیدی االفالک محیط همه است مانند بیضه مرغ در بیضه مرغ زردی به مثابه عناصر است  یکدیگرند و فلک

مثابه فلك ثابتات است كه فلك هشتم است و  به  گرد سپیدی درآمده استبمثابه سماوات و آن پرده تنک که 
االفالک هیچ کوکب  االفالکست و در فلک بمثابه فلک نهمست که فلکكه گرد همه درآمده است  یونريپوست ب

گانه و  اند و افالک نه ی در آسمانیکوکب سیاره که هر یک نیست و جمله کواکب در فلک هشتمند اال هفت
االفالک  ند و از یکدیگر جدا نیستند و فلکعناصر چهارگانه که جمله سیزده میشوند جمله متصل بیکدیگر

هشتگانه را و تمام کواکب را هم از مشرق بمغرب میربد و  كمتحرکست از مشرق بمغرب و محرک است مر افال
فالکست یعنی حرکت فلک ثابتات از مغرب بمشرق است و هفت اال رکت فلک ثاتبات بر خالف حرکت فلکح

النهار خوانند و  االفالک را حرکت معدل مغرب بمشرق میربد و حرکت فلکاند با خود از  ه در ویفلک دیگر ک
االفالک بزرگرتین دایره است که  حرکت اول خوانند و حرکت فلک ثابتات را حرکت ثوابت خوانند و در فلک

النهار خوانند و آنچه بر زمني موازی آن دایره افتد آنرا خط استوا گویند و  معدل افتد آن را دایرهمیان دو قطب 
  آفتاب در هر ساىل دو مرتبه بر سمت خط استوا آید.

  
  فصل

ک باالی ترند بدین سبب جای هر ی زده میشوند هر یک از یکدیگر لطیفبدانکه افالک و عناصر که جمله سی
تر بود باالتر آمد و طبقات عناصر که عالم طبیعت و ظلمتند خاک سرد و خشک است  لطیف یکدیگر آمد هر کدام

و آتش گرم و خشک است و هردو و آب سرد و تر هر دو ثقیل آمد و میل بمرکز دارند و هوا گرم و تر است 
و نه خفیف و نه  اند میل بمحیط دارند اما طبقات افالک که عالم عقل و نورند نه گرم و نه سرد و نه تر خفیف

الوجود است اما با  وجوات ممکنند وجود ایشان از واجبثقیلند و این افالک و انجم و عناصر اگرچه م
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اند و خواهند بود چنانچه شعاع آفتاب و خالفی که میان اهل حکمت و شریعت است  الوجود همیشه بوده واجب
خدا بود و هیچ از آنها نبود و اهل حکمت میگویند  بر قدم عالم اینست که گفته شد یعنی اهل شریعت میگویند که

هرگز نبود که این ها نبود و همیشه خدا بود و همیشه اینها بودند و همیشه خدا باشد و همیشه اینها باشند اما در 
  موالید خالف نیست و جمله را اتفاق است که موالید حادثند هم از روی زمان و هم از روی علت.

  
  فصل

الله امری است و کتاب خلقی و کالم چون  الله دیگر از جهت آنکه کالم الملله دیگر است و کا بدانکه کتاب
قضا و  مشخص شود کتاب گردد چنانکه امر چون قضا یابد فعل شود این است معنی کن فیکون و عالم امر از

  ». کلمح بالبصر ةوما امرنا اال واحد«بلکه از کثرت منزه است 
  
  فصل

  اح و عالم اجسام و حقیقت آندر بیان عالم ارو
بدانکه عالم ارواح و عالم اجسام بعینه کتابیست مشتمل بر تضاد و تکثرات: والرطب وال یابس اال فی کتاب 

اجسام مبني. از  جهت آنکه کتاب عبارت از صور محسوساتست و کالم عبارت از معانی و معقوالت پس عالم 
تابست و هر نوعی آیتی از آیات این کتابست و هر فردی حرفی از سور این ک رۀکتاب خدایست و هر جنسی سو

  کتابست. از حروف این کتابست و اختالف ایام و لیاىل و تغیري و تبدیل در آفاق و انفس اعراب این
پس زمانه و روزگار همه روز این کتاب را سوره سوره و آیه آیه و حرف حرف برتو عرضه میکنند و برتو میخوانند 

است بعد روزی که می آید و مريود و حاىل است بعد حاىل که بر تو میگذرد بر مثال کسی که نامه بر و آن روزی 
تو عرضه میکند و میخواند سطری بعد سطری و حرفی بعد حرفی تا معانی که در آن سطور و حروف مکتوب 

الحق اما چه  لهم أنه نيَتَتَبَاالفاق و فی أنفسهم حتی  مضمون است ترا معلوم شود اینست معنی: سرنیهم آیاتنا فی
فایده چون ترا چشم بینا و گوش شنوا نیست یعنی چشمی که هرچیز را چنانکه آن چیز است ببیند و گوشی که 

  الغافلون. اولئک همهم اضل و د اینست معنی: اولئک کاالنعام بلهرچیز را آنچنانکه آنچیز است بشنو
لکن االبصار و نکه این چشم نداری فانها ال تعمیی و نمیخوانی از آای درویش برتو الزمست که این کتابرا بخوان

توانی خواندن اگر برخوانند بشنوی و قبول کنی و نمیکنی از  الصدور برتو الزمست که نمی التی فی القلوب تعمی
  آنکه گوش نداری:

  الیم فبشره بعذاب سمَعُهایلم  ر مستکربا کانالله تتلی علیه ثم یص یسمع آیات
این مقدمات معلوم کردی اکنون بدان که هرکه خود را چشم چشم و گوش گوش پیدا کند و از خلق بگذرد و چون 

بعالم امر رسد بر همه کتاب بیکبار مطلع شود و هرکه بر کتاب تمام مطلع شود و دل از آن کتاب فارغ کند و در 
نوبت مطالعه کند و مضمون نامه را چند  وی رسد و آن نامه را چنده پیچد و از دست بنهد مانند کسی که نامه ب
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السجل للکتب و اینست  السماء کطی در پیش نهد اینست معنی: یوم نطوینوبت مطالعه کند هرآینه در پیچد و 
معنی: والسموات مطویات بیمینه از آنجهت (بیمینه) میگوید تا معلوم شود که اصحاب شمال را از طی آسمانها 

  نصیبی نیست.
  باب

  بدیل زمني و آسماندر بیان ت
اول در زمني قالب و آسمان طبیعت  ةدر نشأ -نفخ صور هم دو نفخه است است و ةبدانکه آسمان را دو نشأ
جمله خالیق در نصب و خیال و غرورند و پندار پس نفخه اول جهت  ةاند و در این نشأ حاکم غضب و شهوت

ت طبیعت است از نصب خیال و غرور و پندار ت است تا اهل زمني که صفات قالب و اهل آسمان که صفاتاما
حتاج اول زنده مانند که ایشان بآن صفات بقدر ضرورت و حاجت انسانی م ةبمريند مگر اندکی که از صفات نشأ
شاءالله  و نفخه دیگر از  االرض اال من السموات ومن فی فی ر فصعق منالصو باشند اینست معنی: و نفخ فی
هل زمني که صفات قالب است و اهل آسمان که صفات روح است از موت جهت احیای اموات است تا ا

جهالت و خواب غفلت زنده شوند و برخیزند و روی از محسوسات و لذات جسمانی که عبارت از دنیاست 
بگردانند و روی بمعقوالت و لذات روحانی که عبارت از آخرت است آرند و هرچیز را آنچنانکه آنچیز است 

  عنی: ثم نفخ فیه أخری فاذاهم قیام ینظرون.بدانند اینست م
االرض بنور ربها و  دوم در زمني قالب و آسمان روح عقل و شرع آمد: اینست معنی: واشرقت ةو حاکم در نشأ

مبدل جئی بالنبیني پس زمني ظلمانی را بزمني نورانی مبدل کردند و آسمان طبیعت را بآسمان روح الکتاب و وضع
  القهار الواحد السموات و برزواللهاالرض واالرض غري وم تبدلکردند اینست معنی: ی

  
  فصل

  نور گشنت ماه و آفتاب در بیان تاریک شدن کواکب و بی
بدانکه  نور کواکب عبارت از نور حواس ظاهر و حواس باطنست که هر یکی در برجی از آسمان بروح نفسانی 

س انسانی بحقیقت نور ندارد اما استفاضت نور از آفتاب میتابند و نور ماهتاب عبارت از نور انسانی است که نف
  مادون خود افاضت میکند و نور آفتاب عبارت از نور عقل است.به عقل میکند و 

مقدمات معلوم کردی اکنون بدان که پیش از ظهور نور نفس انسانی نور حواس از آسمان روح نفسانی  چون این
از عمل خود معزول میگردند: و نسانی ظاهر میشود حواس تابانست و در کار و عملست چون نور نفس ا

 و القمر از عمل خود معزول میگردد: و خسف انکدرت  و چون نور عقل ظاهر میشود نفس انسانی اذاالنجوم
القمر و چون نورالله و علم لدن که الشمس و د و بمثابه یکچیز میگردند: و جمعمستفیض با مفیض جمع میشون

  وحی است ظاهر میشود عقل از عمل خود معزول میگردد: اذا الشمس کورت.عبارت از الهام و 
  
  



 

 

۱۴۵ 
 

  
  
  باب

  در سخن اهل تناسخ
میگویند و هرچیز که صفت » سماء«بدانکه اهل تناسخ میگویند که عرب هرچیز را که صفت فوق دارد آن را 

  میگویند پس ارض و سماء اضافی و اعتباری باشد.» ارض«تحت دارد 
معلوم کردی اکنون بدانکه لطایف چیزها صفت فوق دارد و کثایف چیزها صفت تحت دارد مقدمات  چون این

چون جسم لطیف که بنسبت جسم کثیف بود جسم لطیف را جای باالی جسم کثیف بود پس ملکوت که 
  اوىل عالم ملکوت فوق عالم ملک باشد.  و ملک که بحقیقت کثیف است بطریق بحقیقت لطیف است
دمه معلوم کردی اکنون بدانکه از این هردو مقدمه الزم آید که ملکوت هر چیز سمای آنچیز چون این هردو مق

  باشد.
خواب بیدار میشوند و در نشأت دوم از دو خواب بیدار شوند و در نشأت سیم  پس در نشأت اول از یک«.... 

با تمام پیوندند و بکمال خود از سه خواب بیدار شوند و در چهارم از چهار خواب بیدار شوند و در این بیداری 
رسند و خدای را بحقیقت بشناسند و معلوم کنند که وجود و حیات خدای راست و ذات و صفات آن اوست و 

ت اول و دوم و سوم ملک و ملک و مال و جاه وی راست. پس در نشأت چهارم جمله بدانند که آنچه در نشأ
آنچه زمني و آسمان را معلوم اند نه آن بوده است و  شناختهآن بودند و آنچه خدای را  اند نه خود را دانسته

آن آسمان باشد که ایشان اند نه چنان بوده است پس در این نشأت زمني نه این زمني باشد و آسمان نه  کرده
  ».السموات وبرزوالله الواحد القهاراالرض غرياالرض و بدلتیوم «اند اینست معنی:  میدانسته

  
  فصل

نشأت اول است و بصور اشیاء و محسوسات زنده است و داناست چنني میپندارد که علم جز این  بدانکه هرکه در
نیست و آنچه میباید دانسنت دانست. پس نفخه اول از جهت اینست که تا از آن غرور و پندار بمريد و از آن 

چنني میپندارد که علم جز خواب بیدار شود و هرکه در نشأت دوم است و بصور و طبایع اشیاء زنده  است و دانا 
این نیست و آنچه میباید دانسنت دانست پس نفخه دو از جهت آنست که تا از این غرور و پندار بمريد و از این 
خواب هم بیدار شود و هرکه در نشأت سوم است و بصور و طبایع و خواص اشیاء زنده داناست چنني میپندارد 

سنت دانست پس نفخه سوم بجهت آنست که تا از این غرور و پندار هم که علم جز این نیست و آنچه میبایست دان
طبایع و خواص و حقایق اشیاء زنده و بمريد و از این خواب نیز بیدار شود و هرکه در نشأت چهارم است و بصور 

و داناست و بیقني و برهان و کشف دانست که وجود یکی بیش نیست و آن وجود خدایست و بنهایت علم رسید 
علم تا باینجا بیش نیست چنني میپندارد که این وجود را چنانکه این وجود است دانست پس نفخه چهارم از  که

جهت آنست که تا از این غرور و پندار هم بمريد و از این خواب هم بیدار شود که این وجود را چنانکه این وجود 
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  است هیچکس ندانست و نخواهد دانست.
  فصل

  نور گشنت ماه و آفتاب در بیدر تاریک شدن کواکب و 
بدانکه کواکب عبارت از مبادی و اجزاء نور است و ماه عبارت از متوسط است از کل استفاضه میکند و بر 
اجزاء افاضه میکند چون این مقدمات معلوم کردی اکنون بدان که چون نور آفتاب که نور کل است ظاهر شود و 

و اذا «شود متعددی نماند  کب و نور ماه و نور آفتاب محومنبسط گردد و وحدت نور پیدا آید نور کوا
و » و جمع الشمس والقمر«و مستفیض به مفیض پیوندد » القمر خسف«و متوسط نماند و » انکدرت النجوم

یعرف » اذا الشمس کورت«چون مستفیض با مفیض یکی شود نه از افاضات اثری ماند و نه از استفاضه 
ز اهل وحدت میگویند که نور یکی هستی اما این نور وقتی منتشر است و از چندین بالتأمل. بدانکه بعضی هم ا

تابد چون این مقدمات معلوم کردی اکنون  مجتمعست و از یک دریچه بريون می هزار دریچه بريون بتابد و وقتی
  تابد نمودار آن نور آفتاب است. آننور مجتمعست و از یک دریچه می بدانکه وقتی

  
  فصل

مقدمات معلوم کردی اکنون بدانکه جسم عناصر هر یک طبقه از اطباق ارض باشد و طبیعت عناصر  چون این
یک طبقه از اطباق ارض باشد و روح حیوانی یک طبقه از اطباق سما باشد و قالب انسانی یک طبقه از طبقات 

ه از طبقات ارض ارض باشد و روح انسانی یک طبقه از طبقات سما باشد و اجرام افالک سیارات یک طبق
باشد و نفس فلکی یک طبقه از طبقات سما باشد و فلک ثابتات یک طبقه از طبقات ارض باشد و نفس فلک 

االفالک  بقه از اطباق ارض باشد و نفس فلکاالفالک یک ط یک طبقه از اطباق سما باشد و فلکثابتات 
 باشد و امر خداوند در این سماوات و پس هفت طبقه آسمان و هفت طبقه زمني -یک طبقه از اطباق سما باشد

االرض مثلهن یتنزل االمر  وات ومنالذی خلق سبع سم و عروج میکند اینست معنی:  الله ارضني نزول میکند
  بینهن 

  و آسمان و زمني را آدم و حوا خوانند پس آسمان و زمني هفت نوع آمد و آدم و حوا هفت نوع باشد.
  
  فصل

را معلوم کردی اکنون بدان که انسان زمني چهارم است و در آخر عالم طبیعت و  چون هفت آسمان و هفت زمني
ظلمتست و در اول عالم عقل و نور افتاده است و از اینجاست که انسان مرکب از عقل و طبیعت و نور و ظلمت 

علوی تواند  آمده پس سعادت انسان آنست که از طبیعت و ظلمت بريون آید و خود را تمام نور گرداند تا بعالم
پیوست که بهشت جاودانست و شقاوت وی آنست که از عقل و نور بريون آید و خود را تمام ظلمت گرداند تا 

النور والذین کفروا  الظلمات اىل الذین آمنوا یخرجهم من ه دوزخ است اینست معنی: الله وىلبعالم سفلی پیوندد ک
  النارهم فیها خالدون. اولئک اصحاب الظلمات النور اىل الطاغوت یخرجونهم من اولیائهم



 

 

۱۴۷ 
 

و از اینجاست که آدمی را قلب آدم گفتند از جهت آنکه قلب در میان باشد و بر کل اجزا دانا باشد و کل اجزا را 
  بر احوال قلب اطالع نباشد اما قلب را بر احوال اجزا اطالع باشد.

  
  فصل
اند و یک  بش  اقلیم مالئکه و عقول و ارواحک جانچون معلوم کردی که انسان اقلیم چهارمست اکنون بدانکه ی

جمله در انسان جمعند یعنی تمام  اند و از اینجاست که این رش اقلیم شیاطني و شهوات و طبایعجانب دیگ
خالیق این هفت اقلیم در اقلیم چهارم که وجود انسانند جمعند بدین سبب انسان بر سه قسم است: بعضی میل 

ت و طبایع کردند و اینها اصحاب شمال و اهل دوزخند و بعضی میل باقلیم مالئکه و باقلیم شیاطني و شهوا
عقول و ارواح کردند و اینها اهل یمني و اصحاب بهشتند و بعضی از هر هفت اقلیم بگذشتند و بحضرت حق 

مینند یا اصحاب اند و انسان از این سه قسم بريون نیستند یا اصحاب ی سیدند و اینها سابقان و اهل اللهتعاىل ر
 ةالمشئم حابوأص ةالمیمن مااصحاب ةالمیمن فأصحاب ةند اینست معنی: وکنتم ازواجا ثلثشمالند یا سابقان

  المقربون. والسابقون السابقون اولئک ةالمشئم اصحابما
  
  فصل

  در بیان تبدیل زمني و طی آسمان
اقلیم گذشت دو زمني را تبدیل کرد و دو بدانکه هرکه از یک اقلیم گذشت یک زمني را طی کرد و هرکه از دو 

و بعلت اول  آسمانرا طی کرد همچنني تا هفت اقلیم گذشت تمام ارضني را تبدیل کرد و تمام سماوات را طی کرد
االرض غرياالرض  او ظاهر شد اینست معنی: یوم تبدلالوجود است رسید و خدای بر  و فاعل مطلق که واجب

  القهار. و اینست معنی: والسموات مطویات بیمینه. الواحد  والسموات وبرزواالله
  
  باب

  در سخن اهل وحدت
که فرود وی باشد  و این  ۀبه مرتببدانکه بنزدیک اهل وحدت سما عبارت از چیزیست که علوی و مفیض باشد 

  فیض رساننده شاید که از عالم اجسام باشد و شاید که از عالم ارواح باشد.
که باالی ویست و این فیض قبول کننده  ۀنسبت سفلی و مستفیض باشد از مرتبکه بو ارض عبارت از چیزی است 

شاید که از عالم اجسام بود و شاید که از عالم ارواح بود پس یکچیز شاید که هم ارض و هم سما باشد و بدین 
  سبب سما و ارض را آدم و حوا خوانند.

و سما باشد و از ارواح هم ارض و سما باشد چنانکه  مقدمه معلوم کردی اکنون بدانکه از اجسام ارض چون این
  میفرماید: 



 

 

۱۴۸ 
 

لقا الیعلمون الله تعاىل خ ةمشحون ةالدنیا ثلثني مر ا ثلثون یوما مثل ایامالشمس فیهةالله تعاىل ارضا بیضاء مسري ان
  الله تعاىل خلق آدم و ابلیس. االرض وال یعلمون یعصی فی

  م است.و این زمني بیقني نه زمني عالم اجسا
چون معلوم کردی که این مفیض بهر نوعی که هست سماست و مستفیض بهر نوعی که هست ارض است پس بر 

خلق سبع سموات داللت نمیکند بر آنکه بغري این تواند بود نمعلوم  این تقدیر عده سماوات و ارضني کسی را
  هفت دیگر نباشد.

  
  فصل

قبل از مرتبه سماست پس حوا قبل از آدم باشد ارض مرتبه بدانکه اگرچه سما مفیض و ارض مستفیض است اما 
اگرچه هرگز نبود که ارض نبود و سما نبود زیرا که همیشه ارض بود و سما بود اما مرتبه ارض پیش از مرتبه 

  چنانکه میفرماید: ن. والقلم و مایسطرون  » قلم«میکند و آنگاه ذکر » ن«سماست و از اینجاست که اول ذکر 
کننده یا آنچه از میان ایشان پیدا  اند یا فیض قبول بريون نیستند: یا فیض رساننده ت از این سه قسمتو موجودا

  آیند.
  
  فصل

  در بیان تبدیل آسمان و زمني
  بدانکه انسان را چهار نشأ است و نفخ صور چهار نوبتست زیراکه موت و حیات چهار نوبتست:

ع اشیا مرده است و در نشأت دوم بصور و طبایع اشیا زنده است و در نشأت اول بصور اشیا زنده است  و از طبای
از خواص اشیا مرده است و در نشأت سیم بصور و طبایع و خواص اشیا زنده است و از حقایق اشیا مرده است 

مله در خواب غفلت و ظلمت و در نشأت چهارم بصور و طبایع و خواص و حقایق اشیا زنده است. و در اول ج
بعض و جمله در نصب و خیال و غرور و پندارند چنني میدانند تمام که مگر  وقند: ظلمات بعضها فا و جهالت

  وجودی و حیاتی و ذاتی و صفاتی دارند و ملکی و فلکی دارند نمودار آن نور نور آفتابست.
  ست.تابد نمودار از آن نور کواکب ز این چندین هزار دریچه بريون میو وقتی که آن نور متفرقست و ا

دین هزار دریچه بريون تابد و مقدمه معلوم کردی اکنون بدانکه چون آن نور متفرق باشد و از چن چون این
  انکدرت اذاالنجوم

  
  فصل
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  در بیان زمني قیامت
بدانکه زمني قیامت عبارت از زمینی است که اهل قیامت را روز قیامت در آن زمني جمع کنند و خلق عالم جمله 

جدا کنند  الجمع و در آن زمني حق را از باطل ید که: یوم یجمعکم لیوماشند چنانکه میفرمادر آن زمني حاضر ب
ا شود چنانکه ها آشکار الفصل و در آن زمني جمله پوشیدگی الفصل وماادریک مایوم چنانکه میفرماید: لیوم

بماکسبت فس ن م تجزی کلألیویک بدهند چنانکه میفرماید: السرائر و در آن زمني جزای هر میفرماید: یوم تبلی
  السعري. و فریق فی ةالجن دا شود چنانکه میفرماید: فریق فیالیوم و در آن زمني بهشتی و دوزخی پی الظلم

مقدمات الزم آید که زمني قیامت جز وجود انسان نباشد از  مقدمات معلوم کردی اکنون بدانکه از این چون این
در این زمني وجود » القیامه یوم« وجود انسان پس دارد اال در زمنيجهت آنکه قیام در هیچ زمینی دیگر تصور ن

» الجمع یوم«اال در زمني وجود انسان پس  انسان بود و خلق عالم در هیچ زمینی امکان ندارد که حاضر شوند
 در» الفصل یوم«اال در زمني وجود انسان پس  زمني وجود انسان باشد و حق از باطل در هیچ زمینی جدا نگردد

یوم «در زمني وجود انسان پس ها در هیچ زمینی آشکارا نشود اال  ن باشد و پوشیدگیزمني وجود انسا
اال در زمني وجود انسان پس  در زمني وجود انسان باشد و در هیچ زمني جزای هرکس بهرکس نرسد» السرائر تبلی

  در این زمني وجود انسانست.» الدین یوم«
  
  فصل

  در بیان زمني عرفات
که زمني عرفات زمینی است که جمله خالیق عالم که قصد حج و بیت کعبه دارند روی در آن زمني دارند و بدان
سفرند تا بدان زمني رسند و چون بدان زمني رسیدند سريوسفر ایشان تمام سعی و کوشش هرچه تمامرت در سريوب

سفر بکعبه رسیدند و از آن سريو ند وشد پس اگر در آن زمني روز عرفه را دریافتند حج گزاردند و حاجی شد
و هرکو در آن » الحج العرفه فقد ادرک ادرک من«حاصل کردند چنانکه میفرماید: متع گشتند و مقصود از سفر تم

اردن و حاجی نتوانستند شدن و از آن سفر برخورداری نیافتند و ززمني روز عرفه را درنیافت حج نتوانستند گ
  مقصود از آن سفر حاصل نکردند.

مقدمات الزم آید که وجود انسان زمني عرفات باشد زیرا که  مقدمات معلوم کردی اکنون بدانکه از این چون این
انسان رسیدند سريوسفر  به مرتبهانسان رسند و چون  به مرتبهسفرند تا جمله موجودات علوی و سفلی در سريو

که معرفت خداوند است دریافتند بکعبه مراد  جمله تمام گشت اگر در زمینی که زمني وجود انسانست روز عرفه را
رسیدند و حج گزاردند و حاجی شدند و مقصود از سفر حاصل کردند و اگر در این زمني که وجود انسانست روز 

  عرفه را که معرفت خداوند است درنیافتند بکعبه مراد نرسیدند و مقصود از سفر حاصل نکردند.
  
  فصل



 

 

۱۵۰ 
 

  عستدر بیان آنکه حج گزاردن چند نو
قصد کردن مخصوص است یعنی االطالق و در شریعت  در لغت عرب قصد کردن است علی» حج«بدانکه معنی 

تعاىل و تقدس و در حقیقت هم قصد کردن مخصوصت یعنی قصد خداوند خانه تعاىل و  خدای ۀقصد خان
  تقدس.
کی در ت: یکی در آفاق و یمقدمات معلوم کردی اکنون بدانکه خداوند را تعاىل و تقدس دو خانه اس چون این

السالم برآورده است و آن در مکه است. و آنکه در  نبینا و علیه ایست که ابراهیم علی  انفس. آنکه در آفاقست خانه
» أسکنه ىل بیتا حتی یا موسی فرغ«السالم خطاب کرد که:  بنده مؤمن است چنانکه بموسی علیهانفس است دل 

تو از جا و مکان منزهی ترا خانه کجا باشد و کدام خانه الیق تو باشد؟ السالم گفت: خداوندا  موسی علیه
  ».انما یسعنی قلب عبدی المؤمنالیسعنی ارضی والسمائی و«فرمود: خداوند 

آن خانه که در آفاقست از عالم خلق است و این خانه که در انفس است از عالم امر است آن خانه آب و گلست و 
انه صورتست و این خانه معنیست آن خانه محدود است و این خانه نامحدود است این خانه جان و دلست آن خ

ابراهیم منور  ۀرت کرد و این خانه را خداوند خانآن خانه جماد است و این خانه حیاتست آن خانه را ابراهیم عما
وم باشد. تا زائر بقدر شرف و مرتبه مزور باشد چنانکه قدر و شرف علم بقدر و شرف معل ۀکرد شرف و مرتب

  سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم.
  
  فصل

  بدانکه: حجی است در شریعت و حجی است در طریقت و حجی است در حقیقت.
  آن حج که در شریعت است معروف است و همان رسیدن است بزمني عرفات و بخانه خدای که در آفاقست.

س است و همان رسیدن است بحقیقت خود و خود و آن حج که در طریقت است رسیدن بخانه خدای که در انف
را شناخنت است. آنجا سفر در ظاهر و اینجا سفر در باطن است. آنجا قطع منازل بر است و اینجا وصل مقامات 

  بحر است. 
وند خانه رسید و از به خداوند خانه است چنانکه ابراهیم چون به خداو آن حج که در حقیقت است رسیدن 

لسموات وجهی للذی فطرا د رسید آواز برآورد که: انی وجهتخالص یافت و بعالم توحی کثرت و هستی خود
  المشرکني واالرض حنیفا و ما أنا من

باید کرد و در حج طریقت ترک ظاهر خود میباید کرد و در حج حقیقت  ترک  و در حج شریعت ترک شهر خود می
  العالمني ربذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لهستی خود میباید کرد: ا

در حج شریعت سفر را بر حضر برگزیدن است و در حج طریقت باطن را بر ظاهر ترجیح دادن است و در حج 
  هستی خود را بر نیستی خود اختیار کردن است. و آن عزیز از سر همني نظر فرموده:قت یحق

  رباعی



 

 

۱۵۱ 
 

 تا هست غم خودت نبخشایندت
 تا از خود و هر دو کون فارغ نشوی

  

 ننمایندت توهست هیچ تا باتو 
 خواجه که نگشایندت در مزن ای این

  

  الله و حسن توفیقه بعون ةتمت الرسال
ایست از قرای  که قریه» تعز«سه در بلده  و در سنه یکهزار وسی االوىل  نسخه را در تاریخ غره شهر جمادی این

ند مستنسخ را در نبشنت کمال مسوده نمود وقتی که تفرقه خاطر از همه جهات در کمال بود و خداو» یمن«
بر این صحایف رقم  ۀلهذا نمون آن صعب مینمود. نظر از کلمات بود و قطع فاتر خواهان ایناستعجال و خاطر 

  .زده گردید امید که باعث دعای خري گردد.
  یزیتربمسوده محمد صادق ناظم 

  در هامش: ظاهراً که در عرض دوازده روز نوشته شده باشد.


