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  بسم اللّه الرحمن الرحیم
و  .رُهُحمد و سپاس خدای را جل جالله و تَعاىل کربیاؤهُ و ال اِلهَ غَیْ. بود دود و هست و خواهبه نام خدای که ب

  .هِمُ الصَّلوةُ وَالسَّالمُ وَ التَّحِیَّةُلَیْنهایت بر انبیا و اولیا عَِپایان و بیِو رحمت بیدرود 
سالم اعلم الموحدین و افضل المحققني بعد از حمد خدای و درود بر انبیا و اولیا چنني فرماید موالنا شیخ اال

جماعت اصحاب کَثّرَهُمُ : سِّر اللّه فی االرضني عزیز الملّة و الدّین عبدالعزیزبن محمد النسفی اَدامَ اللّهُ بَرکَتَهُ که
دتر باشد و خر تنزیلتابی جمع کنی که بزرگرت از کتاب باید ما را کِاللّهُ تَعاىل با این درویش اشارت کردند که می

از روی الفاظ بغایت مختصر است و ما به این سبب تمام معانی  تنزیلبود که کتاب  کشف الحقایقاز کتاب 
بغایت مطول است و ما هم به این سبب تمام معانی وی را  کشف الحقایقتوانیم یافنت و کتاب ِوی را درنمی
  .اِنَّهُ وَىلٌّ االجابَةِ. مدد و یاری خواستم -تعاىل -اشارت اصحاب قبول کردم و از خداوند. توانیم کردنِضبط نمی
نام نهادم و چون در  بیان التنزیلاما بزرگرت از تنزیل و  را برده اصل جمع کردم بر ترتیب تنزیل و این کتاب

کتاب کشف الحقایق ذکر کرده بودم که کتاب تنزیل کی و کجا و چگونه به من رسید در این کتاب باز مکرر 
  .نکردم

  :لفهرست اصو
  در معرفت خدای: اصل اول
  در معرفت عالم: اصل دوم
  در معرفت انسان: اصل سوم

  در معرفت نبی و وىل: اصل چهارم
  در معرفت معجزه و کرامت: اصل پنجم
  در معرفت وحی و الهام: اصل ششم
  در معرفت کالم اللّه و کتاب اللّه: اصل هفتم
  در معرفت شب قدر و روز قیامت: اصل هشتم
  در معرفت حیات و موت: اصل نهم
  در معرفت معاد: اصل دهم
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  اصل اول
  در معرفت خدای

بدان که در جمله ازمان و شرایع، بعضی عام و بعضی خاص و بعضی خاص الخاص بودند و در این زمان و 
کنند و به سمعی دیگر سخن انبیا شنودند و ِشریعت هم هستند و هر یک به نظری چیزها را نظر کردند و می

آید و به این سبب در جملۀ ِاعتقادی پیدا آمد و می ت هر یک را در معرفت خدای تعاىلو از این جه. ندشنوِمی
  .شودِازمان و شرایع، اعتقاد بسیار ظاهر شد و می

  فصل
چیست؟ فرمود  ام اهل شریعت سؤال کردند که خدای تعاىلچون این مقدمه معلوم کردی، اکنون بدان که از عو

 کِنُ انْ جُودُ الّذی ُیمْاَلمَوْ: کِنُ اَن یَتَغَّیَرَ و دیگر سؤال کردند که عالم چیست؟ فرمود کهالّذی ال یُمْجُودُ مَوْاَلْ: که
و از خاص الخاص اهل . یَتَغَّیَرَ و از خواص اهل شریعت سؤال کردند که خدای چیست؟ فرمود که النَّورُ المُطلَقُ

و از اهل وحدت سؤال کردند که خدای چیست؟ . بَسِطُورُ المُنْشریعت سؤال کردند که خدای چیست؟ فرمود که النُّ
. جُودَ سِوَی اللّهالمَوْ: و هم از اهل وحدت سؤال کردند که عالم چیست؟ فرمودند که. جُودُ هُوَ اللّهُفرمودند که اَلمَوْ

  .تر از این بگویمِدانم که فهم نکردی، روشنِچنني می
  فصل

قدیم است یا حادث از جهت آن که هر : ه وجود در قسمت اول بر دو قسم استگویند کِبدان که اهل شریعت می
وجود  .و هو الحادث یا نبود و هوالقدیم تعاىل و تقدس موجودی که باشد از این خاىل نباشد که یا قابل تغیري بود
که گفته شد، و جملۀ اهل شریعت را در این فصل . گویندِحادث را عالم گویند و وجود قدیم را خدای عالم می

  .لَمُوَ اللّهُ اَعْ. کنندِاتفاق است و از اینجا آغاز خالف می
  باب

  در سخن عوام اهل شریعت
گویند که خدای عالم موجود است و موجود حقیقی است از جهت آن که قابل ِبدان که عوام اهل شریعت می

ه باشد و در وجود او کثرت و اجزا از جهت آن که همیشه بود و همیش. تغیري و تبدیل نیست و اول و آخر ندارد
  .از جهت آن که احد حقیقی است من کُّل الوجوه. نیست

که خدای عالم از عالم و داخل عالم و خارج عالم و متصل به عالم چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان 
ه این جمله، صفات و منفصل از عالم و در جهتی از جهات عالم نیست و در مکان و زمان نیست از جهت آن ک

در آن وقت . اجسامند و خدای عالم، جسم و جسمانی نیست و دیگر آن که خدای بود و هیچ چیزی دیگر نبود
هست گردانید و از هست گردانیدن عالم هیچ  ،که خواست، عالم را که غیب و شهادت و جواهر واعراضند

قدیم است و هرچه قدیم باشد، او را اول و صفتی مر او را زیادت و کم نشد از جهت آن که ذات و صفات او 
  .آخر و عدم و تغیري نبود

ای درویش به اتفاق جملۀ عقال، خدای قدیم است و قدیم هر آینه یکی باشد از جهت آن که زیادت از یکی 
پس هرچه غري . به اتفاق جملۀ عقال، خدای محل حوادث و قابل تغیري و تبدیل نیست. امکان ندارد که باشد

  .باشد جمله حادث باشند و به ظهور حوادث، صفات خدای زیادت و کم نشودخدای 
  فصل

گویند که باید که بی آن که نظر به صفات خدای کنند، خدای را یکی ِبدان که بعضی هم از عوام اهل شریعت می
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 است به صفات خود؛ یعنی یکی است واحداست به ذات خود و  احدند و یکی دانند از جهت آن که او گوی
  .به ذات خود و یگانه است به صفات خود

از جهت آن که ذات دیگران از ذات وی است پس  ،ای درویش، ذات خدا حقیقی است و ذات دیگران مجازی
از جهت آن که صفات دیگران  ،و صفات او هم حقیقی است و صفات دیگران مجازی. حقیقت ذات، او راست

لوم شد که یکی است به ذات خود که دیگران ذات مع. از صفات وی است پس حقیقت صفات، او راست
  .ندارند و یگانه است به صفات خود که دیگران صفات ندارند
  فصل

بدان که اگر ما را ارادت و اختیار است، ارادت و اختیار ما به ارادت و اختیار اوست از جهت آن که مختار به 
اشد و اگر ما را منع و عطاست، اختیار از آن او ب پس به حقیقت ارادت و. اختیار خود جز آن نکند که او خواهد

اللّهُمَ : ع و عطاء اوست و از این جاست که جملۀ انبیا را این دعا وردشان بوده است کهمنع و عطاء ما به من
این است معنی  .پس حقیقت منع و عطاست از آن او. تَتَ وَال رادَّ لِما قَضَیْطِیَ لِما مَنَعْتَ وَالمُعْطَیْالمانِعَ لِما اَعْ

پس هست به حقیقت اوست و صفات و افعال . دانِو در جملۀ صفات همچنني می. لَ وَالقُوَّةَ اِلّا باللّهِالحَوْ
  .حقیقی او راست و هستی و صفات و افعال دیگران جمله مجازی است اما فعل ما نه همچون فعل قلم است

  فصل
یعنی . ست به ارادتاب است بی ارادت؛ به طریق ایجاد ابدان که وجود مجازی از وجود حقیقی نه بطریق ایج

و نیست و از کثرت معلول در علت کثرت الزم  ،، مراد است از جهت آن که معلول احد، احد بودنه معلول است
و دیگر آن که اگر به طریق ایجاب بودی یا به طریق عکس بودی و عکس مقتضی دو چیز است؛ . و نیست ،آید

و در شعاع و ظل همچنني  ،د و اقتضای یک چیز کند یا به طریق شعاع یا به طریق ظلبا عکس سه چیز شون
  .دانِمی

  باب
  در سخن خواص اهل شریعت

است و نور مطلق است از جهت آن که نور ظاهر مظهر  نورگویند که خدای ِبدان که خواص اهل شریعت می
  .پس خدای نور مطلق باشد. است و ظاهر مظهر مطلق خدای است

مرتبۀ اول نور چراغ است و مرتبۀ دوم نور : اندِاین مقدمه معلوم کردی، اکنون بدان که انوار شش مرتبه چون
مرتبۀ سیوم . و این هر دو نور بغایت ضعیفند از جهت آن که اگرچه ظاهر مظهرند اما مدرک نیستند. آفتاب است

ت از جهت آن که اگرچه مدرک روح حیوانی است که مدرک محسوسات است و این نور هم بغایت ضعیف اس
مرتبۀ چهارم روح انسانی است که مدرک معقوالت است و این نور هم ضعیف . است اما مدرک خود نیست

عقل است و این نور هم مرتبۀ پنجم . است از جهت آن که اگرچه مدرک خود است اما ادراک او از خود نیست
. هستی او از خود نیست و مظهر او نور دیگر استضعیف است از جهت آن که اگرچه نور او ذاتی است اما 

مرتبۀ ششم نور خدای است و این نور است که هستی او به خود است؛ و این نور است که نور مطلق است؛ و این 
نور است که منبع انوار است؛ و این نور است که منبع حقیقی است؛ و باالی این، نوری دیگر نیست بلکه چیزی 

  .نسبت با این نور ظلمتند ،فرود این نورند و هرچه. دیگر نیست
  فصل

گویند که حقیقت نور خدای در دل سالکان پیدا ِیک طایفه می ،اندِبدان که خواص اهل شریعت دو طایفه
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گویند ِیعنی یک طایفه می. شودِگویند که عکس نور خدای در دل سالکان پیدا میِشودو آن طایفۀ دیگر میِمی
و مجاهدات پاک و صافی و مطهر و مقدس شود، عرش خدای شود و حقیقت  که چون دل سالک به ریاضات

نور خدای بر این عرش تجلی کند و چون دل سالک عرش نور خدای گشت و حقیقت نور خدای بر عرش دل 
شنید و سالک ِپس تا اکنون سالک می. سالک تجلی کرد، سالک به کمال خود رسید و انسان کامل گشت

بیند و خدای ِشنود و خدای میِگرفت، اکنون خدای میِداد و سالک میِو سالک می گفتِدید و سالک میِمی
  .تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم. گريدِدهد و خدای میِگوید و خدای میِمی

دانی، صورت این عرش است و این ِدل انسان کامل عرش اللّه و بیت اللّه است و آن عرش که تو آن را عرش می
هِ و سَلّم منافقان نادان شنیدند که پیغمرب صَلَّ اللّهُ عَلَیْ . خوانی، صورت این بیت استِآن را بیت می بیت که تو

واسطه شنیدم و چون باز آمدم هنوز جامۀ ِگوید که من به عرش رفتم و خدای را دیدم و چندین هزار سخن بیِمی
. انکار معراج پیغمرب کردند ر نداشتند،پیغمرب را باوشناختند، سخن ِچون عرش را نمی. خواب من گرم بود

شناختند، سفر شام و حجاز در پیش ِباید رفت، چون خانه را نمیِحاجیان مسکني شنیدند که به خانۀ خدای می
  .گرفتند و آن چنان که رفتند باز آمدند

  فصل
منور شود،  گویند که چون دل سالک به ریاضات و مجاهدات پاک و صافی و مصقل وِبدان که طایفۀ دیگر می

شود و چون دل سالک مرآت نور خدای ِگردد و عکس نور خدای در این مرآت ظاهر میِمرآت نور خدا می
پس . گشت و عکس نور خدای در مرآت دل سالک ظاهر شد، سالک به کمال خود رسید و انسان کامل گشت

اکنون به نور خدای  داد،ِمی گرفت و به خودِدید و به خود میِشنید و به خود میِسالک تا اکنون به خود می
تا سخن دراز نشود از . شنَود و به نور خدای بیند و به نور خدای گوید و به نور خدای دهد و به نور خدای گريد

  .مقصود باز نمانیم
گویید و خدای را عکس امکان ندارد از جهت ِگویند که شما خدای را عکس میِطایفۀ اول مر طایفۀ دوم را می

عکس چیزی را باشد که از عالم اجسام و . نور حقیقی است و نور حقیقی را عکس نباشد آن که خدای را
  .جسمانی بود

  فصل
  در بیان عکس

آید که از عکس عالم ِگویند که مراد ما از عکس نه آن است که در آب و مرآت پیدا میِبدان که طایفۀ دوم می
اح معقول بود از جهت آن که عکس و عکس عالم اجسام محسوس باشد و عکس عالم ارو. اجسام است

  .هرچیزی مناسب آن چیز باشد
ای درویش، عکس و علم به یکدیگر نزدیکند از جهت آن که عکس، صورتی است که از مقابله و استعداد محل 

و علم که صورت مطابق است، صورت . آید پس عکس، صورت مقابل باشد و علم، صورت مطابق استِپیدا می
دانم که تمام فهم نکردی، ِچنني می. دانِپس در عکس نیز همچنني می. روحانی هم بودجسمانی باشد وصورت 

  .تر از این بگویمِروشن
آید و عکس عالم ملکوت ِعکس عالم ملک چنان که در آب و مرآت پیدا می: بدان که عکس سه نوع است
و . آیدِات و مجاهدات پیدا میآید و چنان که در دل کاهنان و دل اصحاب ریاضِچنانکه در حبه و نطفه پیدا می

  .شودِعکس عالم جربوت چنان که در دل انسان کامل ظاهر می
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 .گویید و خدای را مکان امکان ندارد که باشدِگویند که شما خدای را مکان میِو طایفۀ دوم مر طایفۀ اول را می
د که از عالم جسم و از جهت آن که خدای نور حقیقی است و نور حقیقی مکان ندارد و مکان چیزی را باش

  .جسمانی بود
  فصل

  در بیان مکان
گویند که ِگویند که مراد ما از مکان نه آن است که عوام اهل حکمت و اهل شریعت میِبدان که طایفۀ اول می
حقیقت مکان، خلوت است و هر چیز که باشد هر آینه او را در هستی خود خلوتی باشد . بحقیقت مکان نیستند
  .تر از این بگویمِدانم که فهم نکردی، روشنِچنني می. ر آن خلوت شریک نتواند بودنکه دیگری با وی د

اند که محیط مکان محاط است به شرط ِبعضی گفته: اندِگویند که مکان را دو معنی گفتهِبدان که طایفۀ اول می
ه هر دو متصل به اند که تحت مکان فوق است به شرط آن کِآن که هر دو متصل به یکدیگر باشند و بعضی گفته

، حقیقت مکانو این هردو بحقیقت مکان نیستند و . یکدیگر باشند و فوق آن است که مایل باشد به تحت
و بدین تقدیر چون توان گفنت که خدای را در وجود خود خلوتی نیست که ما سوای خدای در آن  خلوت است

چیزی موجود باشد و او رادر وجود خود  خلوت با خدای شریک نتواند بودن از جهت آن که امکان ندارد که
  .خلوتی نباشد که ماسوای وی در آن خلوت با وی شریک نتواند بودن

  فصل
مکان عالم ملک و مکان عالم ملکوت و : چون معنی مکان را دانستی، اکنون بدان که مکان بر سه قسم است

  .مکان عالم جربوت
اجسام عناصر و اجسام افالک و اجسام انجم هر یک  پس اجسام موالید و. عبارت از اجسام است عالم ملک

تواند بودن و امکنه عالم ملک، ظاهر ِمکانی خاص دارند که دیگری با ایشان در آن مکان با ایشان شریک نمی
  .تواند بودنِاست و بر جمله روشن است که هیچ در مکان یکدیگر نمی

و مالیکۀ اسفل و مالیکۀ عاىل و مالیکۀ اعلی  پس مالیکۀ سافل. عبارت از عالم ارواح است عالم ملکوتو 
و هر یکی را مقامی . تواند بودنِهر یک مکان خاص دارند که دیگری با ایشان در آن مکان ایشان شریک نمی

  .توانند کردنِمعلوم است و هر یک از مقام خاص خود و از مقام معلوم خود یک سر موی تجاوز نمی
پس خدای مکان خاص دارد که  -تعاىل و تقدس -ت خدای استعبارت از ذات و صفا عالم جربوتو 

  .توانند بودنِماسوای خدای با خدای در آن مکان شریک نمی
  فصل

از مکان عالم ملک تا به مکان عالم ملکوت چندان تفاوت است که آن را وصف نتوان کردن و از مکان عالم 
و در امکنۀ عالم ملک . م وصف نتوان کردنملکوت تا به مکان عالم جربوت چندان تفاوت است که آن را ه

که چه مقدار تفاوت است با آن که جمله جسمند تا تفاوت میان مکان عالم اجسام و مکان عالم ارواح نظر کن 
و  .تواند بودنِمثالً در عالم ملک، خاک مکانی دارد که دیگری با وی در آن مکان وی شریک نمی. معلوم شود

تواندبودن و در ِرد الیق لطافت خود که دیگری با وی در آن مکان وی شریک نمیآب مکانی دا ،در میان خاک
و در  .تواند بودنِمیان آب هوا مکانی دارد الیق لطافت خود که دیگری با وی در آن مکان وی شریک نمی
گر تواند بودن و اِمیان هوا، آتش مکانی دارد الیق لطافت خود که دیگری با وی در آن مکان وی شریک نمی

نادانی گوید که هر چهار چیز در یک مکان جمع آید، دانا داند که امکان ندارد که دو جسم در یک مکان در یک 
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توان کردن لیکن آب ِبینی که ظرفی پر از خاک است، خاکی دیگر در آن ظرف نمیِآخر نمی. زمان جمع آیند
  .ریزی مکان داردِدرآن می

تواند بودن و وقتی که آب را به ِارد که خاک در آن مکان آب نمیپس معلوم شد که در میان خاک آب مکانی د
  .ب لطافت در میان خاک مکان باشد، هوا را در میان آب و آتش را هم در میان هوا مکان باشدبس

کنی که دو جسم در یک مکان و در یک زمان جمع نیایند، باری این ِای درویش، اگر این سخن را فهم نمی
وم است که آب و آتش در یک مکان و در یک زمان جمع نیایند از جهت آن که آب، سرد سخن تو را بیقني معل

و این سخن دیگر تو را بیقني معلوم است که آب که سرد و تر است، چیزی . و تر است و آتش گرم و خشک است
گرم کنی را نسوزد اما تر کند و آتش که گرم و خشک است، چیزی را تر نکند اما بسوزد و چون دست در آب 

  .سوزدِشود هم میِدست هم تر می
. پس معلوم شد که در میان آب، آتش را مکانی هست و در مکان آب، آتش نیست و در مکان آتش، آب نیست

آتش نیست اما هر یک در مکان خودند و امکان ِاگرچه هر ذره از آتش بی آب نیست و اگرچه هر ذره از آب بی
  .ر میان آتشندارد آتش در میان آب باشد و آب د

پس وقتی که در میان امکنۀ عالم ملک که جمله اجسامند به سبب لطافت و کثافت چندان تفاوت است که هر 
تواند کردن، نظر کن که از مکان عالم ملک تا به مکان عالم ملکوت واز مکان عالم ملکوت تا ِکس فهم آن نمی

لکوت در میان عالم ملک است و اگرچه عالم به مکان عالم جربوت چه مقدار تفاوت باشد و اگرچه عالم م
جربوت در میان عالم ملکوت است اما هر یک در مکان خودند و اگرچه قرب صورتی دارند اما بعد معنوی 

  .دانم که تمام فهم نکردی، باشد که در آتش فهم کنیِچنني می. چندان دارند که آن در حساب و شمار نیاید
  فصل

. و امکان ندارد که هرچهار چیز در یک مکان باشند. ز خاک و آب و هوا و آتشبدان که مزاج تو مرکب است ا
و اگر گویی که مزاج من چهار چیز نمانده است و یک چیز گشته است پس اگر مزاج تو یک چیز باشد آن یک 

در و به ضرورت هر یکی غري آتش و غري آب و غري هوا و غري خاک بود و چون غري هر چهار بود، موجود باشد 
  .مکانی بوند

از این روی که متشابه االجزاست، . ای درویش، مزاج به اعتباری یک چیز است و به اعتباری چهار چیز است
یک چیز است و از این روی که فعل چهارچیز در وی است، چهار چیز است همچو مطعومات و مشروبات و 

  .تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم. معاجني و اقراص
و هر یک به سبب لطافت و کثافت مکانی . ای است از ملک و ملکوت و جربوتِان که وجود تو مجموعهبد

  .تواند بودنِخاص دارند که دیگری با ایشان در آن مکان ایشان شریک نمی
خاک مکانی دارد و در میان خاک، آب مکانی دارد الیق لطافت خود و در میان آب، هوا مکانی دارد الیق 

و در میان هوا، آتش مکانی دارد الیق لطافت خود و در میان آتش، روح نباتی مکانی دارد الیق لطافت خود 
لطافت خود و در میان روح نباتی، روح حیوانی مکانی دارد الیق لطافت خود و در میان روح حیوانی، روح 

فت خود و در میان اطرد الیق لانسانی مکانی دارد الیق لطافت خود و در میان روح انسانی، عقل مکانی دا
عقل، نور خدای مکانی دارد الیق لطافت خود و باالی نور خدای، نوری دیگر نیست، بلکه چیزی دیگر نیست 

  .این نور است که منبع انوار است و این نور است که مبدأ موجودات است
راه . است نه به مقاالت به مجاهدات ،ای درویش، راه به این نور از اندر دل است نه از بريون و رسیدن به این

  .ترک قال کن تا حال پیدا آید. بريون دربند تا راه اندرون گشاده شود
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  .هرکجا قال هست، حال نیست و هرکجا حال هست، قال نیست. ای درویش، قال با حال ضدانند
گر ا. شود و دل به ریاضات و مجاهدات پاک شود نه به مقاالتِای درویش، این نور در دل پاک ظاهر می

  .گویی میان دربند و کاری کن و اگر نه سودای بیهوده از سر بريون کنِطالب خدایی و راست می
  باب

  در سخن خاص الخاص اهل شریعت
گویند که خدای نور است و نور منبسط است از جهت آن که جان جملۀ ِاهل شریعت می بدان که خاص الخاص
  .پس خدای نور منبسط باشد. موجودات خدای است

این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که خدای خواست که خود را چنان که خود است، ببیند و اسماء چون 
 .توانست دید؛ عالم را پیدا آوردِحُسناء خود را چنان که اسماء حسناء وی است، مشاهده کند و جز در مرآت نمی
ا آورد، عالم جسم بود بی جان و حکمت در آفرینش عالم این بود تا عالم مرآت خدای شود و چون عالم پید

عالم را مستوی گردانید؛ یعنی استعدادش بخشید مر قبول تجلی خدا را که تسویت . همچون مرآت جالناداده
و نفخ . و به عالم تجلی کرد یعنی عالم را جان بخشید از خود و جان عالم شد .عبارت از حصول استعداد است

و آن گاه از این دو دریا . و اسماء حسناء خود را مشاهده کرد روح عبارت از تجلی خداست و خود را بدید
جواهر پیدا آمدند و خود را چنان که خود است، بدید و اسماء حسناء خود را چنان که اسماء حسناء وی است، 

  .مشاهده کرد و ظاهر و باطن عالم شد و جسم و روح عالم پیدا آمد
خداست؛ یعنی ظاهر عالم، جسم عالم است و روح عالم، پس ظاهر عالم، صورت عالم است و باطن عالم، 

و عالم اگرچه از روی ظاهر بسیار است اما از روی باطن یک چیز است و اگرچه از روی جسم متکثر . خداست
  .تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم. است اما از روی روح متحد است

روح انسان است؛  ،ظاهر انسان جسم است و باطن انسانای است از ظاهر وباطن، ِهمچنان که انسان مجموعه
روح عالم است و  ،ظاهر عالم جسم عالم است و باطن عالم. ای است از ظاهر و باطنِهمچنني عالم مجموعه

روح عالم خدای عالم است و چنان که هیچ ذره از ذرات جسم انسان نیست که روح انسان با آن نیست همچنني 
اند که هر که نفس خود را ِنیست که خدای با وی نیست و انبیا از سر همچنني نظر فرموده هیچ ذره از ذرات عالم

اند که راه هر فردی از افراد عالم به خدای از راه عرض است نه ِشناخت، رب خود را شناخت و از این جا گفته
  .از راه طول

خت و خدای عالم را دانست و هر هر که جسم خود را شناخت و روح خود را دانست، عالم را شناای درویش، 
که صفات جسم خود را شناخت و صفات روح خود را دانست، صفات عالم را شناخت و صفات خدای عالم 
را دانست و هرکه افعال جسم خود را شناخت و افعال روح خود را دانست، افعال عالم را شناخت و افعال 

  .خدای عالم دانست
  .لکه خود راه نیست اما چه فایده چون تو را چشم بینا و گوش شنوا نیستای درویش، راه بغایت نزدیک است ب

اگر کسی با تو حکایت کند که ماهیان در دریا همیشه طالب وصال آبند و در فراق آب روزگار ! ای درویش
  .پرسند، تو را عجب آید و سخت عجب آید و حال تو بعینه همچنني استِگذرانند و از یکدیگر خرب آب میِمی

  لفص
تُ اللّهَ فیهِ و بعضی گفتند که ما ئاً اِلّا وَرَاَیْتُ شَیْبدان که بعضی از خاص الخاص اهل شریعت گفتند که ما رَاَیْ

لَهُ و مراد ایشان از این جمله تُ اللّهَ قَبْئاً الّا وَ رَاَیْ تُ شَیْتُ اللّهَ مَعَهُ و بعضی گفتند که ما رَاَیْئاً الّا و رَاَیْتُ شَیْرَاَیْ
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و معیت خدای با عالم نه چنان است که معیت جسم با جسم و نه چنان است که  ،معیت خدای است با عالم
معیت خدای با عالم همچنان است که معیت . معیت عرض با جسم و نه چنان است که معیت عرض با عرض

  .روح با جسم
این حقیقت را نسبت به بعضی  و چون دانستی که خدای عالم، حقیقی است و جان عالم است، اکنون بدان که

خوانند و این نور ِگویند و نسبت به کل، نور میِطبیعت و نسبت به بعضی روح و نسبت به بعضی عقل می
سخن . گویندِای خدای میِای اللّه و طایفهِای نور حقیقی و طایفهِای موجود حقیقی و طایفهِمنبسط را طایفه

  .دراز شد و از مقصود دور افتادیم
و مرآت کامل آن باشد که  مرآت کامل، انسان کامل استهر فردی از افراد عالم، مرآت خدایند اما بدان که 

  .جمال صاحب جمال تمام در وی ظاهر شود بی زیادت و نقصان
  فصل

گویند که ممکن است که جسم سالک به ریاضات و مجاهدات ِبدان که بعضی از خاص الخاص اهل شریعت می
رسد که بغایت شفاف و عکس پذیر شود و نورانی گردد و نور و مظهر به مثابت یک  در صفا و لطافت به جایی

همچون قدحی باشد از آبگینه و بغایت شفاف و عکس پذیر بود و در آن قدح شرابی هست که بغایت . چیز گردد
ثابت یک قدح را از شراب و شراب را از قدح باز نتوان شناخت از جهت آن که هر دو به م. صافی و لطیف بود

هر آوازی که از سالکان . واحُناسادُنا اَرْسادُنا اَجْواحُنا اَجْاَرْ: اند کهِو انبیا از سر همچنني نظر فرموده. چیز باشند
در این مقام بود و هر آینه این مقام این تقاضا کند از جهت آن که  اناالحقو  سُبحانی ما اعظم شأنیآید همچون 

اهدات زجاجی شود و بغایت شفاف و عکس پذیر شود، سالک چیزها بیند چون جسم سالک به ریاضات و مج
که دیگران نبینند و چیزها شنود که دیگران نشوند و چیزها داند که دیگران ندانندو کارها کند که دیگران نتوانند و 

اگر خواهد و  .نور بیند و نور را از زجاجه و زجاجه را از نور نتواند شناخنتچون چنني باشد سالک خود را همه 
  .و مانند این» سبحانی ما اعظم شأنی«اگر نخواهد بی اختیار وی از وی این آواز برآیدکه 

لیس فی الدارین و  لیس فی جبتی سوی اللّهلکان هر آینه این آواز برآید که ای درویش، در ابتدای این مقام از سا
و در انتهای این مقام . سبحانی ما اعظم شأنیو  ناالحقاز برآید که و در وسط این مقام هر آینه این آوا. غري اللّه

چنان خاموشی و سکوت بر سالک غالب شود که با هیچ کس در هیچ وقت سخن نگوید مگر که ضرورت باشد 
و چنان عجز و نادانی بر سالک غالب شود که بیقني بداند که ذات و صفات خدای را هیچ کس چنان که ذات و 

و چنان فراغت و جمعیت بر سالک غالب شود که به یک بار . و نخواهد دانستصفات خدای است، ندانست 
ترک همه چیز کندو همه کس و چنان تفویض و تسلیم بر سالک غالب شود که یک سر موی او را غم هیچ چیز و 
نا هیچ امید به هیچ چیز و هیچ کس و خوف از هیچ چیز و هیچ کس نماند و خدای را بر بندگان خود دانا و توا

  .شناسد
  باب

  در سخن اهل وحدت در بیان توحید
تعاىل و  -گویند که وجود یکی بیش نیست و آن وجود خدای استِدر بیان توحید میبدان که اهل وحدت 

  . ه غري وجود خدای وجودی دیگر نیست و امكان ندارد كه باشدو ب -تقدس
گویند و آن ِیک طایفه را نافیان می: اندِچون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که اهل وحدت دوطایفه

پس ما کشف این دو . نظری و کشفی افتاده است ،خوانند و هر یک را در بیان توحیدِطایفۀ دیگر را مثبتان می
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  .طایفه را در دو باب به شرح بیاریم تا سالکان را دستوری باشد و ما را ذخريه و یادگاری بود
  باب اول

  ن توحیددر سخن طایفۀ نافیان در شأ
وجود حقیقی است خدای خلق . گویند که خدای خلق دیگر است و خلق خدای دیگرِبدان که طایفۀ نافیان می

از جهت آن که همیشه بود و همیشه باشد و در . از جهت آن که قابل تغیري و تبدیل نیست و اول و آخر ندارد
و خلق خدای وجود ندارند اال  .الوجوهاز جهت آن که احد حقیقی است من کل . وجود او کثرت و اجزا نیست

همچون موجوداتی  ،نمایندِوجود خیاىل و به خاصیت وجود حقیقی که وجود خدای است این چنني موجود می
  .نمایند و به حقیقت وجود ندارندِکه در خواب و آب و مرآت می

لم خلق و عالم امر، یعنی عالم گویند که عاِچون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که عوام طائفۀ نافیان می
پس به نزدیک ایشان اگر جوهر و اگر عرض . جسم و عالم روح خلق خدایند و وجود ندارند اال وجود خیاىل

است و اگر جسم و روح است و اگر علم و جهل است و اگر ایمان و کفر است و اگر ملک و شیطان است جمله 
آنچه فوق عالم خلق و عالم امر است وجود حقیقی است که و . خیال و نمایشند و به حقیقت وجود ندارند

و به نزدیک این طایفه وجود حقیقی که خدای خلق است هیچ صفت و هیچ فعل و هیچ اسم . خدای خلق است
  .ندارد

  فصل
. خلق است یا امر؛ یعنی جسم است یا روح: گویند که وجود از این بريون نیستِبدان که خواص طایفۀ نافیان می

خدای خلق است و  ،و آنچه فوق عالم خلق است. ىلخلق، خلق خدای است و وجود ندارد اال وجود خیاعالم 
وجود حقیقی دارد؛ یعنی روح عالم، خدای خلق است و جسم عالم، خلق خداست، این بود سخن عوام و 

  .خواص طایفۀ نافیان در بیان توحید
  فصل

جربوت خدای خلق است و . ملک و ملکوت و جربوت: بدان که به نزدیک عوام این طایفه سه عالم است
و به نزدیک خواص این . وجود حقیقی دارد و ملک و ملکوت خلق خدایند و وجود ندارند اال وجود خیاىل

خلق خدای  ،است و وجود حقیقی دارد و ملک خدای خلق ،ملکوت. ملک و ملکوت: طایفه دو عالم است
  .است و وجود ندارد اال وجود خیاىل

  فصل
معیت خدای خلق . هست نمایاست  نیستی، و خلق خدای نیست نمایاست  هستی، ای درویش، خدای خلق

و به نزدیک اهل حکمت سراب نیستی است هست نمای . با خلق خدای همچنان است که معیت هوا با سراب
سراب  و هوا حقیقت و عني سراب است و سراب خیال و نمایش است و وجود. و هوا هستی است نیست نمای

  .به هواست و ظهور هوا به سراب است
  فصل

اگر کسی گوید که ما را در ذات و صفات خود و در وجود و حیات خود هیچ شکی نیست که بحقیقت موجود 
است و خیال و نمایش نیست از جهت آن که یکی صامت و یکی ناطق و یکی جاهل و یکی عالم و یکی در 

نطق وعلم چگونه خیال بود و رنج و رحمت  ت است،ی در رحمرنج و یکی در راحت و یکی در زحمت ویک
ای و در خواب خود را پادشاه و حاکم یا ِای درویش، مگر هرگز تو به خواب نرفته: چگونه نمایش بود؟ جواب
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ای و معشوق و محبوب را در کنار خود ِای و وقتها آن چندان فرح و ذوق را مشاهده نکردهِاسري و محکوم ندیده
. ایِای و خود را در دست دشمن و حاسد گرفتار و عاجز نیافتهِو وقتها آن چندان خوف و ترس را ندیده ایِنیافته

و بی هیچ شکی این جمله خیال و نمایشند و به نزدیک آن که در خواب است در آن وقت جمله حقیقت 
  .نمایدِمی

دانند و به حقیقت در ِرا بیدار می دان که بیشرت مردم خودِپس این حال بیدار خود را همچون آن حال خواب می
و از این جاست که محققان . خوابند از جهت آن که خواب عبارت از بی خربی است و بی خربی مراتب دارد

  .اند که خواب چهارنوع استِگفته
  باب دوم

  در سخن مثبتان در بیان توحید
یکی را یکی نتوان کردن از جهت آن  گویند که معنی مطابق توحید، یکی کردن است وِبدان که طایفۀ مثبتان می

  .که ایجاد موجود و اعدام معدوم و اثبات ثابت محال است همچنني توحید احد هم محال است
چون دانستی که معنی توحید یکی کردن است ویکی را یکی کردن محال است، اکنون بدان که توحید آن باشد 

یکی به طریق علم و یکی به : ی کردن به دو طریق باشدو چیزهای بسیار را یک. که چیزهای بسیار را یکی کنند
  .یکی توحید علمی و یکی توحید عملی: پس توحید دو نوع باشد. طریق عمل

  فصل
بدان که توحید عملی آن است که به عمل، چیزهای بسیار را یکی کنند همچون مطعومات و مشروبات و معاجني 

های بسیار را یکی دانند همچنان که اشخاص بسیار را به نوع و توحید علمی آن است که به علم، چیز. و اقراص
  .یکی دانند و انواع بسیار را به جنس یکی دانند و اجناس بسیار را به موجود مطلق یکی دانند

چون معنی توحید را دانستی و معلوم کردی، اکنون بدان که عوام طایفۀ مثبتان، لفظ ذات و وجه و نفس 
گویند که هر چیز موجود است، ِایشان می. دانندِمیان ذات ووجه و نفس تفرقه نمیگویند از جهت آن که ِنمی

  .تر از این بگویمِدانم که تمام فهم نکردی، روشنِچنني می. جمله به یک بار، وجود خدای است
  فصل

و  گویند که هر چیز که موجود است اگر خیال و اگر حقیقت است و اگر محسوسِبدان که عوام طایفۀ مثبتان می
اند که از هر فردی از افراد عالم تا به ِاگر معقول است، جمله به یک بار، وجود خدای است و از این جا گفته

  .خدای راه نیست و قرب و بعد و فراق و وصال نیست
ای درویش، وجود من حیث الوجود یک وجود است از جهت آن که در وجود، من حیث الوجود دویی و کثرت 

و چون . اسماء اضافی و اعتباریند و در اضافات و اعتبارات هر آینه کثرت باشد ،جمله اسامیامکان ندارد و این 
  .پس کثرت نیست اال اضافات و اعتبارات. ترک اضافات و اعتبارات کرده شود هیچ از این اسامی نماند
  فصل

اسامی همچون دربان  بدان که اکثر اسامی حجاب راه مردم شد و مردم را مشرک و سرگردان کرد از جهت آن که
وبه حقیقت این اسامی هیچ . گرداندِبر در حرم وحدت ایستاده است و مردم نامحرم را از حرم وحدت دور می

  .است از جهت آن که اگر مستمع نبودی حاجت به اسامی نبودی و وضع اسامی عبث و بی فایده بودی
عبارت حکایت کنند از جهتی از جهات وجود  پس از برای این ضرورت را با مستمع غایب و حاضر، به کتابت و

خود را به نامی مخصوص بایست گردانید و حکمت در وضع اسامی این است و چون ترک کنایت و عبارت 
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  .کرده شود هیچ از این اسامی نماند
  فصل

د در قسمت اول ذهنی است یا خارجی و وجو: گویند که وجود بر دو قسم استِطایفۀ مثبتان میبدان که خواص 
پس . خلق است یا امر: و وجود خارجی هم بر دو قسم است. ممتنع است یا ممکن: ذهنی هم بر دو قسم است

  .عالم امتناع و عالم امکان و عالم خلق و عالم امر: عالم چهار باشد
ای درویش، عالم امتناع عالمی بغایت بزرگ است و افراد بسیار دارد و هر چیز که محال است از این عالم 

برند و آن را ِو بعضی از افراد، این عالم را از عالم امکان گمان می. شناسندِو غالب مردم این عالم را نمی است
. معجزه و کرامت انبیا و اولیا نام نهند و ندانند که هر چیزی که محال باشد وجود آن چیز در خارج نتواند که باشد

  .تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم
  حکایت

و عالم قوت . و عالم خلق و عالم امر عبارت از عالم فعل استن که عالم امکان عبارت از عالم قوت است بدا
چون این چهار عالم را دانستی، اکنون بدان که . را عالم اجمال هم گویند و عالم فعل را عالم تفصیل هم خوانند

  .عالم عشق است عالم دیگر هست که واسطه است میان عالم اجمال و عالم تفصیل و آن
چون این عالم دیگر معلوم کردی، اکنون بدان که عالم اجمال عبارت از ذات خدای است و عالم عشق عبارت 
ازنفس خدای است و عالم تفصیل عبارت از وجه خدای است یا خود چنني گوییم که عالم اجمال عبارت از 

فصیل عبارت از عالم عظمت است و عالم عالم جربوت است و عالم عشق عبارت از عالم کربیاست و عالم ت
  .اسماء عبارت از عالم عزت است

و اگر ذات را . ای درویش، اگر ذات را دوات و وجه را کتاب گویند، نفس را که واسطه است قلم باید گفت
  .عالم اجمال گویند و وجه را عالم تفصیل خوانند، نفس را عالم عشق باید گفت

اکنون بدان که اگرچه هرگز نبود که ذات و نفس ووجه خدای نبود و هرگز چون این مقدمات معلوم کردی، 
  .نباشد که نباشد اما نفس از ذات و وجه از نفس پیدا آمد و وجه، تجلی نفس و نفس، تجلی ذات است

  فصل
پیدا آمد و وجه، تجلی نفس و نفس، تجلی ذات است، اکنون وجه از نفس  چون دانستی که نفس از ذات و

  .معدن و نبات و حیوان از وجه پیدا آمدند و تجلی وجهندبدان که 
و اگر وجه را دریا اعتبار . ای درویش، اگر وجه را درخت اعتبار کنی معدن و نبات و حیوان، میوۀ این درختند

مرآت این صاحب  ، آدمو اگر وجه را صاحب جمال اعتبار کنی. کنی معدن و نبات وحیوان، جواهر این دریایند
و . نمودار این نور و زجاجه و مشکات است ، آدمو اگر وجه را نور و زجاجه و مشکات اعتبار کنی جمال است

  .عالم صغري است ، آدماگر وجه را عالم کبري اعتبار کنی
پس آدم نمودار وجه باشد و . ای درویش، آنچه در ذات بود در وجه پیدا آمد و آنچه در وجه بود در آدم پیدا آمد

  .بود وجه نمودار ذات
  فصل

. بدان که صفت خدای در مرتبۀ ذات است و فعل خدای در مرتبۀ نفس است و اسم خدای، در مرتبۀ وجه است
اما در مرتبۀ ذات به غري ذات چیزی دیگر نیست و در مرتبۀ نفس به غري نفس چیزی دیگر نیست از جهت آن که 

و اسم هرچیز، . چیز باشد و عني آن چیز بود صفت هر چیز، استعداد آن چیز است و استعداد هر چیز در اول آن
و فعل هر چیز، ظهور و استعداد . عالمت آن چیز است و عالمت هر چیز، در آخر آن چیز باشد و عني آن چیز بود
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پس میان صفت و اسم، فعل باشد؛ یعنی استعداد تا مادام که مکنون است، صفت است و چون . آن چیز است
اند ِو این نام که بر هر چیز و هر کس نهاده. ه میان مکنون و مربوز است، فعل استو آنچ. مربوز گشت، اسم است

گوید که اسم، عني ِپس هر که می. مسمایندمرو ومانند این هم نامیند اما غريهمچون ارض و سماء و زید و ع
ست مراد او گوید که اسم غريمسماِمسماست، مراد او عالمت حقیقی است که با آن چیز همراه است و هرکه می

  .اندِعالمت مجازی است که دیگران بر وی نهاده
و هر یک غري یکدیگر باشند و در . مسمی و تسمیه و اسم و مسمی: پس به نزدیک این طایفه، چهارچیز باشد

این کتاب هر کجا ذکر اهل وحدت خواهیم کرد، مراد ما طایفه مثبتان خواهد بود از جهت آن که سخن طایفۀ 
  .ه بیش نیست و گفته شدنافیان یک نکت
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  اصل دوم

  در معرفت عالم
گویند که عالم اسمی ِگویند که عالم اسمی است مر سوای حق را و اهل حکمت میِبدان که اهل شریعت می

  .ای از مراتب حق راِگویند که عالم اسمی است مر هر مرتبهِاست مر هر مجموع متجانس را و اهل وحدت می
اند و به اسامی مختلفه ِاکنون بدان که عالم را به اضافات و اعتبارات قسمت کردهچون معنی عالم را دانستی، 

اند که عالم غیب و شهادت و عالم ملک و ملکوت و عالم حس و عقل و مانند ِاهل حکمت گفته. اندِذکر کرده
و روح و عالم  اند که عالم جسمِو دیگر گفته. این و مراد ایشان از این جمله، عالم محسوس و عالم معقول است

  .و مراد ایشان از این جمله عالم مرکب و عالم بسیط است. خلق و امر و عالم فانی و باقی و مانند این
اند که عالم جربوت و عالم کربیا و ِاند که عالم اجمال و عالم عشق و عالم تفصیل و دیگر گفتهِو اهل وحدت گفته

  .وجه خدای است و مراد ایشان ازین جمله ذات و نفس و .عالم عظمت
  فصل

  .و عرض بی جوهر نیست و جوهر بی عرض هم نیست. جوهر است یا عرض: بدان که عالم بر دو قسم است
گویند که هر چیز را که قسمت کنند، شاید که به جوهر آن ِچون این مقدمه معلوم کردی، اکنون بدان که بعضی می

و شاید که به عرض آن چیز . غريناطق و مانند این ناطق یا: چیز قسمت کنند چنان که حیوان بر دو قسم است
طبیب یا غري طبیب و مانند این از جهت آن که مغایرت میان چیزها : قسمت کند چنان که انسان بر دو قسم است

گویند که هر چیز را که قسمت کنند، خاص به عرض آن چیز ِبه جوهر باشد و به عرض هم باشد و بعضی می
رد که چیزی به جوهر آن چیز قسمت کنند از جهت آن که مغایرت میان چیزها به عرض قسمت کنند و امکان ندا

  .است نه به جوهر که جمله چیزها یک جوهر است
  فصل

خاک و آب و هوا و آتش و فلک قمر و فلک عطارد و فلک زهره و : بدان که افراد عالم ملک سیزده قسمند
و افراد عالم ملکوت . لک ثابتات و فلک االفالکفلک شمس و فلک مریخ و فلک مشرتی و فلک زحل و ف

جان ملک، ملکوت است و جسم . هم سیزده قسمند از جهت آن که ملک بی ملکوت و ملکوت بی ملک نباشد
  .پس جان این سیزده قسم که گفته شد عالم ملکوت است. عالم ملکوت، ملک است

د ملک و ملکوت را آبا و امهات اعتبار کنی موالید چون افراد ملک و ملکوت را دانستی، اکنون بدان که اگر افرا
معدن و نبات و حیوان و اگر افراد ملک و ملکوت را درخت اعتبار کنی میوه این : این آبا و امهات سه قسمند

  .معدن و نبات و حیوان: درخت هم سه قسمند
  فصل

نبود و هرگز نباشد که نباشد اما اگرچه هرگز نبود که این افراد ملک و ملکوت : گویندِبدان که اهل حکمت می
و اهل وحدت . در این افراد، مرتبۀ اول عقل است و باقی چیزها بواسطۀ عقل پیدا آمدند تا به خاک رسیدند

گویند که اگرچه هرگز نبود که این افراد ملک و ملکوت نبودند و هرگز نباشد که نباشند امادر این افراد مرتبه ِمی
گویند که ِیعنی اهل حکمت می. ا به واسطۀ خاک پیدا آمدند تا به عقل رسیدنداول، خاک است و باقی چیزه

و از یک شاخ، عقول و . در این افراد مرتبۀ اول، جوهر عقل است و جوهر عقل بشکافت و به دو شاخ شد
مرتبه گویند که در این افراد ِنفوس و طبایع و از یک دیگر، افالک و انجم و عناصر پیدا گشتند و اهل وحدت می
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اول، خاک است و جوهر خاک بشکافت و به دو شاخ شد و از یک شاخ، عناصر و افالک و انجم و از یک 
  .شاخ دیگر، طبایع و ارواح و عقول پیدا گشتند

  باب
  در سخن عوام اهل حکمت در بیان مبدأ عالم خلق و عالم امر

یک جوهر بیش صادر نشد و نام آن  -تعاىل و تقدس -گویند که از ذات خدایِبدان که عوام اهل حکمت می
گویند تا از آن جوهر عقل اول، فلکی و عقل ِجوهر عقل است و این جوهر عقل را عقل اول و عقل کل می

همچنني از هر عقلی، فلکی و عقلی دیگر صادر شد تا ده عقل و نه فلک و چهار طبیعت و . دیگر صادر شد
این است . تقدم و تأخر زمانیِالعني به یک امر پیدا آمدند بی و این جمله در یک طرفة. چهار عنصر پیدا آمدند

  .سخن عوام اهل حکمت در بیان مبدأ عالم خلق و عالم امر که گفته شد
  فصل

  در سخن خواص اهل حکمت در بیان مبدأ عالم خلق و عالم امر
نشد و نام آن  یک جوهر بیش صادر -تعاىل و تقدس -گویند که از ذات خدایِبدان که خواص اهل حکمت می

عقل است و این عقل است که مبدأ عالم امر است و از جوهر عقل یک جوهر دیگر صادر شد و نام آن جوهر 
جوهر جسم است و این جسم است که عالم خلق است و انبیا این جوهر عقل و این جوهر جسم را به اضافات و 

  .اندِاعتبارات به اسامی مختلفه ذکر کرده
باز زبده . لوم کردی، اکنون بدان که زبده و خالصۀ آن دو جوهر، عقل اول و فلک اول شدچون این مقدمات مع

باز . باز زبده و خالصۀ آن باقی، عقل سیوم و فلک سیوم شد. و خالصۀ آن باقی، عقل دوم و فلک دوم شد
و فلک پنجم باز زبده و خالصۀ آن باقی، عقل پنجم . زبده و خالصۀ آن باقی، عقل چهارم و فلک چهارم شد

باز زبده و خالصۀ آن باقی، عقل هفتم و فلک . باز زبده و خالصۀ آن باقی، عقل ششم و فلک ششم شد. شد
باز زبده و خالصۀ آن باقی، عقل نهم و .باز زبده و خالصۀ آن باقی، عقل هشتم و فلک هشتم شد. هفتم شد

باز زبده و خالصه آن باقی، طبیعت . شدباز زبده و خالصه آن باقی، طبیعت اول و عنصر اول .فلک نهم شد
آنچه باقی ماند، طبیعت . باز زبده و خالصه آن باقی، طبیعت سیوم و عنصر سیوم شد. دوم و عنصر دوم شد

  .خاک و عنصر خاک شد و این جمله در یک طرفةالعني به یک امر پیدا آمدند بی تقدم و تاخر زمانی
  فصل

  در بیان مبدأ موالید
گویند که چون آتش و آب و هوا با خاک بیامیزند و استخراج تمام یابند و اجزاء ِهل حکمت میبدان که عوام ا

هر چهار بغایت خرد باشد تا مساس بعضی با بعضی تمام حاصل شود و صورت هر یکی در مادۀ هر یکی اثر 
یت متشابه االجزا کیف. کند تا قوت هر یکی شکسته شود هر آینه از این جمله کیفیت متشابه االجزا حادث شود

  .را مزاج گویند
معتدل حقیقی یا غري معتدل : مزاج را دانستی، اکنون بدان که مزاج در قسمت اول بر دو قسم استچون معنی 

چون دانستی که مزاج . حقیقی و معتدل حقیقی را در خارج وجود نیست از جهت آن که مکان مشرتک نیست
که مزاج غريمعتدل بر سه قسم است از جهت آن که مزاج غريمعتدل  معتدل را در خارج وجود نیست، اکنون بدان

یا قریب باشد به اعتدال یا بعید باشد از اعتدال یا متوسط باشد میان هر دو و اگر بعید : از سه حال بريون نیست
صورتی باشد از اعتدال، مزاج معدنی پیدا آید و واهب الصور این مزاج را الیق استعداد و قابلیت وی نفسی و 
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و اگر قریب باشد به اعتدال، مزاج حیوانی پیدا آید و واهب الصور مر این مزاج را الیق استعداد و . بخشد
و اگر متوسط باشد میان هر دو، مزاج نباتی پیدا آید و واهب الصور مر این . قابلیت وی نفسی و صورتی بخشد

دانم که تمام ِچنني می. است بیان مبدأ موالید این. مزاج را الیق استعداد و قابلیت وی نفسی و صورتی بخشد
  .تر از این بگویمِفهم نکردی؛ روشن

  فصل
گویند که هر چیزی که باشد هر آینه او را خاصیتی باشد و امکان ندارد که چیزی ِبدان که خواص اهل حکمت می

را طبیعت نیست یعنی به نزدیک اهل حکمت، بعضی چیزهاست که او . که موجود باشد او را خاصیتی نباشد
مثالً در گوش خاصیتی هست که از مسموعات، هر چیز که به وی . اما هیچ چیز نیست که او را خاصیتی نیست

در چشم خاصیتی هست که از مبصرات، هر چیز که در .رسد در حال، نفس مدرک او شود اگر مانعی نباشد
ر ادراک نفس، مسموعات و مبصرات را نه اگ. مقابلۀ وی افتد در حال، نفس مدرک آن گردد اگر مانعی نباشد

بایست که بی چشم و گوش، ادراک مسموعات و مبصرات کردی یا به گوش ِبه خاصیت چشم و گوش بودی می
  .هم بشنیدی و هم بدیدی یا به چشم هم بدیدی و هم بشنیدی و نه چنني است

ات و گوش خاصیتی دارد که پس معلوم شد که گوش را و چشم را خاصیتی هست در ادراک مبصرات و مسموع
تر از این بگویم به ِدانم که تمام فهم نکردی، روشنِچنني می. چشم ندارد و چشم خاصیتی دارد که گوش ندارد

  .نوعی دیگر
  فصل

بدان که آب و آینه صافی خاصیتی دارند که هر جسم که در مقابل ایشان افتد صورت آن جسم در آب و آینه 
و آن صورت را عکس گویند و آن عکس، عرض آب و آینۀ صافی است نه . باشدصافی پیدا آید اگر مانعی ن

و قرص آفتاب و چراغ خاصیتی دارند که هر جسم که در مقابل ایشان افتد نوری بر آن جسم  .عرض جسم مقابل
 و آن نور را شعاع گویند و آن شعاع، عرض جسم مقابل است نه عرض قرص آفتاب و. پیدا آید اگر مانعی نباشد

و خاک خاصیتی دارد که چون تخمی در وی افتد و متغري شود در آن تخم از تاثري نفس فلکی، نفس . چراغ
پیدا آید اگر مانعی نباشد و رحم، خاصیتی دارد که چون نطفه در وی افتد و متغري شود در آن نطفه از تاثري نفس 

  .فلکی، نفس پدید آید اگر مانعی نباشد
ی، اکنون بدان که مزاج خاصیتی دارد که چون مستوی شود در آن مزاج از تأثري چون این مقدمات معلوم کرد

در مزاج معدن، نفس معدنی و در مزاج نبات، نفس نفس فلکی، نفس پیدا آید به حسب مراتب مزاج؛ یعنی 
و  اند تسویه عبارت از مساوات است میان حرارت و برودتِنباتی و در مزاج حیوان، نفس حیوانی و بعضی گفته

اند که تسویه عبارت ِپس در این تقدیر تسویه جز در مزاج انسان نباشد و بعضی گفته. رطوبت و یبوست در مزاج
اند که تسویه ِعضی گفتهر مزاج انسان و غريانسان باشد وبپس برین تقدیر تسویه د. از تشابه اجزاء ارکانی است

و اگر . ی تسویه و معنی نفخ روح که گفته شداین است معن. عبارت از حصول استعداد است مر قبول نفس را
کسی گوید که از تأثري نفس فلکی دو چیز پیدا نیاید؛ یا نفس نباتی پیدا آید یا نفس حیوانی؛ بدان که از تأثري 

  .آیدِآفتاب در هر معدنی، چیزی دیگر پیدا می
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  باب
  در سخن عوام اهل وحدت در بیان مبدأ عالم خلق و عالم امر

یک جوهر پیدا آمد و نام آن جوهر  -تعاىل و تقدس -گویند که از نفس خدایِم اهل وحدت میبدان که عوا
باز از جوهر خاک یک جوهر دیگر پیدا آمد و . خاک است و این جوهر خاک است که مبدأ عالم خلق است

ک را و این و انبیا این جوهر خا. و این جوهر طبیعت است که مبدأ عالم امر است. نام این جوهر طبیعت است
و جوهر خاک و جوهر طبیعت اگرچه دو . اندِجوهر طبیعت را به اضافات و اعتبارات به اسامی مختلف یاد کرده

رسند ِجوهرند اما هر دو به همند و از یکدیگر جدا نیستند همچنان که روغن از شري و هر دو که به کمال خود می
  .ای نامی دیگر دارندِبه دو طریقند و در هر مرتبه

در بیان یک طریق از آن دو طریقی که جوهر خاک و جوهر طبیعت به کمال خود 
  رسندِمی

. باز زبده و خالصۀ هوا، آتش شد. بدان که زبده و خالصه این دو جوهر آب شد، باز زبده و خالصۀ آب هوا شد
الصه فلک باز زبده و خ. باز زبده و خالصۀ فلک اول فلک دوم شد. باز زبده و خالصۀ آتش فلک اول شد

باز زبده و خالصۀ فلک چهارم فلک . باز زبده و خالصه فلک سیوم، فلک چهارم شد. دوم فلک سیوم شد
باز . باز زبده و خالصۀ فلک ششم فلک هفتم شد. باز زبده و خالصۀ فلک پنجم فلک ششم شد. پنجم شد

چون به فلک نهم که . شدباز زبده و خالصۀ فلک هشتم فلک نهم . زبده و خالصۀ فلک هفتم فلک هشتم شد
آنگاه این . فلک االفالک و فلک اعظم است رسیدند، جوهر خاک و جوهر طبیعت به کمال خود رسیدند

رسانند همچنان که روغن از ماست بگريند و ِافالک و انجم و عقول و ارواح؛ فیض و اثر به موالید و خاک می
ه به یک درم روغن رساند، یک خروار ماست نتواند باز بر سر ماست کنند از جهت آن که آن منفعت و چربی ک

رسانیدن اگرچه روغن در وی باشد و آن مقدار نور و روشنایی که یک درم روغن کنجد رساند، یک خروار کنجد 
همچنني که این فیض و اثر که افالک و انجم و عقول و ارواح رسانند، . نتواند رسانید اگرچه روغن در وی باشد

  .کی تواند رسانیدن خاک و طبیعت خاک
  فصل

در بیان مبدأ موالید و در بیان آن که یک طریق دیگر که خاک و طبیعت خاک به کمال 
  رسندِخود می

و اجسام عناصر از طبایع عناصر و . چهار اجسام عناصر و چهار طبایع عناصر: بدان که امهات هشت جوهرند
آید و از امتزاج طبایع ِعناصر، مزاج پیدا می اجسامو از امتزاج . طبایع عناصر از اجسام عناصر جدا نیستند

یعنی چون آتش و هوا و آب با خاک بیامیزند و امتزاج تمام یابند و اجزای عناصر . آیدِعناصر، روح پیدا می
بغایت خرد باشد تا مساس بعضی با بعضی، تمام حاصل شود و صورت هر یک در مادۀ هر یک اثر کند تا قوت 

ر آینه از این جمله کیفیتی متشابه االجزا حادث شود، هم در اجسام عناصر و هم در طبایع هر یک شکسته شود ه
گویند و آن کیفیت حادث را که در طبایع است ِپس آن کیفیت حادث را که در اجسام است مزاج می. عناصر

ه ممتزج از هر خوانند و این مزاج به اجسام عناصر و این روح با طبایع عناصر نماند از جهت آن کِروح می
  .چهارند پس غري هر چهار باشد

معتدل و غري معتدل : چون حقیقت مزاج و روح را دانستی، اکنون بدان که مزاج در قسمت اول بر دو قسم است
و معتدل را در خارج وجود نیست و غري معتدل بر سه قسم است از جهت آن که غري معتدل از سه حال بريون 
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. دانِو در روح نیز همچنني می. تدال یا بعید باشد از اعتدال یا متوسط میان هر دویا قریب باشد به اع: نیست
شود و اگر قریبند به ِج و روح، حادث بعیدند از اعتدال، جسم معدن و روح معدنی پیدا میاپس اگر این مز

نباتی پیدا شود و اگر متوسطند میان هر دو، جسم نبات و روح ِاعتدال، جسم حیوان و روح حیوانی پیدا می
  .این است بیان مبدأ موالید .شوند

اما این بحث به این موضع . چهار مفرد و چهار مرکب: شوندِباز هر یک از این مزاج سه گانه بر هشت قسم می
  .این بود سخن عوام اهل وحدت در بیان مبدأ آبا و امهات و موالید. تعلق ندارد

  فصل
اند نه راست است از جهت آن ِه اهل حکمت و اهل وحدت گفتهگویند که این کِبدان که خواص اهل وحدت می
گویند، از سیزده طبقه چرا بعضی گردان و بعضی ساکنند و چرا بعضی قابل ِکه اگر چنني است که ایشان می

فساد و بعضی قابل فساد نیستند و چرا بعضی با کواکب و بعضی بی کواکبند و چرا بر بعضی کواکب بیشرت 
رت و چرا کواکب بعضی بزرگند و بعضی کوچک و چرا بعضی بانورند و بعضی بی نور و است و بر بعضی کم

  .مانند این
پس نزدیک خواص اهل وحدت آن است که هیچ چیز از هیچ چیز پیدا نیامدند و هیچ چیز از هیچ چیز به خدا 

. کتاب به مدادتر نیست از جهت آن که نسبت افراد عالم به خدا همچنان است که نسبت حروف این ِنزدیک
  .تر از این بگویمِدانم که تمام فهم نکردی، روشنِچنني می

و به غري وجود  -تعاىل و تقدس -بدان که چند نوبت گفته شد که وجود یکی بیش نیست و آن وجود خدای است
 چون دانستی که وجود، یکی بیش نیست و به غري این وجود. خدای وجودی دیگر نیست و امکان ندارد که باشد

وجودی دیگر نیست، اکنون بدان که این وجود به هر صورت و به هر صفت که امکان دارد که آن صورت و آن 
آید و آن صورت و آن صفت اگر به صورت و صفت ِشود و به ظهور میِصفت بباشد آن صورت و آن صفت می

ادر است و بر محاالت بر ممکنات ق -تعاىل -اند که خدایِو از این جا گفته. کمال باشد مصور موصوف است
  .اند که خدای موصوف است به صفات کمال و مربا از صفات نقصانِو از این جا گفته. قادر نیست

  باب
  در بیان مالیکه

شمارند چنان که عدد ایشان را جز ِحساب و بیِگویند که مالیکه اجسام نورانیند و بیِبدان که اهل شریعت می
و هیچ ایشان را . و فرمانربدار خداوندند و لشکر و سپاه آفریدگارند کسی دیگر نداند و بنده -تعاىل - خدای

کند از رفنت و دیدن؛ یعنی آسمان و زمني و کوه و دشت و آب و آتش، ایشان را یکسان است و دور ِحجاب نمی
غرب در یک طرفة العني از آسمان به زمني آیند و از زمني به آسمان روند و از م. و نزدیک پیش ایشان یکی است

لطیفند ایشان به تفاوت باشند، اگرچه جمله پاک و مطهرند اما بعضی . به مشرق آیند و از مشرق به مغرب روند
و بعضی الطفند، و بعضی عالم و بعضی اعلمند، و بعضی سماوی و بعضی ارضیند وبعضی مقرب و بعضی 

ضی خاصند و بعضی خاص غريمقربند، و بعضی مالیکۀ رحمت و بعضی مالیکۀ عذابند و بعضی عام و بع
کروبیان خاص الخاصند و روحانیان خاصند و باقی عامند و جمله قابلیت و استعداد دارند که به . الخاصند

صورتهای مختلف مصور شوند و مقام هر یک و کار هر یک معني است و هر یک در مقام خود باشند و نتوانند 
جربئیل : هارندوانند که کار دیگران کنند و مالیکۀ مقرب چکه ازمقام خود درگذرند و هر یک کار خود کنند و نت

  .یل و عزرائیلو میکائیل و اسراف
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  فصل
اند و ارواح و قوای ارواح همه ِگویند که عقول و نفوس و خواص و طبایع اشیاء مالیکهِبدان که اهل حکمت می

علم بواسطۀ عقل حاصل  گویند که عقل است که جربئیل است از جهت آن کهِو اهل حکمت می. اندِمالیکه
شود و عقل است که اسرافیل ِشودو عقل است که میکائیل است از جهت آن که رزق بواسطۀ عقل حاصل میِمی

گرداند و به یک ِاست از جهت آن که عقل است که به یک نفخه صفات ذمیمه و اخالق ناپسندیده را نیست می
داند و عقل است که عزرائیل است، از جهت آن که گرِنفخۀ دیگر صفات حمیده و اخالق پسندیده را هست می

  .کند؛ یعنی هر چیز را که دانستی جان آن چیز را قبض کردیِعقل است که جان چیزها قبض می
  فصل

گویند که مَلَک عبارت از سبب است و اسباب از عالم اجسام و جسمانی باشند و از ِبدان که اهل وحدت می
اند ِمالیکهعناصر و افالک و انجم و صفات و اعراض و خاصیات ایشان  پس. عالم ارواح و روحانی هم باشند

اند که از ِکه از عالم اجسام و جسمانیند و طبایع و ارواح و عقول و صفات و اعراض و خاصیات ایشان مالیکه
 گویند و عنصری را مالیکۀِو عوام اهل وحدت این جمله را عنصریون و طبیعیون می. عالم ارواح و روحانیند

  .دانم که تمام فهم نکردیِچنني می. خوانندِسافل و طبیعی را مالیکۀ عاىل می
پس هر چیز که . گویند که مَلَک عبارت از سبب است و شیطان هم عبارت از سبب استِبدان که اهل وحدت می

سبب علم و بیداری و عمل نیک است مَلَک است و هر چیز که سبب جهل و غفلت و عمل بد است شیطان 
و هر چیز که سبب حیات و صحت و راحت و جمعیت است ملک رحمت است و هر چیز که سبب هالک  است

  .و مرض و رنج و تفرقه است ملک عذاب است
  باب

  در بیان دنیا و آخرت
یکی خاص است مر هر کس را و یکی عام : کنندِگویند که دنیا را بر دو معنی اطالق میِبدان که اهل شریعت می

یکی خاص است مر هر کس را و یکی عام است : کنندِو آخرت را هم بر دو معنی اطالق می .است مر جمله را
  .مر جمله را

  .در بیان آن که خاص است مر هر کس را
و اجتماع روح با جسم دو نوبت . گویند که ترکیب و اجتماع انسان؛ یعنی ترکیب جسمِبدان که اهل شریعت می

گویند و ترکیب و اجتماع دوم ِو اجتماع اول را که فانی است، دنیا میترکیب . اول فانی است، دوم باقی: است
گویند و حیات ترکیب دوم را حیات ِو حیات ترکیب اول را حیات دنیا می. گویندِکه باقی است، آخرت می

  .گویندِآخرت می
   .و آنچه عام است مر جمله را

عالم را از عدم به وجود آورد تا به  -اىل و تقدستع -گویند که از آن وقت باز که خداوندِبدان که اهل شریعت می
. آن وقت که باز به عدم برد، مدت دنیاست و چون به عدم برد، مدت آخرت خواهد بود و آن را انقطاعی نباشد

و اگرچه افراد عالم جمله قابل فنا و عدمند اما جمله را به عدم نخواهد برد و آنچه را که خواهد که به عدم برد، 
  .رد و آنچه را که خواهد باقی دارد، باقی داردبه عدم ب
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  فصل
یکی خاص است مر هر کس : کنندِگویند که دنیا و آخرت را هم بر دو معنی اطالق میِبدان که اهل وحدت می

  .را و یکی عام است مر جمله را
  .در بیان آن که خاص است مر هر کس را

چون معنی دنیا و . ست و روح هر کس آخرت ویگویند که جسم هر کس دنیای وی اِوحدت میبدان که اهل 
از جهت آن که ظاهر ایشان به عبادات  اند و در آخرت مردهِآخرت را دانستی، اکنون بدان که بعضی در دنیا زنده

و بعضی در دنیا . و خريات آراسته است اما باطن ایشان به معانی و حقایق ادراک معقوالت آراسته نیست
ه، از جهت آن که ظاهر ایشان به عبادات و خريات منور نیست، باطن ایشان به معانی اند و در آخرت زندِمرده

  .اندِاند و بعضی در هر دو زندهِوحقایق و ادراک معقوالت منور است و بعضی در هر دو مرده
  .و آنچه عام است مر جمله را

و بعضی هم از اهل وحدت . گویند که اجسام عالم، دنیاست و ارواح عالم، آخرت استِبدان که اهل وحدت می
حالت پیش از مرگ، دنیاست و . یکی پیش از مرگ و یکی بعد از مرگ: گویند که آدمی را دو حالت استِمی

  .بعد از مرگ، آخرت است
  فصل

  در بیان آن که بعد از حس و عقل، طور دیگر هست یا نیست
گویند که ورای ِوبعضی دیگر می. دگویند که ورای حس، طور دیگر نیست و اینها اهل حسنِمیبدانکه بعضی 

گویند که ورای حس و عقل، طور دیگر ِو بعضی می. حس، طور دیگر هست و آن عقل است و اینها اهل علمند
گویند که ورای حس و عقل و عشق، طور دیگر ِو بعضی دیگر می. هست و آن عشق است و اینها اهل ذوقند
  .هست و آن نور اللّه است و اینها اهل کشفند

و عالم دیگر هست که مدرک آن عالم، جز عقل . ی درویش، عالمی هست که مدرک آن عالم جز حس نیستا
و عالم دیگر هست که مدرک آن عالم، جز . و عالمی دیگر هست که مدرک آن عالم، جز عشق نیست. نیست

  .نوراللّه نیست
و . ی دیگر هست و آن عشق استای درویش، این سخن را به ایمان از من قبول کن که ورای حس و عقل، طور

ای از آدمیان مخصوصند ِبینی که طایفهِآخر نمی. در طور عشق چیزها معلوم شود که در طور حس و عقل نشود
ای هم مخصوص به آموخنت ِو طایفه .به استخراج علم موسیقی و علم اغانی و علم اوتار و اصناف و مانند این

لوم بی بهره و بی نصیبند و این علم بغایت شریف است و مدد و معاون و بسیاری از عاقالن از این ع. این علوم
قوی است مر سالکان و مجاهدان را در جمعیت خاطر و رفع تفرقه و کشف حجاب و رفع رسوم و عادات و 

ای به ِو چنان که طایفه. ترقی از عالمی به عالمی دیگر و صرب کردن به ریاضات و مجاهدات و مانند این
و . ای دیگر به ستودن اینها هم مخصوصندِای به آموخنت این علوم مخصوصند، طایفهِن علوم و طایفهاستخراج ای

جملۀ آدمیان در استماع اصوات و الحان شریکند اما جز در استماع شریک نیستند و اصوات و الحان خوش در 
بب موت و در حق بعضی سبب حزن و در حق بعضی سبب فرح و در حق بعضی سبب عیش و در حق بعضی س

و از این جاست که از یکی پرسیدند که اثر سماع چیست؟ فرمود که تا مستمع  .حق بعضی سبب کشف است
یا خود . کیست؟ از جهت آن که اصوات و الحان خوش به مثابت آب باران است و شنوندگان به مثابت نباتاتند

به مثابت معادن و حقیقت نور آفتاب اگرچه  اصوات و الحان به مثابت نور آفتاب است و شنوندگان: چنني گوییم



۲۳ 

  .سخن دراز شد و از مقصود دور افتادیم. کندِیک چیز است اما درهر کانی چیزی دیگر پیدا می
ای درویش، هم به ایمان از من قبول کن که ورای حس و عقل و عشق، طور دیگر هست که آن نور اللّه است و 

شنوی که موسی پیغمرب با ِمگر نمی. ر طور حس و عقل و عشق نشوددر طور نوراللّه، چیزها معلوم شود که د
دید که موسی ِدانست و میِوجود آن که پیغمرب مرسل است و صاحب کتاب و شریعت بود، خضر چیزی می

بینی که علما با وجود آن که در علم ذوفنونند و حکما با وجود ِو در این زمان، آخر نمی. دیدِدانست و نمیِنمی
ای که هرگز هیچ از علم ظاهر نخوانده است و ِحکمت ذوفنونند، درویش بی نوای سوختۀ گرد آلودهآن که در 
  .بینندِدانند و نمیِداند که علما و حکما نمیِبیند و چیزی میِداند، چیزی میِنوشنت نمی

  فصل
است،  گویند اما اول طور عشقِگویند راست است که طوری هست که آن طور را عشق میِمیبدان که بعضی 

دوم طور عقل است، سوم طور نوراللّه است از جهت آن که عشق در مرتبۀ ذات است و ذات هر چیز با عشق 
و عشق بی ذات نیست و ذات بی عشق هم . اندِاند که به مثابت یک چیز گشتهِچنان دست درگردن یکدیگر آورده

  .نه عشق بوداند که امکان ندارد که چیزی موجود باشد و ِنیست و از این جا گفته
ای درویش، جملۀ ذرات عالم مست عشقند که اگر عشق نبودی نبات نروییدی و حیوان نزاییدی و فلک 

نه بر دیگری عاشقند، بر خود . تخم هر نباتی و میوۀ هر درختی و نطفۀ هر حیوانی مملو از عشقند. نگردیدی
پس به این سبب هر یک از افراد . ببینندخواهند خود را چنان که خودند، ِعاشقند و طالب دیدار خودند و می

موجودات در سري و سفرند و روی در نهایت خود دارند و طالب کمال خودند تا خود را بر خود ظاهر گردانند و 
و چون سري و سفر هر . پویندِرویند و خود میِزایند و خود میِپس خود می. معشوق را در نظر عاشق، جلوه دهند

کنند از جهت آن که عاشق را از دیدار معشوق هرگز سريی نباشد بلکه ِاز سرآغاز می رسد بازِیک به نهایت می
  .یابدِیابد، لذتی نو و ذوقی دیگر میِهر نوبت که جمال معشوق را در می

ای درویش، عشق است که جان عالم است و عشق است که دارای عالم است و عشق است که جنباننده عالم 
اند که عاشق، وی است و ِو از این جا گفته. اسامی، موصوف و مسما استبه چندین هزار صفت و . است

  .معشوق هم وی است و محب، وی و محبوب هم وی است
  فصل
  در بیان عشق در سخن اهل تصوف

گویند که خلقت آدمی چنني افتاده است که مایل باشد به چیزی موافق و متنفر باشد از ِبدان که اهل تصوف می
  .چیز ناموافق

این مقدمه معلوم کردی، اکنون بدان که اگر آن چیز موافق، موافق طبع باشد، طبع به آن چیز مایل باشد چون 
همچون غذای جسمانی و لذات بدنی و اگر آن چیز موافق، موافق عقل باشد، عقل به آن چیز مایل باشد 

بع و عقل به آن چیز ط و اگر آن چیز موافق، موافق طبع و عقل باشد،. همچون غذای روحانی و لذات عقلی
و اگر آن چیز ناموافق، موافق طبع نباشد، طبع از آن چیز متنفر باشد چون روایح . مایل باشد چون یار موافق

کریهه و اشیاء موذیه و اگر آن چیز ناموافق، موافق عقل نباشد، عقل از آن چیز متنفر باشد، همچون بدنامی و 
ق، موافق طبع و عقل نباشد طبع و عقل از آن چیز متنفر باشند همچون مالمت و ظلم و فساد و اگر آن چیز نامواف

  .رسدِمعلوم شد که هیچ نعمتی به یار موافق نمی. یار ناموافق
چون معلوم کردی که خلقت آدمی چنني افتاده است که مایل باشد به چیزی موافق و متنفر باشد از چیزی 



۲٤ 

آید، میل است و چون میل قوی شد ِبه چیز موافق پیدا می ناموافق، اکنون بدان که اول چیزی که در این کس
پس . ش محبت گردد و چون محبت قوی شد نامش عشق گرددمنامش ارادت گردد و چون ارادت قوی شد نا

و  .میل و ارادت و محبت و عشق: و ما در این کتاب این چهار مرتبه نام نهادیم .عشق نیست اال محبت مفرط
  .اده کرده باشد هم راست باشد اما جمله در این چهار مرتبه داخل باشداگر کسی زیاده کند و زی
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  اصل سوم

  در معرفت انسان
مستعد اکتساب علوم و اقتباس انوار است؛ یعنی جسم، استعداد  گویند که انسان،ِبدان که اهل شریعت می

آمیزند، مستعد ِیکدیگر می اکتساب علوم ندارد و روح هم استعداد اکتساب علوم ندارد اما چون جسم و روح با
  .شوندِاکتساب علوم و اقتباس انوار می

یکی از جسم که از عالم خلق : چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که انسان، مرکب است از دو جوهر
و این روح که ازعالم امر است، پیش از قالب به چندین هزار سال . است و یکی از روح که از عالم امر است

قالب او را بیافرید و  -تعاىل و تقدس -بود تا آن گاه که آفریدگارِده شده بود و در جوار حضرت آفریدگار میآفری
  .مستوی کرد و روح آن قالب را در آن قالب دمید

  فصل
بدان که هر آدمی که هست، روح نباتی دارد و محل وی جگر است و در پهلوی راست است و روح حیوانی 

و این . ست که در پهلوی چپ است و روح انسانی دارد که محل وی، تمامی قالب استدارد که محل وی دل ا
باقی، روح نباتی و روح حیوانی با قالب موجود . روح است که از عالم امر است و پیش از قالب آفریده شده بود

عالم اجسام  گویند که محل وی دماغ است و هم ازِو بعضی روح نفسانی هم می. شوند و از عالم اجسامندِمی
  .اما به حقیقت روح حیوانی و روح نفسانی یکی است اما دو نام دارند. است

  فصل
و خواص . گویند که روح انسانی در قالب انسانی همچنان است که روغن در شريِبدان که عوام اهل شریعت می

ر پهلوی چپ است گویند که قالب به مثابت خانه است و آن گوشت پاره صنوبری محسوس که دِاهل شریعت می
به مثابت طشت است و روح حیوانی که در آن گوشت پارۀ صنوبری است به مثابت شمع است و روح انسانی به 

پس نور در شمع است و شمع در طشت است و طشت در خانه است و تمام خانه به نور . مثابت نور شمع است
اگرچه یک حقیقت است اما این یک  و این روح انسانی که از عالم امر است. شمع، منور و روشن است

به اعتبار . اندِاند؛ قلب و نفس و روح و عقل گفتهِحقیقت را به اضافات و اعتبارات، به اسامی مختلف ذکر کرده
آن که زبده و خالصۀ انسان است، قلب گفتند و به اعتبار آن که اصل وحقیقت انسان است، نفس گفتند و به 

و زنده کننده است، روح گفتند و به اعتبار آن که داناست به ذات و داناکننده  اعتبار آن که زنده است به ذات
و مراد مادر این موضع از قلب، نه آن گوشت پارۀ صنوبری است که در پهلوی چپ است و نه . است، عقل گفتند

مراد ما . از نفس، آن که منشأ اخالق ذمیمه است و از روح، نه روح حیوانی است و از عقل، نه عقل اول است
از این چهار لفظ در این موضع، اصل و حقیقت انسانی است که استعداد آن دارد که عالِم شود به جزویات و 

  .یعنی این الفاظ هر یک مشرتکند و در یک معنی مرتادفند. کلیات عالَم و عالِم شود به خود و پروردگار خود
  فصل

  در بیان حقیقت روح انسانی
یِی سِهِ و مُحْالرّوحُ جوهرٌ نورانیٌ بسیطٌ حقیقیٌ حیٌّ فِی نَفْ: اند کهِنی این چنني کردهبدان که تعریف روح انسا

  .اما تو را ازاین سخن چیزی نگشاید و حقیقت روح انسانی معلوم نشود. مِجِسْلِلْ
جسمی دارد و روح هم دارد و جسم انسان، مرکب و قابل قسمت است و از عالم خلق است و بدان که انسان 

  .وح انسانی، مرکب و قابل قسمت نیست و از عالم امر استر
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چون این مقدمه معلوم کردی، اکنون بدان که هر چیز که مرکب باشد، هر آینه در وی کثرت و اجزا باشد و در هر 
چیز که کثرت و اجزا باشد، هر صفتی از صفات وی و هر فعلی از افعال وی به جزوی و عضوی مخصوص باشد 

مرکب نباشد در وی کثرت و اجزا نباشد و در هر چیز که کثرت و اجزا نباشد، هر صفتی از صفات و هر چیز که 
وی و هر فعلی از افعال وی به جزوی و عضوی مخصوص نباشد از جهت آن که جزو و عضو نباشد و روی و 

  .پشت و یمني و یسار و سر و پای نبود
ح انسانی حی و عالم و سمیع و بصري و متکلم است و چون این مقدمۀ دیگر معلوم کردی، اکنون بدان که رو

شنود و از ِصفات او به صفات قالب و افعال او به افعال قالب نماند از جهت آن که قالب از یک موضع می
دان زیرا که صفات و افعال قالب، ِو در جمله صفات همچنني می. گویدِبیند و از موضع دیگر میِموضع دیگر می

گویی هم حیات است و اگر سمیع گویی هم سمیع است و ِت، و روح انسانی را که حی میبه آلت و جارحه اس
ار بصري گویی هم بصري است و اگر متکلم گویی هم متکلم است و اگر عالم گویی هم عالم است و در جمله 

یقت و مقامات مشایخ طر. دان، زیرا که صفات و افعال روح انسانی به آلت و جارحه نیستِصفات همچنني می
پس به قدر آن که معرفت روح انسانی . درجات علمای شریعت در معرفت روح انسانی تا بدین جا بیش نیست

  .دارند، معرفت پروردگار خود هم دارند
. به عقل وعلم و عمل و اخالص: چون حقیقت انسان را دانستی، اکنون بدان که کمال انسان به چهار چیز است

  .یکی از این چهار استو فضل آدمیان بر یکدیگر به 
  باب

  در سخن اهل حکمت در معرفت روح انسانی
یکی از : گویند که معنی انسان، حیوان ناطق است؛ یعنی انسان مرکب از دو جوهر استِبدان که اهل حکمت می

و نفس انسان جوهریست بسیطِ حقیقی و . جسم که از عالم خلق است و یکی از نفس که از عالم امر است
  .حرک جسم است به اختیار و عقل، العلی هیئة واحدةمتکلم و م

چون قالب تمام . و این نفس انسانی پیش از قالب انسان، بالفعل موجود نبود با قالب انسان بالفعل موجود شد
ا تعلقی به قالب دارد؛ شد و تمام تسویه یافت، نفس انسان پیدا آمد و این نفس انسانی در قالب انسان نیست ام

یعنی انسان روح نباتی دارد و روح حیوانی هم دارد و روح  .ین تعلق به واسطۀ روح نفسانی استو ا. تعلق تدبري
و نفس انساني دارد، به اين نفس انساني از . شريك است نفسانی دارد و تا بدین جا با جملۀ حیوانات

یعنی چون روح نفسانی که در  .آیدِو این نفس انسانی از تأثري نفس فلکی پیدا می. شودِممتاز می ديگرحيوانات
شود و فیض نفس فلکی در وی پیدا ِشود قابل فیض نفس فلکی میِدماغ است به جوهر فلک نزدیک می

آید و این روح نفسانی که در دماغ است و به جوهر فلک نزدیک است، هر چند به ریاضات و مجاهدات ِمی
بل فیض نفس فلکی باالتر گردد تا بعضی کس تسویه بیشرت یابد و در شفافی و عکس پذیری زیادت شود، قا

باشند که روح نفسانی ایشان به جوهر فلک االفالک نزدیک شود و قابل فیض نفس فلک االفالک گردد و 
و نفس کل را مسجد الحرام گویند که هر کس به وی . نفس فلک االفالک که نفس کل است، نفس وی گردد

و اگر این چنني کسی . ویند، آخرین مراتب و نهایت ممکنات استتواند رسید و عقل کل را مسجد اقصی گِنمی
بیافرید، نور من بود یا نفس من بود یا روح من بود، راست باشد و اگر  -تعاىل -گوید که اول چیزی که خداوند

گوید از جهت آن که بیت اللّه، عبارت از عقل اول ِاین چنني کسی گوید که من به خانه خدا رسیدم، راست می
بیت العتیق که بغایت دیرینه است و بیت المعمور : اندِت و این بیت را به اضافات به اسامی مختلف ذکر کردهاس
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که هرگز خراب نشود و بیت المقدس که بغایت پاک و مطهر است و بیت اللّه که خدا جز در وی یافت 
  .شودِنمی

  فصل
باشد و به آن صد نام که مر آن یک حقیقت را  بدان که اگر یک چیز را به صد اعتبار به صد نام خوانند، روا

 - تعاىل -اند که اول چیزی که خداوندِمثالً چنان که انبیا فرموده. گویند در حقیقت آن چیز، هیچ کثرت الزم نیاید
اند که اول ِبیافرید، روح بود و دیگر فرموده -تعاىل -اند که اول چیزی که خدایِبیافرید، نور بود و دیگر فرموده

و مراد ایشان از این جمله یک جوهر است و  است بیافرید، قلم بود، این جمله راست - تعاىل -که خدای چیزی
یعنی چون جوهری . اندِو جوهر اول را به اضافات و اعتبارات به اسامی بسیار ذکر کرده. این جوهر اول است

و چون همان . عقل مدرک است دیدند که دانا بود به ذات و داناکنندۀ دیگری بود، نامش عقل فرمودند که
جوهر دیدند که پیدا بود به ذات و پیداکنندۀ دیگری بود، نامش نور فرمودند از جهت آن که نور ظاهر و مظهر 
است و چون همان جوهر را دیدند که زنده بود به ذات و زنده کنندۀ دیگری بود، نامش روح فرمودند که روح 

دند که هرچه بود و هست و خواهد بود، جمله در وی موجود بود، حی و محیی است و چون همان جوهر را دی
  .نامش ام الکتاب فرمودند تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم

و اگر همني جوهر را ملک گویند و اگر همني جوهر را جربئیل گویند و اگر میکائیل گویند و اگر اسرافیل گویند و 
و اگر رسول گویند و اگر ام القرآن گویند همه قرائت کتاب الّله، قرآن است و اگر عزرائیل گویند واگر نبی گویند 

و این هر دو قرائت از عقل است که عالم و . اکرام الفرقان گویند که قرائت کالم اللّه، فرقان است، راست باشد
و عالِم، عقل . ه و کالم اللّهعلیم و عالم است زیرا که قرائت کتاب اللّه و کالم اللّه عبارت از علم است به کتاب اللّ

مومنان است و علیم، عقل انبیاست و عالم عقل اولیاست زیرا که موسی که نبی بود، علیم بودو خضر که وىل 
و کتاب، شهادت است و کالم، . بود، عالم بود، از جهت آن که موسی را علم الکتاب بود و خضر را علم کالم بود

سخن . ب بود و اکرام الکتاب گویند و اکرام الکالم گویند هم راست باشدالجرم خضر عالم الغیو. غیبی است
  .دراز شد و از مقصود دور افتادیم، مقصود ما بیان انسان بود
  فصل

نام ملک : گویندِو صاحب شریعت این چهار قوت را چهار ملک می. چهار قوت استبدان که در معده انسان،  
. ست و نام ملک سیوم هاضمه است و نام ملک چهارم دافعه استاول جاذبه است و نام ملک دوم ماسکه ا

عمل جاذبه آن است که معده هر چیز را که به خود کشد به این ملک به خود کشد و عمل ماسکه آن است که 
معده هر چیز را که نگه دارد به این ملک نگاه دارد و عمل هاضمه آن است که هر چیز را که معده هضم کند به 

ضم کند و عمل دافعه آن است که هر چیز را که از خود دفع کند به این ملک دفع کند و در جگر و این ملک ه
اند و درکارند و هرگز یک طرفة العني این چهار ِدر دل و در دماغ و در جمله اعضا، این چهار ملک ایستاده

  .و نخواهد بودت نیست و ایشان را از این کار هرگز مالل ملک از کار خود غافل و فارغ نیستند
چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که چون طعام در معده درآید و هضم و نضج یابد و کیلوس گردد، 
آنچه زبده و خالصه آن کیموس باشد، جگر آن را از راه ماساریقا به خود کشد و چون در جگر درآید و یک بار 

صۀ آن کیموس باشد، روح نباتی شود و آنچه باقی دیگر هضم و نضج یابد و کیموس گردد، آنچه زبده و خال
ستد روح نباتی هر یک را به جای خود فرماند، بعضی بلغم و بعضی خون و بعضی صفرا و بعضی سوداگردد و 

ام غذا در بدن، این روح نباتی است و از جگر به جملۀ اعضا، رگها باشد که مجاری غذا بود و این رگها را و قسّ
آنچه زبده و خالصۀ این روح نباتی است، دل آن را جذب کند و چون در دل درآید یک بار باز . اورده گویند
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آنچه زبده و خالصۀ آن باشد، روح حیوانی شودو آنچه باقی ماند، روح حیوانی آن را . دیگر هضم و نضج یابد
ضا، رگها باشد که ام حیات در بدن، این روح حیوانی است و از دل به جملۀ اعبر جملۀ اعضا قسمت کند و قسّ

باز آنچه زبده و خالصۀ روح حیوانی است، دماغ آن را . مجاری حیات باشد و این رگها را شرایني خوانند
جذب کند و چون دردماغ درآید، یک بار دیگر هضم و نضج یابد و آنچه زبده و خالصۀ آن باشد، روح نفسانی 

ا قسمت کند و قسام حس و حرکت در بدن، این روح شود و آنچه باقی ماند، روح نفسانی آن را بر جملۀ اعض
  .واللّه اعلم بالصواب. از دماغ به جملۀ اعضا، عصبها باشد که مجاری حس و حرکت بود. نفسانی است

  فصل
  در بیان قوت محرکه و مدرکه

: تو مدرکه هم بر دو قسم اس. مدرکه است یا محرکه: بدان که روح نفسانی که در دماغ است، بر دوقسم است
یعنی . آنچه در ظاهر است پنج قسم است و آنچه در باطن است هم پنج قسم است. در ظاهر است یا در باطن
حس مشرتک و خیال و : سمع و بصر و شم و ذوق و لمس و حواس باطن هم پنج است: حواس ظاهر پنج است

حس مشرتک، . وهم استدار ِدار حس مشرتک است و حافظه، خزینهِو خیال، خزینه. وهم و حافظه و متصرفه
مدرک محسوسات است و خیال، نگاه دارندۀ محسوسات است و وهم، مدرک معانی محسوسات است و 

یابد و وهم، غایب را ِیعنی حس مشرتک، شاهد را در می. حافظه، نگاه دارندۀ معانی محسوسات است
یابد و آواز آب ِدرمی شمبوی آب را  یابد وِیابد و طعم آب را ذوق درمیِمثالً رنگ آب را بصر در می. یابدِدرمی

، این یابد و در حس مشرتکِیابد و این جمله را حس مشرتک درمیِیابد و سردی آب را لمس درمیِرا سمع درمی
گريد ِو خیال، این جمله را از حس مشرتک می. اندِجمعند و او را حس مشرتک، بعضی از این جهت گفته جمله

یابد و حافظه، دوستی ِتی را در دوست و معنی دشمنی را در دشمن درمیو وهم، معنی دوس. داردِو نگاه می
کند در ِو متصرفه آن است که تصرف می. داردِگريد و نگاه میِدوست را و دشمنی دشمن را از وهم می

مثالً چنان که آدمی را دو سر ترکیب کند و یا آدمی با دو . مدرکاتی که مخزون است در خیال به ترکیب و تفصیل
و این قوت را اگر عقل، کار فرماید، . تصور کند یا آدمی را سر از تن جدا کند و آدمی بی سر تصور کندسر 

متفکره گویند و اگر وهم کار فرماید، متخیله گویند و فرق میان حس و عقل، آن است که حس، ادراک خوش و 
کند و عقل، ِراک نفع و ضر میاند که حس، ادِکند و بعضی گفتهِکند و عقل، ادراک نیک و بد میِناخوش می

  .کندِادراک انفع و اضر می
تخیل و توهم و تذکر از جهت آن که به نزدیک ایشان حس : و به نزدیک اطبا حواس باطن سه بیش نیست

فه یکی است و محل وی وسط دماغ و متصر مشرتک و خیال یکی است و محل وی مقدم دماغ است و وهم
  .محل وی مؤخر دماغ استاست و حافظه و ذاکره یکی است و 

  فصل
و قوت باعثه آن است که چون صورت مطلوب یا . باعثه است یا فاعله: بدان که محرکه هم بر دو قسم است

و قوت فاعله آن است که محرک . مهروب در خیال مرتسم شود، داعیه و باعثه قوت فاعله شود بر تحریک
و قوت باعثه که . یع و فرمانربدار قوت باعثه استو این قوت فاعله مط. اعضاست و حرکت اعضا از وی است

یا از جهت جذب منفعت و حصول لذت : داعی و باعث قوت فاعله است بر تحریک از جهت دو غرض است
این است . است و این قوت را شهوانی گویند یا از جهت دفع مضرت و غلبه است و این قوت را غضبی گویند

ح نفسانی که گفته شد و کمال قالب تا بدین جا بیش نیست و علم طبیب تا بیان روح نباتی و روح حیوانی و رو
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و انسان که مرکب است از جسم و نفس، کمال جسم این . بدین جاست و شرکت حیوان با انسان تا بدین جاست
که شود و انسان ِبود که گفته شد و مراد و مقصود از قالب انسان، روح نفسانی است که نفس ناطقه را زجاجه می

رسد، زجاجۀ ِشود و روح نفسانی چون به کمال خود میِشود از دیگر حیوانات به نفس ناطقه ممتاز میِممتاز می
  .گرددِرسد زجاجه الهام میِگردد و عقل چون به کمال خود میِنفس ناطقه می

  باب
  در سخن اهل وحدت در معرفت انسان

یک بار وجود خداست و خداست که به هر  گویند که هرچه موجود است، جمله بهِبدان که اهل وحدت می
صورت و هر صفت که امکان دارد که آن صورت و آن صفت بباشد و آن صورت و آن صفت در مرتبۀ خود، 
صورت و صفت کمال باشد، مصور و موصوف است و اسمی دارد و این کمال عزت وی است و کمال عظمت و 

ت است از صور وی و یک مرتبه است از پس انسان یک صور. کمال عزت وی حجاب احدیت وی است
تر از این بگویم به ِچنني دانم که تمام فهم نکردی، روشن. اما انسان، اتم مراتب و اکمل صور است. مراتب وی
  .نوعی دیگر

  فصل
و به غري  -تعاىل و تقدس -گویند که وجود یکی بیش نیست و آن وجود خدای استِبدان که اهل وحدت می

  .وجودی دیگر نیست و امکان ندارد که باشد -تعاىل -وجود خدای
شمارند اما جمله در دو مرتبه ِچون این مقدمه معلوم کردی، اکنون بدان که اگرچه افراد این وجود بسیار و بی

یعنی این وجود . محسوس و معقول که عالم ملک و ملکوت است و انسان مجموعۀ هر دو عالم است: حاصلند
کان دارد که آن صورت و آن صفت بباشد، مصور و موصوف است و به یک به هر صورت و هر صفت که ام

صورت که جمله صفتها و صورتها در آن یک صورت مندرج است هم موصوف است و مصور است و آن انسان 
  .اند که انسان کامل جام جهان نمای و معجون اکرب استِکامل است و از این جا گفته
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  اصل چهارم

  در معرفت نبی و وىل
گاهِب پس هر نزدیک، وىل باشد . آگاه کننده است دان که در لغت عربی معنی وىل، نزدیک است و معنی نبی، آ

چون در لغت عرب، معنی نبی و وىل را دانستی، اکنون بدان که در شریعت، نبی . و هر آگاه کننده، نبی بود
ع سبیل و معامالت و به وضع یعنی انبیا به وضع فرایض و عبادات و به وض. واضع است ووىل، کاشف است

پس اولیا، کاشفان حکمت نبی و مفسران کتاب و کالم . پردازندِحدود و واقعات مشغولند و به کشف حقایق نمی
  .تر از این بگویم به نوعی دیگرِدانم که تمام فهم نکردی، روشنِچنني می. نبیند

  فصل
یکی را از بندگان خود به دوستی خود  -تعاىل - گویند که وىل آن است که خداوندِبدان که عوام اهل شریعت می

برگزید و مقرب حضرت خود گردانید و به الهام خود، او را مخصوص گردانید تا هستی خدای و یگانگی خدای 
است که خدای تعاىل یکی را از بندگان خود به دوستی خود برگزیند و مقرب حضرت و نبی آن . او را یقني شود

او را یقني  -تعاىل -و یگانگی خدای -تعاىل -خود او را مخصوص گرداند تا هستی خدایخود گرداند و به الهام 
آن گاه به وحی خود او را مخصوص گرداند و به خلق فرستد تا خلق را از خدای خرب کند و راهی که آن راه . شود

است که او را وحی  حی بود و رسول آنوپس در شریعت، نبی آن است که او را . به خدای رساند، به خلق نماید
  .را منسوخ کند و شریعت دیگر بنهد او را وحی و کتاب بود و شریعت اولو کتاب بود و اولوالعزم آن است که 

  فصل
یا خود . گویند که ایمان علم است و والیت هم علم است و نبوت هم علم استِبدان که خواص اهل شریعت می

است و نبوت هم نور است اما نور ایمان به مثابت نور ستاره  چنني گوییم که ایمان نور است و والیت هم نور
پس ایمان نور باشد و والیت هم . است و نور والیت به مثابت نور ماه است و نور نبوت به مثابت آفتاب است

و ایمان کشف باشد و والیت کشف کشف باشد و نبوت کشف کشف . نور نور باشد و نبوت نور نور نور باشد
  .ایمان قرب باشد و والیت قرب قرب باشد و نبوت قرب قرب قرب باشدو . کشف باشد

  باب
  در سخن خاص الخاص اهل شریعت در بیان نبی و وىل

گویند که یک نور است که در عالم، منبسط است و عالم، ماالمال آن نور ِالخاص اهل شریعت میبدان که خاص 
ت که در چندین هزار صورت تجلی کرده است و و نور خدای اس -تعاىل و تقدس -است و آن نور خدای است

از چندین هزار دریچه بريون تافته است و در هر صورتی که تجلی کرده است و از هر دریچه که بريون تافته است 
و اگر نه قرب او به جمله یکسان است و فیض او به جمله برابر . به قدر استعداد آن دریچه بريون تافته است

یعنی هر نوعی از انواع، استعداد چیزی دارند و هر . استعداد بیشرت است و بعضی را کمرت رسد اما بعضی راِمی
فردی از افراد هم استعداد چیزی دارند و گفته شد که تفاوت انواع در مبادی از قرب و بعد اعتدال است اما 

اد آن صورت، خود را پس نور خدای در هر صورتی به قدر استعد. زمان و مکان است تفاوت افراد، اثر خاصیت
  .ظاهر کرده است

چون این مقدمات معلوم کردی و دانستی که یک نور است که منبسط است در عالم و عالم، ماالمال آن نور 
ها بريون تافته است، اکنون بدان که ِهاست که نور از آن دریچهِاست و قالب هر چیز و هر کس به مثابت دریچه

ها اندک باشد و این سخن تو را جز ِنور و قوت آن چنان بقوت نباشد که دریچهها بسیار باشد، ظهور ِاگر دریچه
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نُه را استوار . اکنون بدان که مشکات را ده دریچه باشد و نور چراغ از ده دریچه بريون بود. به مثاىل معلوم نشود
ابد هر آینه نور آن و چون از یک دریچه بريون ت. کنند، هر آینه جملۀ نور چراغ از آن یک دریچه بريون تابد

دریچه بقوت شود چنان که درختی که او را ده شاخ باشد، نه را بربّند، هر آینه قوت آن جمله به یک شاخ 
  .و چون به یک شاخ بازگردد هر آینه آن شاخ بقوت شد. بازگردد

ها و ِت دریچهچون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که عالم به مثابت مشکات است و افراد عالم به مثاب
ها بسیار باشد، ظهور نور و قوت آن چنان ِپس اگر دریچه. ها بريون تافته استِنور خدای از این جمله دریچه
شود، حکمت این است که ِپس وقتی که در عالم، قتل عام یا وبای عام ظاهر می. نباشد که دریچه اندک باشد

پس نور خدای گاهی در عالم منتشر . و سرور نبود رکند تا آن کس سروری شود تا عالم بی سِمدد روح یکی می
  .باشد و گاهی مجتمع گردد

  فصل
شود و مجتمع ِاند که عالم یک مشکات است و نور خدای در این مشکات منتشر میِبدان که بعضی گفته

گردد و مجتمع ِگویند که هر جنسی مشکاتی است و نور هر یک در مشکات خود منتشر میِگردد و بعضی میِمی
شود و مجتمع ِاند که هر صفتی مشکاتی است و نور هر یک در مشکات هر یک منتشر میِگردد و بعضی گفتهِیم
پس در عالم اگر ده دانا باشند هر یک که بمريند، علم او به آن باقی باز گردد و اگر همه برابر باشند و . گردندِمی

 هر آینه علم. از این، نُه بمرينداتر بازگردد تا آنگاه که اگر یکی داناتر باشد، هر کدام که بمريند، علم او به آن دان
جمله به یکی بازگردد و چون به یکی بازگردد، هر آینه آن یکی بغایت دانا شود و نبی و وىل نیست اال انسان 

و چون این دانا بمريد و علم او در مشکات او منتشر شود، هر یک . این است معنی نبی و وىل که گفته شد. دانا
. دانِه قدر استعداد خود از علم او نصیب یابند و این چنني که در علم دانستی، در جملۀ صفات همچنني میب

یعنی یک کس شاید که مظهر یک صفت باشد و شاید که مظهر  ات نصیب گريدپس شاید که یک کس از ده مشک
سی را این گمان نشود که مگر ده صفت باشد و شاید که مظهر جملۀ صفات باشد و این انسان کامل باشد و تا ک

گردد که این گمان خطا باشد از جهت آن که صفت بی موصوف نباشد، نور ِشودو باز مجتمع میِعلم منتشر می
  .گردد و ذات بی صفات و صفات بی ذات نباشدِشود و باز مجتمع میِخدای است که منتشر می

  فصل
  در سخن اهل وحدت

اند که نبی واضع است و وىل ِو بعضی گفته. بی منذر است و وىل هادیگویند که نِبدان که عوام اهل وحدت می
کند، و وىل کشف حقیقت که بیان توحید است، ِیعنی نبی وضع شریعت که میان حالل و حرام است می. کاشف

کند از برای آن که دفع فساد بی ِکند و وىل کشف حجاب میِاند که نبی وضع حجاب میِکند و بعضی گفتهِمی
یعنی انبیا و اولیا در میان خلق دو چیز  دفع شرک بی کشف حجاب نتوان کردن نتوان کردن و وضع حجاب

انبیا گفتند که رفع فساد اهم است از جهت . یکی فساد و یکی شرک: دیدند که دفع و رفع آن از مهمات دانستند
باید کرد که چون رفع  پس اول رفع ظلمت. آن که توحید، نور است و فساد، ظلمت و نور با ظلمت جمع نیاید

یعنی در هر که فساد نماند اگر مستعد توحید باشد، توحید بتدریج پیدا آید و . ظلمت کرده شود نور، خود پیدا آید
بر تقدیری که نور توحید با ظلمت فساد جمع آید . اگر مستعد توحید نباشد، باری دیگران از وی در امان باشند

اشد از جهت آن که از نور توحید کسی برخوردار تواند بود که در وی ظلمت از آن توحید، او را برخورداری نب
فساد نباشد که اگر کسی در ظلمت فساد باشد و نور توحید حاصل کند، نور توحید فساد وی شود و فساد وی 
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مضاعف گردد از جهت آن که چراغ، مر دزد را مدد گردد و مدد دزدی شود و سالح مر خصم را مدد خصمی 
  .گردد

اند که رفع شرک اهم است از جهت آن که ظلمت فساد را جز به نور توحید دفع نتوان کردن که نور ِو اولیا گفته
و ظلمت شب را به هیچ چیز دیگر . توحید به مثابت نور آفتاب است و ظلمت فساد به مثابت ظلمت شب است

  .شب به هزیمت شد رفع نتوان کردن اال به نور آفتاب که طلوع کند و چون طلوع کرد ظلمت
خواهد ِماند و اگر کسی میِخواهد که رفع ظلمتِ فساد کند به وضع حجاب تواند ازو تهدید باز میِپس هر که می

و چراغ و مشعله و شمع پیدا باشد که چه مقدار . تواند کردنِکه رفع ظلمت شب کند به چراغ و شمع و مشعله می
خود به بادبیزن کنند، پیدا باشد که چه مقدار رفع توانند کرد اما  از ظلمت شب رفع توان کردن و رفع گرما که از

  .چون باد زمستان بجنبد گرما به یک بار به هزیمت شود
پس به نزدیک ایشان نبی و وىل، انسان دانااند و . این بود تمامی سخن عوام اهل وحدت در معرفت نبی و وىل

فساد اهم بود به ضرورت او را دعوی نبوت بایست کردن و  اند اما چون به نزدیک یکی دفعِهر دو در یک مرتبه
  .رفع شرک اهم بود، او را دعوی نبوت حاجت نیامد یچون به نزدیک یک

  فصل
گویند که راست است که نبی و وىل، انسان دااند اما علمی که به نبی مخصوص ِبدان که خواص اهل وحدت می

علمی که به نبی مخصوص است، علم است به خواص .  مخصوص، دیگرىلاست، دیگر است و علمی که به و
  .اشیا و علمی که به وىل مخصوص است، علم است به حقایق اشیا

اقوال و  جمله حکما و انبیا و اولیا را اتفاق است که هر چیز که در عالم موجود است از جواهر و اعراض و از
و دروغ گفنت و دیانت و خیانت کردن و آرزو و مثالً در اقوال و افعال مانند راست  .افعال او را خاصیتی هست

و . محال است که چیزی در عالم موجود باشد و او را خاصیتی نبود. شهوات نفس به نفس رسانیدن و ماننداین
عید که در شریعت فرمودند، بنا بر خواص اشیاء فرمودند و احکامی که وضع کردند، وانبیا امر و نهی و وعد و 
توانستند گفنت که راست و دروغ گفنت چه خاصیت ِیاء وضع کردند اما به هر کس نمیغالب از جهت خواص اش

پس فرمودند که هر . دارد و حالل و حرام خوردن چه خاصیت دارد و دیانت و خیانت کردن چه خاصیت دارد
 کس که دروغ گوید و خیانت کند جای وی دوزخ است و در دوزخ، عذاب و عقوبت بسیار است و هر که راست
گوید و دیانت نگاه دارد، جای وی بهشت است و در بهشت راحت و سعادت بسیار است که در این سخن هر 
آنچه غرض و مقصود ایشان است، حاصل است و همان که راست گوید، خاصیت راست گفنت به ایشان رسد و 

، خاصیات نیک بسیار هر که دروغ گوید، خاصیت دروغ گفنت به ایشان رسد که راست گفنت و دیانت نگاه داشنت
  .دارد و دروغ گفنت و خیانت کردن، خاصیات بد بسیار دارد و به غري این مقصود، مقصود دیگر نیست مر انبیا را

سخن دراز . و جهال خلق آن است که بی سد اسکندری که از یاجوج و ماجوج که عوام خلقند ایمن نتوان بودن
  .بی و وىل بودمقصود، بیان ن. شد و از مقصود دور افتادیم

و وىل آن است . بدان که نبی آن است که به خواص اشیاء رسیده باشد و بر خواص اشیاء تمام اطالع یافته بود
  .یافته بود باشد و بر حقایق اشیاء تمام اطالعکه به حقایق اشیاء رسیده 

بر خواص اشیاء تمام  چون معنی نبی و وىل را دانستی، اکنون بدان که نبی که به خواص اشیاء رسیده است و
و وىل که به حقایق اشیاء رسیده است و بر حقایق اشیاء تمام اطالع یافته . اطالع یافته است، انسان داناست

اما آن که به خواص اشیاء رسیده باشد و به خواص اشیاء تمام اطالع یافته باشد و به . است هم انسان داناست
این است که جام جهان . مام اطالع یافته باشد، انسان کامل استحقایق هم رسیده باشد و بر حقایق اشیاء ت
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نمای است و این است که معجون اکرب است و این است که دل عالم است و این است که خلیفۀ روی زمني 
  .است

گویند و میان بالغ و حُر در علم تفاوت ِیک قسم را بالغ و یک قسم را حُر می: و انسان کامل بر دو قسم است
بالغ دعوت خلق کند و خواهد که مردم متابع و منقاد وی باشند اما حُر . ، در قطع پیوند تفاوت استنیست

  .دعوت خلق نکند و فعل او جز نظاره کردن نباشد و صفت او جز رضا و تسلیم نبود
  فصل

شیاء و نبی و در خواص ابدان که نبی را متابعت وىل باید کرد در حقایق اشیاء و وىل را متابعت نبی باید کرد 
وىل را متابعت انسان کامل باید کرد از جهت آن که انسان کامل خلیفۀ خدای است و نبی و وىل خلیفۀ خلیفۀ 

  .خدایند
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  اصل پنجم
  در معرفت معجزه و کرامت

 - و معجزه فعل خداوند است. گویند که نبی را دلیل بر آن که او نبی است، معجزه استِبدان که اهل شریعت می
. دوم آنکه در وقت معارضه ظاهر شود. یکی آن که خارق عادت مستمر باشد: و چند شرط دارد -تقدستعاىل و

و یک  -تعاىل و تقدس -سیوم آن که چنان ظاهر شود که نبی درخواست کرده بود و کرامت هم فعل خداوند است
در وقت معني،  -و تقدس تعاىل - و نبی درخواست کند تا خداوند. باید که خارق عادت مستمر باشد: شرط دارد

در آن  -تعاىل وتقدس -خداوند. کندِفعل خود را یا بر دست یا بر زبان وی ظاهر گرداند و وىل درخواست نمی
  .گرداندِهر میاخواهد فعل خود را بر دست یا بر زبان وی ظِوقت که خود می

و از این جاست که . امتحان باشد در حق انبیا، مدد و معاونت باشد و کرامت در حق اولیا، ابتالء وپس معجزه 
. گردیدندِشدند و خایف میِگشتند و اولیا در وقت ظهور کرامت غمناک میِانبیا در وقت ظهور معجزه شاد می

پس عالمت وىل آن باشد که در وقت ظهور کرامت، پناه به خدای برد که غريت حق بسیار کس را از اوج قُرب در 
ر بر آن افتد و ی از مقربان در وقت ظهور کرامت خواستند که خلق را نظیعنی بعض. حضیض بُعد انداخته است

نیازی از درگاهشان دور کرد و به زبان حال، ایشان را گفت که چون ِغريت حق به دور باش بی ایشان را بشناسند،
  .دیگری را با ما شریک کردند، مشرک شدند و مشرک نجس باشد پس دوستی ما را نشاید

کان بر نبی الزم است که نبوت خود را ظاهر گرداند و تا امکان است، بر وىل الزم است که ای درویش، تا ام
پس اگر کسی را ببینی که دعوی والیت یا از کرامت . والیت خود را پوشیده گرداند و کرامت خود را پنهان دارد

. سر درکشیده وی استخود با مردم حکایت کند، نه وىل است، دیوی است که گمراه کننده مردم است و دیو 
کشد و جاه و مال برین طریق ِیعنی لباس نیکان و صالحان در ظاهر خود کشیده است و مردم را به خود می

  .حاصل کند
  فصل

  در سخن اهل حکمت در بیان معجزه و کرامت
  .گویند که معجزه و کرامت کاری است که دیگران از آن کار عاجز باشندِبدان که اهل حکمت می

مقدمه معلوم کردی، اکنون بدان که هرگاه که نفس کامل در عالم کون و فساد ارادت چیزی کند و آن چون این 
چیز ممکن باشد، هر آینه آن چیز به سبب ارادت وی حادث شود از جهت آن که بی هیچ شکی ارادت نفس 

کون و فساد همچنان پس شاید که نفس کامل افتد که نسبت وی به عالم  ناسب است مر حوادث را در قالب ما،م
این است . پس ارادت وی سبب باشد مر حوادث را در عالم کون و فساد. باشد که نسبت نفس ما به قالب ما

  .معنی معجزه و کرامت
  فصل

  در سخن اهل وحدت در بیان معجزه و کرامت
اصیت گویند که معجزه و کرامت کاری است خارق عادت و خرق عادت در انسان خِبدان که اهل وحدت می

پس معجزات انبیا و کرامات اولیا جمله . است وهر چیز که خاصیت باشد آن را به کسب حاصل نتوان کردن
راست است اما خاصیات آن چیز کمال آن چیز نباشد و دلیل بر کمال آن چیز نباشد از جهت آن که کمال هر چیز 

در آن چیز بالقوه موجود است، بالفعل یعنی کمال هر چیز آن است که هرچه . آن باشد که به نهایت خود رسد
  .موجود شود
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چون معنی معجزه و کرامت دانستی، اکنون بدان که خواص انسان اثر خاصیت زمان و مکان است و چون چنني 
یعنی اگر بر دست و زبان کسی چیزها که خارق عادت است ظاهر شود، . بود، نه از کماالت باشد از فضایل بود

یعنی آن کس را که این احوال باشد بر آن کس که . ال حاصل نشود اما فضایل حاصل شودآن را از آن چیزها کم
كه در انسان دانا باشد از جهت آن كه اگر در انسان این احوال ندارد، فضل باشد و این فضل وقتی محمود باشد 

ق شود پس اگر و راحت خلق باشد و اگر انسان نادان باشد، سبب ضاللت و رنج خلدانا باشد، سبب هدايت 
  .فضایل در انسان دانا باشد، فضل محمود بود و اگر در انسان نادان بود، فضل نامحمود بود
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  اصل ششم
  در معرفت وحی و الهام

بدان که در لغت عرب معنی وحی پیغام فرستادن است و معنی الهام چیزی در دل کسی انداخنت است و در 
پس وحی بر دو . خلق به طریق جهر یا به طریق سر به واسطهشریعت معنی وحی پیغام فرستادن حق است به 

و معنی الهام پیغام فرستادن است از حق به خلق به طریق سر به واسطه و بی . وحی جهر و وحی سرّ: قسم آمد
پس وحی مشرتک آمد و در یک معنی به الهام مرتادف آمد و وحی جهر به . واسطه و الهام را وحی سرهم گویند

  .ص استانبیا مخصو
  فصل

  در سخن اهل حکمت در بیان وحی و الهام
گویند که هر که به ریاضات و مجاهدات، خود را از تعلقات بريونی و اندرونی خاىل و ِبدان که اهل حکمت می

هر چیز که در عالم حادث شود پیش از وقوع آن چیز او  ،صافی گرداند و از عالیق و عوایق، پاک و مطهر شود
جهت آن که به ریاضات و مجاهدات، روح نفسانی وی در اعتدال همچون جوهر فلک شود و را خرب دهند از 

نفس ناطقۀ وی در تجرد و انقطاع همچون نفس فلکی گردد و به مناسبتی که میان نفس ناطقۀ وی و نفس 
را در فلکی پیدا شود، هر چیز که در نفس فلکی باشد در نفس ناطقۀ وی پیدا آید همچنان که دو مرآت صافی 

و چون کلی پیدا آید، نفس ناطقه با متخیله به طریق جزوی حکایت کند و از متخیله  .مقابله پیدا آید، کلی باشد
به حس مشرتک نزول کند و چون به حس مشرتک نزول کرد، محسوس این کس گشت، و تفاوت نکند میان آن که 

معنی بعضی او را حس مشرتک گفتند و از هر و از جهت این  .از بريون چیزی به حس مشرتک رسد یا از اندرون
تر باشد و قوت متخیله و حس مشرتک وی ِپس هر که را معراج دماغ، بسالمت. تواند کردِدو طرف ادراک می

تر باشد مانند خواب که خواب هم از این قبیل است و ِتر و درستِتر بود، از عالیق و عوایق، خرب او راستِصافی
  .اب بوده است، این است معنی وحی و الهام که گفته شدوحی بعضی از انبیا در خو

و بعضی از مبتدیان باشند که چون این حال مر ایشان را پیدا آید و چیزی که معلوم ایشان نبوده باشد، ناگاه 
  .شنوند و آن را آواز هاتف نام نهندِمعلوم ایشان شود چنني گمان برند که مگر از بريون می

  فصل
  بیان وحی و الهام در سخن اهل وحدت در

از . یا به طریق وحی است یا به طریق الهام: گویند که طریق حصول علم دو بیش نیستِبدان که اهل وحدت می
اگر به . واسطهِجهت آن که هر علمی که مر این کس را حاصل است از این خاىل نباشد که به واسطه بود یا بی

آینه ملک باشد از جهت آن که ملک به واسطه است و واسطه بود، حصول آن علم به وحی است و واسطه هر 
و  .گویندِو این را وحی جهر می ،واسطه در بريون باشد همچون حواس ظاهر و همچنني استاد دانا و شیخ کامل

و اگر بی واسطه باشد حصول آن  .گویندِو این را وحی سر می ،در اندرون هم باشد همچون حواس باطن و عقل
  .و اللّه اعلم. گویندِگویند و الهام را سر نور اللّه میِاز این جاست که الهام را علم لدنی می علم به الهام است و

  باب
آدمی  بدان که آدمی باشد که هر چیز که در عالم واقع خواهد شد قبل از وقوع آن چیز وی را به خواب بیند و

به واسطه چنان باشد که صورتی . هم باشد و در بیداری به واسطه باشد و بی واسطه .باشد که در بیداری هم بیند
در خارج مصور شود و با وی از احوال گذشته و آینده حکایت کند و او را به تجربه معلوم شده باشد که هر چیز 
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شیخ الغیب  ،گویند و اهل تصوفِگویدو این صورت را انبیا ملک میِگوید، راست میِکه این صورت می
د که در دل نقش آن حال پیدا آید و او را به تجربه معلوم شده باشد که هر و بی واسطه چنان باش .خوانندِمی

  .این است معنی وحی و الهام که گفته شد. آید، جمله راست استِنقش که بر دل وی پیدا می
و این خاصیت است که در بعضی مردم باشد و این خاصیت اثر خاصیت زمان و مکان است و گفته شد که هرچه 

اند که خاطر و وحی و الهام ِکمال است و نه دلیل بر کمال است، از فضایل است و بعضی گفتهخاصیت است نه 
یعنی این خاصیت اگر در مؤمن است، نامش خاطر است و اگر در نبی . از یک قِبَلند اما در هر محل نامی دارند

خاطر چهار نوع  گویند کهِو اهل تصوف می. است، نامش وحی است و اگر در وىل است، نامش الهام است
  .گویندِخاطر رحمانی و خاطر ملکی و خاطر شیطانی و خاطر نفسانی و هریک را عالمتی می: است

  فصل
د هر حیوانی که هست آنچه ما الّب. بدان که میان آدمی و دیگر حیوانات در علم ضروری و الهام تفاوتی نیست

انش مر او را ضروری و الهامی است و دانش او داند و این دِد فرزند اوست در معاش، میاوست و آنچه ماالبّ
آید و تا به آن مقام نرسد دانشی که به آن مقام تعلق دارد، پیدا ِد آن مقام است، پیدا میدر هر مقامی آنچه ماالبّ

داند که چون ِباید خوردن و در وقت شهوت راندن، میِداند که شري چون میِمثالً در وقت شريخوردن، می. نیاید
باید ساخنت و در وقت فرزند پروردن، ِداند که چون خانه میِباید راندن و در وقت خانه ساخنت، میِشهوت می

یابد کردن و در وقت ِداند که چون عالج میِباید پروردن و در وقت رنجوری فرزند، میِداند که چون فرزند میِمی
ید داشت و مانند این، جمله ضروری و داند که خود را و فرزند را چون از بال و دشمن نگاه باِبال و دشمن، می

شود از دیگر حیوانات، ِو آدمی در این جمله با دیگر حیوانات شریک است و آدمی که ممتاز می. الهامی است
گویند و مراد ِاند که به اکتساب علوم است و هر دو طایفه راست میِاند که به نطق است و بعضی گفتهِبعضی گفته

  .ز این سخن تو را چیزی نگشایدهر دو طایفه یکی است اما ا
به  کی به علم حساب ویکییکی به علم تجربه و ی: شودِبدان که انسان از دیگر حیوانات به سه چیز ممتاز می

. این است دانسنت حیوانات و این است دانسنت آدمی، بذهنی و کسبی که در این فصل گفته شد. وضع اصطالح
  .هات استهومات و ترّ باقی هرچه به غري این است خیاالت و مو

انواع علوم بسیار است اما آدمی به سعی تا . ای درویش، نه چنان است که به غري این علوم، علومی دیگر نباشد
گویند که ما را به غري این علوم به ِانبیا می. تواند رسید و حد علم آدمی تا بدین جا بیش نیستِبدین جا بیش نمی

و نظر ما بر چیزهای دیگر افتاده است و امکان ندارد که آدمی به سعی و وحی، چیزهای دیگر معلوم شده است 
تُ و هرچه تُ و صَدَّقْای درویش، وظیفۀ تو آن است که هرچه انبیاء گویند، بگویی که آمَنْ. کوشش بدان جا رسد

  .نِينی و وَفِّقْزُقْاولیا گویند، بگویی که اُرْ
  فصل

ساعتی دیگر مثالً انسان کامل نداند که . نداند و امکان ندارد که بداندبدان که انسان اگرچه کامل باشد، چیزها 
دیگر نداند که ساعتی دیگر . صحت باشد یا مرض، حیات باشد یا ممات و مانند این حال وی چه خواهد بودن

 .کند یا کاری دیگرِدر این موضع باشد که این ساعت است یا در موضعی دیگر، همني کار کند که این ساعت می
واین طعام خورد که حاضر است یا طعامی دیگر و بر همني اعتقاد باشد که این ساعت است یا بر اعتقادی دیگر 

و دیگر نداند که فرزند در شکم مادر نر خواهد بود یا ماده و غلّه و میوۀ امسال، بسیار خواهد بود یا  ،و مانند این
ثار علوی کی خواهد بود و مقصودی که دارد کی حاصل اندک و ارزان خواهد بود یا گران و دیگر نداند که آ

و . و دیگر نداند که ریگ بیابان و برگ درختان و قطرات باران چند است و مانند این. خواهد شد و مانند این



۳۸ 

اگر بعضی کس بعضی از اینها را که گفته شده از راه علم نجوم یا از راه خواب یا از راه الهام بدانند، به طریق 
  .بدانند نه به طریق تفصیل و به طریق ظن دانند نه به طریق تحقیقاجمال 
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  اصل هفتم
  در معرفت کالم اللّه و کتاب اللّه

و کتاب اللّه مقرون . گویند که هر چیز که مُنزل است بر انبیا به وحی جهر، کتاب اللّه استِبدان که اهل شریعت می
و آنچه مفهوم و معلوم است از این جمله، . در مصحفهااست بر زبانها و محفوظ است در دلها و مکتوب است 

چنانکه در شاهد کالم آن . یعنی کالم اللّه صفت خداوند است و کتاب اللّه دال است بر کالم اللّه. کالم است
چون کالم حادث، غري حروف و غري اصوات و غري . است که در دل است و عبارت و کتابت دال است بر کالم

پس کالم قدیم به طریق االوىل غري حروف  ،ف و اصوات و الحان، دالالت و اماراتند بر کالمالحان است و حرو
تر ِدانم که تمام فهم نکردی، روشنِچنني می. و غري اصوات و غري الحان باشد و این جمله دال باشند بر کالم اللّه

  .ین بگویما از
  باب

است و غري حروف و اصوات است از جهت آن که  بدان که به نزدیک بعضی از اهل شریعت کالم خدای، قدیم
و ذات و صفات خدای قدیمند و . کالم خدای به نزدیک ایشان صفت خدای است و قایم است به ذات خدای

  .این حروف مکتوب که در مصاحفند دالند بر کالم خدای
دیک ایشان این حادث است از جهت آن که کالم خدای به نز کالم خدای ،و به نزدیک بعضی از اهل شریعت

گویند که خدای قادر است ایجاد حروف و ِاین طایفه می. حروف منظوم است که مکتوب است در مصاحف
و کالم چون مرکب . اصوات منظوم کند در جسمی از اجسام غريحی و ذات خدای را به این اعتبار متکلم خوانند

و در هر چه تقدم و تأخر بود هر آینه  از حروف بود، هر آینه مرتب بود و بعضی مقدم و بعضی موخر باشد
  .پس کالم خدای، حادث بود. حادث باشد

  فصل
و از لوح .  گویند که جملۀ کتب مُنزَل به یک بار در لوح محفوظ نوشته شدِبدان که بعضی از اهل شریعت می

ویند که به وقت ِگو بعضی از اهل شریعت می. آوردِای به فرمان خدای به انبیا میِمحفوظ به وقت حاجت، فرشته
  .آوردِبه انبیا می -تعاىل - آمد و فرشته به فرمان خدایِحاجت به قدر حاجت در لوح محفوظ نوشته پیدا می

و دیگر بدان که در کالم، اختالف نباشد و کالم، عربی و عجمی نبود اما در کتاب، اختالف باشد و کتاب عربی 
صفت حق، اختالف و تغیري و تبدیل نبوده است و یا عجمی بود از جهت آنکه کالم، صفت حق است و در 

. و کتاب وقتی دال تواند بود که با هر قومی به زبان آن قوم گویند. نخواهد بود اما کتاب دال است بر کالم خدای
پس اگر پیغمرب عربی بود، کتاب عربی مُنزَل شود و اگر عجمی بود، عجمی مُنزَل شود و به هر زبانی که مُنزَل 

و کالم اللّه یکی بیش نباشد و امکان ندارد که زیادت از یکی بود اما کتاب اللّه بسیار . ب التعظیم بودشود، واج
  .تواند که باشد

  فصل
  در سخن اهل وحدت در بیان کتاب اللّه و کالم اللّه

لّه است از گویند که علم انسان کامل، کالم اللّه است و عبارت انسان کامل، کتاب الِبدان که عوام اهل وحدت می
یکی عام و آن تمام عالم است و یکی خاص و آن انسان کامل : دو تجلی دارد -تعاىل - جهت آن که خدای

اند که هر که ِپس خدای است که تجلی کرده است و به صورت انسان کامل ظاهر شده است و از اینجا گفته. است
ی باشد و کالم انسان کامل، کالم خدای باشد پس علم انسان کامل، علم خدا. انسان کامل را دید، خدای را دید



٤۰ 

  .و عبارت و کتابت انسان کامل، کتاب خدای باشد
گویند و بعضی ِچون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که بعضی از علوم انسان کامل را کالم خدای می

یعنی بعضی از . دانِگویند و در عبارت نیز همچنني میِگویند و بعضی علم لذنی میِکالم رسول خدای می
گویند و بعضی را حکایت عن ِگویند و بعضی را کتاب رسول خدای میِعبارت انسان کامل را کتاب خدای می

یعنی انسان کامل را هر علمی که به وحی جهر حاصل است، کالم خدای است و اگر این علم را . گویندِاللّه می
ه به وحی سر حاصل است، کالم رسول خدای است به عبارت یا به کتابت آرد، کتاب خدای است و هر علمی ک

و اگر این علم را به عبارت یا به کتابت آرد، کتاب رسول خدای است و هر علمی که به الهام حاصل است، علم 
  .لدنی است و اگر این علم را به عبارت یا به کتابت آرد، حکایت عن اللّه است

  فصل
لم که عالم خلق است، کتاب اللّه است و باطن عالم که عالم گویند که ظاهر عاِبدان که خواص اهل وحدت می

پس عالم اجسام کتاب اللّه باشد و هر جنسی سورتی از سور این کتاب بود و هر نوعی . امر است، کالم اللّه است
ل اب باشد و هر فردی، حرفی از حروف این کتاب بود و اختالف ایام و لیاىل و تغیري و تبدیتآیتی از آیات این ک

و زمانه و روزگار همه روز این کتاب را سوره سوره و آیه آیه و حرف . در آفاق و انفس، اعراب این کتاب باشد
رود و حاىل است ِآید و میِو آن روزی است بعد از روزی که می. خواندِکند و بر تو میِحرف بر تو عرضه می
خواند، نظری بعد نظری و حرفی ِکند و میِضه میای بر تو عرِبر مثال کسی که نامه. گذردِبعد حاىل که بر تو می

بعد حرفی با معانی که در آن سطور و حروف، مضمون باشد تا تو را معلوم شود اما چه فایده چون تو را چشم 
  .تا سخن دراز نشود واز مقصود باز نمانیم. بینا و گوش شنوا نیست

ست و تمام افراد عالم کلمه است و این تجلی کتاب به مثابت صورت کلمه است و کالم به مثابت معنی کلمه ا
کالم نباشد ِپس کالم بی کتاب وکتاب بی. عام است و انسان کامل همني کلمه است و این تجلی خاص است

  .چنانکه روح بی جسم و جسم بی روح نبود
  فصل

ذات را نون و : اندِخدای را به اضافات و اعتبارات به اسامی مختلفه ذکر کردهبدان که ذات و نفس و وجه 
اند و ذات را عالم ِاند و ذات را اللّه و نفس را رحمان و وجه را رحیم گفتهِنفس را قلم و وجه را کتاب گفته

تا . اندِاجمال و وجه را عالم تفصیل و نفس که واسطه است میان عالم اجمال و عالم تفصیل عالم عشق هم گفته
  .سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم

یک روی به طرف نون و یک روی به طرف کتاب و هر دو : واسطه است میان نون و کتاب، دو روی دارد قلم که
اند ید قابضه از ِاند و ید قابضه و ید باسطه گفتهِروی قلم را به اضافات و اعتبارات به اسامی مختلفه ذکر کرده

و ید قابضه عبارت از جربئیل و شود ِکند تا کتاب ظاهر میِکند و ید باسطه بر لوح بسط میِنون قبض می
  .عزرائیل است و ید باسطه عبارت از میکائیل و اسرافیل است
  فصل

بدان که وجه نمودار ذات و نفس است، از جهت آن که خاک، نون است و کمال خاک، کتاب است و آنچه 
فصیل است و خاک، عالم اجمال است و کمال خاک، عالم ت .واسطه است میان خاک و کمال خاک، قلم است

و آنچه واسطه است میان عالم اجمال و عالم تفصیل، عالم عشق است و معدن و نبات و حیوان که جوهر این 
دریا و میوۀ این درختند، نمودار وجهند از جهت آن که نطفه، نون است و حیوان، کتاب است و آنچه واسطه 

وان، عالم تفصیل است و آنچه واسطه است است میان نطفه و حیوان، قلم است و نطفه، عالم اجمال است و حی
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میان عالم اجمال و عالم تفصیل، عالم عشق است و از این جاست که ذات را ام الکتاب و نون و عالم اجمال 
الکتاب ونون و عالم اجمال ِاند و نطفه را هم امِاند و خاک را هم ام الکتاب و نون و عالم اجمال گفتهِگفته
  .اندِگفته
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  اصل هشتم
  معرفت شب قدر و روز قیامتدر 

یعنی در هر ساىل یک . گویند که شب قدر یک شب است نامعني از تمام شبهای سالِبدان که اهل شریعت می
فضیلت بسیار داده است و آن شب بهرتین شبهاست  -تعاىل و تقدس -شبی شب قدر است و آن شب را خداوند

گویند که شب قدر یک شب ِبعضی هم از اهل شریعت می و. بلکه بهرتین روزهاست بلکه بهرت از هزار ماه است
گویند که شب قدر شب بیست و یکم رمضان است و بعضی ِاست نامعني از تمام شبهای ماه رمضان، و بعضی می

  .گویند که شب قدر شب بیست و هفتم ماه رمضان استِمی
  فصل

سام جمله آدمیان باز جمع کنند و روح گویند که روز قیامت عبارت از روزی است که اجِبدان که اهل شریعت می
قالب او درآورند تا جملۀ آدمیان زنده شوند و از گورها برخیزند و این روز را به اضافات و به  هر کس را در

لَی السَّرائِرِ و یوم الدین مَ تُبْیوم القیامت و یوم الجمع  و یوم الفصل و یَوْ: اندِاعتبارات به اسامی مختلفه ذکر کرده
روز زنده شدن و برخاسنت یوم القیامت است و چون برخاستند هر آینه جمله . اندِم اآلخره و مانند این گفتهو یو

و . خالیق جمع شوند، یوم الجمع است و چون جمع شوند هر آینه حق را از باطل جدا کنند، یوم الفصل است
و چون جمله به دوزخ . السرائر است چون حق را از باطل جدا کردند، هرچه پوشیده باشد ظاهر شود، یوم تبلی

درآورند، یوم السیاست است و چون امتان را از دوزخ بريون آورند و در بهشت آورند، یوم الفصل است و چون 
ای برآورند و چون ِو چون امتان را در بهشت، هر یک به درجه. ظالمان را در دوزخ بمانند، یوم العدل است

  .ای فرو برند، یوم الدین استِهظالمان را هر یک در دوزخ به درک
  باب

  در سخن اهل حکمت در بیان شب قدر و روز قیامت
است از جهت آن  أ است و روز قیامت عبارت از معادگویند که شب قدر عبارت از مبدِبدان که اهل حکمت می

وشیده باشد و زیرا که حقیقت شب آن است که چیزها در وی پ، روز که مبدأ نسبت به شب دارد و معاد نسبت به 
هر کس را بدان اطالع نباشد و حقیقت روز آن است که چیزها در وی ظاهر شود و آنچه در شب پوشیده بود در 

  .روز آشکارا شود
چون این مقدمه معلوم کردی، اکنون بدان که هرچه بود و هست و خواهد بود، جمله به یک بار، در یک 

و تقدیرات ازىل عبارت از این است و هر چیز که در عقل اول  .طرفةالعني در عقل اول با عقل اول پیدا آمد
و فطرت نخستني عبارت از آن مفروضات و  .مفروض و مقدور نباشد، محال است که بالفعل موجود شود

پس مبدأ، عقل اول آمد، بازگشت به عقل اول خواهد بود و عقل اول را . مقدورات است که در آن تبدیل نیست
  .أ گفتند و نسبت به بازگشنت، معاد خواندندنسبت به آمدن، مبد

چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که مبدأ را به این اعتبار که کس را بروی اطالع نیست نسبت به شب 
و معاد را به . کردند بلکه خود شب گفتند و به این اعتبار که جملۀ تقدیرات در وی بوده است، شب قدر گفتند

به این اعتبار که . ۀ پوشیدگیها در وی ظاهر خواهد شد نسبت به روز کردند بلکه خود روز گفتنداین اعتبار که جمل
  .خیزند روز قیامت گفتندِدر آن روز جمله از گور قالب برمی

اند که شب قدر عبارت از نزول ارواح است و روز قیامت عبارت از عروج است از جهت آن که ِو بعضی گفته
  .س شب بود و عروج نور، طلوع بود پس روز باشدنزول نور، افول باشد پ
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  فصل
گویند که روز قیامت عبارت از روزی است که تعلق نفس انسانی از قالب منقطع شود و ِبدان که اهل حکمت می

. اندِیوم الفصل و یوم الجمع و یوم تبلی السرائر و مانند این گفته. اندِاین روز را انبیا به اسامی مختلف ذکرکرده
دا شدن نفس از قالب، یوم الفصل است و چون نفس به کل خود پیوست و قالب هم به کل خود پیوست، روز ج

  .یوم الجمع است و چون آنچه پوشیده بود بر نفس آشکارا شد، یوم تبلی السرائر است
  فصل

  در سخن اهل وحدت
افتد و روز قیامت ِمی گویند که شب قدر عبارت از وقتی است که نطفه در رحم مادرِبدان که اهل وحدت می

شود و بعث و والدت چهار نوع ِعبارت از روزی است که فرزند از گور مادر بريون آید و به این عالم بعث می
  .آیدِاست پس قیامت هم چهار نوع است و این سخن در اصل نهم بشرح می
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  اصل نهم
  در معرفت موت و حیات

: و حیات هم دو نوع است. یکی صورتی و یکی معنوی: گویند که موت دو نوع استِمیبدان که اهل شریعت 
  .یکی صغری و یکی کربی: و قیامت هم دو نوع است. یکی صورتی و یکی معنوی

  باب
بدان حیات معنوی آن است که به اخالق حمیده و اوصاف پسندیده موصوف و متخلق باشد و موت معنوی آن 

لق نباشد و موت صورتی آن است که روح از قالب است که به اخالق حمیده و اوصاف پسندیده موصوف و متخ
تَمُوتُوا آن است که روح از قالب جدا نشود، از اخالق ذمیمه و اوصاف  لَ اَنْجدا شود و مراد از موتُوا قَبْ

و قیامت صغری آن است که به موت صورت بمريد که هر . ناپسندیده بمريد پیش از آن که روح از قالب جدا شود
  .مرد، قیامت وی آمد و قیامت کربی آن است که باز زنده شود که به موت صورت

  فصل
  در سخن اهل وحدت در بیان موت و حیات

حیات صورتی و حیات معنوی و حیات طیبه و حیات : گویند که حیات چهار نوع استِکه اهل وحدت می بدان
موت از حیات طیبه و موت از حیات صورتی و موت از حیات معنوی و : و موت هم چهار نوع است. حقیقی

  .قیامت صغری و قیامت وسطی و قیامت کربی و قیامت عظمی: موت از حیات حقیقی و قیامت هم چهار است
  فصل

بدان که حیات عبارت از آگاهی است و آگاهی چهار نوع است از جهت آن که آگاهی است به صور چیزها و 
و چون حیات . آگاهی است به حقایق چیزها آگاهی است به طبایع چیزها و آگاهی است به خواص چیزها و

چهار نوع باشد به ضرورت موت هم چهار نوع باشد از جهت آن که موت درمقابل حیات است و چون موت و 
بعث و ِچهار نوع باشد بضرورت بعث و قیامت هم چهار نوع باشد از جهت آن که حیات و موت بی تحیا

  .تر از این بگویمِدانم که تمام فهم نکردی، روشنِچنني می. ع باشدقیامت نتواند که باشد پس قیامت هم چهار نو
  فصل

و . پس قیامت را هم درجات بود. بدان که بعث و قیامت عبارت از دانا شدن است و دانا شدن درجات دارد
هرکه به صور چیزها دانا شد، حیات صورتی دارد و در قیامت صغری است و هر که به طبایع چیزها دانا شد، 

ات معنوی دارد و در قیامت وسطی است و هر که به خواص چیزها دانا شد، حیات طیبه دارد و در قیامت حی
دانم که ِچنني می. کربی است و هر که به حقایق چیزها دانا شد، حیات حقیقی دارد و در قیامت عظمی است

  .تر از این بگویم به نوعی دیگرِتمام فهم نکردی، روشن
  فصل

د در شکم مادر به وقت والدت رسید و به این عالم حس و محسوس بعث شد، این زادن را بدان که چون فرزن
والدت صورتی و این زندگی را حیات صورتی و این برخاسنت از گور مادر، قیامت صغری و این روز را یوم 

حس و  القیامت گویند و چون به عالم بلوغ رسید و علم حاصل کند و حق را از باطل جدا کند و از عالم
محسوس به عالم عقل و معقول بزاید و بعث شود، این زادن را والدت معنوی و این زندگی را حیات معنوی و 

و چون به عالم اطمینان رسد و سکینه . جدا کردن حق را از باطل، قیامت وسطی و این روز را یوم الفصل گویند
ید و بعث شود، این زادن را والدت طیبه و این حاصل کند و از عالم عقل و علم به عالم اطمینان و سکینه برآ
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زندگی را حیات طیبه و اطمینان و سکینه را قیامت کربی و این روز را یوم الجمع خوانند و چون به عالم عیان 
رسد و تمکني حاصل کند و از عالم اطمینان و سکینه به عالم عیان و تمکني برآید و بعث شود، این زادن را 

ن زندگی را حیات حقیقی و این عیان و تمکني، قیامت عظمی و این روز را یوم تُبلی السرائر والدت حقیقی و ای
  .گویند
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  اصل دهم
  در معرفت معاد

عرب مبدأ و معاد، جای آغاز شدن و جای بازگشنت است علی االطالق اما علمای شریعت از بدان که در لغت 
ند و همان جای آغاز شدن و جای بازگشنت مخصوص کنِاند و بر معنی دیگر اطالق میِاین معنی نقل کرده

  .است، یعنی آغاز انسان و جای بازگشت انسان بعد از مرگ
  فصل

گویند که چون روح از قالب انسان مفارقت کند، ارواح مؤمنان را به مقام سُعدا ِبدان که عوام اهل شریعت می
یعنی بازگشت عناصر هر  .به خاک خواهد بود بازگشت قالب همبرند و ارواح کافران را به مقام اشقیا برند و 

و باز اجزای هر قالبی را در قیامت جمع کنند و روح هر یک را در قالب هر یک . یک به محل خود باشد
درآورند و از خاک بريون آورند و آن گاه در عرصات قیامت، حساب هر یک بکنند و جمله را در دوزخ درآورند 

و اهل . خ بريون آورند و به بهشت رسانند و اهل کفر و ظلم را در دوزخ بگذارندو اهل ایمان و تقوی را از دوز
ایمان و تقوی در بهشت، جاوید باشند و اهل عصیان به قدر معصیت عذاب کشند و به آخر از دوزخ خالص 

  .یابند و به بهشت رسند یا خداوند از ایشان درگذرد و بی عذاب، ایشان را هم به بهشت رساند
اهل ایمان، بهشت باشد و معاد اهل کفر، دوزخ آمد و درجات هر کس در بهشت به قدر علم و عمل  پس معاد

نیک وی باشد و درکات هر کس در دوزخ به قدر جهل و عمل بد وی باشد، اما درآمدن در بهشت و دوزخ به 
اند و ِیدهو بهشت و دوزخ مخلوق و آفر. و خلود در بهشت و دوزخ جزای اعتقاد استاست فضل و عدل 

  .محسوس جسمانیند
  فصل

داریم و از هرچه خرب دادند، جمله را راستگوی ِگویند که ما به جملۀ پیغمربان ایمان میِبدان که اهل شریعت می
سؤال گور و عذاب . یابیم و احوال قیامت از آن جمله استِدانیم اگرچه کیفیت بعضی از آن چیزها درنمیِمی

اعمال هر یکی به هر یکی رسیدن، بعضی را به دست راست و بعضی را به دست گور و برخاسنت از گور و نامۀ 
چپ و نامه خواندن و حساب هر یکی کردن و ترازو و صراط و دوزخ و عذابهای گوناگون در دوزخ و نعمتهای 

 داریمِگوناگون در بهشت و دیدار خدای و ماننداین، جمله حق است و راست است و ما به این جمله ایمان می
  .فِیَّتِهِمْتَغِلُ بِکِیْوَالنَشْ یابیم، نُؤمنُ بِهِمِْاگرچه کیفیت این جمله را درنمی

  فصل
  در سخن خاص الخاص اهل شریعت در بیان معاد 

گویند که جسم انسان معادی ِقسم اول می: بدان که خاص الخاص اهل شریعت در بیان معاد بر سه قسم شدند
آید و باز به خاک باز ِاز خاک به مراتب برمی. معاد جسم انسان خاک است. دارد و روح انسان هم معادی دارد

تر و بهرت از وجود انسان ِگردد و معاد روح انسان، انسانی دیگر است از جهت آن که هیچ مکانی شریفِمی
تر از وجود انسان نیست و ِتر و بدتر از وجود انسان هم نیست و هیچ بهشتی خوشِنیست و هیچ مکانی خسیس

پس روح انسان بعد از مفارقت قالب هم به انسان باز گردد اگر . چ دوزخی ناخوشرت از وجود انسان هم نیستهی
  .در این، مجازات نیکی و مکافات بدی نیافته باشد هر آینه در آن قالب دیگر بیابد

دل به عادل و چون این مقدمه معلوم کردی، اکنون بدان که روح عالم به عالم و روح جاهل به جاهل و روح عا
کردن اما  دسطی دارد و این مختصر تحمل نتوانروح ظالم به ظالم باز خواهد گشت و این سخن شرحی و ب
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چون روح انسان از قالب مفارقت کند و خواهد که به قالب دیگر بازگردد و در . آیدِاشارتی به طریق اجمال کرده 
که معاد او قالبی باشد که با وی در صفات او شریک عالم، قالب بسیار است، معاد او کدام قالب باشد؟ بدان

پس بازگشت روح هر کس . باشد و بعد از شرکت، نسبت به وی و نسبت به دیگران در آن صفات وی کل باشد
تا وقت باشد که هر روزی بلکه در . گرددِتر میِپیوندد کل قویِبه کل خود خواهد بود و هر روحی که به کل می

و هر کس به قدر استعداد . به کل پیوندد و چون کل درگذرد، روح کل به کل عالم بازگرددهر ساعتی چندین روح 
پس . گرددِپیوندد و باز کل به کل اجزاء باز میِیعنی اجزاء به کل می بت نباشد، از روح کل نصیبت نیابد،و مناس

  .اجزاء را معاد، کل خواهد بود و کل را معاد، اجزاء خود باشد
  فصل

که روح انسان را از مرکبی چاره نیست و احتیاج روح انسان به مرکب از جهت دو  گویندِدوم می بدان که قسم
کردن و  دتوانِیکی از جهت آن که تا کمال خود حاصل کند که بی مرکب، کمال خود حاصل نمی: معنی است

اجسام خود  پس اول مناسب. یکی از جهت آن که بر آن مرکب باقی باشد و همیشه در راحت و آسایش بود
یعنی روح انسان تا آن گاه که کمال . مرکبی دارد و چون کمال خود حاصل کرد، مناسب احتیاج هم مرکبی دارد

کند و ِخود حاصل نکندبر مرکب فانی در همني عالم کون و فساد سوار است و از قالبی به قالبی دیگر نقل می
را بشناسد و چون حقیقت خود را شناخت آن گاه  باشد و کمال او آن است که حقیقت خودِطالب کمال خود می

آن گاه در . خود را موصوف گرداند به صفات حمیده و متخلق گرداند به اخالق پسندیده تا پاک و مقدس شود
پاکی و تقدیس، استقامت طلب کند و چون به استقامت رسید آن گه بعد از مفارقت این عالم کون و فساد، 

ثبات رسد و بر مرکبی سوار شود که آن مرکب باقی باشد و در عالم بقا و ثبات،  خالص یابد و به عالم بقا و
اند که ارواح مؤمنان بعد از مفارقت در حواصل ِسر همني نظر فرموده و از. و مؤید در راحت و آسایش بودمخلد 

حواصل مرغان  مرغان سبز باشند و آن مرغان سبز، بهشتی بوند و دایم در بهشت پرند و ارواح مؤمنان در آن
پس معاد ارواح انسان، عالم بقا و ثبات باشد و روح هر . کنندِنظارۀ بهشت و بهشتیان و دوزخ و دوزخیان می

تر و ِتر باشد، درجۀ او در عالم بقا و ثبات باالتر بود و مرکب او شریفِتر و استقامت هر که تمامِکسی که کامل
از . و معاد جسم انسان، خاک باشد .بود که از زمني تا آسمان و از درجه تا درجه چندان مسافت.تر باشدِلطیف

  .گرددِآید و باز به خاک باز میِخاک به مراتب برمی
  فصل

گویند که یک نور است که در عالم، منبسط و عالم ماالمال آن نور است و آن نور خدای ِبدان که قسم سیوم می
  .صورت تجلی کرده است و نور خدای است که در چندین هزار - تعاىل وتقدس -است

چون این مقدمه معلوم کردی، اکنون بدان که نور را اول و آخر و رفنت و آمدن و ظاهر شدن و پوشیده گشنت 
ه گشنت در دیو رفنت و آمدن و ظاهر شدن و پوش اول و آخر. نیست و در نور، کثرت و اجزا و تغیري و تبدیل نیست

  .صورت عالم است
ی، اکنون بدان که مبدأ و معاد، صورت انسان را باشد اما روح انسان را مبدأ و معاد چون این مقدمه معلوم کرد

نباشد و آمدن و رفنت و ظاهر شدن و پوشیده گشنت، صورت انسان را باشد اما روح انسان را آمدن و رفنت و ظاهر 
شمعی نهاده باشد و بدان که اگر . و این سخن تو را جز به مثاىل معلوم نشود. شدن و پوشیده گشنت نباشد

ای شمعی پیدا آمده بود، شمع را اول و آخر و آمدن و رفنت و ِها نهاده باشد و در هر آینهِگرداگرد این شمع آینه
پس . ها را اول و آخر و آمدن و رفنت و ظاهر شدن و پوشیده گشنت باشدِظاهر شدن و پوشیده گشنت نباشد اما آینه

شمع را مبدأ و معاد نباشد و اگر کسی گوید که این مثال راست نیست از جهت آن ها را بود اما ِمبدأ و معاد، آینه
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ها حقیقت شمع موجود نیست، عکس شمع موجود است، ای درویش اگر مثال چیزی با آن چیز من ِکه در آینه
از کل الوجوه مماثلت باشد، مثال خود نباشد، عني آن چیز باشد و از این جاست که خدای یکی است و زیادت 

  .یکی امکان ندارد که باشد
  فصل

  در سخن اهل وحدت در بیان مبدأ و معاد
خواهند که به  نجا بوده باشند و بازگویند که مبدأ و معاد جایی را گویند که یک نوبت آِمی بدان که اهل وحدت

و  أ گویندپس بدین تقدیر مبدأ و معاد یک چیز باشد، که آن یک چیز را نسبت به آمدن، مبد. آنجا بازگردند
یعنی مبدأ به مثابت نقطۀ اول دایره است و معاد به مثابت نقطۀ آخر دایره است  .نسبت به بازگشنت، معاد خوانند

گویند و نسبت به ِو اول و آخر دایره به حقیقت یک نقطه است که آن یک نقطه را نسبت به آغاز، اول می
  .تر از این بگویم به نوعی دیگرِدی، روشندانم که تمام فهم نکرِچنني می. خوانندِانجام، آخر می

  فصل
اند که نهایت هر ِو از این جا گفته. بدان که مبدأ هر چیزی معاد آن چیز باشد و معاد هر چیز مبدأ همان چیز باشد

مثالً تخم در درخت گندم، مبدأ درخت گندم است و درخت گندم وقتی به . که به بدایت خود رسدآن باشد چیز 
و نطفۀ حیوان مبدأ . که به مبدأ خود رسد و وقتی به نهایت خود رسد که به بدایت خود رسد معاد خود رسد

حیوان است و حیوان وقتی به معاد خود رسد که به مبدأ خود رسد و وقتی به نهایت خود رسد که به بدایت خود 
  .رسد

ان است و انسان وقتی به معاد چون این مقدمه معلوم کردی، اکنون بدان که نطفۀ انسان، مبدأ جسم و روح انس
خود رسد که به مبدأ خود رسد و وقتی به نهایت خود رسد که به بدایت خود رسد و هر چیز که به مبدأ خود رسید 

یعنی کُلّ، دایره است و هر جزوی از . اگرچه او را مدتی بقا باشد اما عاقبت بازگشت به مبدأ عام خواهد بود
هر جزوی را مبدأ و معاد خاص باشد و مبدأ و معاد عام بود و مبدأ خاص به  پس. اجزای دایره هم دایره است

مدد مبدأ عام، روی در معاد خود دارد و چون به معاد خود رسید، به مبدأ خود رسید و چون به مبدأ خود رسید 
  .باز بازگشت او به مبدأ عام خواهد بود

   فصل
عالم صورت چیزی ادراک نتواند کردن تا آن گاه که نور بدان که آدمی را اگرچه نور بصر بسالمت باشد، در 
همچنني آدمی را اگرچه نور بصريت بسالمت باشد، در . دیگر در بريون نباشد و آن نور آفتاب با چراغ است

پس . عالم معنی هم چیزی ادراک نتواند کردن تا آن گاه که نور دیگر در بريون نباشد و آن نور نبی یا وىل است
دانم که ِچنني می. که اول طلب هادی کند و چون هادی یافت آن گاه قصد سلوک کند تا مهدی بودسالک باید 

  .تر از این بگویمِتمام فهم نکردی، روشن
پس . نوری در اندرون دارد که آن نور عقل است و نوری در بريون دارد که آن نور انسان داناستبدان که آدمی 

ان دانا برخورداری تواند یافنت و هر که را نور عقل نباشد، از نور انسان دانا هرکه را که نور عقل باشد از نور انس
زنی و مردی  ،زویج و نکاح صوریه مثابت تزویج و نکاح است، و در تبرخورداری نتواند یافنت و این معنی، ب

ز استعداد باید که مستعد صحبت باشند تا چون با یکدیگر صحبت کنند آن صحبت سبب فرزند شود و مراد اِمی
زن آن است که نطفه از مرد قبول تواند کرد و نگاه تواند داشت و آفتی و علتی در رحم وی نباشد و مراد از 

پس . استعداد مرد آن است که او را نطفه باشد و به رحم زن تواند رسانیدن و آفتی و علتی در نطفۀ وی نباشد
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هر دو مستعد صحبت باشند تا از آن صحبت برخورداری در تزویج و نکاح معنوی نیز باید که مستفید و مفید، 
یعنی دو کس یا زیادت یک  .و معنی صحبت یک مقصود شدن است. دیابند و آن صحبت سبب فرزند شو

  . تا سخن دراز نشود و از مقصود بازنمانیم. شوند و در آن یک مقصود مدد و معاون گردند ودمقص
یکی نور اندرون و یکی نور بريون تا سالک به مقصد و : اید که باشدمقصود ما آن بود که هر سالک را دو نور ب

  .مقصود رسد
شود، در کارهای باطن نیز ِای درویش، آخر در کارهای ظاهر تجریه نکردی که هیچ کاری بی استاد میسر نمی

فرتاک مردی  رسد، خود را برِپس چون به یقني دانستی که بی نور بريون این سفر به پایان نمی. دانِهمچنان می
بند تا باشد که تو را از این بیابان پرپلنگ به ایمن آبادی رساند و دست در دامن مردی زن تا باشد که تو را از این 

  .دریای پرنهنگ به ساحلی رساند
ای درویش، کار، صحبت دانایان و اهل کمال دارد که هرچه یافت از صحبت ایشان یافت و چنان که صحبت 

  .ر قاتل است، صحبت نیکان و دانایان تریاک استبدان و جاهالن زه
  فصل

بدان که اگر سالک را این چنني صحبت دست ندهد و این چنني سعادت روی ننماید کار سالک آن است که از 
  . خلق کرانه گريد و عزلت اختیار کند در چنني وقت

  .و الباقی کماهو تمام شد بیان التنزیل شیخ عزیز نسفی قُدِّسَ سِرُّهُ


