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  بسم اللّه الرحمن الرحیم

  .علی خري خلقه محمد و آله الطیبني الطاهرین و الصلوة. الحمدللّه رب العالمني و العاقبة للمتقني
از ایـن  -کثرهم الله -خادم فقرا، عزیز بن محمد نسفی، که جماعت درویشان چنني گوید، اضعف ضعفا و: اما بعد

جمع کن و بیان  ای بیچاره درخواست کردند که در معرفت عالم کبري و عالم صغري و در معرفت مبدأ و معاد، رساله
و بیان  .کن که مبدأ هر یک جداست، یا مبدأ جمله یکی است و معاد هر یک جداست، یا معاد جمله یکی است

. و بیان کن که اول نزول است، آنگه عروج؛ یا اول عروج است، آنگه نـزول. کن که نزول چیست و عروج چیست
تـرجیح سـخن » از خـود«که نقل کنی، بی میل و تعصـب نقـل کنـی و  ای و درخواست کردند، که سخن هر طایفه

  .، نقل کنیگفته اند چنانکههیچیک نکنی، 
مطـول بـود؛ التمـاس کردنـد کـه اختصـاری کـن، آن . رسالۀ مبدأ و معاد نام نهادم» دم،چون آن رساله را تمام کر«

  .مختصر را ایجاز کردم، و زبدة الحقایق نام نهادم و از خدای تعاىل خواستم تا از خلل نگاه دارد
  .نیبو ما توفیقی اال بالله علیه توکلت و الیه ا. و این مختصر مبنی است بر دو باب. انه علی ذلک قدیر

  
  باب اول

  .و این مشتمل است، بر سه اصل. »است«در معرفت عالم کبري 
  .در سخن اهل شریعت: اصل اول
  .در سخن اهل حکمت: اصل دویم
  .در سخن اهل وحدت: اصل سیم

  
  باب دویم

  .در معرفت عالم صغري، و این باب هم مشتمل است بر سه اصل
  .در بیان انسان و مراتب انسان: اصل اول
  .در بیان آنکه انسان صغري نسخه و نمودار انسان کبري است: یماصل دو
  در بیان آنکه سلوک چیست؟ و نیت سالک در سلوک چیست؟: اصل سیم



۴ 

  باب اول

  در معرفت عالم کبري

  .که عالم، اسم جواهر و اعراض است -اعزک الله تعاىل فی الدارین -بدان
از جواهر و اعراض را هم عالم گویند و عالم در قسـم اول  مجموع جواهر و اعراض را عالم گویند و هر نوعی را

اضـافات و اعتبـارات بـه اسـامی مختلـف ذکـر » سـبب«بـه  و این دو عالم را. بر دو قسم است، غیب و شهادت
و  ملکوت و عالم اجسام و عالم ارواح و عالم محسوس و عالم معقـول ملک و عالم خلق و عالم امر و. اندِّکرده

  .و مراد از این جمله همني دو عالم است. عالم ظلمانی و مانند این گفته اندی و عالم نوران
  

  فصل
لم را انسـان کبـري، و گویند و تمامی عاِّرا انسان صغري و عالم صغري میتبدان، که  عالم را بدانستی،» چون معنی«

  .عالم کبري می گویند
  !ای درویش

سخه و نمودار عالم کبريی، و هرچه در عـالم صـغري هسـت، در تو ن. تو عالم صغريی؛ و تمام عالم، عالم کبري است
  .عالم کبري هست و هرچه در عالم کبري هست، در عالم صغري هست

  !ای درویش
و ظاهر و باطن عالم کبري . تا اول و آخر عالم کبري . و ظاهر و باطن خود را بشناس. خود را بدان» اول و آخر«تو 
  . و بشناسی» بدانی«را 

  !ای درویش
  ».و بشناسد«باید که خود را چنانکه هست بداند » و بشناسد«هست بداند  که چیزها را چنانکه می خواهدهرکه 

  
  فصل

و آن جوهر که اول عالم کبـري . چنانکه اول عالم صغري یک جوهر است. بدان، که اول عالم کبري، یک جوهر است
ر ایـن و هرچیز که د.  است، تخم عالم صغري استچنانکه آن جوهر که اول عالم صغري. است، تخم عالم کبري است

  .»است«، به یقني بدان که آن چیز در تخم ایشان بوده دو عالم پیدا آمد و می آید» هر«
در عـالم » کـه«و هـر چیـز . ، اکنون بدان، که جوهر اول عالم صـغري، نطفـه اسـتکردیچون این مقدمات معلوم 

موجـود  محال است چیزی کـه در نطفـۀ عـالم صـغري موجـود نبـود، و. صغري موجود شد، در نطفۀ وی موجود بود
  .شود

اما اگـر  .کرده اندعالم کبري اختالف » اول«بدانستی، اکنون بدان که در جوهر » را«چون جوهر اول عالم صغري 
  .تحریر مبحث کنند و به انصاف در این بحر غوص کنند، به یقني خالف برخیزد

که تخم عالم کبري است، روح اول است و هـر چیـز کـه در عـالم بـوده و هسـت و که جوهر اول، : گویندِّبعضی می
  .موجود بود و این طایفه اهل شریعتند ، جمله در آن روحبودخواهد 



۵ 

جملـه  بـود،عالم کبري ، عقل اول است و هر چیز که در عالم بوده و هست و خواهـد  جوهر اول می گویند،بعضی 
  .اهل حکمتند و این. در آن عقل اول موجود بود

و هر چیز که در عالم بـود و هسـت . که جوهر اول که تخم عالم کبري است، هیوالی اول است: می گویند و بعضی
  .اهل وحدتند موجود بود، و این در آن هیوالی بود،و خواهد 

عـالم » نایـ«و تـا عـالم باشـد، ایـن سـه طایفـه در  .بوده انـد» در این عالم«و تا عالم بوده است، این سه طایفه 
  .می آیدباشند، و سخن این هر سه طایفه در سه اصل بشرح 
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  اصل اول

  .در سخن اهل شریعت در بیان عالم کبري که حق تعاىل عالم کبري را به چه طریق پیدا کرد

  
موجود قدیم، اول نـدارد و . ؛ یکی موجود قدیم و یکی موجود حادثمی گویندبدان، که اهل شریعت دو موجود 

از اینکـه موجـود از دو حـال خـاىل . ظـاهر اسـت و دروی خفـایی نیسـت سـخنو ایـن . اول دارد موجود حادث
 و چـون هـر دو موجـود را دانسـتی،. حـادث  باشـد، و اگـر. قدیم  نباشد، یا او را اول باشد یا نباشد؛ اگر. نباشد

م اسـت و عـالم، غـري و خـدای، غـري عـالمـی خواننـد حادث را عالم  و می گویندبدان که موجود قدیم را خدای 
موصوف اسـت، بـه صـفات سـزا و  صانعو . خدای، صانع عالم است و عالم، مصنوع خدای است. خدای است

به نزدیک اهل شریعت، موجود مختار است در آن وقت که خواست، » این صانع«و . منزه است از صفات ناسزا
  .رداندعالم را موجود کرد و باز در آن وقت که خواهد، عالم را معدوم گ

که صانع عالم تعاىل » را«، که اول چیزی می گویندچون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که اهل شریعت 
چون خدای تعاىل خواسـت کـه عـالم ملـک و ملکـوت  و تقدس بیافرید، جوهری بود که نام آن جوهر، روح اول

آنچه زبده و خالصۀ آن جوهر بود بر سـر . بیافریند، بدان جوهر نظر کرد، آن جوهر بگداخت و به جوش آمد» را«
حـق تعـاىل، از آن » پـس«. بود، دربن نشست، بر مثال دردی قنـد و آنچه دردی و کدروت. آمد، بر مثال زبدۀ قند

عالم ارواح را سیزده قسم گردانید، . زبده، مراتب عالم ارواح بیافرید، و از آن دردی مراتب عالم اجسام پیدا آورد
اول چهارده قسم میشوند و دلیل بر آنکه مراتب عالم ارواح، سـیزده اسـت، آن اسـت کـه مراتـب  چنانکه با جوهر

  .و ظاهر عنوان باطن است و ملک نمودار ملکوت است. عالم اجسام سیزده است
  »!ای درویش«
آفریدن ملک بر مثال ملکوت است، و اساس ملکوت بر مثال جـربوت اسـت، تـا از ملـک اسـتدالل » گفته اند«
  .ند به ملکوت و از ملکوت استدالل کنند به جربوتکن
  

  فصل
  در بیان روح و عالم ارواح و مراتب آن

در مرتبه نبات بالطبع، و در مرتبه حیوان باالختیـار، و در . و محرک جسم است .جوهر بسیط استبدان، که روح 
ف است و قابـل تجـزی و تقسـیم بدان، که روح جوهری لطی نمی کنیفهم  و اگر این عبارت. مرتبه انسان بالعقل

و . امر است و جسم، جوهر کثیف است و قابل تجزی وتقسیم است» عالم«نیست و از عالم امر است؛ بلکه خود 
  .اکنون، مراتب عالم ارواح رابدان .از عالم خلق است؛ بلکه خود عالم خلق است

. زبده بگداخت، و به جوش آمـد» آن«. کرد که عالم ارواح را بیافریند، به آن زبدۀ نورانی نظر چون خدای تعاىل
و از زبده . و از زبده و خالصۀ آن باقی، ارواح اولوالعزم بیافرید. ، روح خاتم االنبیا بیافرید از زبده و خالصۀ آن

و خالصـه آن بـاقی، ارواح  و از. و خالصـۀ آن بـاقی، ارواح انبیـا  و از. و خالصۀ آن باقی، ارواح رسـل بیافریـد
و خالصـۀ آن بـاقی،  و از. و خالصـۀ آن بـاقی، ارواح زهـاد  و از. »و از خالصۀ آن باقی ارواح عارفـان«. اولیا 

و از آن « و از زبده و خالصـۀ آن بـاقی، ارواح بـددینان و از زبده و خالصۀ آن باقی، ارواح مؤمنان. ارواح عباد 
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و بـا هـر روحـی چنـدین  .باتـات بیافریـدو از آن پس ارواح حیوانـات، و از آن پـس ارواح ن. »پس ارواح کافران
  .عالم ملکوت تمام شد. مالئکه بیافرید» هزار«
  

  فصل
  .در بیان مراتب عالم اجسام

آن دردی . بــدان، کــه چــون خــدای تعــاىل، خواســت کــه عــالم اجســام را بیافرینــد، بــدان دردی ظلمــانی نظــر کــرد
و از زبـده و خالصـۀ آن بـاقی، آسـمان  .یـدعـرش بیافر» دردی«از زبده و خالصۀ آن . بگداخت و به جوش آمد

و خالصـۀ آن  و از و از زبـده و خالصـۀ آن بـاقی آسـمان پـنجم و از زبده و خالصۀ آن باقی، آسـمان ششـم هفتم
و از زبده  و از زبده و خالصۀ آن باقی آسمان دویم و از زبده و خالصۀ آن باقی، آسمان سیم باقی، آسمان چهارم

 و از زبده و خالصۀ آن بـاقی، عنصـر آب و از زبده و خالصۀ آن باقی، عنصر هوا اول و خالصۀ آن باقی، آسمان
  .مفردات عالم ملک تمام شد»پس« عنصر خاک» باقی«و از زبده و خالصۀ آن 

 چهارده ملک، و چهـارده ملکـوت و مرکـب سـه آمـد،. مفردات عالم ملک و ملکوت بیست و هشت آمد» پس«
  .حیوان نبات و جماد،

  »اسم و فعل و حرف«و کلمه سه آمد، . مفردات حروف تهجی بیست وهشت آمدندهمچنني 
  !ای درویش

سخن در آن است که اول عالم ارواح  .هشت اندکه مفردات ملک و ملکوت، بیست و در این هیچ سخن نیست، 
و دیگـر آنکـه یا هر دو مجـامع اسـت،  ارواحاست و بعد از آن عالم اجسام، یااول عالم اجسام است، آنگاه عالم 

ول مرتبۀ اعلی پیدا آمد و به مراتب، به مرتبۀ اسفل رسید، یا اول مرتبۀ اسفل پیدا آمد و به مراتب، به مرتبه اعلی ا
  .تا بر تو مکشوف، گردد تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نماینم. کن» بسیار«سخن، تأمل  در این. رسید

عـرش، مقـام روح خـاتم انبیـا . »هـر یـک در مقـام خـود«گرفتنـد، مقام  مراتب ارواح، در مراتب اجسام هر یک
و آسمان هفـتم مقـام ارواح رسـل شـد و صـومعه و خلوتخانـۀ ایشـان  .و صومعه و خلوتخانۀ ایشان گشت. »شد«

گشت و آسمان ششم مقام ارواح انبیا گشت و صومعه و خلوتخانۀ ایشان شد و آسمان پـنجم مقـام ارواح اولیـا و 
ن چهارم مقام ارواح اهل معرفت و صومعه و خلوتخانۀ ایشان شد و آسمان انۀ ایشان شد و آسماصومعه و خلوتخ

سیم مقام ارواح زهاد و صومعه و خلوتخانۀ ایشان شـد و آسـمان دویـم مقـام ارواح عبـاد و صـومعه و خلوتخانـۀ 
  .ایشان شد و آسمان اول مقام ارواح مؤمنان و صومعه و خلوتخانۀ ایشان شد

یعنی ارواح باقی آدمیان و ارواح حیوانات و ارواح نباتات و  -تمام شد و چهار مرتبۀ دیگر که باقی مانده نه مرتبه
و طبایع اسفل السافلني است و هـر یـک را از افـراد  ].سفلی اندو اینها از عالم  علوی انداینها نه از عالم  -طبایع

  .می باید کردنزول  ارواح، از اعلی تا به اسفل به این مرتبۀ اسفل السافلني
و . رسـید مـی بایـدو بمقـام اول خـود  می بایـد کـردو باز از اینجا عروج  .می باید شدو خودشناس و خداشناس 

شـد ترقـی ممکـن  عروج هر یک تمام گردد و دایرۀ هر یک تمام شود و چون دایره تمـامرسد،  چون به مقام اول
و اگـر . از مقام خود گذشـنت ممکـن نیسـت ندن ممکن است ودر راه ما» اما«. نبود، ترقی تا بدینجا بیش نیست

  .در راه ماندن ممکن نبودی، انزال کتب و ارسال رسل، عبث بودی
چون عالم ارواح و عالم اجسام بیافرید، آنگاه معادن و نبات و حیوان که موالید است، پیـدا آورد و در آخـر همـه 

، و آنگاه فرزندان آدم، »و این رساله جای آن سخنان نیست«. را بیافرید و قصۀ ایشان مشهور است» حوا«آدم و 
تـا  مـی کننـدو هر یک تا به اول مقام خـود عـروج . و به بتدریج به کمال خود می رسند» می آیندو «پیدا آمدند 
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یعنی کمال هر یک آن است که سعی کنند وجد نمایند تا بـه اول مقـام خـود رسـند و در . دایره هر یک تمام شود
  .انندراه نم

  
  فصل

دین حنیف و دین قیم ایـن اسـت . و در خلق خدا تبدیل نیست. و نه کسبی خلقی اندبدان، که این چهارده مرتبه 
اگـر چنانچـه ایـن مراتـب، . و آن مراتـب ارواح اسـت. و فطرة اللّه که جملۀ آدمیان را بر آن فطرت آفریده اسـت، 

خود درگذشتی و به مقام باالتر رفتی، اولیـا بـه کسـب  ممکن بودی که هر کس به کسب از مقام اول کسبی بودی
و رسل به مقام اولوالعزم و اولوا العزم بـه مقـام خـاتم انبیـا علـیهم » رسل« و انبیا به مقام.به مقام انبیا رسیدندی

  ».الصلوة و السالم رسیدندی
ممکن مقام خود گذشنت  ماندن ممکن است اما از در راه» لکن«و  .و در همه مقامات همني ترقی، ممکن بودی

  .نیست
  !ای درویش
نمی و مراتب ارواح را دانستی، که هر یک را چنانکه آفریدند، آفریدند، و از مقام معلوم خود » مقام«اینچنني که 

ارواح چون به این عالم آیند، گفتار و کردار ایشان همچنني باشد و هر یک را مقداری معلوم باشد، که از  .گذرند
کـه از آن در «یعنی هر روحی که بدین عالم آید او را حدی پیـدا و مقـداری معلـوم باشـد، . د گذشتآن در نتوانن
یعنی چند در قالب بماند، و چند نفس زند و چند خورد و چه خورد و چـه گویـد و چنـد گویـد و . »نتواند گذشت

  .چه آموزد و چند آموزد
رخت بجنبد و چیزی در دل کسی بگذرد، بی علم و ارادۀ ندارد، که برگی بر د در جملۀ کارها چنني میدان، امکان

  .خدای
  !ای درویش

اما «. که آدمی در کارها مجبور است نمی گویند، اگر چه اهل شریعت به زبان می آید یبدین سخن شبهات بسیار
ق چون نزدیک ایشـان هرچـه اسـت بـه علـم و ارادۀ حـ. »که آدمی مجبور باشد می آیداز این سخنان ایشان الزم 

پس جملۀ آدمیان در اقوال و افعال مجبور باشند . و ارادت حق چیزی پیدا آید است، و امکان ندارد که برخالف
. و این سخن بنابر آن است که معلوم تابع علم است یا علم تابع معلوم؟ و نزدیـک ایشـان معلـوم تـابع علـم اسـت

آنچنانکه خدای در ازل دانسته باشد، . وانند گذشتکه از آن در نت. پس هر چیز که باشد او را مقداری باشد معلوم
  .چنان باشد

تحصیل علم و . پس اقوال و افعال مردم را مقداری معلوم نباشد. و به نزدیک اهل حکمت علم تابع معلوم است
نیکـی و بـدی . ، علم و مال بـیش حاصـل کنـد»کنند«هر چند سعی بیش . تحصیل مال به سعی آدمی تعلق دارد

و جملۀ کارها چنني میدان که سخن دراز شد و از مقصـود دور  و بسیار خوردن به اختیار وی باشد کردن و اندک
  .افتادیم

  
  فصل

بدان، که روح هر که در مقام ایمان مفارقت کند، بازگشت او به آسمان اول باشـد و روح هـر کـه در مقـام عبـادت 
هـر یـک در هـر مقـام کـه  .ت همچنـني میـدانو در جملـۀ مقامـا. مفارقت کند بازگشت او به آسـمان دویـم باشـد
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و نتوانـد «مفارقت کند بازگشت او به اهل آن مقام باشد و حیفی عظیم باشد کـه کسـی بـه مقـام اول خـود نرسـد 
  .»رسید

ایمـان نرسـد، بازگشـت او بـه آسـمان  امـا آنکـه در ایـن قالـب بـه. حال این نه مرتبه چنني خواهد بود که گفته شد
  .از هر کدام مرتبه که باشدنخواهد بود؛ » اول«

  !ای درویش
و از . هرکه به مقام ایمان نرسد، و تصدیق انبیا و تقلید انبیا نکند، اگرچه صورت آدمیان دارد، معنی آدمیان ندارد

و بهایم را به عالم علوی راه نیست از جهت اینکه، عالم علوی صومعه و . از بهایم فروترحساب بهایم است بلکه 
  .ان است و جای مالئکه و اهل طهارت است؛ بی علم و تقوا به عالم علوی نتوان رسیدخلوتخانۀ پاک
  !ای درویش

از جهـت اینکـه ایـن ارواح همـه در وی بودنـد و از . روح اول را که جوهر اول است، اگر آدم گویی، هم رواست
  .ت ، سفلی شدوی بريون آوردند و فرمودند که الست بربکم؛ هرکه گفت بلی، علوی شد و هر که نگف

و آنکه بلی نگفت، امکان نـدارد کـه بـه مقـام . و هرکه گفت بلی و تقصري کرد و به مقام ایمان نرسید، سفلی ماند
  .چون جوهر اول را آدم گفتند، اگر این دردی که از وی جدا شد، حوا گویند، هم راست باشد. ایمان رسد

از » چـون بـه درخـت نزدیـک شـدند«. نزدیـک شـدند تاین آدم و حوا، در بهشت بودند، تا آنگـاه کـه بـه درخـ
بهشـت فـانی بـود و بهشـت بـاقی . پس بهشت را مراتب باشد و درخت را هم مراتـب باشـد. بهشت بريون آمدند

  .بود
اهـل  و به نزدیک اهل شریعت عالم کبري را بدین طریق، پیدا آوردند و نزول و عروج بدین طریق بود که گفته شـد

  .می گویندنزول و عروج دیگر . نزول و عروجتصوف به غري از این 
  فصل

  !ای درویش
از . که انبیا و اولیا را بیش از موت طبیعی، عروج دیگر هست ،دانستی، اکنون بدان» را«چون این نزول و عروج 

و آنچـه دیگـران بعـد از مـوت طبیعـی خواهنـد دیـد، پـیش از . می مريندجهت اینکه ایشان پیش از موت طبیعی 
و احوال بعد از موت ایشان را معاینه دست میدهـد و از مرتبـۀ علـم الیقـني بـه مرتبـۀ عـني  می بینندی، طبیع تمو

حجاب » دیگر«چون روح از جسم بريون آمد هیچ چیز . جسم استاز جهت آنکه حجاب آدمی، . الیقني مريسند
ه به روح و جسم هـر دو باشـد و و شاید ک. او نمیشود و عروج انبیا دو نوع است، شاید که به روح باشد، بی جسم

  .عروج اولیا به یک نوع باشد؛ عروج روح باشد، بی جسم
و از جهـت آنکـه  .چون این مقدمات فهم کردی، اکنون بدان، که غرض، در این موضع، بیان ایـن سـخنان نیسـت

اضـات و غرض مـا در ایـن موضـع، تنبیـه و ترغیـب سـالکان اسـت؛ تـا در ری. معراج انبیا معروف و مشهور است
بدین سعادت و دولت برسند و بعد از رضا و لقای خـدای تعـاىل،  تا. و در راه باز نمانند. مجاهدات کامل شوند

و به مقام بازگشـت او  .سالک را معاینه شود» پیش از مرگ«احوال بعد از مرگ  کدام سعادت بهرت از این باشد
  .را مشاهده افتد

  »!ای درویش«
مـی و گرنـه . حوال بعد از مرگ بر سالک معاینـه شـود و مـردم از ایـن معنـی غافلنـداین کاری عظیم است، که ا«

که شب و روز در سعی و کوشش بودندی، تا احوال بعد از مرگ، بر ایشـان مکشـوف گشـتی و مقـامی کـه  بایست
  »ایشان خواهد بود، بر ایشان معاینه شدی بازگشت
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دویم جذبه، سیم عروج، هرکه این سه مقام نـدارد، پیشـوایی و سالک سه چیز را به غایت اعتبار کند، اول سلوک، 
تا سخن «سلوک عبارت از روش است و جذبه عبارت از کشش است و عروج عبارت از بخشش است . را نشاید

  ».دراز نشود و از مقصود باز نمانیم
  !ای درویش

و . سـالک بـريون آیـدعروج اهل تصوف، عبارت از آن است که روح سالک در حـال صـحت و بیـداری از بـدن 
احواىل که بعد از مرگ بروی مکشوف خواست گشت، اکنون پیش از مـرگ، بـر وی مکشـوف گـردد و بهشـت و 
و  .دوزخ مشاهده کند و احوال بهشتیان و دوزخیان را مطالعه کند و از مرتبۀ علم الیقني به مرتبۀ عـني الیقـني رسـد

 اسـتو همچنني تا به عرش ممکن «. »برود«ه آسمان دویم ب تابه آسمان اول برود و از آن بعضی تاروح بعضی 
و . کـرد می توانداز جهت اینکه هر یک تا به مقام اول خود عروج . که برود و روح خاتم االنبیا تا به عرش رفت

اگـر در  -کننـد هر یک تا به آنجا که بروند آنچه ببینند، چون بـاز بـه قالـب آینـد، جملـه یادشـان باشـد و حکایـت
  ».و روح بعضی زیادت از این بماند؛ تا به ده روز و بیست روز ممکن است -شدصحت با

و قالب در این مدت همچـون مـرده افتـاده . آنگاه به قالب آمد. که روح من سیزده روز بماند می فرمودو شیخ، «
. ه بـودو روح چون به قالب آمد، قالب برخاسـت و خـرب نداشـت کـه چنـد روز افتـاد .نمی کرد حرکتبود و هیچ 

آنگـاه . که روح مـن ده روز بمانـد می گفتو عزیزی دیگر  -آنان که حاضر بودند -استروز دیگران گفتند سیزده 
روح هر یـک تـا بـه مقـام اول خـود  گفته شدو . و هرچه در این ده روز دیده بود جمله به یاد او بود. به قالب آمد
  ».عروج کند

. وح خاتمني یعنی خاتم انبیا و خاتم اولیا تا به عرش عروج تواند کرد، که رمی گویندهم از اهل تصوف  ای طایفه
و ما این بحـث  می گویندو چنانکه آن را از جمله زیادتی مراتب  رسانده انداعلی  مرتبۀاین طایفه والیت را به «

اگـر خواهنـد . یـمبیان کرده اوالیت را آن جا  نبوت و سرّ و سرّ. تقریر کرده ایمرا در کتاب کشف الحقایق، بشرح 
 و ایـن سـخناسـت باطن نبوت است و باطن والیت، عالم الـه  والیت،گویند که ِّاین طایفه می» .آنجا طلب کنند
  .می گرددملفوظ، معلوم 

  
  فصل

قالب هر یکی را جمع کنند و قالـب هـر یکـی را ) ی(شود، اجزا» ظاهر«چون مدت دنیا به سر آید و روز قیامت 
را  زمـني هـاو . و آسمانها را در نوردند» و از گور بريون آورند«. لبی را باز به وی درآورندتمام کنند؛ و روح هر قا

دوزخ و جملـه را در «. تبدیل کنند و جملۀ آدمیان را در عرصات قیامـت جمـع آورنـد و حسـاب هـر یکـی بکننـد
و اهـل » .در بهشـت باشـند تا جاوید«و اهل ایمان و تقوا را از دوزخ بريون آورند و به بهشت رسانند » درآورند

اهل معصیت را به قدر معصیت عـذاب کننـد و بـه » تا جاوید در دوزخ باشند«کفر و ظلم را در دوزخ بگذارند، 
  ».تا جاوید در بهشت باشند«آخر از دوزخ بريون آورند و به بهشت رسانند 

و دیگـران ایشـان را ظـاهری . انـدکرده نام » دانند و«این بود سخن این طایفه و این طایفه خود را اهل شریعت 
  .کرده اندنام 
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  اصل دویم

  در سخن اهل حکمت در بیان عالم کبري و پیدا شدن او

  
موجود قدیم را واجب . یکی موجود قدیم و یکی موجود حادث. می گویندبدان، که اهل حکمت هم دو موجود 

و موجود از این دو قسم خاىل نباشـد، یـا  می خوانندالوجود لذاته  ممکنالوجود لذاته گویند و موجود حادث را 
از غـري  خواننـد و اگـر را وجـود از خـود باشـد، او را واجـب الوجـود اگـر او. از غري  او را وجود از خود باشد یا

  .باشد، او را ممکن الوجود گویند
  .و ممکن الوجود لذاته، عالم خدای است. و واجب الوجود لذاته، خدای عالم است

و ایـن واجـب الوجـود بـه . و منـزه اسـت از صـفات ناسـزا. لذاته موصوف است به صفات سـزاو واجب الوجود 
و . عالم از ذات او صادر شد؛ چنانکه شعاع آفتـاب از قـرص آفتـاب. نزدیک اهل حکمت موجود بالذات است

وجـود چنانکه وجود معلول از وجود علت، پس تا قرص آفتاب باشد، شعاع آفتاب باشد و تا وجود علت باشـد، 
  .معلول نیز باشد

اول چیزی که از حق تعـاىل صـادر شـد،  ،می گویندچون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان، که اهل حکمت 
است؛ یعنی جوهری یکتا است و قابل تجـزی  بسیطجوهری بود و نام آن جوهر، عقل اول است و عقل جوهری 

  .در من الواحد اال الواحدو تقسیم نیست و این اصلی است نزدیک اهل حکمت که الیص
باری تعاىل و تقدس که احد حقیقی است، احد حقیقی صادر شـد و آن عقـل اول اسـت و در ایـن عقـل از پس 
کـه  رابطـه اییعنی نظر به ذات عقل و نظر به علت عقل و نظـر بـه . به اضافات و اعتبارات، کثرت پیدا آمد اول

صـادر اول سه اعتبار آمد؛ و به هر اعتبـاری از عقـل اول چیـزی میان علت و معلول است به این سه نظر در عقل 
 آنگـاه در زیـر فلـک. تا بعد از عقل اول، نه عقل و نه نفس و نه فلک پیـدا آمدنـد.  -عقلی، نفسی و فلکی -شد

باز عنصـر خـاک و . باز عنصر آب و طبیعت او . باز عنصر هوا و طبیعت او . عنصر آتش و طبیعت آتش پیدا آمد
 -می آیندآباء و امهات تمام شدند، آنگاه از این آباء و امهات، موالید سه گانه پیدا آمدند و . او پیدا شدند طبیعت

  .در آخر همه انسان پیدا آمد» آنگاه« -معادن ونبات و حیوان
ر چون انسان پیدا آمد و به کمال رسید و به عقل رسید، معلوم شد که اول عقل بوده است که هر چیـزی کـه در آخـ

پـس . که چون دایره تمام شود بـه اول خـود رسـیده باشـد. و دایره تمام شد. بوده باشد» همان«پیدا آید در اول 
و معـاد جـایی را گوینـد کـه . نسبت به آمدن مبدأ است و نسبت بـه بازگشـنت معـاد. عقل هم مبدأ است و هم معاد

به آمدن لیلة القدر اسـت و نسـبت بـه بازگشـنت و نسبت . آنجا بوده باشد؛ و باز به همان جای بازگردد یک نوبت
  .یوم القیامه است

  !ای درویش
عقل اول، قلم خدای و رسول الله است، و علت مخلوقات و آدم موجودات است و به صـفات و اخـالق خـدای 

  .که حق تعاىل، آدم را به صورت خود آفرید گفته اندآراسته و از اینجا 
بـاقی، جملـه از عقـل اول .  و تقدس همني یـک عقـل بـیش صـادر نشـداز باری تعاىل حکمتو به نزدیک اهل 

جملـه بـه امـر  .عقل اول به امـر بـاری اسـت. عقل اول فعل باری است، باقی جمله فعل عقل اولند. صادر شدند
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باری تعـاىل اسـت و عقـل  م عقل اولمعلّ. اول عالم خدای است، باقی، جمله، عالم عقل اولند عقل. اولندعقل 
  .جمله عالم استم معلّاول 

از بـاری » و عقـل اول«. ا عقـل اوللّـکـرد، اِ نمـی توانـدفـیض قبـول  هیچ یک از عقول و نفوس از باری تعاىل
  .و به فرود خود میدهد می کندتعاىل، قبول فیض 

و  می گرينـد. هر یک ید اخذ و ید اعطا دارند می دهندگريند و به فرود خود ِّمی خودهر یک از عقول از باالی 
و علـم  اسـتو منزه و مقدس  .از جهت اینکه باال ندارد .نمی گريدو  می دهدواجب الوجود » اما«و . می دهند

  .»به خود«ی دارد تو حکمت ذا
  

  فصل
 .کـرده انـداما این جوهر را به اضافات و اعتبارات، به اسـامی مختلفـه ذکـر . بدان، که عقل اول یک جوهر است
مـدرک بنده و دریا بنده کننده بود، نامش عقل کردند از جهت اینکـه عقـل هـم  چون این جوهر را دیدند که دریا

  .است و هم مدرک کننده
و چون همني جوهر را دیدند که زنده و زنده کننـده بـود نـامش روح کردنـد، از جهـت اینکـه روح، حـی و محیـی 

  .ینکه نور، ظاهر و مظهر استاست و چون همني جوهر را دیدند که پیدا کننده بود، نامش نور کردند، از جهت ا
  .و چون همني جوهر را دیدند که سبب علم عالمیان بود، نامش جربئیل کردند

  .سبب رزق عالمیان بود، نامش میکائیل کردند و چون
  .سبب حیات عالمیان بود، نامش اسرافیل کردند و چون
  .ندنامش عزرائیل نهاد می کرد،و قبض معانی  در می یافتحقایق چیزها  و چون
  .است، نامش لوح محفوظ کردند وی موجوددر  ،بود و باشددیدند که هرچه هست و  و چون

و اگر همني جوهر را بیت الله و بیت المقدس و بیت اول و مسجد اقصـی و آدم و ملـک مقـرب و عـرش اعظـم 
  .گویند، هم راست باشد

امـا هـر کـدام کـه . م و طهـارت دارنـدو جملـه علـ. و بدان، که عقول و نفوس عالم علوی، جمله لطیف و شـریفند
و در . و علـم و طهـارت وی بیشـرت اسـت. است لطیف تر و شریف ترتر است، ِّباالتر است و به عقل اول نزدیک

اسـت لطیف تر و شریف تر تر است، به فلک االفالک نزدیک افالک نیز همچنني میدان که هر کدام که باالتر و 
و در عروج، هر کدام مرتبـه کـه از . استلطیف تر و شریف تر بود،  نزدیک تردأ و در نزول، هر کدام مرتبه که به مب

سـر به بن نشیند و در عروج، صافی بـر  کدورت، نزولآنکه در  جهتبود از لطیف تر و شریف تر مبدأ دورتر بود 
ات هـر چنـد کـه میگردند و در مرکب خسیس تر می شودهر چند از مبدأ دورتر بسایط در  و اگر چنني گویند که. آید

  .میشود نیز موجه استشریف تر و لطیف تر از مبدأ دورتر میشود، 
  

  فصل
بدان، که اهل شریعت حقیقت آدمی را که مدرک جزئیات و کلیات است، و دانای خود و دانای پروردگار است، 

  ».و این اصطالح است« .می گویندو اهل حکمت، این حقیقت را نفس انسانی . روح انسانی گویند
که ارواح آدمیان، پیش از اجساد آدمیـان  می گویندچون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان، که اهل شریعت 

کـه نفـوس آدمیـان پـیش از اجسـاد  حکمت می گوینـدو اهل . چنانکه در اصل اول گفته شد. بالفعل موجود بود
  .ا پیش از اجساد بالقوه موجود بودندام. آدمیان بالفعل موجود نیستند، و محال است که بالفعل موجود باشند 
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  .و محال است که معدم صرف، موجود شود و محال است که موجود صرف، معدوم گردد
. مـی رونـدو از فعل بـاز بـه قـوه  می آیندموجود شدن و معدوم شدن چیزها عبارت از آن است که از قوه به فعل 

 خواهـد بـوددر عـالم بـود و هسـت و  هرچهشد که  مفرد مرکب میشود و مرکب باز مفرد میشود و یک نوبت گفته
و محال است که چیزی که در عقل اول موجـود نبـوده باشـد، در عـالم موجـود . جمله در عقل اول موجود بودند

گردد پس عقول و نفوس آدمیان جمله در عقل اول، بالقوه موجود بودند و هر یـک بـه وقـت خـود ظـاهر شـوند 
  .بالفعل

  !ای درویش
، که مبدأ عقول و نفوس عالم سفلی، عقل عاشر است که عقل فلک قمر است و عقل فعال نـام یندمی گوبعضی 

  .عالم سفلی و واهب الصور او است و مدبراو است 
و از این جهـت اسـت کـه  .سفلی اندمبادی عقول و نفوس عالم  -هرده -که عقول عالم علویمی گویند و بعضی 

نباشد با نفسی کـه مسـتفاد باشـد  هرگز برابرفلک قمر باشد  که مستفاد از نفسی. تفاوت بسیار است، میان آدمیان
تفاوت آدمیان از این جهت است که گفته شد، یعنی که از مبادی و از خاصـیت ازمنـۀ اربعـه هـم . از فلک شمس

و کوتـاهی عمـر و  هست، سعادت و شقاوت و زیرکی و بالدت و درویشی و توانگری و عزت و خـواری و درازی
  .ند این، جمله خاصۀ ازمنه اربعه استمان

که زمان و مکان خاصیتی عظیم دارد؛ و اثرهای قـوی، در همـه چیزهـا  کرده اندانبیا و اولیا و حکما، جمله اتفاق 
  .خاصه در انسان

  
  فصل

، که افالک و انجـم جمادنـد و حیـات و علـم و ارادت و قـدرت و سـمع و بصـر می گویندبدان، که اهل شریعت 
  .می کنندبه خاصیت  می کنندنیست و اثری که در این عالم  ارادیو حرکات ایشان ندارند 

 و حرکـاتو بصـر دارنـد،  سـمعو قـدرت و  ارادتو علـم و  حی اندافالک و انجم «، می گویندو اهل حکمت 
  .می کنندو به خاصیت هم  می کنندبه ارادت و اثری که در این عالم می کنند » .استایشان ارادی 

در ایـن عـالم . قـوی دارنـدو انجم اثرهـای  افالکو نفوس و  عقولین مقدمات بدانستی، اکنون بدان که چون ا
این چرخ گردون، آسیایی است که خـود دانـه پیـدا . سفلی جمله کارهای عالم سفلی باز بسته به عالم علوی است

، خـود مـی سـتاندو خـود جـان د می بخشو خود مريویاند و خود مريیزاند، خود جان  می کندو خود آرد  می کند
گـردش  ینکهاز جهت ا. کار اوستاحیا و اماتت  .احیای اموات کار اوست. می ستاند خودو  مال می دهدجاه و 

  .نمی دانیکه جمله چیزها در قدر حق است و معنی قدر  می شنویچندین گاه است که . آسیا به قدر حق است
  !ای درویش

علـم او کـه ازىل . مـرتادف این اسما، اسمای متبایند، نه اسمای. قدر دیگر حکم خدای دیگر است و قضا دیگر و
که کـار کـن . آنچه پیدا آورد، قدر او است و. ، قضای او استمی دانستاست، حکم او است و پیدا آوردن آنچه 

ا فهـم و اگر ایـن عبـارت ر. پس جمله کارها به قدر باشد» .می کنددر این عالم او  می کندهرچه «. خدای است
  .دیگر بگویمبه عبارت . نمی کنی

  !ای درویش
یعنی اسبابی کـه . علم او حکم او است و پیدا آوردن اسباب قضای او است و در کار آوردن اسباب، قدر او است

تـرا بـه یقـني معلـوم . و افعال این اسباب جمله به یکبار قدر او اسـت. به یکبار قضای او است در این عالم است
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پـس یقـني دانسـتی کـه . ن ندارد که چیزی در این عالم حـادث شـود، بـی اینکـه او را سـببی باشـداست، که امکا
  .بی قدر او باشد می شود،امکان ندارد که چیزی که در عالم حادث 
و اگر کسی گویـد . کسی گوید که رد قدر ممکن است، راست است اگر چون معنی قدر را دانستی اکنون بدان، که

ممکن نیسـت و رد آن  ت هم راست است از جهت اینکه رد بعضی ممکن است اما رد کّلکه رد قدر ممکن نیس
یکی عسل بسیار خـورد و دل وی گـرم  مثالً. رد قدر هم به قدر توان کرد. بعضی که ممکن است هم به قدر است

فـع و خوف آن است که هالک شود؛ طبیب وی را قـرص کـافور دهـد، تـا آن حـرارت د. شود و آغاز تب دق کند
  .هیچ شک نیست که حرارت به قدر حق بود پس رد قدر، هم به قدر توانست کرد. شود

وقت باشد که اگرچه طبیب حاذق حاضر باشد و عالج بسیار کند، آن ممکن نباشد، همچـون تـب دق کـه بـه آخـر 
ن آمد و هـوا بـه اتتابس مثالً. نیز همچنني میدان و رد تأثريات کواکب. کشیده باشد و رطوبات تمام خرج شده بود

پیـدا کنـد و  ای اما اگر کسی سرداب خانـه. غایت گرم شد و این گرمی هوا به قدرت است و رد این ممکن نیست
بـه قـدر » هـوا«یا زمستان آمد و هوا به غایت سرد شد، این سـردی . در آن جانشیند، دفع گرما از خود کرده باشد

ا نشیند، دفـع سـرما از خـود کـرده باشـد ودر جملـه چیزهـا چنـني پیدا کند و در آنج ای اما اگر کسی تا بخانه است
  میدان 

  !ای درویش
و چـون بـه حقیقـت . نهـاده انـدتقـدیر نـام  می کندو آنچه کسی دیگر  .نهاده اندآن را تدبري نام  می کنیآنچه تو 
آهن به آهن و رد رد «. می توان کردهم به قدر  رد قدرو » هر دو قدر است، یعنی« . هر دو یکی است نگاه کنی

نبـودی اندیشـۀ عـاقالن و تـدبري  بعضـی ممکـناگـر رد  »لشکر به لشکر و رد عقل به عقـل و رد جهـل بـه جهـل
و سـخن بـه غایـت ظـاهر و روشـن اسـت و از «. وامر به معروف و نهی از منکـر سـفه بـودی. زیرکان عبث بودی

و قدر هـم بـه غایـت ظـاهر و روشـن اسـت و از غایت ظهور جمعی از علما در این مسأله سرگردانند و مسأله جرب 
  ».غایت ظهور جمعی از علما در آن مسأله هم سرگردانند

  !ای درویش
و ای بسا عـالم و صـالح کـه ایشـان را . اما همت و خواست آدمی هیچ اثر ندارد. و تدبري آدمی اثرها دارد اندیشه

که ایشـان را «و ای بسا مطرب و مسخره . نشودفرزندان باشد و همت دربندند که فرزندایشان همچو ایشان شود، 
. بلکه صالح بماننـد و عـالم شـوند«و همت دربندند تا فرزندان ایشان همچو ایشان شود ونشود، » فرزندان باشد

اثـر بـودی هـیچکس در عـالم عـاجز و  کـه اگـر» .پس معلوم شد که همت آدمی و خواست او را هیچ اثـر نیسـت
اگـر عمـل بـا همـت و خواسـت آدمـی «. انگر بودندی و حال آنکه چنـني نیسـتنددرویش نبودی؛ جمله قادر و تو

پس . ت و عمل آدمی اثرها دارد، اما همت بی عمل هیچ اثر نداردهّم. »جمع شود از آن همت و عمل کارها آید
  .می گویند، به همت فالن کس را بیمار کردیم یا کشتیم دروغ  می گویندآنکه بعضی از شیوخ زراق 

ت خود داند و گوید که این فعل من است که هر آینـه ایـن دعـوی دروغ باشـد و را از اثر هّم کشنتیماری و اگر ب«
؟کـذا فـی االصـل (اما اگر خدای تعاىل به واسطه دعا و همت و شفاعت یکـی از اوامـر . این مدعی کذاب بود

د بیمـار گردانـد و یـا هـالک کنـد خود بیماری را از بیماری خالص کند و یا دشمنی را ازدشمنان خـو) اولیاء: ظ
امـا چـون ایـن فعـل حـق تعـاىل بـه جهـت دعـا و . اما آن معنی به فعل حق اسـت. ممکن، بلکه بسیار بوده است

شفاعت یکی از اولیا ظاهر شده آن را کرامت و شفاعت خوانند یعنی خدای تعاىل این وىل را به اجابت دعـا بـه 
  ».شفاعت و کرامت داشنت مبذول فرمود

  !درویشای 
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نمـی کـه باشـد و  مـی خواسـتندو بسـیار چیزهـا  می بودکه نباشد و  می خواستندبسیار چیزها  انبیا و اولیا و حکما
که حال چنـني اسـت،  بدیدنددانایان چون . استده نامرادی تعبیه  مرادیدنیا جای نامرادی است در زیر هر  .بود

  ).ند(و تسلیم شد» راضی«ترک کردند و 
  !ای درویش

و هر که راضی وتسلیم شـد بهشـتی «خالص یافت  کرد از دوزخ رضا و تسلیم درمانی دیگر نیست هر که ترکجز 
  .»گشت

مـی و مال و جاه حاصل «آورد،  می تواناگرچه به فکر راست و تدبري صواب و سعی و کوشش، دنیا را به دست 
 عمـل. حیات باشـد یـا مـوت. یا مرض باشدصحت . نمود، اما کس ندانست و نداند که فردا چه خواهد بود توان

ای بسا پادشاه که فردا معزول باشد، و ای بسا توانگر که فردا درویش باشد، ای بسا معزول که فـردا . باشد یا عزل
صورت اول هنوز تمـام . موجی و صورتی حادث میشود هر ساعتی. ج استاست به تمّو»یی«دریا . پادشاه باشد

  .ورت اول را ناچیز گرداندصورتی دیگر پیدا آورد و ص نشده
  !ای درویش

هرکه در این سخن تأمل کند و به گـوش جـان ایـن سـخن را بشـنود بـه یقـني بدانـد کـه جـز تـرک و رضـا و تسـلیم 
  .دیگر نیست ای چاره

  
  فصل

  در بیان معاد
 بـه عقـول و نفـوس عـالم -اگر کمـال حاصـل کـرده باشـد -بعد از مفارقت بدن» انسانی«بدان که بازگشت نفس 

زیـرا کـه نفـوس و عقـول . علوی خواهد بود و کمال نفس انسانی را مناسبت است با عقول و نفوس عـالم علـوی
پـس کـار آدمـی آن اسـت کـه «. عالم علوی جمله علم و طهارت دارند و دایم در اکتساب علوم و اقتباس انوارند

هرکـه مناسـبت حاصـل کـرد، چـون  و. و علم و طهارت حاصل کنـد» دایم در اکتساب علوم و اقتباس انوار باشد
بـا هـر . نفس وی مفارقت کند، از قالب عقول و نفوس عالم علوی او را به خود کشند و معنی شفاعت این است

و اگر مناسبت با فلک قمر پیدا کرده باشد بازگشت او . . کدام که مناسبت پیدا کرده باشد بازگشت او بدان باشد
الفالک حاصل کرده باشد بعد از مفارقت، بازگشت او بـه فلـک االفـالک و اگر مناسبت با فلک ا«بدان باشد 

  .باشد
  »چون اول و آخر را دانستی باقی را هم بدین طریق قیاس کن

و نفوس انسانی چون از قالب مفارقت کند و به عالم علوی رسد، از مرکب فانی خالص یابـد و بـر مرکـب بـاقی 
ممکن است که به ریاضـات و مجاهـدات و اکتسـاب علـوم و اقتبـاس  و هر آدمی را که استعداد باشد .سوار گردد

نفس او به نفس  انوار نفس خود را به جایی رساند که مناسب شود، با نفس فلک االفالک و چون مفارقت کند
و اگر این نفس مستعد، به ریاضات و مجاهدات و اکتساب علوم و اقتبـاس انـوار مشـغول  .فلک االفالک باشد

و طهارت حاصل نکند در زیر فلک قمر که دوزخ است بماند و به عالم علوی نتواند رسید از جهـت نشود و علم 
کـه هـر کـه علـم و طهـارت . اینکه عالم علوی صومعه و خلوتگاه پاکان است و جای اهـل علـم و طهـارت اسـت

  .حاصل نکرد در زیر فلک قمر که دوزخ است بماند
  !ای درویش
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عـاىل تـر ، مقـام وی می کنـدهر چند که علم و طهارت زیادت حاصل . سته استبه سعی و کوشش این کس باز ب 
و  معلوم استرا مقامی  یکیکه هر . نه چنان است که نزدیک اهل شریعت تیعنی به نزدیک اهل حکم. میشود

  .این خالف بنابر آن است که اهل شریعت ارواح را بیش از اجساد موجود گفتند بالفعل
پس نفوس را مقامی نبوده باشد، . رواح پیش از اجساد موجود بودند بالقوه، نه بالفعلو نزدیک اهل حکمت، ا 

مقـام . بود عاىل ترهر که را استعداد زیادت باشد و سعی و کوشش بیشرت کند، مقام وی . مقام خود اکنون پیدا کند
اربعه اسـت و  ازمنهاستعداد اول خاصیت . هر یک جزای علم و عمل وی است و هر آدمی را دو استعداد هست

و  مـی کنـدو عطایی است و اسـتعداد دوم فرزنـدان اسـت کـه خـود حاصـل «با نفس همراه است و کسبی نیست 
  ».کسبی است

  ».قصود باز نمانیمتا سخن دراز نشود و از م«
  !ای درویش

نهایـت  و علـم و طهـارت را بـه«هر که نفس خود را به جایی رسانید که مناسـبت بـا نفـس فلـک االفـالک دارد 
، آدمی تمام شد و عالم صغري تمام گشت و هر که عـالم صـغري را تمـام کـرد، در عـالم کبـري خلیفـۀ خـدای »رسانید

و جام جهان نمای و آیینه دو گیتی است و عقل اول پیغام گذار  است و خلیفۀ خدای معجون اکرب و اکسري اعظم
موت، در ایـن مقـام اسـت کـه گـاهی بـه واسـطۀ در وی شد، رسول بارگاه وی گشت، من الملک الحی اللذی الی

عقل اول با حق سخن گویدو بشنود و چون مفارقت کند و ابداالباد در جوار حضرت رب العالمني خرم و شادان 
و جای کـامالن اسـت و هـر کـه درایـن بهشـت «و این بهشت خاص است » و از مقربان حضرت وی بود«. باشد

و آنهـا کـه در ایـن درجـات  بهشـت انـدین همه بهشت دیگر درجـات است در لذت و راحت مطلق است، باقی ا
از دوزخ گذشـته باشـند و  اینکـهباشند، در راحت و لذت مطلق نباشند و در رنج و الم مطلق هم نباشد از جهـت 

از درجات بهشت رسیده و در لذت و راحتی باشند و از این جهت و از این وجه که از قرب حضرت  ای به درجه
، در آتش شـوق باشـند و ابـداالباد نصیب اندو از جوار حضرت رب العالمني محروم و بی  محروم اندذوالجالل 

  ».این بهشت جای ناقصان استو در این آتش بمانند 
عناصر و طبایع است و معادن و نبات و حیوان است و عـالم کـون و به نزدیک اهل حکمت عالم سفلی که عالم 

و عالم علوی که عـالم افـالک و انجـم و عقـول و نفـوس اسـت و «. استدوزخ و درکات دوزخ » است«فساد 
علم و پاکی هر که زیادت بود درجۀ وی در بهشـت بـاالتر . عالم بقا و ثبات است، بهشت و درجات بهشت است

و این نفوس که در زیر فلـک قمـر بماننـد و بـه . بود نشیب ترو جهل و ناپاکی هر که زیادت باشد در دوزخ » بود
دیگـر پیوندنـد تـا در وقـت مفارقـت هـر کـدام  باز به قالبکه هر یکی می گویند علوی نتوانند رسید، بعضی  عالم

و «. و در آن صورت به قدر معصیت عذاب کنند. آن صفت حشر کنند صورتصفت که بر ایشان غالب باشد، در 
 کمـالو چـون «ود حاصـل کننـد تا آنگاه که کمال خـ می گردندو از قالب به قالب » به قدر جنایت قصاص یابند

از . کـه بـاز بـه قالـب دیگـر نتواننـد پیوسـت می گویندو بعضی  بپیوندندآنگاه به عالم علوی  »خود حاصل کردند
همچنـان  .قالب را دو نفس امکان ندارد کـه باشـد یکباشد، هر آینه او را نفسی بود و  که قالبیجهت اینکه هر 

  .مانده اندکه در زیر فلک قمر  جن اندارواح  می گویندی بی قالب در زیر فلک قمر بماند و بعض
  .کرده اندو دیگران ایشان را باطنی نام  کرده اندنام  حکمتخود را اهل ) که(این بود سخن این طایفه
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  اصل سیم

  در سخن اهل وحدت در بیان عالم کبري

اىل و تقـدس اسـت و بـه غـري که وجود یکی بیش نیست و این وجود، خـدای تعـ می گویندبدان، که اهل وحدت 
کـه اگـر چـه وجـود مـی گوینـد و دیگـر آن «. و امکان ندارد که باشد. دیگر نیست) ی(وجودوجود خدای، » از«

  .این یک وجود، ظاهری دارد و باطنی هم دارد» یکی بیش نیست اما
نـور اسـت و  باطن ایـن وجـود یـک» کهمی گویند چون این مقدمات معلوم کردی اکنون بدان، که اهل وحدت «

است نامحدود و نامتناهی و بحری است  نوری. همني نور است که جان عالم است و عالم ماالمال این نور است
بینایی و شنوایی و گویـایی و گريایـی و  بی پایان و بی کران حیات و علم و ارادت و قدرت اشیاء از این نور است

است و اگرچـه صـفات و افعـال و اسـامی اشـیاء از ایـن نـور بلکه خود همه این نور  روایی اشیا از این نور است
و صـفات  دریچـه انـدهر یک . است، اما این نور یکی بیش نیست و افراد موجودات به یکبار مظاهر این نوراند

  .تافته است» بريون« دریچه هااین نور از این جمله 
  !ای درویش

و بـه خـاک  مـی گردنـدنـو میشـوند و کهنـه  دریچه هـا. تاین نور اول و آخر ندارد و فنا و عدم را به وی راه نیس
  . می آیندمريوند و از خاک باز 

میزایند و هر یک آنچه ماالبد ایشان است تا » خود«و » و خود مريویانند« می رویند» خود«و » می آیندخود «
  .به کمال خود رسیدن با خود دارند

و صـفات و  مـی بینـدنور در این مظاهر جمـال خـود را و این نور بر مظاهر خود عاشق است از جهت اینکه این 
و از اینجاست که روح آدمی بر جسم خود عاشق اسـت، از جهـت آنکـه جسـم «. می کنداسامی خود را مشاهده 

و » .می کندو صفات و اسامی خود را مشاهده  می بیندو روح در جسم خود را . استآدمی مظهر صفات آدمی 
جـان عـالم  کهیک نور است  چون دانستی که» اکنون«. ا بشناس تا خدای را بشناسیکه خود رگفته اند از اینجا 

عالم جمله مظاهر این نورند، پس اگر گویند که مائیم که بودیم و مائیم کـه هسـتیم و مـائیم کـه باشـیم  و افراداست 
  .یم هم راست باشدراست باشد و اگر گویند که نه مائیم که بودیم و نه مائیم که هستیم و نه مائیم که باش

  !ای درویش
از جهـت . از دیگـر مـؤخر نیسـتند» هیچیـک«نسبت به این وجود هیچ یک بـر دیگـر مقـدم و «افراد موجودات 

 آنکه نسبت هر فردی از افراد موجودات به این وجود همچنان است که نسبت هر حرفی از حروف این کتـاب بـه
افـراد موجـودات نسـبت بـه . اه نیسـت نـه بـه طـول و نـه بـه عـرضکه از تو تا به خـدای ر گفته انداز اینجا . مداد

کـه سـخن دراز  مـی خـواهیمهر چند «. یکدیگر بعضی مقدم و بعضی موخرند و بعضی ماضی و بعضی مستقبل
  .»نشود بی اختیار دراز میشود

  !ای درویش
و به . ای استو آن وجود خد. وجود یک بیش نیست» یک نکته بیش نیست، بشنو و فهم کن و خالص یافتی«

و این یک وجود، ظاهری دارد و بـاطنی دارد و . و امکان ندارد که باشد. غري از وجود خدای وجود دیگر نیست



۱۸ 

مـی خـود . باطن این یک نور است که جان عالم است و این نور است که از چندین دریچه سر برون کـرده اسـت
  .می کندو خود انکار  می کندقرار و خود ا می گريدو خود  می دهدو خود  می شنودو خود  گوید

  !ای درویش
تـا از شـرک . کـردن مـی بایـدو از این نور در عـالم نگـاه . دیدن می بایدرسیدن، و این نور را  می بایدبه این نور 

  .خالص یابی
 نوری بود نامحدود و نامتنـاهی، فـوق و تحـت و. که من به این نور رسیدم و این نور را دیدم می فرمایدشیخ ما «

کـرد نمـی توانسـتم و ... یمني و یسار نداشت و پس و پیش نداشت خواب و خورد و دخل و خرج نداشت از مـن
. خداونـد اجـازتفرمود، که برو از خرمن کاه کشی، مشت کاهی بـردار بـی . که نبینم با عزیزی این حکایت کردم

ور رسیدم و ایـن نـور را دیـدم و چـون ایـن و عزیزی دیگر فرمود که من به این ن. برفتم و برداشتم آن نور را ندیدم
  ».همه نور بود. نور را دیدم، خود را ندیدم

  !ای درویش
خود را نبیند کـه تـا خـود را مـی » گزنفس هر«اول آن است که  سالک چون به این نور برسد آن را عالمتها باشد

نمانـد و حلـول و اتحـاد و  شـرک و چون سالک نماند،. مشرک است و تا کثرت می بیند. بیند، کثرت باقی است
  .از جهت آنکه حلول و اتحاد و فراق و وصال میان دو چیز باشد. و فراق هم نماند وصال

فنا در توحید در . »تعاىل و تقدس«خدای ماند و بس . و چون سالک به این نور سوخته شد، هیچ از اینها نماند
  .این مقام است 

  
  فصل

در ایـن سـخن کـه . ید در این وجود تا بدینجا بـیش نیسـت کـه گفتـه شـدبدان، که شناخت و دیدن عوام اهل توح
که وجود یکی بیش نیسـت و آن وجـود خـدای اسـت و آن وجـود ظـاهری دارد و بـاطنی دارد و  می گویندایشان 

باطن این وجود یک نور است و ظاهر این وجود مظاهر صفات این نور است، یا آینه این نور اسـت یـا مشـکات 
و نظـر  نرسـیده انـداما به اصـل وجـود کـه وحـدت صـرف اسـت . دیده اندو راست . ، راست استاین نور است

افتـاده، ملـک و  ملکوتیعنی نظر ایشان بر ملک و . است جربوت، که آن »است«ایشان بر حقیقت اشیا نیفتاده 
. حـر اسـتو ملک و ملکوت در جنب عظمـت جـربوت ماننـد قطـره و ب. ملکوت را دیدند اما جربوت را ندیدند

هسـت و  هر چه در ملک و ملکـوت هسـت در جـربوت. جربوت، وحدت صرف است و مبدأ وجود و عدم است
و در جربوت «خلقان، بسیار هستند  زمني و آسمان در ملک و ملکوت زمني و آسمان و کرسی و عرش هست و در

که آن خلقان را خـرب نیسـت » دنیز زمني و آسمان و کرسی وعرش هست که در میان آن زمني از خلقان بسیار هستن
غـرض آن بـود کـه اهـل » سخن دراز شـد و از مقصـود دور افتـادیم«که در این زمني، آدمی و ابلیسی بوده است 

  .هیوالی اول است عالم کبري که جوهر اول می گویندوحدت 
  

  فصل
آهـن و چـوب  مـثالً. و هیـوىل چهـار قسـم اسـت. بدان، که هیوىل جوهری اسـت کـه قابـل صـور و اشـکال اسـت

و نطفـه و حبـه، جوهرنـد و قابـل . و این یک قسم است از اقسام هیـوىل. جوهرند و قابل چندین صور و اشکالند
چندین صور و اشکالند و این یک قسم دیگر از هیوىل و عناصر جوهرند و قابل چنـدین صـور و اشـکالند و ایـن 

  .یک قسم دیگر است از اقسام هیوىل
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و ذات عـالم بقـا و  ذات عـالم کـون و فسـاد. ت و قابل چندین صور و اشکال استهیوالی اول جوهر بسیط اس
 و ایـن هیـوالی. اشکال هیـوالی اولنـدهر چیز که در عالم غیب و شهادت موجود است همه صور و . ثبات است

و عالم جربوت، مبدأ ملک و ملکوت است و بر ملک و ملکوت عاشق اسـت، . اول است که عالم جربوت است
باز ملکوت . می کندو صفات و اسامی خود را مشاهده  می بیندت آنکه در ملک و ملکوت جمال خود را از جه

  .جربوتندملک مظهر ملکوت است؛ و ملک و ملکوت مظهر » که«بر ملک عاشق است به همني معنا 
رها نکـرد  هرگز» منبعد«چون قبول کرد » را«و این هیوالی اول که عالم جربوت است بعضی از صور و اشکال 

و بعضی از صـور و اشـکال را . و رها نخواهد کردو آن صور و اشکال عالم علوی است که عالم بقا و ثبات است
خواهد کرد و آن صـور و اشـکال  پیوسته این چنني کرده و» می کندو باز قبول « می کندچون قبول کرد منبعد رها 

  .دیگر است از اقسام هیوىلاست که عالم کون و فساد است و این یک قسم  سفلیعالم 
که هیوالی اول ذات هر دو عالم است یعنـی  می گویندچون اقسام هیوىل را دانستی اکنون بدان، که اهل وحدت 

و حد و نهایت نـدارد و قابـل تجـزی و تقسـیم نیسـت و قابـل فنـا و  و این ذات اول و آخر. عالم غیب و شهادت
و دارای هـر  بل خود همه او است وجـود بخـش. همه به او استو وجود همه از او است و بازگشت  عدم نیست

  .است و این ذات است که عالم وحدت است» و شهادت«این ذات است که عالم غیب . دو عالم است
  !ای درویش

حـس را بـه وی راه نیسـت، عقـل از وی . و حد و رسم ندارد عالم جربوت را نام و نشان نیست، شکل و صورت
گاه نیست در آن عالم شـهد و حنظـل یـک طعـم دارنـد وتریـاک و زهـر در یـک . و وهم در وی سرگردان است آ

و ازل و ابـد . و روز و شـب یـک رنگنـد» مـی باشـندباز و تیهو و گرگ و میش با هـم «. می یابندظرف پرورش 
و ابراهیم را بـا فرعون را با موسی . صد هزار سال گذشته و صدهزار سال ناآمده بی تفاوت حاضرند. همخانه اند

  .نیست جنگنمرود 
  

  فصل
امکـان دارد کـه  اگر چه ذات هر دو عالم وحدت صرف است، اما به هر صـفت می گویندبدان، که اهل وحدت 

  .صورت باشد و آن صورت و آن صفت در مرتبه خود صورت و صفت کمال باشد، موصوف و مصور است آن
و تجلـی صـور  مـی کنـدتجلی صـفات . دایم در تجلی استکربیایی وی است و این ذات  و این کمال عظمت و

  ج است، این ذات دایم در تجلی است در تمّو ، چنانکه دریامی کند
  هر نقش که در تخته هستی پیداست

  این صورت آن کس است کاین نقش آراست
  دریای کهن چو برزند نقشی نو

  موجش خوانند و در حقیقت دریاست
هـم غیـب . ین وجود هم قدیم است و هم حادث، هم ظاهر است و هم باطن استکه ا گفته اندو از اینجاست که 

شهادت، هم خالق است و هم مخلوق، هم عالم است و هم معلـوم، هـم مریـد اسـت و هـم مـراد، هـم  هماست و 
قادر است و هم مقدور، هم شـاهد اسـت و هـم مشـهود، هـم مـتکلم اسـت و هـم مسـتمع، هـم رازق اسـت و هـم 

است و هم مشکور، هم عابد است و هم معبود، هم ساجد است و هم مسجود، هم کاتب اسـت  مرزوق، هم شاکر
  .و هم مکتوب، هم مرسل است و هم مرسل
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و فعلـی کـه در عـالم  و در جمله صفات همچنني میدان؛ از جهت آنکه هر صفتی که در عـالم اسـت و هـر اسـمی
مرتبۀ ذاتند و افعال در مرتبۀ نفسند و اسـامی در  اما صفات در. است جمله صفات وافعال و اسامی این وجودند

  .مرتبۀ وجهند
و هر فردی از افراد موجودات این سه مرتبه و دو صورت دارند، مرتبۀ ذات و مرتبۀ نفس و مرتبۀ وجه و صـورت 

  .متفرقه و صورت جامعه و صفات جمله، در مرتبۀ وجهند
  

  فصل
  در بیان معاد

و اجنـاس . نور مشکات بسـیار دارد گرچه این نور، یکی بیش نیست، اما اینکه امی گویند بدان، که اهل وحدت 
. مـی گـرددنورند و این نور در هر مشکاتی گاهی مجتمع میشـود و گـاهی منتشـر  و انواع عالم جمله مشکات این

کمـت ح. را عـالمو وبای  چون در نوع آدمی گردد، آدمیان را سری و سروری پیدا آید، در لطف یا در قهر و قتل
پـس . این است که مدد روح یکی میدهد تا عالم را سری یا سروری پیدا شود و در جمله انواع این چنـني میـدان

هر صورتی که در این عالم آید و به صفتی موصوف شود و به اسمی مسمی گردد، چون این صورت از ایـن عـالم 
گـردد، از روی تناسـب نـه از روی  و به همـان اسـم مسـمی برود و صورت دیگر بیاید و به همان صفت موصوف

  .تناسخ
و دیگـران ایشـان را طبعـی نـام مـی گوینـد این است سخن این طایفه دیگـر و ایـن طایفـه خـود را اهـل وحـدت 

  .اند نهاده
  

  فصل
  :دو طایفه اندبدان، که اهل وحدت 

» هـیچ«ی وجـود خـدا» از«بیش نیست و آن وجود خدای اسـت و بـه غـري  یکیکه وجود می گویند یک طایفه 
پس به نزدیک این طایفه هر چه موجود اسـت جملـه بـه یـک بـار . که امکان ندارد که باشد نیستوجود دیگری 

  .و سخن این طایفه بشرح گفته شد. وجود خدای است
خـدای وجـود حقیقـی دارد و . که وجود بر دو قسم است، وجود حقیقی و وجـود خیـاىلمی گویند طایفه دیگر  و

عالم به یکبار خیال . خدای هستی است، نیست نمای، و عالم نیستی است، هستی نمای. ارددعالم وجود خیاىل 
، و بـه حقیقـت مـی نمایـدو نمایش است، و به خاصیت وجود حقیقی که وجود خدای است ایـن چنـني موجـود 

اهـل خـود را » طایفـهایـن «این است سخن این طایفـۀ دیگـر و . اال وجود خیاىل و عکسی و ظلی. وجود ندارد
  .اند نهادهو دیگران ایشان را سوفسطائیه نام  کرده اندوحدت نام 

  
  فصل

و ایـن . و اصل این اعتقادات همني چهار اعتقـاد بـیش نیسـت بوده اندبدان، که در عالم همیشه این چهار طایفه 
ایـن چهـار،  فروع این چهار اعتقادند و هیچ شک نیست کـه از جمله می آیدمعتقدات بسیار که پیدا آمده است و 

و هـر چهـار «آنچه حق اسـت بـا ماسـت و دیگـران بـر باطلنـد  می گوینداما هر یک . یکی حق است و سه باطل
  »می خوانندطایفه این بیت 
  »منقار در آب شور دارد همه سال«                  »مرغی که خرب ندارد از آب زالل«
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  !ای درویش
؛ از جهـت آنکـه هـر یـک بـا خـود چیـزی می پرستندوهوم و مصنوع آدمیان خدای م» از«به یقني بدان که بیشرت 

و مصور هر کـس مصـنوع و  می پرستندرا » خدای«و آن  نهاده اندو آن تصور خود را خدای نام  کرده اندتصور 
 و می تراشندو خود  می سازندکه خود  می گویندو  می کنند پرستانوهمه روز عیب آن بت . است کسموهوم آن 

و در ایـن خواهنـد بـود و از رب االربـاب کـه  بـوده انـدکه ایشان همه عمـر در ایـن  نمی دانندو  تندمی پرس خود
  .است، غافلند مطلقاله » و استخدای «

  !ای درویش
و نـور و ظلمـت و ماننـد آن، مقیـد شـد و خـدای  همچون ستاره و آفتاب و آتـش و کرده اندهر چیزی را که معني 

  .وجه، دیگر باشد و ذات دیگر. لق دیگرو خدای مط» باشد«مقید، دیگر 
» خـود«االرباب دیگر و هـر کـه بـه وجـه خـدای  باشد و ربّ» دیگر«ی دارد، اما رب شک نیست که هر چیز رّب

نرسید، بت پرست است و همه روز با خلق عـالم بـه جنـگ اسـت و همـه روز در » خود«رسید و به ذات خدای 
شت به ذات خدای رسید از بت پرستی خالصی یافت و بـه یکبـار بـا اعراض و انکار است، و هر که از وجه بگذ

و آنکه بر وجـه رسـید اگرچـه خـدای . »و این عالمت نیک است«خلق صلح کرد و از اعراض و انکار آزاد شد 
  .اما موحد است می پرستدرسید هم خدای » خدای«، اما مشرک است و آنکه به ذات می پرستد

  !درویشای 
هرکه خود را شناخت عالم کبري را شناخت پـس » که هرکه خود را شناخت خدای را شناخت و« کرده انداتفاق  

  .تا کمال خود حاصل کند» کردن« می بایدسعی در شناخنت خود 
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  باب دویم

  در بیان عالم صغري

  .این باب هم مشتمل است بر سه اصل

  اصل اول

  در بیان انسان و مراتب انسان

کـه اول انسـان یـک جـوهر اسـت و هـر چیـز کـه در انسـان موجـود شـد  -»لـداریناعزک الله تعاىل فـی ا« -بدان
یعنـی . در آن جوهر موجود بوده است و هر یک به وقت خود ظاهر شدند و آن یک جـوهر نطفـه اسـت» جمله«

انسان موجود بودند و هر چیز کـه » آن«اجسام و ارواح در نطفه » و از«تمامت اجزای انسان از جواهرو اعراض 
و این نطفـه هـم کاتـب و هـم مکتـوب و هـم دوات و هـم قلـم . برسد با خود دارد تا به کمالمی آید ا به کار او ر
  .است

  !ای درویش
و هیـوالی اول عـالم صـغري اسـت و عـالم «. نطفه، جوهر اول عالم صغري است و عالم جربوت عالم صغري اسـت

. ري اسـت اسـت و عـالم عشـق عـالم صـغو تخم عـالم صـغري. و ذات عالم صغري است» وحدت عالم صغري است
که جمال خود را ببیند و اسماء خود را مشاهده کند، تجلی خواهد کرد و به  نطفه بر خود عاشق است، می خواهد

از عالم اجمال به عالم تفصیل خواهـد آمـد و بـه چنـدین صـور و اشـکال ظـاهر شد و س خواهد صفت فعل متلبّ
  .ماء وی ظاهر شودخواهد شد تا جمال وی ظاهر شود و اس

، مـدتی نطفـه اسـت و مـدتی علقـه کنون بدان، که نطفه چون در رحـم مـی افتـدچون این مقدمات معلوم کردی ا
، تا مدت سه مـاه بگـذرد و آنگـاه آینداست و مدتی مضغه است و در میان مضغه، عظام و عروق و اعصاب پیدا 

، مـی آیـدو بتدریج حس و حرکت ارادی از وی پیدا در اول ماه چهارم که نوبت آفتاب است، آغاز حیات میشود 
و  گشـتتا چهار ماه بگذرد و چون چهار ماه بگذشت، جسم و روح حاصل شد و خلقت اعضـا و جـوارح تمـام 

از راه ناف به فرزند مريسـد و جسـم و روح و اجـزای . خونی که در رحم مادر جمع شده است غذای فرزند است
ماه نهم که نوبت باز به مشرتی مريسـد از رحـم مـادر » در«تا هشت ماه بگذرد و فرزند به تدریج به کمال مريسد 

  .میزاید
  .از این بگویم چنني دانم که تمام فهم نکردی روشن تر

  
  فصل

آب بـالطبع مـدور اسـت و آنگـاه بـه » شـکل«مدور میشود از جهت اینکـه  می افتددر رحم بدان، که چون نطفه 
از  و اجـزای لطیـف مـی آیـدواسطه حرارتی کـه در رحـم اسـت بتـدریج نضـج واسطۀ حرارتی که خود دارد و به 

و اجـزای . نهد اجزای غلیظ وی جدا میشود، چون نضج تمام میشود، اجزای غلیظ از تمامیت نطفه روی به مرکز
به این واسطه نطفه چهار طبقه میشـود، هـر طبقـه محـیط  می آوردتمامت نطفه روی به محیط نطفه » از« لطیف
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گـريد و آنچـه لطیـف ِّو در میـان نطفـه قـرار مـی می نهـدما تحت خود یعنی آنچه غلیظ است روی به مرکز » به«
و آنچه در زیر سطح اعلـی اسـت و متصـل بـه . میسازدو در سطح اعالی نطفه مقر  می آورداست روی به محیط 

در غلیظی کمـرت  ه مرکزو آنچه باالی مرکز است و متصل ب. از سطح اعلی است کمرت سطح اعلی است در لطیفی
  .از مرکز است

و سـودا سـرد و خشـک  مـی گوینـد، مرکز را که در میان نطفه است سودا می شودبه این واسطه نطفه چهار طبقه 
بلغـم  صل به مرکز اسـتاست و مزاج خاک دارد الجرم به جای خاک افتاد و آن طبقه که باالی مرکز است و متّ

و » اسـت«مزاج آب دارد الجرم به جای آب افتاد و آن طبقه که بـاالی بلغـم و بلغم سرد و تر است و  می گویند
و خون گرم و تر است و مزاج هوا دارد الجرم به جای هـوا افتـاد می گویند خون  متصل به بلغم و محیط به بلغم

و و صـفرا گـرم می گوینـد خون است، صفرا » به«و متصل به خون و محیط . »است«و آن طبقه که باالی خون 
و آن یک جوهر که نامش نطفه بود چهار عنصر شد به . خشک است و مزاج آتش دارد الجرم به جای آتش افتاد

چهار طبیعت و اگرچه این نطفه چهار طبقه شـد، یکـی سـودا و یکـی بلغـم و یکـی خـون و یکـی صـفرا، امـا بـه 
و ابتـدای  می گردنـدانند علقه واسطه آنکه نطفه در میان خون رحم است هرچهار طبقه بتدریج سرخ میشوند و م

  .اعضای انسانی از این علقه خواهد بود و این جمله در یک ماه دیگر بود
  

  فصل
چون عناصر و طبایع تمام شدند آنگاه از این طبایع و عناصر چهارگونه، موالید سـه گانـه تمـام شـدند اول معـادن 

پیـدا سـام قـدرت قسـمت کـرد و اعضـای انسـان آنگاه این عناصر و طبایع چهارگانـه را ق. دویم نبات سیم حیوان
اعضای بريونی چون سر و دست است و شکم و فرج و پای و آنچه به بريون تعلـق دارد و اعضـای درونـی : آورد

  .چون دماغ و شش و دل و جگر و مراره و سرپز و کرده و آنچه تعلق به اندرون دارد
بعضی از هر چهـار . می فرستدا و صفرا و خون و بلغم و این اعضا معادنند و هر عضوی را مقداری معني از سود

و همـه . تا تمامت اعضای بريونی و اندرونی پیـدا آمـد می کردت اقتضا مچنانکه حک. برابر و بعضی را متفاوت
را به یکدیگر بسته کرد و مجاری غذا و مجاری حیات و مجاری حس و حرکت ارادی پیدا آورد تـا معـادن تمـام 

  .ر یک ماه دیگر بودگشت و این جمله د
  

  فصل
چون اعضا تمام شد و معادن تمام گشت آنگاه در هر عضوی از این اعضا که گفته شد قوتها پیدا آمدند، جاذبه و 

این قوتها را انبیا و مالئکه خوانند چـون اعضـا و . ده و غاذیه و نامیه و مانند اینما سکه و هاضمه و دافعه و موّل
نگاه معده طلب غذا آغاز نهاد و از راه ناف خونی که در رحم جمع شـده بـه خـود جوارح و مالئکه تمام شدند آ

کشید و چون آن خون در معده فرزند آمد و یک باردیگر هضم و نضج یافت جگر آن کیلوس را از راه ما سـاریقا 
بـود کـه چون در جگر درآمد و به یکبار دیگر هضم و نضج یافت آنچه زبده و خالصـه آن کیلـوس . به خود کشید

  .در جگر است روح نباتی شد، و آنچه باقی ماند بعضی صفرا و بعضی بلغم و بعضی خون و بعضی سودا گشت
ح نفسانی وآنچه صفرا بود مراره آن را به خود کشید و آنچه سودا بود سرپز آن را به خود کشید و آنچه بلغم بود ر

ند حکمت آنچه صـفرا بـود، مـراره آن را بـه خـود آن به خود کشید و بر جملۀ اعضای بدن قسمت کرد از برای چ
و موضـع  .و قسام غذا در بدن این روح نباتی اسـت. »شد«کشید و آنچه سودا بود اعضا فرستاد تا غذای اعضا 
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چون غذا به جمله اعضا رسـید، نشـو و نمـا ظـاهر شـد . این روح نباتی جگر است و جگر در پهلوی راست است
  .وحقیقت نبات این است

   
  فصل

آنگـاه آنچـه  ظاهر شد و نبات تمام گشت و روح نباتی قوت گرفـت و معـده و جگـر قـوی گشـتندون نشو و نما چ
زبده و خالصه روح نباتی بود، دل آن را جذب کرد و چون در دل آمد و یکبـار دیگـر هضـم و نضـج یافـت همـه 

ه از روح حیـوانی بـاقی حیات شد، آنچه زبده و خالصه آن حیات بود کـه در دل اسـت روح حیـوانی شـد و آنچـ
ماند، روح حیوانی آن را از راه شرائني به جملۀ اعضا فرستاد تا حیات اعضا باشد و همـه اعضـا بـه واسـطۀ روح 

روح حیوانی اسـت و موضـع ایـن روح حیـوانی در دل اسـت و دل در  حیوانی زنده شدند و قسام حیات در بدن
چـه زبـده و خالصـه ایـن روح حیـوانی بـود دمـاغ آن را پهلوی چپ است و چون روح حیوانی به کمال رسـید آن

یکبار دیگر نضج و هضم یافت آنچه زبده و خالصه آن بود که در دماغ است روح نفسـانی شـد و  جذب نمود و
آنچه از روح نفسانی باقی مانـد، روح نفسـانی آن را از راه اعصـاب بـه جملـه اعضـا فرسـتاد تـا حـس و حرکـت 

  ».و قسام حس و حرکت در بدن، این روح است«. آمدارادی در جمله اعضا پیدا 
طبایع و عناصر و معادن و نبات و حیوان در چهار . و حقیقت حیوان این است و این جمله در یک ماه دیگر بود

  .بعد از حیوان چیزی دیگر نیست و حیوان دار آخر است. ماه تمام شد هر یک در ماهی
  

  فصل
غ است مدرک و محـرک اس و ادراک او بـر دو قسـم اسـت یـک قسـم در بدان، که این روح نفسانی که در دما

پنج قسـم اسـت، » بر«و آن » .حواس ظاهر است«و آن قسم که در ظاهر است . ظاهر و یک قسم دیگر در باطن
و «رتک و خیـال و وهـم و حافظـه و حـواس بـاطن هـم پـنج اسـت، حـس مشـ. سمع و بصر و شم و ذوق و لمس

و حـس مشـرتک مـدرک صـور محسوسـات  .ار حافظه و حافظه خزانه دار وهـم اسـتو خیال خزانه د. »فهمتصر
معنی دوسـتی  ودرمی یابد  و هم غایب را یابددرمی یعنی حس مشرتک شاهد را . است و خیال نگاه دارندۀ آن 

در » در مـدرکاتی کـه مخزوننـد«و متصـرفه آن اسـت کـه  را در دوست و معنی دشمنی را در دشـمن درمـی یابـد
  .و تفصیل ترکیبکند به ِّمی تصرف خیال،

  
  فصل

  در بیان قوت محرکه
باعثـه، آن اسـت کـه چـون صـورت . فاعلـه» یکـی«باعثـه و » یکـی«بدان، که قوت محرکه هم بردو قسـم اسـت 

  .مطلوب یا مهروب، در خیال پیدا آید داعی و باعث قوت فاعله گردد بر تحریک
عضاء از وی است و این قوت فاعله مطیع و فرمانربدار و قوت فاعلی آن است که محرک اعضاء است و حرکت ا

یـا از  .و قوت باعثه که داعی و باعث قوت فـاعلی اسـت، تحریـک بـه جهـت دو غـرض دهـد. قوت باعثه است
ت و غلبـه و در این مرتبه او را قوت شهوانی گویند یا از جهـت دفـع مضـّر. ت جهت جذب منفعت و حصول لّذ

 -ته شد آدمی بـا دیگـر حیوانـات شـریک اسـت وت غضبی خوانند و تا بدینجا که گفقباشد و در این مرتبه او را 
  .و آدمی ازدیگر حیوانات به روح انسانی ممتاز است.  -روح نباتی و حیوانی و نفسانی
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داخـل بـدن اسـت چنانکـه مـی گوینـد اهل شـریعت . که داخل بدن است یا نه و در روح انسانی خالف کرده اند
بـه جهـت اینکـه نفـس ناطقـه در مکـان . نه داخل بدن است ونـه خـارج می گویندهل حکمت روغن در شري و ا

کـرده اتفـاق  اما. و دیگر آنکه داخلی و خارجی صفت اجسام است و نفس ناطقه جسم و جسمانی نیست نیست
ترقـی  غـذا بـه تربیـت و پـرورش. و زبده و خالصـۀ غذاینـد بدن اندنفسانی داخل  حیوانی و که روح نباتی و اند

  .و دانا و بینا و شنوا شده » است«کرده و به مراتب برآمده 
  

  فصل
  .در بیان عروج روح انسانی و بیان آنکه روح انسانی دیگر است و روح حیوانی دیگر

بدان، که روح حیـوانی مـدرک جزئیـات اسـت و روح نفسـانی مـدرک جزئیـات و کلیـات اسـت و روح حیـوانی 
  .نی هم مدرک نفع و ضرر است و هم مدرک انفع و اضرانسا است و روحمدرک نفع و ضرر 

  !ای درویش
مـی و نه چنـان اسـت کـه از موضـعی . سمیع و بصري و متکلم است» قادر و«روح انسانی، حی و عالم و مرید و 

، چنانکه قالب کـه اینچنـني قابـل تجـزی و قسـمت باشـد، روح می گویدو از موضعی  می شنود و از موضعی بیند
قسمت نیست و قابل تجزی نیست و روح انسانی در وقت دانش همـه دانـا اسـت و در وقـت دیـدن  انسانی قابل

همه بینا است و در وقت شنودن همه شنوا است و در وقت گفنت همه گویا است و در همه صفات همچنني میدان 
گر انسـان بـا وجـود بدان که اهل شریعت می گویند  و بسایط همه چنني باشند چون روح انسانی را دانستی اکنون

و اگر با وجود تصدیق و تقلید . کردندو روح او را مؤمن نام  این استعداد، تصدیق انبیا کرد و مقلد انبیا شد او را
» و روح او را«او را » و اوقات شب و روز را قسـمت کـرد و بیشـرت بـه عبـادت گذرانیـد«انبیا، عبادت بسیار کرد 

روی از دنیا و مـال و جـاه و لـذات و شـهوات گردانیـد و از حـب ) بسیار(و چون با وجود عبادت . عابد خوانند
  .حاالت بدنی آزاد شد او را و روح او را زاهد خوانند
. و از حد تقلید به حق به تحقیق رسید او را عـارف خواننـد چون با وجود زهد، چیزها را چنانکه هست، دانست

  .»و روح او را«
و روح او را  عاىل به تقـرب و محبـت و الهـام خـود مخصـوص گردانیـد او راو چون با وجود معرفت، او را حق ت

وىل نام کردند و اگر با اینهمه حق تعاىل او را به وحی و معجزه خود مخصوص گردانید و پیغام بـه خلـق فرسـتاد 
  .و روح او را نبی نام نهادند تا خلق را به حق دعوت کند، او را

  .و روح او را رسول نام کردند خود مخصوص کرد او را او را به کتاب و چون با وجود نبوت
اولــوالعزم » و روح او را«و اگــر بــا وجــود کتــاب، شــریعت اول را منســوخ گردانیــد و شــریعتی دیگــر نهــاد او را 

  .خوانند
  .خوانند» النبیني«و روح او را خاتم  و چون با وجود اینهمه، حق تعاىل او را ختم انبیا کرد او را

  !ای درویش
  بـــرای ایـــن اســـت و اهـــل شـــریعت » از«ایـــن اســـت و تحصـــیل و تکـــرار و مجاهـــده و تـــذکار  روج روحعـــ

باالتر اسـت ) که(عروج تا بدینجا بیش نیست و این هر نه مرتبه مراتب اهل علم و تقوایند اما هر یک می گویند 
هـر یـک را مقـامی  ایی انـدعطـنـه مرتبـه  علم و تقوای او بیشرت است و مقام او دیگر است و نام او دیگر و ایـن

  .خود نتوانند گذشت معلوم است از مقام
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و بـه  نمـی خواننـدتا بـدینجا بـیش نیسـت، امـا اهـل حکمـت بـه ایـن اسـامی  که عروجمی گویند و اهل حکمت 
و علو مراتب بـه زیـادتی علـم و طهـارت اسـت و بـه کسـب . نزدیک ایشان این نه مرتبه اهل علم و طهارت است

و به نزدیـک اهـل  .هیچ کس را مقام معلوم نیست، مقام هر کس جزای علم و طهارت او است و می کنندحاصل 
حکمت هیچ چیز را نهایت نیست و اگر نهایت باشد باز آغاز است، یعنی در آخر دور قمر چیزهـا بـه کمـال خـود 

تا باز به تـدریج بـه  باشددور زحل همه چیز از ابتدا  باز. برسند، و هر چیز به کمال خود برسید، ختم آن چیز باشد
  .کمال خود برسند

اگر آدمی مستعد را هزار سال عمر باشـد و دایـم بـه ریاضـات و . نیست یو به نزدیک اهل وحدت عروج را حّد
آنکـه علـم و حکمـت خـدای  تندانسته باشد، از جهـ مجاهدات مشغول باشد هر روز چیزی بداند که پیش از آن

  .نهایت ندارد
تـا بازگشـت آدمـی بـه او باشـد جملـه «از وجـود آدمـی نیسـت  شـریف تـردت هـیچ مقـاىل و به نزدیک اهل وح

آدمی رسند چون به آدمی رسـیدند بـه کمـال خـود رسـیدند و  تا به، از افراد موجودات در سري و سفرند »آفرینش
  .دو به اخالق نیک آراسته شود و به کمال خود رس آدمی هم در سري و سلوک است تا به حقیقت خود رسد

  !ای درویش
بسیار کس باشد که خود را شناخته باشد اما به اخالق نیک آراسته نباشد هنوز ناقص باشد و بسیار کـس باشـد کـه 

آن اسـت کـه خـود را بشناسـد و بـه اخـالق  خود را شناخته باشد و به اخالق نیک آراسته شود پس کمـال آدمـی
  .نیک آراسته باشد

  !»ای درویش«
اله شرح انسان و مراتب کـردم در هـیچ رسـاله دیگـر نکـردم و دیگـران در کتـب خـود هـم اینچنني که در این رس«

  .»باید که این باب را بسیار خوانی به تأمل و تأنی که کلید خزانه غیب و شهادت، شناخنت خود است نکرده اند
  

  فصل
  .رددر بیان آنکه مزاج چیست و جسم چیست و روح چیست و در بیان آنکه یک آدمی چند روح دا

از  بعضـیانسـانی و  نفسـانی و حیوانی و نباتی، که بعضی از آدمیان چهار روح دارند،می گویند بعضی بدان، که 
کـه  نـدیگو یمـو  -روح نباتی و روح حیوانی و روح نفسانی و روح انسانی و روح قدسی-آدمیان پنج روح دارند

سفلی اند و و آن سه روح دیگر از عالم  اویمالئکه سمو از جنس  علوی اندروح انسانی و روح قدسی از عالم 
  .زبده و خالصۀ غذایند

بـدن بـه مثابـت مشـکات اسـت و روح نبـاتی بـه . جداگانـه و غـري یکـدیگر جوهری اندو این پنج روح هر یکی 
فتیله است و روح نفسانی به مثابت روغن اسـت و روح انسـانی بـه مثابت زجاجه است و روح حیوانی به مثابت 

  .نور علی نور است» به مثابت«است و روح قدسی  مثابت نور
که هر آدمـی کـه هسـت او را یـک روح بـیش نیسـت، امـا آن یـک روح مراتـب دارد و در هـر می گویند و بعضی 

بـیش پندارند که مگـر روح، بسـیار اسـت و نـه چنـني اسـت؛ روح یکـی  دارد از اسامی بسیار، مردم نامی ای مرتبه
اما جسم مراتب دارد و در هر مرتبه نامی دارد و روح هـم مراتـب دارد و در هـر . نیست و جسم یکی بیش نیست

. ملک و ملکوت با یکدیگرند؛ و بی یکـدیگر امکـان نـدارد. مرتبه نامی دارد روح با جسم است و جسم با روح
یـت و و هـر چنـد ترب. تـا بـه کمـال خـود رسـند برمـی آینـدجسم و روح هر دو در ترقی و در عروجند و به مراتب 

ظاهر میشود تا به حد خود برسند و چون بـه  بیشرتیابند صفاتی که در ذات ایشان مکنون است، ِّپرورش بیشرت می
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هر چیز که در زیر فلک قمر است او را حـدی هسـت و چـون بـه آن حـد . حد خود برسند باز روی در نقصان نهد
. ه عـروج باشـد و نـه نـزول هـم حـدی داردو مـدت اسـتوا کـه نـ. رسید بیش از آن ترقی و عروج را امکان نباشد

گویـا صـراط . هر چه در زیر فلک قمر است عروجی دارد و آن عروج را حدی و مقـداری معلـوم اسـت» یعنی«
و چندین «. رفت می بایدرفت و چندین گاه به زیر  می بایدصراط چندین گاه به باال » و بر این«خود این است 

است و بدین صراط بعضی خوش و آسان بگذرنـد  کشیدهبه روی دوزخ  و این صراط» رفت می بایدگاه راست 
و بعضی بـه غایـت در زحمـت باشـند و نـاخوش و دشـوار گذرنـد و هرکـه از ایـن صـراط  و بعضی افتان و خیزان

  .گذشت از دوزخ گذشت و به بهشت رسید همان بهشتی که اول در وی بود
  !ای درویش

غرض ما آن بود که روح . سخن دراز شد و از مقصود دورافتادیم. ت مريوندو باز به بهش می آیندجمله از بهشت 
و این سخن بر تـو وقتـی روشـن شـود کـه بـدانی کـه مبـدأ جسـم  .جسم و روح مراتب دارند یکی بیش نیست اما

  . چیست و از چه پیدا آمد 
صـورت خـاک را عنصـر بدان، که آب و خاک و هوا و آتش امهاتند و هریکی صـورتی دارنـد، و معنـایی دارنـد 

  .و در هرچهار این چنني میدان می گویند  می گویند و معنی خاک را طبیعتخاک 
، چنانکـه شـرط آن اسـت هـر می آمیزندهرگاه که این چهارچیز با یکدیگر . پس چهار عنصر باشد و چهار طبیعت

  .گرفته اندتزاج ام از آینه از این میانه چیزی متشابه االجزا پیدا آید و آن را مزاج خوانند و
هر چهار چیزی  صورتبا یکدیگر بیامیزند از » را«چون این مقدمات فهم کردی اکنون بدان، که چون این چهار 

خوانند و معنـی هـر چهـار نیـز آمیختـه شـود و از آن چیـزی » آمیخته و مرکب«متشابه االجزا پیدا آید آن را جسم 
  .متشابه االجزا پیدا آید و آن را روح خوانند

چون با یکدیگر بیامیختند و مـزاج پیـدا آمـد جسـم و  می گفتندس مادام که امهات مفرد بودند، عناصر و طبایع پ
  .می گویندروح 

برمی اکنون این جسم است که به مراتب . و عروج و نزول ندارند بسیط انداجسام » اما«اگرچه عناصر اجسامند 
  .و در هر مرتبه نامی دارد آید

  !ای درویش
جسم از عالم خلق است و روح از عالم امر . وح و حقیقت جسم و حقیقت مزاج این است که گفته شدحقیقت ر

 و ملکوت بی ملک امکان ندارد کـه باشـد جسم از عالم ملک است و روح از عالم ملکوت و ملک بی ملکوت
ول دارند منـه بـدأ و روی در عروج دارند و چون به کمال خود رسند باز هر دو روی در نز» با یکدیگر«و هر دو 
  .الیه یعود

  
  فصل

  .در بیان آنکه موالید چرا سه قسم آمدند و زیاد و کم نیستند
و معتـدل را در زیـر فلـک قمـر وجـود نیسـت از بـرای آنکـه مکـانی . یا معتدل باشد یا غري معتدل مزاج بدان، که

ري را در او راه نبـودی و غـري مشرتک نیست و اگر در زیر فلـک قمـر، معتـدل را وجـود بـودی بـاقی مانـدی و تغیـ
معتدل از سه حال بريون نباشد، یا قریب باشد به اعتدال یـا بعیـد باشـد از اعتـدال یـا متوسـط باشـد میـان قریـب 

  .وبعید



۲۸ 

و روح نبـاتی پیـدا شـد و آنچـه  آنچه بعید بود، از آن جسم و روح معدنی پیدا آمد و آنچه متوسط بود از آن جسم
این روح حیوانی اسـت . روح حیوانی پیدا شد و انسان یک نوع است از انواع حیوان و قریب بود ، از آن جسم

. می گـريدو در هر مرتبه نامی  برمی آیدکه به تربیت و پرورش و به تحصیل و تکرار و مجاهده و اذکار به مراتب 
جسـم اسـت و و روح بـا  نیسـتسخن دراز شد و از مقصود دور افتادیم و غرض ما آن بـود کـه روح یکـی بـیش 

  .جسم با روح است و از یکدیگر جدا نیستند
  !ای درویش

و بـه  نمـی آیـدروح از جـایی . افراد موجودات هر یک آنچه ماالبد ایشان است با خـود دارنـد و از خـود دارنـد
مکمـل و محـرک  این نور است که جـان عـالم اسـت. جایی نمريود، روح نور است و عالم ماالمال این نور است

  .ست در مرتبۀ نبات بالطبع و در مرتبۀ حیوان باالختیار و در مرتبۀ انسان بالعقلعالم ا
  هر ذره خاک دست آر که رو دیده به

  جامی است جهان نمای چون درنگری
  !ای درویش

نـور  ای و در مرتبـهمـی گوینـد عقـل  ای و مرتبـهمـی گوینـد روح  ای و در مرتبـهمی گویند طبع  ای انوار را در مرتبه
  هرچنــد بــیش  مــی طلبنــدو خلــق عــالم جملــه طالــب ایــن نورنــد و ایــن نــور را بــريون از خــود مــی گوینــد مطلــق 

  .دورتر میشوند می طلبند
  »گفتم ز طلب مگر به جایی برسم«
  »دانستمِّد تفرقه آن بود نمیخو«
  .»سخن دراز نشود، بی اختیار از من، دراز میشود و سخن از قالب بريون مريود می خواهمهرچند «

  !ای درویش
ضـایع کنـی، حاجـت » خود«به گرد این زراقان برانی و عمر و مال  چند به گرد عالم گردی و سفر به هرزه کنی و

حاجـت بـه طلـب » ؟مـی طلبـیچـه «. حل کردن حاجت نیسـت» را«باریک  نکته هایو چندین  به اینها نیست
  .نداشته باشند که کردن نیست، چیزی را طلب کنند

  ایی مردهای در طلب گره گش
  در وصل فتاده وز جدایی مرده

  ای بر لب بحر تشنه در خاک شده
  وی بر سر گنج از گدایی مرده

  !ای درویش
و چون یافتی عزلت و قناعت پیش گـري تـا از بـاقی  از صحبت دانا طلب می طلبیکار، صحبت دانا دارد؛ هرچه 

ست باید بـه قـدر حاجـت کـاری کنـد، تـا عیـال پیش از این من برآن بودم که آدمی تا زنده ا«عمر برخوردارمانی 
هیچ کار بهرت از عزلـت و قناعـت » را«این ساعت برآنم که آدمی . مردم نشود؛ و به قدر آن که تواند، خدمتی کند

هر که عزلت و قناعت پیش گرفت، . دنیا و آخر به آن نريزد که تو یک ساعت متفرق و پراکنده خاطر باشی. نیست
  .که عزلت و قناعت ندارد بنده است و از بنده تا پادشاه فرق بسیار باشدپادشاه شد و فقريی 

  
  فصل

  !ای درویش
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دوازده مسأله مشکل روشن شد » از شناخت خود، ترا«که خود را شناختی و مراتب خود را دانستی؛ اکنون بدان 
  .»و مکشوف گشت«

  .دانستی که اول، عناصر است، آنگاه افالک و انجم: اول
  .که اول، طبایع است، آنگاه نفوس و عقول دانستی: دویم
  .دانستی که افالک و انجم و نفوس و عقول زبده و خالصه عناصر و طبایعند: سیم

  .و از مرکز عالم دورتر. است جای او باالتر است خفیف تردانستی که هرچه، : چهارم
اسـت بـه زیـر مـريود و بـه  ثقیل تـرکه  اما هر کدام. میل به مرکز عالم دارد بالطبعدانستی که خفیف و ثقیل : پنجم

  .می گرداندبه قهر از مرکز عالم دورتر » را«میشود خفیف  نزدیک ترمرکز عالم 
دانستی که عالم در المحل است اما چون افراد عالم جمله بالطبع میل به مرکز عالم دارند پس محل جمله : ششم

  .مرکز عالم باشد
ملک است و عالم ارواح که عالم ملکوت است بـا یکـدیگر همچناننـد کـه دانستی که عالم اجسام که عالم : هفتم

  .ملکوت غالب و ملک مغلوب ای ملک غالب و ملکوت مغلوب و در مرتبه ای روغن با شري؛ در مرتبه
  .یک نام دارد ای دانستی که ملک یکی بیش نیست، اما در هر مرتبه: هشتم
و ملکوت و اعراض ملکوت محسـوس «. درمی آیندحس  دانستی که ملک و اعراض ملک محسوسند و به: نهم

» آن« مـی بیـنم، در خلـوت نـور مـی گوینـد پس آنکـه سـالکان » .یافت درنمی تواننیستند و به حس، ایشان را 
یادر خواب باشـد . شنود ، همه آن بیند وهر که انتظار چیزی بسیار کشد. استپندارند که نور . خیال است که ببینند

  .می بیندبیداری  و پندارد که در
کـه آنچـه  هم خیال اسـت می بیندو خواب اهل ریاضت به غایت سبک باشد و روشنایی که بر سر زیارت خانها 

  .کواکب است» نور«از نور به چشم سر توان دید، نور آتش و 
دانستی که ملک و ملکوت یک جوهر بیش نیستند و این جوهر جنس اعلی است و باالی وی جنس دیگر : دهم
هـیچ چیـز «نیسـت  بلکه باالی وی هیچ چیز نیست و حیوان جنس اسفل است؛ و فـرود وی هـیچ جـنس. ستنی

  .در ملک و ملکوت بود و هست و خواهد بود، جمله در آن یک جوهر موجودبود و هرچه. »نیست اال انواع او
بالفعـل موجـود نیسـتند؛ دانستی که در مرتبۀ اول، حیات و علم و ارادت و قدرت و سمع و بصر و کـالم : یازدهم

ه وجه است و شک نیسـت کـه پس کمال اینجاست ک. از قوه بالفعل موجود میشوند برمی آینداما چون به مراتب 
باشد، و میوۀ موجودات، انسان است و معجون اکرب و اکسـري اعظـم و  از جملۀ مراتب میوه لطیف تر و شریف تر

جـان عـالم اسـت و عـالم ماالمـال آن نـور  یعنی آن نور کـه. است و آئینۀ گیتی نمای، انسان دانا نمایجام جهان 
بالفعـل » از قـوه« برمی آیـدو علم و ارادت و قدرت بالفعل نیست، چون به مراتب » حیات«در آن مرتبه . است

چنان است که روغن در شـري و مظهـر در » خود«جدا نیست و با مظهر » خود«و آن نور از مظهر . موجود میشود
صفاتی که در ذات هر دو مکنونند  برمی آیندچون هر دو به مراتب . ساده است و آن نور هم ساده استآن مرتبه 

دریـای «که به این نور رسیدیم و این نور را دیـدیم می گویند پس آنکه بعضی  می کنندظاهر میشود و نقوش پیدا 
  .به بصريت توان دید» بلکه«ن دید که این نور را به بصر نتوامی گویند خطا » نور بود و حد و نهایت نداشت

روغـن . روغن رادر مغز بادام چون توان دید. حس را به وی راه نیست بلکه عقل در وی سرگردان است» دیدۀ«
نـوری کـه . دیـدن نمـی تـوان» با آنکـه روغـن محسـوس اسـت و از عـالم ملـک اسـت .را در شري چون توان دید

  .دیدمحسوس نیست و از عالم ملکوت است چون توان 
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 مبدأ جزء به مدد مبدأ کل در عروج است تا به کمال. دانستی که بازگشت انسان به مبدأ کل خواهد بود: دوازدهم
ایـن اسـت معنـی منـه بـدأ و الیـه یعـود و ایـن . دوچون به کمال خود رسید بازگشت او به مبدأ کل خواهد ب. رسد

  .است معنی کل شیئی یرجع اىل اصله
  

  !ای درویش
ین کتاب خود را نشناخت، از هـیچ کتـاب دیگـر خـود را نشناسـد و بـه یقـني میـدان کـه هرکـه خـود را هرکه از ا«

شناخت، خدای را شناخت و هرکه خود را شناخت عالم کبري را شناخت و این هر دو لفظ مرتادفند و مکرر و هـر 
  ».که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت

  »!ای درویش«
. از ایـن اصـل طلـب کـن مـی خـواهیهرچـه . فته باشم و همه را در ایـن اصـل گفـتمهیچ چیز باقی نماند که نگ«

بعضی را به عبارت و بعضی را به اشارت گفتم که هر که اول و آخر خود و آن دیگر را دانست و مراحل و منـازل 
ت و و مقصد خود و آن دیگر را دانست و دید و احوال پـیش از مـرگ و بعـد از مـرگ خـود و آن دیگـر را دانسـ

  ».شناخت چیزی دیگر باقی نیست
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  اصل دویم

در بیان آنکه انسان صغري نسخه و نمودار انسان کبري است و هرچه در انسان کبري است در 
  انسان صغري هم هست و هرچه در انسان صغري است در انسان کبري نیز هست

  !ای درویش
ان اهل تصوف آمیخته باشد بـا شـریعت سخنان اهل تصوف است، و سخن می آیدسیم که این اصل دویم و اصل 

  .و چیزی کشفی باشد چیزی نقلی. و بعضی از حکمت و بعضی از وحدت
بیافرید، عالمش نام کرد جهت آنکه عالمت است بر وجود او، و بـر ) را(حق تعاىل موجودات » چون«بدان، که 

ه اسـت از ایـن وجـه کـه وجود علم و ارادت و قـدرت او و موجـودات از وجهـی عالمـت اسـت و از وجهـی تامـ
» را«آنگاه بفرمود که هر که این کتاب . است عالمش نام کرد و از این وجه که تامه است کتابش نام نهاد تعالم

ما به غایت خرد بـودیم و کتـاب بـی نهایـت . و بشناسد» مشاهده نماید«بخواند مرا و علم و ارادت و قدرت مرا 
  .تمام اوراق نتوانست رسید کتاب و کناره هایبزرگ بود و نظر ما به 

و مختصری از این کتـاب بازنوشـت و آن اول را عـالم کبـري  تاز این عالم بازگرف ای نسخه» ما را عاجز دانست«
نام نهاد و این دویم را عالم صغري و آن اول را کتاب بزرگ نام کرد و این دویم را کتـاب خـرد گفـت و هرچـه در 

  بخواند » را«تا هرکه این کتاب خرد  نوشت آن کتاب بزرگ بود در این کتاب خرد
آنگاه خلیفۀ خود را به خالفت به این عالم صغري فرستاد و خلیفۀ خدای عقل اول است و عقـل اسـت کـه مظهـر 

گفتـه صفات خدای است، عقل را به صفات اخالق خود بیاراست و به عالم صغريش فرستاد و از اینجاسـت کـه 
 خـدایود آفرید و عقل اول خلیفۀ خدای است در عالم کبري و عقل مـا خلیفـۀ حق تعاىل آدم را به صورت خ اند

  .است در عالم صغري
  

  فصل
  در بیان خدا و خلیفه خدا و افعال خلیفه

در عالم بیافریند صورت آن چیز، اول به عرش آید و از عرش بـه » را«خواهد که چیزی  بدان، که چون حق تعاىل
آنگاه بر هفت آسمان گذر کند و به نور سـتارگان همـراه شـود و بـه . تات آویزدو از کرسی در نور ثاب» آید«کرسی 

و . می آیـدطبیعت که پادشاه عالم سفلی است، استقبال آن مسافر غیبی کند که از حضرت خدای . عالم سفلی آید
 سوار گـرددکند؛ تا آن مسافر غیبی بر آن مرکب » او«مرکب از ارکان چهارگانه که مناسب حال او است، پیشکش 

  .و در عالم شهادت موجود شود و چون در عالم شهادت موجود شد آنچه دانستۀ خدای بود کردۀ خدای شد
موجود است، جان آن چیز از عالم امر است و قالب آن چیز از عـالم خلـق که در عالم شهادت » ی«پس هر چیز

تمـام کنـد بـاز » را«چون آن کار  که آمده است،» ی«است آن جان پاک از حضرت خدای آمده است به آن کار
شناخت افعال الهی » معنی«به حضرت خدای باز خواهد گشت، این است معنی منه بدأ و الیه یعود و این است 

  .و این است دانسنت آیات نامتناهی
  !ای درویش

  .این معنی را چون در آفاق دانستی در انفس نیز بدان
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و روح انسانی عرش خلیفۀ خدای اسـت و روح حیـوانی کرسـی  بدان، که در عالم صغري عقل خلیفۀ خدای است
  .خلیفۀ خدای است و هفت اعضای اندرونی هفت آسمان است و هفت اعضای بريون هفت اقلیم است

چون این مقدمات معلوم کردی اکنون، بدان که چون خلیفۀ خدای خواهد که کـاری کنـد صـورت آن چیـز اول بـه 
آنجا به روح حیوانی آید که کرسی است و از آنجا در شرایني آویزد و بر هفت  روح انسانی آید که عرش است و از

اگـر از راه دسـت . اعضای اندرونی گذر کند که هفت آسمانند و با قوای اعضای اندرونی همراه شود و برون آید
از » هکـ«و مرکبـی  مـی آیـداستقبال آن مسافر غیبی کند کـه از حضـرت خلیفـۀ خـدا » است که«بريون آید دست 
پیشـکش وی کنـد  -غیبیمناسب حال آن مسافر  -و آن زاج و مازو و صمغ و دوده است» است«ارکان چهارگانه 

» آن چیـز کـه«و چون در عالم شهادت موجود شـد . بر آن مرکب سوار شود و در عالم شهادت موجود شود تا آن
  .نوشتۀ خلیفۀ خدای گشت» بود«دانستۀ خلیفۀ خدای 

  !ای درویش
بـی واسـطه و بـی مـاده و بـی دسـت  می کنـداول خود  می کندیا هر کاری که  می نویسددای هر چیز که خلیفۀ خ

 صـورتو در عالم موجـود میشـود و آن  می آیدکند و بريون ِّمیگذر و آنگاه صورت آن چیز بر آن وسایط . افزار 
  .دارد حسیاول وجود عقلی دارد و این صورت دوم وجود 

دارد و این صورت دویم وجود خـارجی دارد و اینچنـني کـه افعـال خلیفـۀ خـدای را آن صورت اول وجود ذهنی 
  .دانستی افعال خدای را نیز همچنني میدان

آنگـاه صـورت آن چیـز . بی ماده، بی واسطه و بی دست افزار می کنداول خود  می کندخدای تعاىل هر کاری که 
  .و در عالم شهادت موجود میشود می آیداین عالم سفلی » به«و  می کندبر این وسایط گذر 

  »تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم«
و مرکبـی از ارکـان  می آیـدکه از حضرت خلیفۀ خدای . کند و اگر از راه زبان بريون آید، زبان استقبال آن مسافر

آن مسافر غیبـی چهارگانه که آن نفس و آواز و حروف و کلمه است، مناسب حال آن مسافر غیبی پیشکش کند، تا 
و چون در عالم شهادت موجود شد، آنچه دانستۀ خلیفـۀ . بر آن مرکب سوار شود و در عالم شهادت موجود گردد

  .خدای بود گفتۀ خلیفه خدای شد
در جملـه حرفهـا و صـفتها  و. منه بدأ و الیـه یعـود و از راه گوش به خلیفۀ خدای مريسد می کندباز آن نوشته سري 

  .میدان همچنني
 مسـافر از عالم امر است و قالـب آن مسافر و در هر کلمه آن. س دو کلمه آمد؛ یکی کلمۀ نوشته و یکی کلمۀ گفتهپ

  .از عالم خلق و آن مسافر در هر دو کلمه، معنی است وصورت
  .کلمۀ ربع مسکون معنی است و معنی در هر دو کلمه خلیفۀ خدای است

که هرچه در عالم کبري است در عـالم صـغري هـم هسـت . ا آن بودغرض م. سخن دراز شد و از مقصود باز ماندیم
  ».و هرچه در عالم صغري است در عالم کبري هم هست«
  

  فصل
و چـون . بدان، که چون نطفه در رحم افتاد نمودار جوهر اول است و چون چهار طبقه شد، عناصر و طبایع اسـت

و اعضـای . و پـای نمـودار هفـت اقلیمنـداعضا پیـدا آمدنـد، اعضـای بريونـی چـون سـرو دسـت و شـکم و فـرج 
  .اندرونی چون شش و دماغ و کرده و دل و مراره و جگر و سرپز نمودار هفت آسمانند
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شش آسمان اول و نمودار فلک قمر است از جهت آنکه قمر، شش عالم کبري است و واسطه اسـت در علـم و در 
مالئکه است و سبب علم  و تدبري معاش سرور این فلک مالئکه بسیارند و ملکی که موکل است بر تحصیل علوم

  .عالمیان است
دویم است و نمودار فلک عطارد است و در این فلک مالئکه بسیارند و فلکی که موکـل اسـت  آسمانو دماغ «

  ».، سرور این مالئکه است از جهت آنکه دماغ عالم کبري، عطارد استنوشته هابر 
آنکـه زهـره گـردۀ عـالم کبـري اسـت و در ایـن فلـک  ته است، از جهسیم است و نمودار فلک زهرو گرده آسمان 

  .مالئکه بسیارند و ملکی که موکل است بر انبساط و فرح و شهوت، سرور این مالئکه است
آنکه شمس، دل عالم کبري است و در ایـن فلـک  تو دل آسمان چهارم است و نمودار فلک شمس است، از جه

و » اسـرافیل از ایـن مالئکـه اسـت«ست بر حیات، سرور این مالئکه است و مالئکه بسیارند و ملکی که موکل ا
  .اسرافیل سبب حیات عالمیان است

و مراره آسمان پنجم است و نمودار فلک مریخ است، از جهت آنکه مریخ، مرارۀ عالم کبري است و در این فلـک 
  .این مالئکه است سرور» و ضرب و قتل«مالئکه بسیارند و ملکی که موکل است بر غضب و قهر 

و جگر آسمان ششم است و نمودار فلک مشرتی است، از جهت آنکه مشـرتی، جگـر عـالم کبـري اسـت و در ایـن 
و میکائیـل از ایـن مالئکـه «فلک مالئکه بسیارند و ملکی کـه موکـل اسـت بـر ارزاق، سـرور ایـن مالئکـه اسـت 

  .و میکائیل سبب ارزاق عالمیان است. »است
آنکه، زحل، سرپز عالم کبري است و در این فلـک  تم است و نمودار فلک زحل است، از جهو سرپز، آسمان هفت

و عزرائیل از این مالئکه اسـت و سـبب «مالئکه است و ملکی که موکل است بر ارزاق، سرور این مالئکه است 
  .قبض ارواح عالمیان است

ک ثوابت، کرسی عالم کبري اسـت و در و روح حیوانی کرسی است و نمودار فلک ثوابت است، از جهت آنکه فل
  .این فلک مالئکه بسیارند

  .، از جهت آنکه فلک االفالک، عرش عالم کبري استتاست و نمودار فلک االفالک اس و روح انسانی عرش
  .و عقل خلیفۀ خدای است و نمودار عقل اول است، از جهت آنکه عقل اول در عالم کبري خلیفۀ خدای است

و چون حس . که نشو و نما ندارند، نمودار معادنند و چون نشو و نما ظاهر شد، نمودار نباتاتندو اعضاء، مادامی 
؛ اگـر خواهنـد از آنجـا نوشـته امدر رساله مبدأ و معاد زیادت از ایـن «. و حرکت ارادی پیدا آمد نمودار حیوانند

  ».طلب کنند
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  اصل سیم

  در بیان آنکه سلوک چیست و نیت سالک در سلوک چیست؟

یعنی رونده شاید که در عالم ظاهر سري کنـد و . در لغت عرب، عبارت از رفنت است علی االطالقبدان، که سلوک 
شاید که در عالم باطن سري کند و به نزدیک اهل تصوف سلوک عبارت از رفنت مخصوص است و همـان سـري اىل 

کنی به ِّنهایت ندارد و اگر این عبارت فهم نمیالله و سري فی الله است و سري اىل الله نهایت دارد و سري فی الله 
  .عبارت دیگر بگویم

بدان، که به نزدیک اهل تصوف سلوک عبارت از رفنت است از اقوال بد به اقوال نیک و از افعـال بـد بـه افعـال 
  .نیک و از اخالق بد به اخالق نیک و از هستی خود به هستی خدای

روی نمایـد و چیزهـا را چنانکـه چیزهـا  معـارف مالزمـت کنـد قچون سالک بر اقوال و افعـال و اخـال» یعنی«
هست بداند و ببیند و چون معـارف روی نمـود و در معـارف بـه کمـال رسـید و چیزهـا را چنانکـه چیزهـا هسـت 

اگرچـه سـالک را هرگـز «از هستی خود بمريد و به هستی خدای زنـده شـود »دید، عارف آن باشد که«دانست و 
یعنی . آن پندار تا برخاست و مقصود سالکان و مطلوب طالبان این است. مگر هست داشتمی پنهستی نبود اما 

هرکه در این چهـارچیز، بـه  -اقوال نیک و افعال نیک و اخالق نیک و معارف -کمال آدمی در جهان چند است
  ».کمال رسید به کمال خود رسید

  »!ای درویش«
یکـی  راه ها رفته انـدو از صد هزار سالک که در این  ای مرتبههر یک در  مرتبه اندجمله سالکان در این چهار «

  ».ال بی نصیب باشند و بی بهره ماننددر این چهار مرتبه به کمال رسد و دیگران در این میانه فرو روند و از کم
  

  فصل
  در بیان حجاب و مقام

حجـاب اسـت و هرچیـز » ت ازداشت عبار برمی بایدو از پیش «کرد  می بایدبدان، که هر چیزی که از خود دفع 
چون معنـی حجـاب و مقـام را «از مقام است » عبارت«بود  می بایدبر آن » کرد و می بایدکه خود را حاصل «

اصـول حجـب و عقبـات ایـن راه چهـار اسـت، دوسـتی جـاه و دوسـتی مـال و تقلیـد و » دانستی اکنون بدان کـه
اقـوال نیـک و افعـال نیـک و اخـالق نیـک و ایـن راه هـم چهـار اسـت .»حـاالت«معصیت و اصول مقامات و 

  .معارف
  »!ای درویش«
از جهت آنکه ایـن چهـار حجـاب . برداشت تا رسیدن به این چهار مقام میسر شود می بایداین چهار حجاب را  

هر حجـابی عضـوی . است و این چهار مقام را حاصل کردن به مثابت نماز کردن است برگرفنت به مثابت طهارت
اول . گـزارد مـی بایـدکـه ر مقـامی رکعتـی اسـت از رکعـات نمـاز شست و هـ می بایدطهارت که  است از اعضای

است آنگاه تنویر اول فصل است آنگاه وصل آدمی تـا از یـک چیـز نمـريد  تصقیلطهارت است آنگاه نماز، اول 
از خود بمري  می خواهیاز شغل بمري و اگر خدای  می خواهیبه یک چیز دیگر زنده نتواند شد پس اگر فراغت 

  .و خدای مکن که میسر نشود فراغتمرد طلب  نمی توانیخود » از«و اگر از شغل و 
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  .برداشت در طهارت دائم است و هرکه این چهار مقام حاصل کرد در صلوة دائم است حجب» این چهار«هرکه 
  !ای درویش

عزلت و کم گفنت و کم خوردن و کم  این چهار حجب برداشنت و بدین چهار مقام رسیدن به چهار چیز میسر شود بر
  .خفنت اما باید که در صحبت دانا و مرد دانا کوشش کند

  !ای درویش
اصل همه عیبها و بدیها پرخوردن است و اندک خوردن آن نیست که روزی یا ده روز اندک خورد و آنگاه بسـیار 

کـم خورنـد و چلـه گرينـد و بعـد از آن خورد که اینچنني سودی نکند بلکه زیان کند بعضی هستند که چند روز غذا 
انـدک خـوردن آن باشـد کـه بـدان ثبـات . بسیار خورند این چنني بی فایده است و عمر شریف ضایع کردن اسـت

  .نمایند که از ثبات کارها گشاید و از بی ثباتی هیچ کاری نیاید
  !ای درویش

یکـی صـحبت دانـا و یکـی انـدک  در سلوک دو چیز به غایت معظم است و بـی آن دو چیـز سـلوک میسـر نشـود
گفنت را بر خود الزم کند و سالک بایـد مریـد ) کم(خوردن و باید به اذکار و اوراد مداومت کند و کم خوردن و 

  .دانا باشد
  

  فصل
  در بیان آنکه نیت سالک در سلوک چیست

  »!ای درویش«
هت آنکه خدای با همه اسـت و از ج می کنمریاضات و مجاهدات آن نباشد که طلب خدا  درباید که نیت سالک 

بلکـه » و بازگشت همه به اوست«و بقای همه بدوست » است«حاجت به طلب کردن نیست و وجود همه از او 
  .خود همه اوست

طلب علـم و معرفـت » و آن نباشد که می کنم«نباشد که طلب طهارت و اخالق نیک » که باید که آن«و دیگر آن 
از مراتـب انسـانی  ای که اینها هر یک به مرتبه .می کنماسرار و ظهور انوار  طلب کشف» و آن نباشد که می کنم«

و چون سالک به این مرتبه رسد اگر خواهد و اگر نخواهد آن چیز که بـه آن مرتبـه مخصـوص ) است(مخصوص 
  ».و اگر بدان مرتبه نرسد امکان ندارد که چیزی به آن مرتبه مخصوص است ظاهر شود«ظاهر شود  است
از مراتب درخت چه پیدا آیـد، پـس  ای پیدا است که در هر مرتبه. ، مراتب دارد چنانکه درخت مراتب داردانسان

و  می دهدو آب به وقت  می کندو از خار و خاشاک پاک  می داردکار باغبان آن است که زمني را نرم و موافق 
 -گـرددو هر یک به وقت خود ظـاهر  پیدا آید» تمام«تا آفتی به درخت نرسد تا مراتب درخت  می کندمحافظت 
باید کـه ریاضـت و مجاهـدات سـالکان از جهـت آن باشـد تـا آدمـی شـوند و مراتـب . همچنني است کار سالکان

  .انسانی در ایشان ظاهر گردد
سالک اگر خواهد و اگر نخواهد طهارت و اخالق نیک و علم و معرفت و کشف اسرار و ظهور انوار هر یک به  

اگرچه سالک هرگز نشنوده بودو ندانسـته باشـد و کسـی کـه نـه ایـن «شوند و چیزها ظاهر شوند وقت خود ظاهر 
  ».کاره باشد این سخنان فهم نکند

  »!ای درویش«
چیزها پیدا آید که چشم سالک هرگز ندیده باشد و گوشش نشنیده باشد ودر خاطر سالک هرگز نگذشته باشد تا «

  ».سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم
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کـه علـم و حکمـت . و بر سعی و کوشش مشـغول بـود» تا زنده است در کار باشد«. بلند همت باشد سالک باید
  .خدای نهایت ندارد

  !ای درویش
باغبان حاذق به ترتیب و پرورش آن درخت باید سعی کند . است» موجود«جمله مراتب درخت در تخم درخت 

و علم و معرفت و کشـف اسـرار و ظهـور انـوار جملـه در ذات  همچنني طهارت و اخالق نیک. تا تمام ظاهر شود
  .آدمی موجود است

  .تا تمام ظاهر شود می بایدصحبت دانا و تربیت و پرورش 
  !ای درویش

از خود طلب کن و از بـريون  می کنیدر تو مکنون است و هرچه طلب » می خواهی«علم اولني و آخرین » اگر«
نی چنان باشـد کـه آب از چـاه دیگـران برکشـی و در چـاه بـی آب خـود خود طلب مکن هرچه از دیگران طلب ک

  .ریزی آن آب را بقایی نبود و با آنکه بقایش نباشد زود عفن شود و از وی بیماری تولد کند
  !ای درویش

از چـاه تـو بـريون » آب«از آن آب بیماری عجب و کرب زاید و دوستی مال و جاه پیدا آید باید که چنان سازی کـه 
» کـه«و به دیگران دهی کم نشود بلکه زیـادت گـردد و عفـن نشـود بلکـه هـر چنـد » که بر کشی«و هر چند آید 

در انـدرون وی چـاهی » هر آدمی که باشـد هـر آینـه«شود و عالج بیماریهای بد کند و  صافی ترو  پاک تربماند 
  .ظاهر باید گردانید چاه را پاک باید کرد و آب را» بود«اما ناپیدا » و در آن چاه آب بود«باشد 

  
  فصل

  در بیان نصیحت
  !ای درویش

رسانی و همه روز تماشای صفات و مقامات خود کنی و پیوسته در  که خود را به نهایت مقامات نمی توانیاگر 
قـرب » و«نظاره کردن ماالعني رأت و الاذن سمعت و الخطر علی قلب بشر باشـی و همیشـه در فـردوس اعلـی 

 جهد» باری«ذوالجالل زندگی کنی «قام عندیت، در مشاهده و لقای جمال حضرت حق تعاىل در م» حضرت«
  .کن که از دوزخ خالص یابی و بهشتی گردی آن
  »!ای درویش«

هرچیز که در کان نمک افتد نمک شود و هر چیز که در جای نجس افتد نجس شود از پلید پلید زایـد و از پـاک، 
  ».تو آید پاک باشدتو اول خود را پاک کن تا هرچه از « پاک

  »ای درویش«
آنچه فریضه اسـت » در بند آن مباش که حج بسیار گزاری«در بند آن مباش که نماز بسیار کنی و روزه بسیار داری 

و در بند «قصه بسیار خوانی » و دربند آن مباش که«لغت بسیار یادگريی » در بند آن مباش که«و  می آربه جای 
و در بند آن باش که راست و نیک نفـس شـوی » به قدر ضرورت کفایت کن«ی بسیار دان تحکم» آن مباش که

» و راحـت بهشـتی از راسـتی و نیـک نفسـی اسـت«. از ناراستی و بد نفسی اسـت» بیشرت«که عذاب دوزخیان 
  .باید که راستی و نیک نفسی ذاتی تو شود تا رستگار گردی که اگر به تکلف بر خود بندی هم در دوزخ باشی

همچـو آن طایفـه مبـاش کـه . ه تو چنان شوی که همه روز از تو نیکی و راحت، ریزان باشد بـی اختیـار تـوباید ک«
  .همه روزه از ایشان بدی و رنج، ریزان است



۳۷ 

  ».باید که راستی و نیکی کردن ذاتی تو شود. و بدی و ناراستی کردن ذاتی ایشان شده است
  »!ای درویش«

ت ت ننهی بلکـه بـر خـود منـّبا همه نیکی کنی و عوض، طمع نداری و منّ وقتی به اخالق خدای آراسته شوی که
بد نفس است آنکه همه روزه رنج به مردم رساند و رنج مردم خواهد به زبان یا به دست یـا بـه مـال «گريی زیرا 

  ».چون معنی بدی بدانستی باید که از آن دور باشی
وقت راحت به مردم رساند به زبان یا به دست یا به  و نیک نفس است آنکه همه روز راحت مردم خواهد و همه

نیـک نفـس شـد از دوزخ » راسـت و«بـدان کـه هـر کـه» ی اکنـونتچون معنی نیک نفس و بدنفس بدانس«مال 
آنکه بهشـتی هـر چیـز کـه  تیا مرتبه عاىل کند شاید، از جه» بقا«خالصی یافت و بهشتی گشت اکنون اگر طلب 

 -دنیـوی یـا اخـروی -و دوزخـی هـر چیـز کـه حاصـل کنـد«شود  فراخ ترت وی حاصل کند دنیوی یا اخروی بهش
  ».شود تنگ تردوزخ وی 
  !ای درویش

  .سالکان را از ابتدای سلوک تا انتهای سلوک این رساله کفایت است
  
  


