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ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺑﯽ ﻋﺪد ذواﻟﺠﻼﱃ را ﮐﻪ آﺛﺎر ﻗﺪرت او در ﻋﺎﻟﻢ آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ ﭼﻮن آﻓﺘـﺎب ﺟﻬﺎﻧﺘـﺎب ﺑـﺮ ﭼﺸـﻢ اﻫـﻞ
ﺑﺼﲑت ﺗﺎﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ» :ﺳﲊﯾﻬﻢ آﯾﺎﺗﻨﺎ ﻓﯽ اﻵﻓﺎق و ﻓﯽ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﺘﺒﯿّﻦ ﻟﻬﻢ اﻧّﻪ اﻟﺤﻖ«؛ و اﻇﻬﺎر ﺻﻨﻊ

او در ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣُﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت روﺷﻦ و ﻋﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ» :و ﻓـﯽ اﻻرض آﯾـﺎت ﻟﻠﻤـﻮﻗﻨﲔ و ﻓـﯽ
اﻧﻔﺴﮑﻢ اﻓﻼ ﺗﺒﺼﺮون«؛ ﺑﻠﮑﻪ از اوج ﮔﻨﺒﺪ ﺧﻀﺮای اﻓﻼک ﺗـﺎ ﺣﻀـﯿﺾ ﻣﺮﮐـﺰ ﻏَﺒْـﺮای ﺧـﺎک ﺟﻤﻠـﻪ دﻻﯾـﻞ ﻫﺴـﺘﯽ

اوﺳﺖ ﮐﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ» :انّ ﻓﯽ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و اﺧﺘﻼف اﻟﻠﯿﻞ و اﻟﻨﻬـﺎر ﻻﯾـﺎت ﻻوﱃ اﻻﻟﺒـﺎب«؛ و ﻫـﯿﭻ

ذره از ذرات ﻋﺎﻟﻢ از ﻓﯿﺾ ﺟـﻮد وﮐـﺮم او ﺧـﺎﱃ ﻧﻴﺴـﺖ ﮐﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ» :ﻓﺎﯾﻨﻤـﺎ ﺗﻮﻟـﻮا ﻓـﺜﻢ وﺟـﻪ اﻟﻠـﻪ«؛ و ذرات و
ﻗﻄﺮات ﺟﺒﺎل و ﺑﺤﺎر ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﻬﻠﯿﻞ ﺣﻀﺮت اوﯾﻨﺪﮐﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ» :و ان ﻣﻦ ﺷﯽء اﻻ ﯾﺴﺒّﺢ ﺑﺤﻤﺪه«.
و ﺻﻠﻮات و ﺗﺤﯿّﺎت ﻓﺮاوان ﺑﺮ ﺟﺎن اﻧﺒﯿﺎ و رﺳﻞ ،ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴـﻼم ،ﻋﻠـﯽ اﻟﺨﺼـﻮص ﺑـﺮ ﺟـﺎن ﭘـﺎک ﻣﻬـﱰ ﭘﯿﻐﻤـﱪان و

ﭘﯿﻐﻤﱪ آﺧﺮ زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ -ﻋﻠﯿﻪ اﻓﻀﻞ اﻟﺼـﻠﻮات و اﮐﻤـﻞ اﻟﺘﺤﯿّـﺎت -ﺑـﺎدﮐـﻪ ﺧﻠـﻖ را از ﻫﺎوﯾـﮥ ﺟﻬﺎﻟـﺖ ﺑـﻪ

واﺳﻄﮥ اﻧﻮار ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻼص ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻼﯾﻖ را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻣﻌﺮﻓـﺖ
ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻖ رﺳﺎﻧﯿﺪﮐﻪ» :ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف رﺑّﻪ«؛ و ﺑﺮ ﺟﺎن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻧﺪان و ﯾﺎران او و ﺳﻠّﻢ

ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ ﮐﺜﲑا.

اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮی اﺳﺖ در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ و ﻋﻠﻢ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و دﯾﺪن و داﻧﺴﱳ ﻟﻘﺎی ﺣـﻖ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ
و ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ داﻧﺴﱳ و دﯾﺪن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺪاﯾﻊ و ﻏﺮاﯾﺐ و ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻗﺪرت او در ﻋـﺎﻟﻢ ﻇـﺎﻫﺮو ﺑـﺎﻃﻦ ،و ﺷـﻨﺎﺧﱳ

آﯾﺎت ﺑﯿّﻨﺎت او درﻋﺎﻟﻢ آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ .و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﺮآت اﻟﻤﺤﻘﻘﲔ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﯾﻢ ،ﺑﺠﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻣـﺮآت آﯾﻨـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺧﺎﺻﯿﺖ آﯾﻨﻪ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ را در ﭼﺸﻢ ﻧﻮر ﺑﺎﺻﺮه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻮا روﺷـﻦ ﺑـﻮد و آﯾﻨـﻪ ﻣُﺼَـﻘﱠﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﭼـﻮن در
ﻧﮕﺮد ﺧﻮد را ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﯾﺪن.

و ﭼﻮن ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻘﺎد ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ و ذﻫﻦ روﺷﻦ ﺑﻮد ،ﭼﻮن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﻨـﺪ ﺧـﻮد را ﺑﺘﻮاﻧـﺪ دﯾـﺪ و از
ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ رﺳـﯿﺪﮐﻘﻮﻟـﻪ ﻋﻠﯿـﻪ اﻟﺴـﻼم» :ﻣـﻦ ﻋـﺮف ﻧﻔﺴـﻪ ﻓﻘـﺪ ﻋـﺮف رﺑـﻪ«؛ و ﺑـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ
وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺣﻖ ﺗﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪ و ﻟﻘﺎی او را در ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﯾﺪ و ازﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺋﯽ »ﻣﻦ ﮐﺎن ﻓﯽ ﻫـﺬه اﻋﻤـﯽ ﻓﻬـﻮ ﻓـﯽ

اﻵﺧﺮة اﻋﻤﯽ و اﺿﻞ ﺳـﺒﯿﻼ« ،ﻧﺠـﺎت ﺗﻮاﻧـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ و از ﭼﺸـﻤﮥ ﺣﯿـﺎت ﺟـﺎوداﻧﯽ آب زﻧـﺪﮔﺎﻧﯽ دو ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ
ﻧﻮﺷﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺤﺘﻮی اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﺑﺎب:

ﺑﺎب اول در ﺑﯿﺎن ﻧﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻗﻮّتﻫﺎی اﯾﺸﺎن و ﺧﺎدﻣﺎن اﯾﺸﺎن

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻗﻮّﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰای ﺟﺴﻢ را ﻧﮕﺬارد ﺗﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﻮد ،و ﻧﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ
را دو ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﺧِﻔﱠﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ و دﯾﮕﺮی را ﺛﻘﻞ .و ﺧﻔﺖ ﻋﺒﺎرت از ﻗﻮﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺑـﻮد
و ﺛﻘﻞ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ او.

و ﻧﻔﺲ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻗﻮﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺟﺴﻢ را در ﻃﻮل و ﻋﺮض و ﻋﻤـﻖ ﺑﮑﺸـﺪ و ﺑـﺰرگ ﮔﺮداﻧـﺪ و ﻧﻔـﺲ ﻃﺒﯿﻌـﯽ
ﺧﺎدم ﻧﻔﺲ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻔﺲ ﻧﺒﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻏﲑ از او ﻫﺸﺖ ﺧﺎدم دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﭼـﻮن :ﺟﺎذﺑـﻪ و ﻣﺎﺳـﮑﻪ و ﻫﺎﺿـﻤﻪ و
ﻣﻤﯿﺰه و داﻓﻌﻪ و ﻣﺼﻮره و ﻣﻮﻟﺪه و ﻣﻨﻤﯿﻪ.

و ﺟﺎذﺑﻪ ﻗﻮﺗﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻏﺬا را از ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻃﻦ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﺳﮑﻪ آن راﮔﻮﯾﻨﺪﮐـﻪ آن ﻏـﺬا را ﻧﮕـﻪ
دارد و ﻫﺎﺿﻤﻪ ﻗﻮﺗﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻏﺬا را ﭘﺨﺘﻪ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﻤﯿﺰه آن ﻗﻮت را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﻏﺬا ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﺜﯿـﻒ را از
۳

ﻟﻄﯿﻒ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و داﻓﻌﻪ آن را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ از ﻏﺬا آﻧﭽﻪ ﮐﺜﯿـﻒ ﺑﺎﺷـﺪ از ﺟﺴـﻢ ﺑـﲑون ﮐﻨـﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ از درﺧﺘـﺎن ﭼﯿﺰﻫـﺎ
ﺑﲑون ﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ آن را ﺻﻤﻎ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .و ﻣﺼﻮره آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻏـﺬا را ﻫﻤﺮﻧـﮓ ﺟﺴـﻢ ﻣـﯽﮔﺮداﻧـﺪ و ﻣﻮﻟـﺪه آﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ از

ﺟﺴﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﻟﻄﯿﻒﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از آن ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺜﻞ آن ﺟﺴﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻧﺒﺎت آن ﻣﺠﻤﻮع
را ﺗﺨﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﻄﻔﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻨﻤﯿﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ را در ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﺪد ﮐﻨﺪ.

و اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻮّتﻫﺎ ﮐﻪ ﯾﺎدﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﻧﻔﺲ ﺣﯿﻮاﻧﯽاﻧﺪ و ﻧﻔﺲ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻗﻮﺗﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر او ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ وﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺲ درﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻔﺲ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﲑ از اﯾﻦ ﺧﺎدﻣﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ دوازده

ﺧﺎدم دﯾﮕﺮ دارد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ده ﺣﻮاساﻧﺪ و ﯾﮑﯽ ﻗﻮت ﺷﻬﻮت ودﯾﮕﺮ ﻗﻮت ﻏﻀﺐ.

و از اﯾﻦ ده ﺣﻮاس ،ﭘﻨﺞ ﻇﺎﻫﺮﻧﺪ ﭼﻮن ﭼﺸﻢ وﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ و دﻫﺎن و ﭘﻮﺳﺖ؛ و ﭘﻨﺞ ﺑﺎﻃﻨﻨﺪ ﭼـﻮن ﺣـﺲ ﻣﺸـﱰک و
ﺧﯿﺎل و وﻫﻢ و ذﮐﺮ و ﺣﻔـﻆ .ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ده ﺣـﻮاس و ﻗـﻮت ﺷـﻬﻮت و ﻏﻀـﺐ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ اﺣـﻮال اﯾﺸـﺎن در ﺑﯿـﺎن
ﺧﺎدﻣﺎن ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ.

اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﺧﺎدم ﻧﻔﺲ ﻧﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﻧﻔﺲ ﻧﺒـﺎﺗﯽ ﺑـﺎ ﺧﺎدﻣـﺎن ﺧـﻮد ﺧـﺎدم ﻧﻔـﺲ
ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﻔﺲ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﺧﺎدم ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻔﺲﻫﺎ و ﻗﻮّتﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿـﺎن
ﮐﺮده ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ و ﻧﻔـﺲ اﻧﺴـﺎﻧﯽ را ﺑـﻪ ﻏـﲑ از اﯾـﻦ ﺧﺎدﻣـﺎن ،ﺧﺎدﻣـﺎن ﺑﺴـﯿﺎرﻧﺪ و ﻣـﺎ آﻧﭽـﻪ

درﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن راه ﺣﻖ را روﺷﻦ ﮔﺮدد.

اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮه ﻫﺮ ﯾﮑﯽ را ﮐﺎری و ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕـﺮی از آن ﮐـﺎر و ﺷـﻐﻞ
ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺎر ﻗﻮت ﺑﺎﺻﺮه آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل و اﻟﻮان را درک ﮐﻨﺪ و ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﺳﭙﯿﺪی و ﺳﯿﺎﻫﯽ و ﺳـﺒﺰی
و ﺳﺮﺧﯽ و درازی وﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و دوری و ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد و ﺣﻮاس دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ.

و ﺣﺲ ﺳﻤﻊ را ﮐﺎر ادراک اﺻﻮات اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آوازﻫﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺳﺨﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او در ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ،
و ﺣﻮاس دﯾﮕﺮ را اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺎﯾﺪ .و ﺣﺲ ﺷﻢ ﺑﻮﯾﻬﺎی ﺧﻮش و ﻧﺎﺧﻮش را درﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺪو ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ

و ﺣﺲ ذوق ﻣﯿﺎن ﺷﲑﯾﻨﯽ و ﺗﺮﺷﯽ و ﺗﻠﺨﯽ و ﺷﻮری ﻓﺮق ﮐﻨﺪ و ﻏﲑ از اﯾﻦ ﮐﺎری دﯾﮕﺮ از او ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺣﺲ ﻟﻤﺲ در
ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در دﺳﺖ ﺑﯿﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪو ﻧﺮﻣﯽ و درﺷﺘﯽ وﮔﺮﻣﯽ و ﺳﺮدی و ﺗﺮی و ﺧﺸﮑﯽ وﮔﺮاﻧﯽ و ﺳﺒﮑﯽ
و ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ادراک ﺗﻮان ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ روﺷﻦ ﺷﺪﮐﻪ ﺣﻮاس ﻫﺮ ﯾﮏ ازﮐﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﻋﺎﺟﺰﻧﺪﮐﻪ از ﭼﺸﻢ ﮐﺎرﮔﻮش و ازﮔﻮش ﮐﺎر ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎﯾـﺪ و از اﯾﺸـﺎن ﮐـﺎر ذوق و از ذوق ﮐـﺎر ﻟﻤـﺲ و از ﻟﻤـﺲ ﮐـﺎر
ذوق ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻗﯿﺎس ﻣﯽﮐﻦ .در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﯾﻦ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از اﺣﻮال ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ.

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻦ ﺣﺲ ﻣﺸﱰک اﺳﺖ و او در اول دﻣﺎغ اﺳﺖ  .و او را ﺑﺮای دو ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺲ
ﻣﺸﱰک ﺧﻮاﻧﻨﺪ :ﯾﮑﯽ از ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دو ﭼﺸﻢ ادراک ﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﻮرت آن ﭼﯿـﺰ در ﺣـﺲ ﻣﺸـﱰک ﯾﮑـﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ در ﺣﺲ ﻣﺸﱰک ﺧﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ آن ﮐﺲ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را دو ﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﺠﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﺜﻼً ﯾﮏ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ
اﺣﺴﺎس ﺗﻮان ﮐﺮد و ﭼﻮن آن ﭼﺸﻢ ﺑﮕﲑی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﮐﺲ را ﻫﻤﺎن ﺗﻮان دﯾﺪ ،ﯾﻌﻨـﯽ اﺣﺴـﺎس ﺗـﻮان ﮐـﺮد.

ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﺲ ﻣﺸﱰک اﯾﻦ دو ﺻﻮرت را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﮑﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را دو ﭼﯿﺰ ﺑﯿﻨﺪ ﻫﻤﭽـﻮ اَﺣْـﻮَل و

ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﭼﺸﻢ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﻋﻠﯿﺤﺪه آن ﭼﯿﺰ را ادراک ﻣﯽﮐﻨـﺪ
ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﺻﻮرت آن ﭼﯿﺰ در ﺣﺲ ﻣﺸﱰک ﻧﻘﺶ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد آن ﭼﯿـﺰ ﯾﮑـﯽ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﯾـﮏ ﻣﻌﻨـﯽ

ﺣﺲ ﻣﺸﱰک اﯾﻦ اﺳﺖ .و ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ او در آﺧﺮ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ و در اول ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻦ ،وﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐـﻪ

از ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد اول ﺑﺪو رﺳﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑـﻪ ﺣـﻮاس دﯾﮕـﺮ ﺑـﺎﻃﻦ و ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ از ﺑـﺎﻃﻦ ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اول از ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺪو رﺳﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ .ﭘﺲ او را ﺑﺠﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺣـﺲ ﻣﺸـﱰک
ﮔﻮﯾﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ ﮐﺎر او در ﺑﺪن ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
۴

و از ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻦ ﯾﮑﯽ ﺧﯿﺎل اﺳﺖ وﮐﺎر او آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ازﺣـﻮاس ﻇـﺎﻫﺮ ﭼﯿـﺰی ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﻮد ﯾـﺎ ﺷﺨﺼـﯽ دﯾـﺪه

ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺧﯿﺎل آن ﺻﻮرت را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ آن ﺻﻮرت آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺷـﻬﺮی را دﯾـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و

از آن ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺻﻮرت آن ﺷﻬﺮ را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺗﻮاﻧـﺪﮐـﺮد ﺑـﯽآﻧﮑـﻪ ﭼﺸـﻢ آن ﺷـﻬﺮ را
ﺑﯿﻨﺪ .ﭘﺲ ﮐﺎر ﺧﯿﺎل آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ادراک ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ از ﺻﻮرﺗﻬﺎ و ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺧﯿﺎل ﺑﺮ ﻣﺜﺎل ﮐـﺎﺗﺒﯽ ﺑﺎﺷـﺪﮐـﻪ ﻣﻌـﺎﻧﯽ را از

ﺻﻮرت ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻟﻔﻈﯽ ﻧﮕﻮﯾﺪ در ﺳﺨﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﮕـﺮدد و ﮐﺎﺗـﺐ آن ﻣﻌﻨـﯽ را ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮی

ﺗﻮاﻧﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺑﯽ آﻧﮑﻪ اﻟﻔﺎظ و اﺻﻮات در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺧﯿﺎل ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم رﺳـﺎﻧﺪ ﺑـﯽ آﻧﮑـﻪ آن ﭼﯿﺰﻫـﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﱃ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ آن را اﺣﺴﺎس ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ اﻣﺜـﺎل آن ﺻـﻮرﺗﻬﺎ را ادراک
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

و دﯾﮕﺮی از ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻦ وﻫﻢ اﺳﺖ ،وﮐﺎر وﻫﻢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺪه ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ،راﺳـﺖ ﯾـﺎ دروغ ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ ﻣـﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﻮاه آن ﻣﻌﺎﻧﯽ را در ﺧﺎرج ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﻫﻢ ادراک آن ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻨـﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ ﻣـﺮدم ﺧﻮاﻫﻨـﺪﮐـﻪ

ﻫﺰاران ﻫﺰار آﻓﺘﺎب ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﺗﻮﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺰار درﯾﺎ از ﺳﯿﻤﺎب در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻮﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺰارﮐﻮه از ﯾﺎﻗﻮت و زر و ﭘﲑوزه ﺗﻮﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯿﮑﻦ او در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻏﲑاﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ ﺟـﺎی

ﻗﻮت ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺠﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﺮۀ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او ﺷﻨﺎﺳﺪ در رﻣﮥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد آﻧﮑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻣﺎدرش ﺻﺪﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ودﺷﻤﻨﯽ ﮔﺮگ و دوﺳﺘﯽ ﭼﻮﭘﺎن را ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﻮت اﺣﺴﺎس ﺗﻮاﻧﺪﮐـﺮد و اﯾـﻦ ﻗـﻮت

وﻫﻢ را ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺟﻤﻠﮥ ﻗﻮتﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺷﺪ ﻣﺴﺨﺮ ﻣﺮدم ﺷﺪﻧﺪ اﻻ وﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺴـﺨﺮ او
ﻧﺸﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻼﯾﮑﻪ آدم را ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و اﺑﻠـﯿﺲ او را ﺳـﺠﺪه ﻧﮑـﺮد و ﻗـﻮت وﻫـﻢ ﻫﺮﮔـﺰ از دروغ ﮔﻔـﱳ و

ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﮋ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎز ﻧﮕﺮددو آﻧﮑﻪ ﺣﻀـﺮت ﻣﺼـﻄﻔﯽ ﻋﻠﯿـﻪ اﻟﺴـﻼم ﻓﺮﻣـﻮد ﮐـﻪ ﻫـﺮ آدﻣـﯽ ﮐـﻪ از ﻣـﺎدر ﺑﺰاﯾـﺪ او را

ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻫﻤﺰاد ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻮت وﻫﻢ اﺳﺖ.
وﺣﺲ دﯾﮕﺮ از ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻦ ﻓﮑﺮ اﺳﺖ و آن ﻗﻮﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﮔﺮ در ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ او را ذاﮐﺮه و ﻣﺘﻔﮑﺮه ﮔﻮﯾﻨﺪ و

اﮔﺮ در ﻓﺮﻣﺎن وﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ او را ﻣﺘﺨﯿﻠﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﻗﻮت آن ﺑﺎﺷـﺪﮐـﻪ ﻫﺮﭼـﻪ از ﺣـﻮاس ﻇـﺎﻫﺮ و ﺑـﺎﻃﻦ در ﻗـﻮت
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪاو آن ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ و او ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﭼﻮن ﺧﻮاﻧﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮح در ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎده ﺑﺎﺷﺪ و
آﻧﭽﻪ در ﻟﻮح ﻣﺴﻄﻮر ﺑﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

وﺣﺲ دﯾﮕﺮ از ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻦ ﻗﻮت ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﭼﻮن ﻟﻮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ از ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺪو رﺳﺪ

ﻧﻘﺶ آن ﭼﯿﺰ آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻬﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ،
ﺑﺠﻬﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اول ﭼﻮن ﺑﻬﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﯾﺸﺎن در ﻗﻮت ﺣﺎﻓﻈﮥ ﻫـﺮ دو ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ و ﭼـﻮن ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ ﺑﻬـﻢ

رﺳﻨﺪ ﻗﻮت ذاﮐﺮه آن ﻧﻘﺶ اول را ﮐﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ دﯾﮕﺮﮐﻪ در ﺑﺎر دوم ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ ﺑﺮاﺑـﺮﮐﻨـﺪ
ﺑﻌﺪ از آن داﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﭘـﯿﺶ از اﯾـﻦ دﯾـﺪه .ﭘـﺲ ﻗـﻮت ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﭼـﻮن ﻟـﻮﺣﯽ اﺳـﺖ و ﻗـﻮت ذاﮐـﺮه ﭼـﻮن

ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﻗﻮت ﺧﯿﺎل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻗﻮت وﻫﻢ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﺣﺲ ﻣﺸﱰک درﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ از اﯾﻦ ﺟﻮﯾﻬﺎ آب درآﯾﺪ آﻧﺠﺎ

ﯾﮑﯽ ﺷﻮد و ﺣﺲ ﻣﺸﱰک را ﺑﻨﻄﺎﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰﮔﻮﯾﻨﺪ .و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ذﮐﺮ ﺣﻮاس اﯾﻦ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻗﻮت ﻏﻀﺐ و ﺷﻬﻮت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮای دﻓﻊ ﻣﻀﺮت ﯾﺎ ﻏﻠﺒﮥ ﺑﺮ ﻏـﲑی در ﺣﯿـﻮان
ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ،آن را ﻏﻀﺐ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﻨﻔﻌﺖ ﯾﺎ ﻃﻠﺐ ﻟﺬت در ﺣﯿـﻮان ﭘﺪﯾـﺪ آﯾـﺪ ،آن را
ﻗﻮت ﺷﻬﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﻌﻨﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﯾﻦ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﻮد.

ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻮاس و ﻗﻮﺗﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻏﲑ از اﯾﻦ ،ﻧﻔﺲ اﻧﺴـﺎﻧﯽ
را دو ﺧﺎدم دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﯾﮑﯽ را ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﯾﮑﯽ را ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ،ﻣﺜﺎل ﻋﻘﻞ ﻧﻈـﺮی ﭼﻨﺎﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺜﻼً ﺑﻨّـﺎ
اول ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﺳﺮاﯾﯽ را ﯾﺎ ﮐﻮﺷﮑﯽ را ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻃـﺎق و رواق ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﻋﻘـﻞ
۵

ﻧﻈﺮی اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻈـﺮی ﺗﺼـﻮر ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ ،آن را از ﻗـﻮت ﺑـﻪ ﻓﻌـﻞ آورد و ﺟﻤﻠـﮥ
ﺻﻨﻌﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻪﻫﺎ از ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ و ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺑﺎﺷﯿﺪن از ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻫﺮﭼـﻪ اﻣﺜـﺎل اﯾـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﻫﻤﻪ از ﻧﻈﺮﮐﺮدن و ﻓﺮﻣﻮدن ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی را .از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ ﻋﻘﻞ

ﻋﻤﻠﯽ ﺧﺎدم ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ.
ﺑﺎب دوّم در ﺻﺪور ﻣﻮﺟﻮدات

ﺑﺪان ﮐﻪ اول ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ﻋﻘﻞ ﺑﻮد ﮐﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم» :اول ﻣﺎﺧﻠﻖ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻌﻘﻞ« .و
ﻋﻘﻞ را ﺳﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ داد :اول ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد ،دوم ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺣـﻖ ،ﺳـﻮم ﻣﻌﺮﻓـﺖ اﺣﺘﯿـﺎج او ﺑـﻪ ﺣـﻖ .و از ﻫـﺮ ﻣﻌﺮﻓﺘـﯽ

ﭼﯿﺰی در وﺟﻮد آﻣﺪ :از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﻧﻔﺴﯽ و از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻖ ﻋﻘﻠـﯽ و از ﻣﻌﺮﻓـﺖ اﺣﺘﯿـﺎج او ﺑـﻪ ﺣـﻖ ﺟﺴـﻤﯽ ﭘﯿـﺪا
ﺷﺪ .و در ﻋﻘﻞ دوم ﻫﻤﲔ ﺳﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و از آن ﺳﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ او ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﻠﯽ دﯾﮕﺮ و ﻧﻔﺴﯽ دﯾﮕـﺮ و

ﺟﺴﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﺎ ﻧُﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﻧُﻪ ﻋﻘﻞ و ﻧُﻪ ﻧﻔﺲ و ﻧُﻪ ﺟﺴﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و آن ﻧُﻪ ﺟﺴﻢ ،ﻧُـﻪ ﻓﻠـﮏ اﺳـﺖ و

ﻧُﻪ ﻧﻔﺲ ،ﻧﻔﻮس ﻓﻠﮑﯽ و ﻧُﻪ ﻋﻘﻞ ،ﻋﻘﻮل اﻓﻼک .ﭘﺲ ﻫﺮ ﻓﻠﮑﯽ را ﻧﻔﺴﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻠﮏ اول را ﻋﺮش ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻓﻠﮏ اﻃﻠﺲ و ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک و ﺟﺴﻢ ﮐﻞ ﻫﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﻓﻠﮏ دوم را ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و
ﻓﻠﮏ اﻟﱪوج و ﻓﻠﮏ اﻟﺜﻮاﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻓﻠﮏ دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ زﯾﺮ اوﺳﺖ ﻓﻠﮏ زﺣﻞ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻓﻠﮏ دﯾﮕـﺮ را ﻓﻠـﮏ

ﻣﺸﱰی و دﯾﮕﺮ ﻓﻠﮏ ﻣﺮﯾﺦ و دﯾﮕﺮ ﻓﻠﮏ آﻓﺘﺎب و دﯾﮕﺮ ﻓﻠﮏ زﻫﺮه و دﯾﮕﺮ ﻓﻠﮏ ﻋﻄﺎرد و دﯾﮕﺮ ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ و ﻋﻘـﻞ
ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ را ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﻔﺲ او را واﻫﺐ اﻟﺼﻮر ﮔﻮﯾﻨﺪ.
و ﺑﻌﺪ از اﻓﻼک ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ آﺗﺶ و ﻫﻮا و آب و ﺧﺎک ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑـﻪ اﻣـﺮ اﻟﻠـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ،ﮐﻮاﮐـﺐ و
اﻓﻼک ﻋﻨﺎﺻﺮ را در ﻫﻢ ﺳﺮﺷﺘﻨﺪ و از ازدواج واﻣﺘﺰاج اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎدن و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان .ﺑﻌـﺪ از
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﯿـﺪا ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﺗـﺄﺛﲑﮐﻮاﮐـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ اﻣـﺮ ﺣـﻖ ﺗﻌـﺎﱃ .وﮐﻮاﮐـﺐ

ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت اﻟﻠّﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺷﺐ و روز ﻣﺴﺨﺮ اﻣﺮ اوﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣـﺎن او درﮐﺎرﻧـﺪﮐﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ» :واﻟﺸـﻤﺲ و اﻟﻘﻤـﺮ و
اﻟﻨﺠﻮم ﻣﺴﺨﺮات ﺑﺎﻣﺮه«.

و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اول ﮐﺮۀ آﺗﺶ اﺳﺖ و در ﺟـﻮف اوﮐﺮۀﻫـﻮا و ﺑﻌـﺪ از آن آب و ﺑﻌـﺪ از آن ﺧـﺎک .و
دﻟﯿﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ را ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺷﻤﻊﻫﺎ و ﭼﺮاغﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﭼﻮن

ﻧﻔّﺎﻃﺎن آﺗﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﺗﺶ آن ﺟﺴﻢ را ﮐﻪ در وی ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻣﯽﺳﻮزد و ﺑﺎﻻی ﻫﻮا ﻣـﯽﺑـﺮدو ﻣﮑـﺎن ﻫـﻮا ﺑـﺎﻻی

آب اﺳﺖ ،ﺑﺪان دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﯽ را ﭘﺮ از ﻫﻮا ﮐﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎد و در زﯾﺮ آب ﺑﺮی ﻗﺮار ﻧﮕﲑد و ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آب آﯾﺪ .و

ﻣﮑﺎن آب ﺑﺎﻻی ﺧﺎک اﺳﺖ ،دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺳﻨﮓ وﮐﻠﻮخ را ﭼﻮن ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آب ﻣﯽﻧﻬﯿﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔـﲑد و در زﯾـﺮ آب
ﻣﯽرود.

و از ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺮۀ ﺧﺎک ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺪء اﺳﺖ؛ و از ﺧﺎک ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎدن و ﻧﺒـﺎت و ﺣﯿـﻮان،
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎد اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﻮر اﻟﻬﯽ وﻓﯿﺾ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ از ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﯾﻌﻨﯽ از ﻋﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻔﻮس و اﻓﻼک ﻓﺎﯾﺾ ﻣﯽﮔـﺮدد

ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺮۀ ﺧﺎک و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎدن و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان و اﻧﺴـﺎن و ﺑـﻪ ﺣﻀـﺮت اﻟﻬـﯽ ﻣﺘﺼـﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻫﻤﺎن ﻧﻮر ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ از آن ﻣﻘﺎم آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺧـﻮد رﻓﺘـﻪ ﮐﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:
»ﮐﻞ اﻟﯿﻨﺎ راﺟﻌﻮن«؛ ﮐﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ» :ﯾﺎ اﯾﺘّﻬﺎاﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻄﻤﺌﻨﺔ ارﺟﻌﯽ اﱃ رﺑﮏ راﺿﯿﺔ ﻣﺮﺿﯿﺔ«؛ ﮐﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم:

»ﮐﻞ ﺷﯽء ﯾﺮﺟﻊ اﱃ اﺻﻠﻪ«.

و ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﻣﺮور اﯾﺎم ﮐﺮۀ آﺗﺶ اﻧﺪک اﻧﺪک ﺻﻮرت آﺗـﺶ رﻫـﺎ ﮐﻨـﺪ و ﺻـﻮرت ﻫـﻮا ﮔـﲑد؛ و ﻫـﻮا ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺻﻮرت آب ﮔﲑد و آب ﺻﻮرت ﺧﺎک و ﺧﺎک ﺻﻮرت آﺗﺶ ﮔـﲑد؛ و ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﻋﻨﺎﺻـﺮ از ﺻـﻮرﺗﯽ ﺑـﻪ
۶

ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻠﯽ ﺧﻮد روﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ را اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

و ﺑﺪان ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ آﺗﺶ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ،و ﻫﻮا ﮔﺮم و ﺗﺮ ،و آب ﺳﺮد و ﺗﺮ ،و ﺧﺎک ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ .ﭘﺲ آﺗﺶ ﺑﺎ

ﻫﻮا در ﮔﺮﻣﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻮا ﺑﺎ آب در ﺗﺮی ﯾﮑﯽ ﺑُﻮَد و آب ﺑﺎ ﺧﺎک در ﺳﺮدی ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺧـﺎک ﺑـﺎ آﺗـﺶ در
ﺧﺸﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺧﺸﮑﯽ آﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﺮی ﺑﺪل ﮔﺮدد و آﺗﺶ ﮔﺮم و ﺗﺮ ﺷﻮد ﻫﻮا ﮔﺮدد؛ و ﭼـﻮن ﮔﺮﻣـﯽ ﻫـﻮا

ﺑﻪ ﺳﺮدی ﺑﺪل ﺷﻮد ،ﻫﻮا آب ﮔﺮدد؛ و ﭼﻮن ﺗﺮی آب ﺑـﻪ ﺧﺸـﮑﯽ ﺧـﺎک ﺑـﺪل ﮔـﺮدد ،آب ﺧـﺎک ﺷـﻮد؛ و ﺧـﺎک را
ﭼﻮن ﺳﺮدی ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺪل ﮔﺮدد آﺗﺶ ﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ را ﺑﺪاﯾﺖ از ﻃﺮف آﺗﺶ ﺑـﻮد ،ﯾﻌﻨـﯽ آﺗـﺶ ﻫـﻮا و
ﻫﻮا آب و آب ﺧﺎک و ﺧﺎک آﺗﺶ ﺷﻮد واﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ را ﻣﺒﺪء ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

و ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اول ،ﺧﺎک آب ﺷﻮد و آب ﻫﻮا و ﻫﻮا آﺗﺶ و آﺗﺶ ﺧﺎک و اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ را ﻣﻌـﺎد ﺧﻮاﻧﻨـﺪ .اﮐﻨـﻮن
ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺎﻟﮥ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺗﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺣﻖ را راه ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و آﺛﺎر ﻗﺪرت او روﺷﻦ ﺷﻮد.

اول دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ آﺗﺶ ﻫﻮا ﻣﯽﺷﻮد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮥ ﺷﻤﻊﻫﺎ و ﭼﺮاغﻫـﺎ را ﻣﯿـﻞ ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﺑﺎﻻﺳـﺖ و در ﺷـﺐ ﺑﻐﺎﯾـﺖ

ﻇﺎﻫﺮ و روﺷﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ آﺗﺶ ﻫﻮا ﻧﺸﺪی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺷﻤﻌﯽ و ﭼﺮاﻏﯽ ﺧﻄﯽ ﺑﻮدی روﺷﻦ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘـﻪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺮۀ آﺗﺶ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن آﺗﺶ و ﻫﻮا در ﮔﺮﻣﯽ ﺷﺮﯾﮑﻨﺪ و در ﺧﺸﮑﯽ و ﺗـﺮی از ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪاﺷـﺪهاﻧـﺪ و ﺧﺸـﮑﯽ

اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﻮا اﻧﺪک اﺳﺖ ،ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﺧﺸﮑﯽ آن ﺷﻤﻊ و ﭼﺮاغ ﺑـﻪ ﺗـﺮی ﺑـﺪل ﻣـﯽﺷـﻮد .و اﯾـﻦ
دﻟﯿﻞ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻧﺰد ﻋﻘﻼ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻣﱪﻫﻦ و ﻣﻌﲔ.

اﻣﺎ ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﻫﻮا آب ﻣﯽﺷﻮد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﲑﻣﺎه ﺑﺎﻣﺪادﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ﻧﺒﺎﺗـﺎت را ﺗـﺮ ﺑﯿﻨﻨـﺪ و آن را
ﺷﺒﻨﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و آن ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺳﺮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و آب ﺷﺪه؛ ﺑﺠﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻫﻮا ﺑﺎ آب در ﺗـﺮی ﺷـﺮﯾﮑﻨﺪ و

در ﮔﺮﻣﯽ و ﺳﺮدی از ﻫﻢ ﻣﻤﺘﺎز ،ﭼﻮن ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﺮدی ﺑﺪل ﺷﻮد آب ﺷﻮد .و آب ﺧﺎک ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﭼـﻮن

ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرد و در زﻣﲔ ﻣﯽرود اول ﻗﻄﺮۀ آب ﺧﺎک ﻣﯽﺷﻮداﻣﺎ ﭼﻮن ﻗﻄﺮات آب ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﮔِـﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد و
دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﺧﺎک ،آﺗﺶ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﺮﮐﺒﻨﺪ و در اﯾﺸﺎن ﺧﺎک ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ و ﭼﻮن آﺗـﺶ در ﻫﯿـﺰم

اﻓﺘﺪ ﺑﻌﻀﯽ اﺟﺰای ﻫﯿﺰم آﺗﺶ ﺷﻮد و ﺑﺮود و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺰم ﻣﺜﻼً ﺻﺪ ﻣﻦ ﺑﺴـﻮزاﻧﻨﺪ ،ﭼـﻮن ﺳـﻮﺧﺘﻪ
ﺷﻮد اﻧﺪک ﺧﺎﮐﺴﱰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ آﺗﺶ و دود ﺷﺪه و ﺑﺪر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻫﯿـﺰم آن ﻗـﻮم از
ﺳﻨﮓ اﺳﺖ و از آن ﺳﻨﮓ ﺑﻌﻀﯽ آﺗﺶ ﻣﯽﺷـﻮد واز آن ﻣﻌﻨـﯽ ﺣـﻖ ﺧـﱪ داده ،ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ» :ﻓـﺎﺗﻘﻮا اﻟﻨـﺎر اﻟﺘـﯽ و

ﻗﻮدﻫﺎ اﻟﻨﺎس و اﻟﺤﺠﺎرة«.

دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺤﺎﻟﮥ ﻋﻨﺎﺻﺮ روﺷﻦ ﺷﺪ ،و در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از اﺣﻮال ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻋﺠﺎﯾـﺐ و ﻏﺮاﯾـﺐ
ﺣﻀﺮت ﻋﺰت در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
ﺑﺎب ﺳﻮم در ﺑﯿﺎن واﺟﺐ و ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﻤﺘﻨﻊ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺪم او ﺿـﺮوری ﺑـﻮد او را ﻣﻤﺘﻨـﻊ اﻟﻮﺟـﻮد ﺧﻮاﻧﻨـﺪ و ﻫـﺮ ﭼـﻪ وﺟـﻮد او ﺿـﺮوری ﺑـﻮد او را واﺟـﺐ
اﻟﻮﺟﻮد ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ وﺟﻮد و ﻋﺪم او ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺿﺮوری ﻧﺒﻮد او را ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻧﻨـﺪ .اﮐﻨـﻮن ﺑـﺪان ﮐـﻪ ﻫـﺮ

ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﯾﺎ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ،ﺑﺠﻬﺖ آﻧﮑـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد دروﺟـﻮد ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻏـﲑی ﻣﺤﺘـﺎج
ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ در وﺟﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﲑی ﻣﺤﺘﺎج ﻧﯿﺴﺖ ،آن را واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ ﺣـﻖ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌـﺎﱃ ،و اﮔـﺮ در

وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﲑی ،او را ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻨﺠﺎ اﺛﺒﺎت واﺟـﺐ اﻟﻮﺟـﻮد ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺪ ﭼـﺮا ﮐـﻪ
ﻣﻤﮑﻨﺎت ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و وﺟﻮد ﻣﻤﮑﻨﺎت اﻟﺒﺘﻪ از ﻏﲑی ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻏﲑ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ واﺟـﺐ اﻟﻮﺟـﻮد .و دﯾﮕـﺮ

آﻧﮑﻪ ﺗﺎ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ اول ﻣﺤﺘﺎجٌ اﻟﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ
۷

ﻓﻼن ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻼن ﭼﯿﺰ ،ﭘﺲ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟـﻮد در ﺑﻘـﺎی وﺟـﻮد اﮔـﺮ ﻣﺤﺘـﺎج

ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻏﲑی ،آن را ﺟﻮﻫﺮﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻋﺮض ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻘﺎی وﺟﻮد ﻏﲑ وﺟﻮد اﺳﺖ؛ ﺑﺠﻬﺖ
آﻧﮑﻪ دو ﮐﺲ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﮑﯽ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺑﯿﺶ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﯾﮑﯽ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻣـﯽﻣﺎﻧـﺪ و ﻫـﺮ دو در وﺟـﻮد ﺷـﺮﯾﮑﻨﺪ،

ﺑﺠﻬﺖ آﻧﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﻫﺮ دو ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﺻﺎدق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻘﺎی وﺟﻮد اﯾﻦ ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺑﻘﺎی
وﺟﻮد آن دﯾﮕﺮ ده ﺳﺎل .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ ﺑﻘﺎی وﺟﻮد ﻏﲑ وﺟﻮد اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻤﮑﻨﺎت ﯾﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﺮض.

و ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﻨﺪ :اﮔﺮ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺟﻮﻫﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ آن را ﻫﯿﻮﱃ ﮔﻮﯾﻨﺪ و آن ﺣﺎل را ﺻﻮرت .و اﮔﺮ ﻣﺮﮐـﺐ

ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﺎل و ﻣﺤﻞ ،آن را ﺟﺴﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﮔـﺮ از اﯾـﻦ اﻗﺴـﺎم ﺛﻼﺛـﻪ ﻧﺒﺎﺷـﺪ آن را ﺟـﻮﻫﺮ ﻣُﻔـﺎرق ﺧﻮاﻧﻨـﺪ و ﺟـﻮﻫﺮ

ﻣﻔﺎرق اﮔﺮ در اﺟﺴﺎم ﻣﺘﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻧﻔﺲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﻪ ،آن را ﻋﻘـﻞ ﮔﻮﯾﻨـﺪ و اﮔـﺮ ﻣﯿـﺎن آن ﻋﻘـﻞ و ذات
ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ واﺳﻄﻪای ﻧﺒﺎﺷﺪ آن را ﻋﻘﻞ اول ﺧﻮاﻧﻨﺪ وﻋﻘﻞ ﮐـﻞ ﻧﯿـﺰﮔﻮﯾﻨـﺪ و اﮔـﺮ در زﯾـﺮ آن ﻋﻘـﻞ ﻫـﯿﭻ ﻋﻘـﻞ دﯾﮕـﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ آن را ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﮔﺮ در ﻃـﺮﻓﲔ او ﻋﻘـﻮل ﺑﺎﺷـﻨﺪ آن را ﻋﻘـﻞ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺧﻮاﻧﻨـﺪ و ﻧﻔـﺲ ﻧﯿـﺰ اﮔـﺮ در
اﺟﺴﺎم ﺑﺴﯿﻂ ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ آن را ﻧﻔﺲ ﻓﻠﮑﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

و ﺟﺴﻢ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺐ ،و ﺑﺴﯿﻂ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﮐـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ آن

را ﺟﺴﻢ ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺟﺴﻢ ﺑﺴﯿﻂ ﯾﺎ ﻋُﻠْﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳُﻔْﻠﯽ .ﻋﻠﻮی ﻫﻤﭽﻮن اﻓﻼک و ﺳـﻔﻠﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﻋﻨﺎﺻـﺮ؛ و

ﻋﻠﻮی ﯾﺎ ﻣﻨﲑ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻨﲑ ﺑﺎﺷﺪﮐﻮاﮐﺐ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻓﻼک ﮔﻮﯾﻨﺪ.

و ﻧﻔﺲ اﮔﺮ در اﺟﺴﺎم ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮد و آن ﺟﺴﻢ را ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن را ﻣﻌـﺪن ﮔﻮﯾﻨـﺪ ،ﭼـﻮن زر و ﻧﻘـﺮه و
ﭘﲑوزه و اﮔﺮ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺲ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن را ﻧﺒﺎت ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ درﺧﺘﺎن وﮔﯿﺎه و اﮔﺮ ﺣﺲ و ﺣﺮﮐﺖ

ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻄﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن را ﺣﯿﻮان ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ ودر ﺟﻤﺎد ﻧﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻏﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ و در
ﻧﺒﺎت ،ﻧﺒﺎﺗﯽ و در ﺣﯿﻮان ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ و در اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻠﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.

و ﻋﺮض ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ،و ﺟﻮﻫﺮ را اﮔﺮ ﺑﺎﻧﻪ ﻋﺮض ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ده ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺟﻮﻫﺮ و ﻧﻪ ﻋـﺮض .و اﯾـﻦ ﻣﺠﻤـﻮع

را ﻣﻘﻮﻻت ﻋﺸﺮه ﺧﻮاﻧﻨﺪ واﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮع را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ:

از ﻣﻘﻮﻻﺗﺖ اﮔﺮ ﭘﺮﺳﺪﮐﺴﯽ ای ﺷﲑدل
در ﺟﻮاب او ﺑﮕﻮ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ای ﭼﻮن ﺟﺎن و دل
ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺖ وﮐﻢ وﮐﯿﻒ اﺳﺖ و اﺿﺎﻓﺖ ﺑﺎﻣﺘﯽ
ﺑﺎز وﺿﻊ و اﯾﻦ و ﻣﻠﮏ ،اَنْ ﯾﻔﻌﻞ و اَنْ ﯾﻨﻔﻌﻞ
و اﯾﻦ ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﺎل ﻫﻤﻪ را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ:
ﻣﺮد دراز ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻬﱰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻣﺮوز

ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ وز ﻓﻌﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﲑوز
و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم از اﺣﻮال اَﻋْﺮاض ﻫﻤﲔ ﻣﻘﺪارﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺟﻮﻫﺮ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻗﺴـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ :ﻋﻘـﻞ و ﻧﻔـﺲ و ﻫﯿـﻮﱃ و

ﺟﺴﻢ و ﺻﻮرت؛ و ﺟﺴﻢ ﻣﺮﮐﺐ ﭼﻮن ﻣﻌﺎدن و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان و اﻧﺴﺎن؛ و ﺟﺴﻢ ﺑﺴﯿﻂ ﭼﻮن اﻓﻼک و ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﯾﻦ
اﺑﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ:

اول ز ﻣﮑﻮﱠﻧﺎت ﻋﻘﻞ و ﺟﺎن اﺳﺖ

وﻧﺪر ﭘﯽ آن ،ﻧُﻪ ﻓﻠﮏ ﮔﺮدان اﺳﺖ
زﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻮ ﺑﮕﺬری ﭼﻬﺎر ارﮐﺎن اﺳﺖ

ﭘﺲ ﻣﻌﺪن و ﭘﺲ ﻧﺒﺎت و ﭘﺲ ﺣﯿﻮان اﺳﺖ

دﯾﮕﺮ ﺑﺪان ﮐﻪ در ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺮﮐﺒﺎت ،ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎدن و ﻧﺒـﺎت ،ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣﺮﺟـﺎن اﺳـﺖ ،ﯾﻌﻨـﯽ در ﺷـﮑﻞ و ﺻـﻼﺑﺖ ﻫﻤﭽـﻮ
۸

ﺳﻨﮓ اﺳﺖ و ﻟﯿﮑﻦ در درﯾﺎ ﻣﯽروﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻮ ﻧﺒﺎت از ﻣﯿﺎن آب ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﭼﻮن ﺧﺸﮏ ﺷـﺪ ﺳـﻨﮓ ﻣـﯽﮔـﺮدد .و

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان ،درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﺣﯿـﻮان دارد ،ﯾﻌﻨـﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ در ﺣﯿـﻮان ﻣـﺬﮐﺮ و

ﻣﺆﻧﺚ ﻫﺴﺖ در او ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎ ﻣﺬﮐﺮ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻣﺆﻧﺚ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮد ﺑﺎر ﻧﮕﲑد درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻣﺬﮐﺮش

ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﺪﻫﺪ .دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺳﺮ ﺑﱪﻧﺪ ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ ،درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺳﺮش ﺑﱪﻧﺪ ﻫﻼک ﺷﻮد

و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺎن ﺣﯿﻮان و اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻇﺎﻫﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﭙﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮزﯾﻨﻪ ،ﮐﻪ ﻫﻤـﮥ اﻋﻀـﺎی او ﺑـﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﺪ.

و اﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﺑﺮای آﻧﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺪاﯾﺖ ﻣﺮﺗﺒﮥ اﻋﻼ ﺧﻮدﻧـﺪ و ﻧﻬﺎﯾـﺖ اﺳـﻔﻞ ،ﺗـﺎ ﺳﻠﺴـﻠﮥ ﻣﻮﺟـﻮدات و ﻣﺮاﺗـﺐ

اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﻮاﮐﺐ ﺑﻪ اﻣﺮاﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ را در ﻫﻢ ﺳﺮﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎدن ﭘﯿﺪاﺷﺪ .آﻧﮕـﺎه ﻧﺒـﺎت
ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﺗﺎ ﻏﺬای ﺣﯿﻮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺣﯿﻮان ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﭼﻮن ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ
را در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد روﺷﻨﱰ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ان ﺷﺎء اﻟﻠّﻪ و اﻟﻠّﻪ اﻋﻠﻢ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم در ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﺣﮑﻤﺖ در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﭼﻪ ﺑﻮد

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺮدم را ﺑﺠﻬﺖ آن آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺮﭙﺳﺘﻨﺪﮐﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ» :و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﺠـﻦ و اﻻﻧـﺲ
اﻻ ﻟﯿﻌﺒﺪون« ،ای ﻟﯿﻌﺮﻓﻮن .ﯾﻌﻨـﯽ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾـﺪﯾﻢ ﺟﻨّﯿـﺎن را و آدﻣﯿـﺎن را ﻣﮕـﺮ از ﺑـﺮای آﻧﮑـﻪ ﺣﻀـﺮت ﻣـﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳـﻨﺪ و

ﺑﺮﭙﺳﺘﻨﺪ .و در اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻬﯽ ﭼﻨﲔ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داود ﻧﺒﯽ ،ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ،از ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐـﻪ اﻟﻬـﯽ
ﺣﮑﻤﺖ ﭼﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ و آدم را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدی؟ ﺧﻄﺎب آﻣـﺪﮐـﻪ» :ﮐﻨـﺖ ﮐﻨـﺰاً ﻣﺨﻔﯿـﺎً ﻓﺎﺣﺒﺒـﺖ ان اﻋـﺮف ،ﻓﺨﻠﻘـﺖ
اﻟﺨﻠﻖ ﻟﮑﯽ اﻋﺮف« .و ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ را ﺷﯿﺦ ﻓﺮﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻄﺎر در ﻧﻈﻢ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده:
ز رب اﻟﻌﺰة اﻧﺪر ﺧﻮاﺳﺖ داود
ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻮد ﮐﺂﻣﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد؟
ﺟﻮاب آﻣﺪﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﻨﺞ ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﻪ آن ﻣﺎﺋﯿﻢ ،ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ اﯾﺸﺎن
ﺗﻮ از ﺑﻬﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮔﻨﺠﯽ

ﺑﻪ ﮔﻠﺨﻦ ﺳﺮ ﻓﺮود آری ﺑﺮﻧﺠﯽ

و ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺮدم را ﺑﺠﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ اﯾﺸﺎن را اﺳﺘﻌﺪاد آن داده
ﺑﺎﺷﺪ و اﻻ ﻣﺮدم ﺑﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﺣﻖ را ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﻀﺮت ﺣﻖ را ﺑﻪ دﯾﺪن و داﻧﺴﱳ آﯾﺎت و آﺛﺎر ﻗﺪرت او در
آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣـﺮدم را ﻣﯿﺴـﺮ ﻧﺒـﻮد ﮐـﻪ در ﻗﻌـﺮ درﯾـﺎ و ﻋـﺮوق ﺟﺒـﺎل روﻧـﺪ و اﺳـﺮار ﻋـﺎﻟﻢ ﺳـﻔﻠﯽ را

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﻓﻼک ﺑﺮآﯾﻨﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ و دﻗﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟﻢ اﻋﻠﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و در اﻧﻔـﺲ ﻋـﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑـﻮت روﻧـﺪ و اﺣـﻮال
ارواح ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮس اﻓﻼک ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﺻﻔﺎت ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﻌﺎل ﺧﺪای ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﱃ

در اﺑﺪاع و اﺧﱰاع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﭘﺲ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ از ﻏﺎﯾﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ در ﻋﺎﻟﻢ آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮد از ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ
و ﻋﻠﻮی و ﺳﻔﻠﯽ ،ﻣﺮدم را ﺑﺮ آن ﻣﺜﺎل ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﺨﺮ اﻣﺮ او اﺳﺖ ،ﺗﻦ ﻣﺮدم ﻣﺴﺨﺮ روح ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم از ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎ و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟـﺰای ﺧـﻮد

ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی و ﺳﻔﻠﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﻧﺪ و از داﻧﺴﱳ ﺻﻔﺎت ﺻﻔﺎت ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،و از اﻣـﺮﮐـﺮدن روح اﯾﺸـﺎن
ﺑﺪن اﯾﺸﺎن را ﺑﺪاﻧﻨﺪﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن راﻧﺪن ﺟﺎن اﯾﺸﺎن در ﺗﻦ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻮ ﻓﺮﻣﺎن راﻧﺪن ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ اﺳـﺖ در ﻋـﺎﻟﻢ .و ﻣـﺎ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻨﲔ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
۹

ای ﻧﺴﺨﮥ ﻧﺎﻣﮥ اِﻻﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺋﯽ

وی آﯾﻨﮥ ﺟﻤﺎل ﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺋﯽ

ﺑﲑون ز ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺖ
از ﺧﻮد ﺑﻄﻠﺐ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺋﯽ

و رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در اﯾﻦ ﺑﺎب ﭼﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ» :ان اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻖ آدم ﻋﻠﯽ ﺻﻮرﺗﻪ«.
ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ در ﻣﺒﺪء و ﻣﻌﺎد
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻦ ﻣﺮدم را اﺻﻞ از ﺧﺎک اﺳﺖ و ﺧﺎک ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ادوار اﻓـﻼک و ﺷـﻌﺎع ﮐﻮاﮐـﺐ و اﻣﺘـﺰاج و اﻋﺘـﺪال

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﻮرت ﺧﺎﮐﯽ را ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺒـﺎت ﻣﮑـﻮن ﺷـﻮد .ﺑﻌـﺪ از آن ﻏـﺬای ﺣﯿـﻮان ﺷـﻮد و آﻧﮕـﺎه ﺣﯿـﻮان

ﻏﺬای اﻧﺴﺎن ﮔﺮدد و ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ آن ﻧﺒﺎت ﺧﻮد ﻏﺬای اﻧﺴﺎن ﺷﻮد .ﻓﯽ اﻟﺠﻤﻠﻪ آن ﻏﺬا را در ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻗﻮت ﺟﺎذﺑﻪ ﺟﺬب
ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﺳﮑﻪ ﻧﮕﺎه دارد و ﻫﺎﺿﻤﻪ ﻫﻀﻢ ﮐﻨﺪ و ﻣﻤﯿﺰه ﮐﺜﯿﻒ را از ﻟﻄﯿـﻒ ﺟـﺪا ﮐﻨـﺪ و داﻓﻌـﻪ ﮐﺜﯿـﻒ را از راه اَﻣْﻌـﺎء

دﻓﻊ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﻻت در ﻣﻌﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

آﻧﮕﺎه آﻧﭽﻪ ﻟﻄﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻌﺪه ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﮕﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻗﻮّۀ ﺟﺎذﺑﻪ و در ﺟﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻗﻮتﻫﺎﻫﻤﲔ ﻓﻌﻞ ﮐﻨﻨـﺪﮐـﻪ

درﻣﻌﺪه ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدد :ﯾﮏ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ زﻫﺮه رود و ﺻﻔﺮا ﺷﻮد .ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﭙز

رودو ﺳﻮدا ﮔﺮدد و ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻧﻪ رود و ﺑﻮل ﺷﻮد .و آﻧﮕﺎه ﻫﺮﭼﻪ ﻟﻄﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﻪ ﻋـﺮوق رود ﺧـﻮن ﺷـﻮد و در
ﻋﺮوق ﻫﻤﲔ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﻄﯿﻒ ازﮐﺜﯿﻒ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺴﺎمﻫﺎ ﺑﲑون رود ،ﭼﻮن ﭼﺮک ﮔﻮش و ﻓﻀﻠﮥ ﺑﯿﻨﯽ و ﻧﺎﺧﻦﻫﺎ و ﻣﻮﯾﻬﺎی ﺳﺮ و ﺑﯿﻨـﯽ و اﻧـﺪام و
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮق و دﻻﮐﯽ در ﺣﻤﺎم ﺑﲑون رود و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻋﻠﺖﻫﺎ و دﻣﻞﻫﺎ و آﻣﺎسﻫﺎ در وﺟﻮد ﭘﯿﺪا ﺷﻮد
و آﻧﭽﻪ ﻟﻄﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺟﺰوی ﺑﻪ ﻋﻀﻮی رودﮐﻪ ﻻﯾﻖ آن ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﻗﻮت ﻣﺼﻮره ﻫـﺮ ﺟـﺰوی را ﺑـﻪ رﻧـﮓ ﻫﻤـﺎن
ﻋﻀﻮﮐﻨﺪﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ آن ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎﻟـﺖ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﯾـﮏ ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ ﻫﻤـﺎن ﻗـﻮتﻫـﺎ ﮐـﻪ ﮔﻔﺘـﯿﻢ ﻫﻤـﲔ ﻋﻤـﻞﻫـﺎ ﮐﻨﻨـﺪ و

دﯾﮕﺮﺑﺎره ﮐﺜﯿﻒ از ﻟﻄﯿﻒ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺑَﺪَلِ ﻣﺎﯾَﺘَﺤﻠﱠﻞْ ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﻟﻄﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻮت ﻣﻮﻟﺪه آن را ﺑﻪ
ﺻﻠﺐ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﯽ ﺷﻮد .و آﻧﮕﺎه ﻣﻨﯽ در وﻗﺖ ﻣﻌﲔ ﺑﻪ رﺣﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻄﻔـﮥ ﻋـﻮرت ﺟﻤـﻊ ﺷـﻮد .آﻧﮕـﺎه
ﭼﻨﺪ روز ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻄﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺻﻮرت ﻧﻄﻔﮕﯽ ﺑﮕـﺬارد و در ﺻـﻮرت ﻋَﻠَﻘﮕـﯽ درآﯾـﺪ و ﻣـﺪﺗﯽ ﻧﯿـﺰ ﻋﻠﻘـﻪ

ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺼﻐﻪ ﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﺋﯿـﺪه ،و روزی ﭼﻨـﺪ دﯾﮕـﺮ ﭼﻨـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ.
آﻧﮕﺎه در وي ﻋﺮوق و ﻋِﻈﺎم و ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﺋﻴﺪه و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء ﻇﺎﻫﺮﮔﺮدد و در ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﮕﯽ روح ﺣﯿـﻮاﻧﯽ

در او ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮد و ﻏﺬای او ﺧﻮن ﺑُﻮد و از راه ﻧﺎف ﺑﻪ او رﺳﺪ.

اﻣﺎ اﺑﺘﺪای ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ در رﺣﻢ اﻓﺘﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﻖ در ﺗﺮﺑﯿﺖ زﺣﻞ ﺑﻮد ،و ﻣﺎه دوم در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺸﱰی ،و ﻣـﺎه ﺳـﻮم در
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮﯾﺦ و ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم در ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻓﺘﺎب دﯾﮕﺮ زﻫﺮه ،دﯾﮕﺮ ﻋﻄﺎرد ﭘﺲ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻗﻤﺮ،دﯾﮕـﺮ زﺣﻞ،دﯾﮕﺮﺑـﺎره ﭼـﻮن
ﺑﻪ ﻣﺸﱰی رﺳﺪﮐﻪ ﻣﺎه ﻧﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ در ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﮕﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد و ﺑﻘﺎ ﯾﺎﺑـﺪ و ﺑـﺰرگ ﺷـﻮد ،و در
ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﮕﯽ اﮔﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ﺑﻘﺎ ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ در ﻣﺎه ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎز ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺑـﻪ زﺣـﻞ رﺳـﺪ و ﻃﺒﯿﻌـﺖ او ﺳـﺮد و

ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻮت ،و ﻧﺤﺲ اﮐﱪ اﺳﺖ و در ﻧﻬﻢ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪﮐﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺸﱰی ﺑﺎﺷـﺪﮐـﻪ ﻣـﺎه
ﻧﻬﻢ ﺑﺎز ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ او رﺳﺪ و ﻣﺸﱰی ﮔﺮم و ﺗﺮ و ﺳﻌﺪ اﮐﱪ اﺳﺖ و ﻣـﺰاج ﺣﯿـﺎت دارد ﮐـﻪ ﮔـﺮم و ﺗـﺮ اﺳـﺖ .و از اﯾـﻦ

ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺷﺪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ در ﮐﻼم ﻣﺠﯿﺪ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ » :و ﻟﻘـﺪ ﺧﻠﻘﻨـﺎ اﻻﻧﺴـﺎن ﻣـﻦ ﺳـﻼﻟﺔ
ﻣﻦ ﻃﲔ ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻓﯽ ﻗﺮار ﻣﮑﲔ ﺛﻢ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﻨﻄﻔـﺔ ﻋﻠﻘـﺔ ﻓﺨﻠﻘﻨـﺎ اﻟﻌﻠﻘـﺔ اﻟﻤﻀـﻐﺔ ﻓﺨﻠﻘﻨـﺎ اﻟﻤﻀـﻐﺔ ﻋﻈﺎﻣـﺎ ﻓﮑﺴـﻮﻧﺎ

اﻟﻌﻈﺎم ﻟﺤﻤﺎﺛﻢ اﻧﺸﺄﻧﺎه ﺧﻠﻘﺎً آﺧﺮ ﻓﺘﺒﺎرک اﻟﻠّﻪ اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﲔ«.
۱۰

اﮐﻨﻮن از اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ اﺻﻞ ﺑﺪن ﻣﺮدم از ﺧﺎک اﺳﺖ و آن ﺧﺎک ﻧﺒﺎت ﺷﺪ و آن ﻧﺒـﺎت ﻏـﺬای ﺣﯿـﻮان و

ﺣﯿﻮان ﻏﺬای اﻧﺴﺎن و آن ﻏﺬا ﻧﻄﻔﻪ ﺷﺪ و ﻧﻄﻔﻪ ،ﻋﻠﻘﻪ و ﻋﻠﻘﻪ ،ﻣﻀﻐﻪ ﺷـﺪ .آﻧﮕـﺎه ﻋـﺮوق و ﻋﻈـﺎم ﭘﯿـﺪا ﺷـﺪ ،آﻧﮕـﺎه
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺎﺑﺪ.

اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ای ﻃﺎﻟﺐ راه ﺣﻖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻫﺰار ذرّۀ ﺧﺎک ،ﯾﮏ ذره ﺑﯿﺶ ﻧﺒﺎت ﻧﺸﻮد واز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻫﺰار

ﻧﺒﺎت ،از اﺷﺠﺎر و اﺛﻤﺎر ،اﻧﺪﮐﯽ ﺟﺰء ﺣﯿﻮان ﺷﻮد و از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺣﯿـﻮان ،ﯾﮑـﯽ ﻏـﺬای اﻧﺴـﺎن ﺷـﻮد و از ﭼﻨـﺪﯾﻦ
ﻫﺰار ﻫﺰار ﺟﺰء اﻧﺴﺎن ،ﯾﮑﯽ ﻗﻄﺮۀ ﻣﻨﯽ ﺷﻮد و ازﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻫﺰار ﻗﻄـﺮۀ ﻣﻨـﯽ ،ﯾﮑـﯽ ﻧﻄﻔـﻪ ﺷـﻮد و از ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫـﺰار

ﻫﺰار ﻧﻄﻘﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ رﺣﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ و از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻫﺰار ﻧﻄﻔﮥ ﺑﻪ رﺣﻢ رﻓﺘﻪ ،ﯾﮑﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد واز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻫـﺰار
ﻣﻮﻟﻮد ،ﯾﮑﯽ ﺑﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ و از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻫﺰار ﺑﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﯾﮑﯽ اﺳﻼم آورد واز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﮑﯽ اﯾﻤـﺎن آرد و

از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻣﺆﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻃﺎﻟﺐ ،ﯾﮑﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ و از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﮏ ،ﯾﮑﯽ

واﺻﻞ ﺷﻮد و ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﻤﻠﮥﻣﻮﺟﻮدات آن ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺎﻗﯽ ﻫﻤـﻪ ﻃﻔﯿـﻞ وﺟـﻮد او ،و ﻣﺤﻘﻘـﺎن در اﯾـﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻨﲔ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻓﻄﺮت ﭘﺴﲔ ﺷﻤﺎر

ﺗﻮﺋﯽ ﺧﻮﯾﺸﱳ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﺪار

درﺻﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺮج دﱃ رﺳﺪ
از آﺳﻤﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺳﺘﺎرهای
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ ز آﻓﺘﺎب

ﺣﻮرﯾﯽ را ﺣُﻠّﻪ ﮔﺮدد ﯾﺎ ﺣﻤﺎری را رﺳﻦ
اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺒﺪء را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ﻣﻌﺎد را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﮐـﻞ ﺷـﯽء ﯾﺮﺟـﻊ اﱃ اﺻـﻠﻪ .و ﭼـﻮن
ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﺧﻮد ﻋﻮد ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً ﻣﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ﭘﲑ ،ﭼﻮن ﻣﻨـﺎزل ﻣﻌـﺎد را ﻗﻄـﻊ ﮐـﺮدن آﻏـﺎزﮐﻨـﺪ ﺧـﻮد را

ﭘﯿﺶ از ﭘﲑی داﻧﺪﮐﻪ ﮐَﻬْﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از آن ﺟﻮان و ﭘﯿﺶ از آن ﻧﻮﺧﺎﺳـﺘﻪ و ﭘـﯿﺶ از آن ﻃﻔـﻞ و ﭘـﯿﺶ از آن

در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺟﻨﲔ ﺑﻮده و ﭘﯿﺶ از آن ﻣﻀﻐﻪ و ﭘﯿﺶ از آن ﻋﻠﻘﻪ و ﭘﯿﺶ از آن ﻧﻄﻔﻪ و ﭘﯿﺶ از آن ﻏﺬای ﭘﺪر و ﻣـﺎدر
ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﭘـﯿﺶ از آن اﺟـﺰای ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﭘـﯿﺶ از آن ﺟﺴـﻢ ﻣﻄﻠـﻖ و ﭘـﯿﺶ از آن

ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎمﻫﺎ رﺳﯿﺪ و ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺟﺴﺎم را ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﺣﺠﺎب ﻇﻠﻤـﺎﻧﯽ
را رﻓﻊ ﮐﺮد ،ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﺣﺠﺎب ﮐﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﯿـﺎن ﺑﻨـﺪه و ﺣـﻖ
ﻫﺴﺖ از ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺠﺐ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.

اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﺪن از ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺸـﺘﻪ ﺑـﻪ اﻣـﺮ ﺣـﻖ و از ﭼﻬـﺎر ارﮐـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻤـﻊ آﻣـﺪه و اﯾـﻦ اﺟـﺰا
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﺮ ﺟﺰﺋﯽ داﺋﻤﺎً ﺑﻪ ﮐﻞ ﺧﻮدﻣﺎﯾﻠﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻞ ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ و دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺟـﺰا داﯾـﻢ ﺑـﻪ ﮐـﻞ
ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪن اﯾﺸﺎن از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن اﺟﺰا ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻞ روان ﺷـﺪﻧﺪ و

ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ ﺟﺴﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ و ﭼﻮن آن ﺷﺨﺺ ﭼﯿﺰی ﺧﻮرد ﺑَﺪَل ﻣﺎﯾﺘﺤﻠﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ آن ﺿﻌﻒ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﲑون ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻘﺪر آن از ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺑﺪن ﺑﺎز آﯾﺪ ،ﺑﺠﻬﺖ آﻧﮑـﻪ ﻏـﺬای ﻣـﺮدم ﯾـﺎ ﻧﺒـﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﯾـﺎ

ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻫﺮ دو ﻣﺮﮐﺐ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﻪاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ آن اﺟﺰا ﮐﻪ ﺑﺪن ﻣﺎ را ﺑﻮده اﺳﺖ در ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﺗﺤﻠﯿـﻞ

رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺟﺰا ﮐﻪ در ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻏﲑ آن اﺟﺰا اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻄﻦ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻇﻬﻮر آﻣﺪﻫﻒ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮوراﻻﯾﺎم ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻪ و ﺑﺪل آن از ﻏﺬا ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺜﻼً ﺧﺮﮔﺎﻫﯽ ﺑﺰﻧﺪﮐـﻪ ﻫﻤـﮥ

ﭼﻮﺑﻬﺎی آن ﺳﺮخ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ ﭘﻨﺞ روز ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﯾﮏ ﭼﻮب ﺳﺮخ از آﻧﺠـﺎ ﺑـﲑون ﺑـﺮد و ﭼـﻮﺑﯽ ﺳـﻔﯿﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺎی آن

ﻧﻬﺪ.

۱۱

ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ روزﮔﺎر ﭼﻮن ﻧﻈﺮﮐﻨﯽ ﺧﺮﮔﺎه ﻫﻤﭽﻨﺎن زده ﺑﺎﺷﺪ وﻟـﯿﮑﻦ ﭼﻮﺑﻬـﺎی ﺧﺮﮔـﺎه دﯾﮕﺮﮔـﻮن ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و در اﯾـﻦ
ﻣﺨﺘﺼﺮ اﯾﻦ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و در ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ را ﭼﻮن ﻣﺎدر ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼً ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐـﻪ ﻣـﺎدر ﻓﺮزﻧـﺪ را ﻣـﯽﭘـﺮورد و آن ﻏـﺬاﻫﺎ ﮐـﻪ
ﻃﻔﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮردن،ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ در ﺑﺪن او ﺷﲑ ﻣﯽﺷﻮد و ﻻﯾﻖ ﻏﺬای ﻃﻔﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و آﻧﮕﺎه آن ﺷﲑ را از

دو ﭘﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺎدر ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧـﻮرد ،ﻣـﯽﭘـﺮورد ﺗـﺎ ﻻﯾـﻖ

ﻏﺬای ﻣﺎ ﮔﺮدد .ﺑﻌﺪ از آن از راه ﻧﺒﺎت ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﮐﻪ دو ﭘﺴﺘﺎن ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮراﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺤﻘﯿﻘـﺖ اﯾـﻦ زﻣـﺎن در
ﺑﻄﻦ ﻣﺎدر ﺧﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ» :اﻟﺴـﻌﯿﺪ ﻣـﻦ ﺳـﻌﺪ ﻓـﯽ ﺑﻄـﻦ اﻣّـﻪ و
اﻟﺸﻘﯽ ﺷﻘﯽ ﻓﯽ ﺑﻄﻦ اﻣّﻪ« ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻤﲔ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ .و اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﻮاﻓـﻖ اﯾـﻦ آﯾـﺖ اﺳـﺖ ﻗﻮﻟـﻪ

ﺗﻌﺎﱃ» :ﻣﻦ ﮐﺎن ﻓﯽ ﻫﺬه اﻋﻤﯽ ﻓﻬﻮ ﻓﯽ اﻵﺧﺮة اﻋﻤﯽ و اﺿﻞ ﺳﺒﯿﻼ«.

ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی ﻇـﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑـﻪ اﺗﻔـﺎق ﻋﻠﻤـﺎ،
ﺑﺠﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ اﻋﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺆﻣﻦ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻨﺪ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ او را ﭼﺸﻢ
ﻫﺎی روﺷﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺮﮐـﻪ ﺑﺤﻘﯿﻘـﺖ ﺧـﺪای

را ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ درآن ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻧﯿﺰ ﺣﻀﺮت ﻣﺼـﻄﻔﯽ ﻋﻠﯿـﻪ اﻟﺴـﻼم ﻓﺮﻣـﻮده ﮐـﻪ» :ﮐﻤـﺎ ﺗﻌﯿﺸـﻮن
ﺗﻤﻮﺗﻮن وﮐﻤﺎﺗﻤﻮﺗﻮن ﺗﺒﻌﺜﻮن وﮐﻤﺎ ﺗﺒﻌﺜﻮن ﺗﺤﺸﺮون« .و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻋﺎرﻓﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﺷﻨﺎی او ﻧﺸﺪ

ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪوار

و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی ﻣﺎدرزاد را ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻋﻼج ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد .ﭘﺲ ﺳﻌﺎدت ﺟـﺎوداﻧﯽ و ﺑﯿﻨـﺎﺋﯽ
دو ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻨـﻮز در ﺑﻄـﻦ ﻣـﺎدرﯾﻢ ،ﯾﻌﻨـﯽ درﻋـﺎﻟﻤﯿﻢ ،ﺗـﺎ آﻧﮕـﺎه ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﻋـﺎﻟﻢ ﺑـﺮوﯾﻢ در
ﺷﻘﺎوت و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺳﺮﻣﺪی ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ و اﯾﻦ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻏﲑ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮد را ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧـﻮد

را ﻧﺪاﻧﺪ و ﭼﻮن ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪای را ﻧﯿﺰ ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺟﻤﻠـﮥ ﭘﯿﻐﻤـﱪان ﺑﺠﻬـﺖ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ آﻣـﺪهاﻧـﺪ و
دﻋﻮت ﻧﻤﻮده ﺗﺎﻣﺮدم را از اﯾﻦ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐـﻪ وﻗـﺖ رﻓـﱳ اﯾﺸـﺎن

آﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﺮوﻧﺪﮐﻪ آﻧﮕﺎه ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺳﻮد ﻧﺪارد و اوﻟﯿﺎء ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ

راه ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽروﻧﺪ واز اﯾﻦ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺧﻼص ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ را ﺧﺪاﺑﲔ و ﺧﺪادان ﻣـﯽﺳـﺎزﻧﺪ ﺑـﻪ
واﺳﻄﮥ رﯾﺎﺿﺖ و ﺧﻠﻮات و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﺣﻞ ﮐﻪ» :ﻓﻤﻦ ﮐـﺎن ﯾﺮﺟـﻮ ﻟﻘـﺎء رﺑّـﻪ ﻓﻠﯿﻌﻤـﻞ ﻋﻤـﻼً ﺻـﺎﻟﺤﺎً و
ﻻﯾﺸﺮک ﺑﻌﺒﺎدة رﺑّﻪ اﺣﺪا«.
ﺑﺎب ﺷﺸﻢ در ﺑﺮاﺑﺮﮐﺮدن آﻓﺎق ﺑﺎ اﻧﻔﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮﮐﺮدن ﺗﻦ آدم ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ

ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻦ آدم ﻧﺴﺨﮥ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺗﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻣـﲔ اﺳـﺖ و ﻣﺸـﺎﺑﻪ آﺳـﻤﺎن و ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎل
اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن اﺳﺖ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺎ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ آﺳﺎﻧﯽ ﻃﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺗﺸﺒﯿﻬﺎت را

ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ:

اﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺗﻦ ﺑﺎ زﻣﲔ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در زﻣﲔ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪن اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺴـﺖ ،و در زﻣـﲔ درﺧـﺖﻫـﺎی
ﺑﺰرگ ﻫﺴﺖ و در ﻣﺮدم ﻣﻮی ﺳﺮ و رﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺴﺖ ،و در زﻣﲔ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺧﺮد ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﻮﯾﻬـﺎی اﻧـﺪام ﻣﺜـﺎل
آﻧﺴﺖ ،و ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻔﺖ اﻗﻠﯿﻢ اﺳﺖ و در ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺖ اﻧﺪام اﺳﺖ :ﯾﮏ ﺳـﺮ و دو دﺳـﺖ و ﭘﺸـﺖ و ﺷـﮑﻢ و
دو دﺳﺖ و ﭘﺎی .و زﻣﲔ را زﻟﺰﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪو ﻋﻄﺴﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن اﺳﺖ و در زﻣﲔ ﺟﻮﯾﻬﺎی آب روان و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﻫﺴﺖ
و در ﺑﺪن رﮔﻬﺎ و رودﻫﺎ ﻫﺴﺖ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﻀـﯽ ﺗﻠـﺦ و ﺑﻌﻀـﯽ ﺷـﻮر و ﺑﻌﻀـﯽ ﺧـﻮش و ﺑﻌﻀـﯽ ﻧـﺎﺧﻮش
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ﻫﺴﺖ ،در ﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻤﮥﮔﻮش ﺗﻠﺦ و ﭼﺸﻢ ﺷﻮر و ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﺧﻮش و دﻫﺎن ﺧﻮش و ﭼﺸﻤﮥ ﮔﻮش ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ

ﺗﺎ ﺣﺸﺮات ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش رود ﺗﻠﺨﯽ ﮔﻮش ﺑﻪ ﺣﺲ او رﺳﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺎزﮔﺮدد وﻣﺮدم راﻫﻼک ﻧﮑﻨﺪ.

اﻣﺎ ﭼﺸﻤﮥ ﭼﺸﻢ از آن ﺟﻬﺖ ﺷﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﭘﺮ از ﭘﯿﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﻪ ﺑﯽ ﻧﻤﮏ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﻪ ﭼﺸﻤﮥ ﭼﺸﻢ

را ﺷﻮر آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎزه و روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﺸﻤﮥ دﻫﺎن ﺑﺠﻬﺖ آن ﺧﻮش اﺳﺖ ﺗـﺎ ﻗـﻮت ذاﯾﻘـﻪ در ﻟـﺬت

ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺸﻤﮥ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺠﻬﺖ آن ﻧﺎﺧﻮش اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺑﻮﯾﻬﺎی ﺧﻮش ﻟﺬت ﯾﺎﺑـﺪ ودر ﺿـﻤﻦ اﯾـﻦ ﭼﺸـﻤﻪﻫـﺎ ﺣﮑﻤﺘﻬـﺎی
اﻟﻬﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ آن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻄﻮﯾﻞ اﻧﺠﺎﻣﺪ.

اﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺗﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻓﻼک آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻓﻠـﮏ دوازده ﺑـﺮج اﺳـﺖ ﻣﺜـﻞ ﺣﻤـﻞ و ﺛـﻮر و ﺗـﺎﺣﻮت ،در ﺗـﻦ ﻣـﺮدم

دوازده راه اﺳﺖ از ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﭼﺸﻢ و دوﮔﻮش و دو ﺳﻮراخ ﺑﯿﻨﯽ و دﻫﺎن و دو ﭘﺴـﺘﺎن وﻧـﺎف و دو
ﻋﻮرت .و در ﻓﻠﮏ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻣﻨﺰل اﺳﺖ از ﻣﻨﺎزل ﻗﻤﺮ ،ﭼﻮن ﺷﺮﻃﲔ و ﺑﻄﲔ ﺗﺎ آﺧﺮ ،در ﺗﻦ ﻣﺮدم ﻧﯿـﺰ ﺑﯿﺴـﺖ و

ﻫﺸﺖ ﻋﺼﺐ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮏ ﻣﺠﻤﻮع درﺟﺎت ﻓﻠﮏ ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ اﺳﺖ ،در ﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺼﺪ وﺷﺼﺖ رگ اﺳـﺖ

و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﻠﮏ ﻫﻔﺖ ﮐﻮﮐﺐ ﺳﯿﺎرﻧﺪ ،در ﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺖ اﻋﻀﺎی رﺋﯿﺴﻪاﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﻠﮏ ﺛﺎﺑﺘﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ،

در ﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﻮﺗﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺟﺎذﺑﻪ و ﻣﺎﺳـﮑﻪ و ﻫﺎﺿـﻤﻪ و ﻏـﲑ آن ﮐـﻪ در اول ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ .و ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ
اﻓﻼک ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﯿﻄﻨﺪ ،ﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺧﻼط ارﺑﻌﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻔﺮا و ﺧﻮن وﺑﻠﻐﻢ و ﺳﻮدا و ﺑﻪ ﻏـﲑ از اﯾـﻦ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺳﺎل آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل دوازده ﻣﺎه اﺳﺖ و درﺗﻦ دوازده راه اﺳﺖ و ﺳﺎل ﭼﻬﺎر ﻓﺼـﻞ اﺳـﺖ در ﺗـﻦ
ﻣﺮدم ﭼﻬﺎر اﺻﻞ اﺳﺖ و ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ روز ﺗﻦ ﻧﯿـﺰ ﻣﻨﺤﺼـﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺮ ﻫﻔـﺖ ﻋﻀـﻮ و ﺳـﺎل ﺳﯿﺼـﺪ و
ﺷﺼﺖ روز اﺳﺖ ،رﮔﻬﺎی ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺼﺪو ﺷﺼﺖ اﺳﺖ.

ﺗﻦ را ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ آﻧﺴﺖ ﮐـﻪ در ﺷـﻬﺮ اول ﭘﺎدﺷـﺎه اﺳـﺖ وﺑﻌـﺪ از آن وزﯾـﺮ و ﺷـﺤﻨﻪ و ﺧـﺮاج ﺧـﻮاه و رﻋﯿـﺖ و
ﺻﻨﺎع ﭼﻮن ﻃﺒﺎخ و ﻗﺼﺎر و ﻏﲑه ،و ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﺳﻮﻻن و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ از آن ﮔﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺗـﻦ ﻣﺎﻧﻨـﺪ

ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و روح ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻋﻘﻞ وزﯾﺮ وی و ﺷﻬﻮت ﺧﺮاج ﺧـﻮاه و ﻏﻀـﺐ ﺷـﺤﻨﻪ و ﻗﻮﺗﻬـﺎی دﯾﮕـﺮ ﻫـﺮ ﯾـﮏ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻨﺎﻋﯽ اﺳﺖ و آﻻت دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻋﯿﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺎﺿﻤﻪ ﻃﺒﺎخ اﺳﺖ و ﻣﺼﻮّره ﻗﺼّـﺎر و ﻫﻤﭽﻨـﲔ ﮔﻮﺷـﻬﺎ و
ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﮐﻪ از اﻃﺮاف ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽرﺳـﺎﻧﻨﺪ وﺑـﺎﻗﯽ ﺣـﻮاس ﻫـﺮ ﯾـﮏ

ﻣﺸﺎﺑﻪ رﺳﻮﱃ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽاﻧﺪ و ﻗﻮﺗﻬﺎی دﯾﮕﺮﮐﻪ ﯾﺎدﮐﺮدﯾﻢ ﻫﺮ ﯾـﮏ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺻـﻨﻌﺖﮔـﺮیاﻧـﺪ ﭼـﻮن ﺣـﺪّاد و ﻧﺠـﺎر و
ﻏﲑﻫﻢ و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪارﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

و ﭼﻮن ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﺪن و ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ او ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ را ﺻـﻔﺖﻫـﺎ ﻫﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم ﺑـﺪان
ﺻﻔﺖ ﻣﻮﺻﻮﻓﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ ﻋﺎﻟﻢ و ﺑﯿﻨﺎ اﺳﺖ و ﺷﻨﻮا وﮔﻮﯾﺎ و ﻗﺎدر و ﺣـﯽ و ﻣـﺘﮑﻠﻢ اﺳـﺖ،

آدﻣﯽ ﻧﯿﺰ داﻧﺎ و ﺑﯿﻨﺎ و ﺷﻨﻮا وﮔﻮﯾﺎ و ﺣﯽ و ﻣﺘﮑﻠﻢ اﺳﺖ ،وﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻦ ﺻـﻔﺎت ﻣﺤﺘـﺎج آﻻت اﺳـﺖ و ﺣـﻖ ﺗﻌـﺎﱃ
ﻣﺤﺘﺎج آﻻت ﻧﯿﺴﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎ ارادت ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ دﺳﺖ ﻧﮕـﲑد و ﭘـﺎ روان ﻧﺸـﻮد و ﭼﺸـﻢ ﻧﺒﯿﻨـﺪ ،ﻫﻤﭽﻨـﲔ ﺗـﺎ

ارادت ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻓﻼک ﺣﺮﮐـﺖ ﻧﮑﻨـﺪ و ﮐﻮاﮐـﺐ ﻧﺘﺎﺑـﺪ وﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﺮﮐـﺐ ﻧﺸـﻮد و ﻣﻮاﻟﯿـﺪ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﮕـﺮدد و

ﺣﻀﺮت ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﱪ داده اﺳﺖ ﮐـﻪ» :ﺗﺨﻠّﻘـﻮا ﺑـﺎﺧﻼق اﻟﻠّـﻪ و اﺗّﺼـﻔﻮا ﺑﺼـﻔﺎﺗﻪ« ،و ﻣـﺎ
ﻣﺜﺎل آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﻤﺎﺋﯿﻢ.

اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن راﻧﺪن ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎن راﻧﺪن روح ﻣﺎ اﺳﺖ در ﺑﺪن .ﻣﺜﻼً اﮔـﺮ ﻣـﺎ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺗـﺎ
ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ اول ارادت ازروح ﺑﻪ دل ﻣﺎ رﺳﺪ ﺗﺎدل رﮔﻬﺎ و ﭘـﯽﻫـﺎ را در ﺣﺮﮐـﺖ آرد ،آﻧﮕـﺎه رﮔﻬـﺎ اﻧﮕﺸـﺘﺎن رادر

ﺣﺮﮐﺖ آرد ،آﻧﮕﺎه اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻗﻠﻢ را در ﺣﺮﮐﺖ آرد ،آﻧﮕـﺎه ﻗﻠـﻢ ﻣـﺪاد را در ﺣﺮﮐـﺖ آرد ،ﭘـﺲ آﻧﭽـﻪ ارادت ﻣـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد از ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ از ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ .و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﭼﻮن ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﺷﻮد اول
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ارادت ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﻋﺮش رﺳﺪ و از ﻋﺮش ﺑﻪ ﻣﻼﯾﮑﻪ و از ﻣﻼﯾﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﻼک و از اﻓﻼک ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ،ﺗـﺎ
آﻧﭽﻪ اﻣﺮ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﺷﺪﭘﯿﺪا ﺷﻮد در ﻋﺎﻟﻢ از ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻣﻌﺪﻧﯿﺎت.

ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ارادت روح ﺑﺮ دل ،ﻣﺜﺎل ارادت ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﺮش و دل ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺮش اﺳـﺖ و رﮔﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎی
ﻣﻼﯾﮑﻪ و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی اﻓﻼک وﮐﻮاﮐﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﻠﻢ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪاد و ﻣﻮاﻟﯿـﺪ ﺑﺠـﺎی ﺧﻄـﻮط و ﭼـﻮن

ﻋﺎرف ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﺪﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻧﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺠﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات آﻓﺮﯾﺪۀ ﺣـﻖ اﺳـﺖ و

ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺶ ﯾﺪ ﻗﺪرت اوﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺧﻄﯽ راﮔﻮﺋﯽ ﺑﺪ اﺳﺖ ﺧﻄـﺎط را ﺑـﺪﮔﻔﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﯽ و ﻋﯿـﺐ ﺧﻄـﺎط ﺑﺎﺷـﺪ ودر اﯾـﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

ﻫﺮﭼﯿﺰﮐﻪ ﻫﺴﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
وان ﭼﯿﺰﮐﻪ آن ﭼﻨﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ در ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀـﯽ ﺑـﺎﻃﻦ .آﻧﭽـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ اﺳـﺖ از ﻋـﺎﻟﻢ ،اﻓـﻼک اﺳـﺖ و ﻋﻨﺎﺻـﺮ و
ﻣﻮاﻟﯿﺪ؛ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ از ﻋﺎﻟﻢ ،ﻧﻔﻮس اﺳﺖ و ﻋﻘﻮل و ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻫﺴﺖ ،ﻇﺎﻫﺮ ﭼﻮن ﺑـﺪن و
ﺑﺎﻃﻦ ﭼﻮن ﻗﻮّتﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺪان ادراک اﺷﯿﺎ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﻮّت ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ و ﺷﻨﻮاﺋﯽ وﮔﻮﯾﺎﺋﯽ و ﻏﲑﻫﻢ و آﻧﭽـﻪ ﺣـﻖ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ و

ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮده» :ﺳﲊﯾﻬﻢ آﯾﺎﺗﻨﺎ ﻓﯽ اﻵﻓﺎق و ﻓﯽ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺘّﯽ ﯾﺘﺒﯿّﻦ ﻟﻬﻢ اﻧّﻪ اﻟﺤﻖ«؛ ﻣﺮاد از آﻓﺎق ،ﻋﺎﻟﻢ ﻇـﺎﻫﺮ اﺳـﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و ﻣﺮاد از اﻧﻔﺲ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ ارواح و آن آﯾﺎت ﻧـﺰد ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻧُـﻪ آﯾـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ داده ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ» :وﻟﻘﺪ آﺗﯿﻨﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﺴﻊ آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت« .و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺎن ﻧﻪ آﯾﺖ را

ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ در ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ و ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ را ﻣُﻠﮏ ﺧـﻮاﻧﯿﻢ و ﻋـﺎﻟﻢ ﺑـﺎﻃﻦ را ﻣﻠﮑـﻮت ،ﭘـﺲ ﺑﺤﻘﯿﻘـﺖ آن آﯾـﺎت
ﻫﺠﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ و ﻧﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت.
اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻪ آﯾﺖ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣُﻠﮏ اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ ،از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﯾﮑـﯽ اﻓـﻼک اﺳـﺖ و ﭼﻬـﺎر ﻋﻨﺼـﺮ و

ﻣﻌﺪن و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان و اﻧﺴﺎن ،و اﯾﻦ ﻧﻪ آﯾﺖ اﺳﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣُﻠﮏ .و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻧﻪ آﯾﺖ ﻣﻠﮑـﻮت ﯾﮑـﯽ از آن ﺟﻤﻠـﻪ
ﻧﻔﺲ ﮐﻞ اﺳﺖ و او ﻣﻠﮑﻮت اﻓﻼک اﺳﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﻠﮏ ﻣﻘﺮﺑﻨﺪ ﭼﻮن ﺟﱪﺋﯿـﻞ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿـﻞ و اﺳـﺮاﻓﯿﻞ و ﻋﺰراﺋﯿـﻞ و

اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ،ﻣﻠﮑﻮت ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮﻧﺪ .و ﻣﻠﮑﻮت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻔﺲ او اﺳﺖ و آن ﺳـﻪ ﻣﻮاﻟﯿـﺪ را ﻣﻠﮑـﻮت ﻫـﺮ ﯾﮑـﯽ ﻧﻔـﺲ

اﯾﺸﺎن اﺳﺖ وﻧﻪ آﯾﺎت در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐـﻪ آدم ﻧﺴـﺨﻪای اﺳـﺖ

از ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ در آدم ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻪ آﯾﺎت ﻇﺎﻫﺮ وﻧـﻪ آﯾـﺎت ﺑـﺎﻃﻦ در
آدم ﺑﻨﻤﺎﺋﯿﻢ.

اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻪ آﯾﺎت ﻇﺎﻫﺮی دو ﮔﻮش اﺳﺖ و دو ﭼﺸﻢ و دو ﺑﯿﻨـﯽ و ﯾـﮏ دﻫـﺎن و دو دﺳـﺖ .و اﯾـﻦ ﻧـﻪ
آﯾﺎت ﺑﻪ ﺟﺎی اﻓﻼک و ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ آﯾـﺎت ﺑـﺎﻃﻦ در آدم ﻗـﻮت ﺷـﻨﻮاﺋﯽ و ﺑﯿﻨـﺎﺋﯽ و
ﮔﻮﯾﺎﺋﯽ و ﺑﻮﯾﺎﺋﯽ و ادراک ﻟﻤﺲ و ﻓﮑﺮ و ﺣﻔﻆ و وﻫﻢ و ﺧﯿﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ آﯾﺎت ﮐـﻪ در ﺑـﺎﻃﻦ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه
ﺑﻮد.

ﺑﺪان ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎﻟﻢ را آﻓﺎق ﺑﺰرگ ﮔﻮﺋﯿﻢ و ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﻧﻔﺲ ﺑﺰرگ و ﻇﺎﻫﺮ آدم را آﻓﺎق ﮐﻮﭼـﮏ و ﺑـﺎﻃﻦ
آدم را ﻧﻔﺲ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﻌﺪ از آن آﯾﺎت آﻓﺎق ﺑﺰرگ را ﺑﺎ آﻓﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻨـﯿﻢ ﺗـﺎ ﻫـﺮ دو ﯾﮑـﯽ ﺷـﻮﻧﺪو آﯾـﺎت

اﻧﻔﺲ ﺑﺰرگ را ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﯾﮑﯽ ﺷﻮد .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ آدم ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ آدم اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺰرگ .آﻧﮕﺎه از ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺜﺮت ﺑـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ وﺣـﺪت رﺳـﯿﻢ و ﻣﻌﻨـﯽ اﯾـﻦ
آﯾﺖ ﮐﻪ» :ﻫﻮاﻻوّل و اﻵﺧﺮ و اﻟﻈّﺎﻫﺮ و اﻟﺒﺎﻃﻦ و ﻫﻮ ﺑﮑﻞ ﺷﯽء ﻋﻠﯿﻢ« ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼـﻮن ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻘـﺎم رﺳـﯿﺪه
۱۴

اﻧﺪﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

ﺟﺎن ﻣﻐﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و ﺗﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺒﲔ
در ﮐﺴﻮت روح ،ﺻﻮرت دوﺳﺖ ﺑﺒﲔ
ﻫﺮﭼﯿﺰﮐﻪ آن ﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﯽ دارد

ﯾﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر اوﺳﺖ ﯾﺎ اوﺳﺖ ﺑﺒﲔ

اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻓﻼک و ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﭘﻨﺞ ﺣﺲ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ در وﺟﻮدآدم ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻮش ﺑﺠﺎی اﻓـﻼک و
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی آﺗﺶ و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻮا و دﻫﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی آب و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎک و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ را دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر

اﺳﺖ از آن ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮑﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻓﻼک ﻧﮕﺮدد از آب ،ﺣﯿﻮان ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮔﻮش ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎی

اﻓﻼک اﺳﺖ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ذاﯾﻘﻪ آب ﻧﻄﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺠﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﮐﺮ ﻣﺎدرزادﮔﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،از آﻧﮑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺪﯾﺚ

ﮐﻪ از راه ﮔﻮش در ﻧﺮود از زﺑﺎن ﺑﲑون ﻧﯿﺎﯾﺪ و از ﺟﻬﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ زﺑـﺎﻧﯽ ﺷـﻨﯿﺪهاﻧـﺪ ﻫﻤـﺎن

زﺑﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺮب ﻫﻨﺪی ﻧﺪاﻧﺪ و ﺗﺮک ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﻨﻮد.

ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻼم ﺑﻪ ﺳﻤﻊ درﻧﺮود از زﺑﺎن ﺑﺪر ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮﮔﻮش ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺨﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﺸـﻢ ﺑـﺎ

آﺗﺶ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آﺗﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﺒﺎت از زﻣﲔ ﻧﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤـﺎل ﻧﺮﺳـﺪ؛ و ﻫﻤﭽﻨـﲔ اﮔـﺮ ﭼﺸـﻢ ﻧﺒﺎﺷـﺪ از دﺳـﺖ

ﻫﯿﭻ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﭘﺲ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﻓﻼک از آب و ﺣﯿﻮان و ﻧﺒﺎت ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ آﺗـﺶ ﺑـﻪ

ﮐﻤﺎل رﺳﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﲔ در ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ وذوق و ﻟﻤـﺲ،
ﻧﻄﻖ وﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻔﺲ ﻧﺘﻮان زدن و اﯾﻦ ﺣـﺎﻻت ﻣﯿﺴـﺮ
ﻧﮕﺮدد.

ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ ﮔﻮش ﺑﻪ ﺟﺎی اﻓﻼک و ﭼﺸﻢ ﺑـﻪ ﺟـﺎی آﺗـﺶ و ﺑﯿﻨـﯽ و ذاﯾﻘـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻫـﻮا و آب و
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎک اﺳﺖ.

اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺪد ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺪد ده ﺣﯿﻮان و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺪد ﺻﺪ ﻧﺒﺎت و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋـﺪد
ﻫﺰار ﻣﻌﺎدن .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺪد ﯾﮏ از دﯾﮕﺮ ﻋﺪدﻫﺎ ﮐﻤﱰ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻤـﱰ اﺳـﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑـﻪ
ده از ﺻﺪﮐﻤﱰ اﺳﺖ ﺣﯿﻮان از ﻧﺒﺎت ﮐﻤﱰ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﺪ از ﻫﺰارﮐﻤﱰ اﺳﺖ ﻧﺒﺎت ازﻣﻌﺎدن ﮐﻤﱰ اﺳﺖ .ﭘﺲ

ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺴﺨﮥ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

ﺗﻘﺮﯾﺮﮐﺮده ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺪد ﯾﮏ و ﺣﻔﻆ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺪد ده و ﻧﻄﻖ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻋـﺪد ﺻـﺪ و ﮐﺘﺎﺑـﺖ ﺑـﻪ
ﺟﺎی ﻋﺪد ﻫﺰار اﺳﺖ؛ ﺑﺠﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﭼﯿﺰی را در ﻓﮑﺮ وﺟﻮد ﭘﯿﺪا ﺷﺪ آن وﺟﻮد را ﭼﻨﺪان ﺑﻘﺎﺋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼـﻮن

ﺑﻪ ﺣﻔﻆ رﺳﺪ آن ﭼﯿﺰ را وﺟﻮد و ﺑﻘﺎ ده ﭼﻨﺪان ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻄﻖ رﺳﺪ ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺑـﻪ ﮐﺘﺎﺑـﺖ رﺳـﺪ
وﺟﻮد آن ﻫﺰار ﭼﻨﺪان ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﮑﺮ ﺑﻮد.
و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻗﻮت ﻧﻄﻖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﱪﺋﯿﻞ اﺳﺖ وﮐﺎر ﺟﱪﺋﯿﻞ وﺣﯽ ﮔﺰاردن اﺳﺖ و ﻧﻄﻖ ﻧﯿﺰ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻃﻦ ﺧﱪ ﻣﯽدﻫـﺪ

و ﻗﻮت ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺰراﺋﯿﻞ اﺳﺖ وﮐﺎر ﻋﺰراﺋﯿﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ روح از ﺗﻦ ﺟـﺪا ﮐﻨـﺪو ﻗـﻮّت ﮐﺘﺎﺑـﺖ ﻧﯿـﺰ ﻣﻌﻨـﯽ را از
ﻟﻔﻆ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯽ ﺻﻮت و ﻟﻔﻆ آن ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺣﻔﻆ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐـﻪ ارزاق را
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﻔﻆ ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ ﺑﺪو ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ وﻓﮑـﺮ ﺑـﻪ ﺟـﺎی اﺳـﺮاﻓﯿﻞ اﺳـﺖ وﮐـﺎر اﺳـﺮاﻓﯿﻞ

آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﻮر ﺧﻮاﻫﺪ دﻣﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﻮات از ﻗﺒﻮر ﺳﺮﺑﺮآرﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد و اﯾـﻦ
ﻣﻘﺪار در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺮدن ﻋﺎﻟﻤﲔ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.

اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻋـﺎﻟﻢ ﺑـﺰرگ ﻣﻼﯾﮑـﻪ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ اﻓـﻼک و اﻧﺠـﻢ و ﻋﻨﺎﺻـﺮ را ﺗـﺄﺛﲑ و ﺗﺼـﺮف ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﺑﯿﮑـﺎر

ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و آن ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ از آن اﻧﻮاع ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻧﺒﺎﺗﺎت ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد و اﮔﺮ ﭘﯿـﺪا ﺷـﻮد ﭼـﻮن ﻣـﺮده ﺑـﯽ
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ﺧﱪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﲔ در ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﭼﺸﻢ وﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ و دﻫﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪو دﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻮاس ﻧﯿﺰﮐﻪ ﺳـﺎﻣﻌﻪ و

ﺑﺎﺻﺮه و ذاﯾﻘﻪ و ﺷﺎﻣّﻪ و ﻻﻣﺴﻪاﻧﺪ ﻓﺎرغ و ﺑﯽ ﺧﱪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎری از اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﻘﺎی ﺣﻮاس ﺑﺪان ﻗﻮّت
ﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﻘﺎی ﻗﻮّتﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﻘﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ﻧﻔـﻮس و ﻋﻘـﻮل اﺳـﺖ و ﺑﻘـﺎی

ﻧﻔﻮس و ﻋﻘﻮل ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ذات ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﮔﺮ ﺑﻪ اﺟﺰا و اﻋﻀﺎ و ﺣﻮاس و ﻗﻮّتﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮﮐﻨـﯿﻢ

در ﺗﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﺜﺮت ﺑﺴﯿﺎر واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ ﺑُﻮَد .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ ﻧﻈـﺮﮐﻨـﯿﻢ ﮐﺜـﺮت

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ واﺳـﻄﮥ اﻓـﻼک و ﻋﻨﺎﺻـﺮ و ﻣﻮاﻟﯿـﺪ و ﻣﻔـﺮدات و ﻣﺮﮐﺒـﺎت ،اﻣـﺎ ﭼـﻮن ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ذات ﺣـﻖ ﮐﻨـﯿﻢ ﻫﻤـﻪ
رادرﺗﺼﺮف اﻣﺮ و ﻗﺪرت ﯾﮏ ذات ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻨﯽ وﺣﺪت روی ﻧﻤﺎﯾﺪ ان ﺷﺎءاﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ.

ﺗﻤّﺖ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺮآة اﻟﻤﺤﻘّﻘﲔ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ﻗﺪوة اﻟﻮاﺻﻠﲔ اﻟﺸﯿﺦ اﻻﮐﻤﻞ ﻣﺤﻤﻮداﻟﺠﺒﺴﱰی ﻋﻠﯽ ﯾﺪاﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ
ﻋﺒﺪاﻟﺮّﺣﯿﻢ اﻟﺨﻮارزﻣﯽ ﻓﯽ ﻋﺸﺮﯾﻦ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻻوّل ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ و ﺗﺴﻌﲔ و ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ.
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