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  رسالۀ راه روشن -۱
  بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعني

پروردگاری را که آدمی خاکی را از چرک طبیعـت، پـاکی بخشـید تـا بپایـۀ بلنـد رسـید و سـرمایۀ  سپاس بی قیاس
خداشــناس و . ارجمنــدی یافــت و بروشــنائی راه حــق از جهــان تاریــک بــدر رفــت و پرتــو نــور آشــنائی بروتافــت

و گیتی دان گشت و بدوینوسیله زبدۀ هستی آمد و حاصل کار و باروزگار شد و ثمرۀ شاخ و بال درخت  خودشناس
ودرود نامعدود تحفۀ روح اقدس و نفس مقدس خواجۀ هر دوسرای و سرور مقربان حضرت خدای . جهان گشت

  .محمد مصطفی سید فاتح خاتم صلی اللّه علیه و آله متصلة اىل االبد
طالب راه راست که راه خدای روشن و پیداسـت، امـا مـردان در خـواب غفلتنـد و مسـت شـراب  بدان ای -و بعد

اند و منازل راه قطع ِّت از راه دور افتادهو از این جه تستطبیعت و وجود ایشان ماالمال خودنمائی و رسم و عاد
ود را از غایـت ناتمـامی بـا کنند و بمقصد نمريسند تا آدمی تمام باشند و اگرنـه آدمـی ناتمـام بسـیارند کـه خـِّنمی

نـام یافتـه اسـت بتقـدیم » راه روشـن«اند، و ما بیان راه و منازل و مقصد دریـن رسـاله کـه بـه ِّحیوانات برابر کرده
  .و من اللّه التوفیق. یی و سه باب و هفت فصل و خاتمهِّرسانیم، در ضمن مقدمه

ا راه رفـنت او برعبـث والّ. جایی یا چیزی دارد بباید دانست که کسی که براهی مريود ناچار طلب. در طب -مقدمه
پس در بریدن این راه نیز که راه حق است راهرو را طلبی بایـد و طلـب امـری معـني تـا بـر بصـريت باشـد و . باشد

ا داعیۀ یافنت مقصود که بر دل طالب مستوىل گـردد و او را بحرکـت آرد تـا پیوسـه بمقصود برسد و طلب نیست الّ
و از هرجا و هر کس نشان مقصودش بازپرسد و بازجوید تا بکسی رسـد کـه دسـت او بگـريد و در جستجوی باشد 

بآستانۀ مقصودش رساند و آنکس را مرشد گویند که خود راه حق رفته است و میتواند که دیگران را نیز باین راه به 
بنـدگان بازمانـده را طلبـی ! خداونـدا. پس  بی طالب و بی مرشـد راه نتـوان بپایـان بـردن. پیشگاه مقصود رساند

  .االجابة درین راه بر دل غالب گردان و بارشاد مرشد کاملشان بمقصود برسان انک وىلّ

  باب اول
  .و فصلی در بیان طریقت. فصل اول در بیان شریعت: مشتمل بر دو فصل. در بیان راه
س پريوان ملت موسی علیه السالم تی بآن باز گشت کنند، پدر بیان شریعت که آن راهیست که در هر ملّ -فصل اول

ت محمـد مصـطفی کـه خـاتم ت عیسی علیه السالم را شریعتی چنانکه پريوان ملّرا شریعتی بوده باشد و پريوان ملّ
پیغمربان است صلی اللّه علیه و سلم شریعتی دارند لیکن شریعت موسـی و عیسـی علـیهم السـالم و جمیـع شـرایع 

محمد مصطفی صلی اللّه علیـه و آلـه و سـلم منسـوخ شـده و شـریعت او تـا  پیشینیان بحکم خدای تعاىل بشریعت
باشد و هرگز منسوخ نشودو آنچه منسوخ است نه این معنی دارد که هرچه در توریة آمد یاموسی گفته باطل  تقیام
میـان یا هرچه در انجیل آمده و عیسی گفته نه بر حق بود، بلکه همه بر حق بوده و چون شریعت محمـدی ب. باشد

آمده بآن شریعتها کار نباید کرد و نشاید و باین شریعت باید رفت و گرچه درین شریعتها اصـل اعتقـاد همـني اسـت 
در ثبـوت  که در این شریعت نیز که امروز حکم بر آنست اختالف بسیار هسـت بواسـطۀ اخـتالف علمـاء امـت کـه

الف در معنی لغـت عـرب و تتها پیدا شده بسبب اخدالئل پیش ایشان تفاوتها پدید آمده و در فهم ایشان نیز تفاو
ت و علم اصول فقه و اصول اعتقاد از ایشان منقلوست اما آن اختالفها بحکم حـدیث مصـطفی آنچه در فن عربیّ

صلی اللّه علیه و آله و سلم همه موجب رحمت است ومدد راحت امت، چنانکه مشکلی چنـد در راه شـریعت کـه 
مذهب ابی حنیفه و مالک یا احمد گشاده شـود یـا در هـر مـذهبی مشـکالتی کـه از بمذهب شافعی گشاده نشود ب
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فتوی بعضی امامان و عالمان حل نگردد از فتوی بعضی دیگر گشاد یابد و در جمله راه شریعت چـون نگـاه کنـی 
نماز و روزه  کار معاد که عبارت از عبادتهاست چون: از دو کار خانه بريون نیابی که اصل شریعت آن دو اثر باشند

رسـتی و نادرسـتی در هریکـی از آنهـا؛ و دیگـر کـار یکی از این ارکـان و شـرائط آن و دو زکوة و حج و انواع هر 
نکـاح کـردن و طـالق  بریکدیگر، چنانچـه خریـدن و فـروخنت وو حقوق خالیق  تمعاش که عبارت از معاملتهاس

حالل و حرام بانجام رسانیدن با شرایط و درستی و دادن و زیسنت و مردن و مرياث بردن و حکم برخون و مال و 
نادرستی در آنها و امر به معروف و نهی منکر در همه خـواه کـار معـاد و خـواه کـار معـاش و اعتقـاد آنکـه فرمـان 
برداری خداوند تعاىل و رسول او در همه باب موجـب ثوابسـت و نافرمـانربداری موجـب عقـاب و هرچـه رسـول 

کار دنیا و حال آخرت همه حق است و صدقست و مطابق واقعست و باید که کار معاد بر کار  فرموده و خرب داده از
معاش مقدم دارند که وظیفه چنانست و اگر آدمی برین جمله که گفته شد نمريود و راه شریعت فرو میگذارد راه او 

وجوه که گفته شد کار بانجـام بحکم عقل راه حیوانانست و مآل او بحکم نقل گرفتاری در روز قیامت و اگر باین 
  .واللّه الهادی. رسید راه شریعت رفته آمد

در بیان طریقت که آن راهیست که در متابعت سنت حضرت مصطفی صلی الّـه علیـه و سـلم و احـوال  -فصل دوم
 تخاص او خاصان امت بآن بازگشت کنند چنانکه در متابعت سنت هر پیغمربی و احـوال خـاص او خاصـان امـ

هـر شـریعتی ازشـریعتهای پیشـینه طریقتـی از طریقتهـا بـوده باشـد امـا چنانکـه بـا پـس . انـدِّگشـت میکـردهبآن باز
بشریعت محمدی منسوخ شد طریقتهای ایشان نیز با وجود طریقت این شـریعت مـرتوک گشـت، شریعتهای پیشینه 

راحـت نفـس و صـحبت چنانکه رهبانی که نه طریقت مشایخ این ملت است، تا کسی مطلقا از خورد و خـواب و 
با خلق خواهد که کناره جوید و چون حیوان وحشی و بوم خرابه نشـني زنـدگانی کنـد و نعـوذ باللّـه بـی معرفـت از 

  .عالم برود
بلی بیش ازین نباشد که چون صافی صفائی با او همراه باشد لیکن آبگینۀ صافی که نه جام شاه نشني سلطان بـود 

مان بی نفع مردم ازو خُرد و مُرد شود، پس طریقت شریعت محمدی باید چنانکه یا قندیل خانقاه درویشان و آن ز
آداب ظاهر و عمارت باطن اما عمار بـاطن کـه در برابـر : اند و آن بدو چیز باز میگرددِّمشایخ این ملت بر آن رفته

  . صفای باطن و حضور دل و اطمینان نفس: ز باز میگردديعبادت است از شریعت بسه چ
کـم خـوردن چنانچـه . کم خوردن و کم گفنت و با خالیق کم بودن و کم خفنت: ن بچهار چیز بدست آیدصفای باط

اگر تواند که در شبانروزی بیک نوبت که طعام خورد کفایت کند چنان کند و اال دو نوبت که بیک نوبـت دیگـران 
نباشد سخن نگوید و از ماال یعنی برابر باشد و انواع روزۀ سنت داشنت عادت کند و کم گفنت چنانکه تا ضرورتی 

گفنت احرتاز کند وغالباً بخاموشی کوشد و یا ذکر خدای عاىل گوید، ال اله اال اللّه بگوید یا اللّه یا سـبحان اللّـه یـا 
الحمدللّه یا اللّه اکرب، یا ذکری که از حدیث مصطفی صلی اللّه وسلم معلوم کند که گفتنیست و امـا بـا خالیـق کـم 

که اگر نه معاملۀ شرعی میکند یا بنماز جماعت و بیمار پرسی و تشییع جنازه با ایشان میباشد، یا مهمی بودن چنان
شرعی از کلمة الخري نزد حاکم گفنت، یا اداء شهادت نزد قاضی یا دعوت مباح، باید که بـا ایشـان بنشـیند کـه آفـت 

خـوابش سـخت نگـريد نخسـپد و ا توانـد در کمرتش آنست که بغیبت مسلمانان مشغول میگردد و اما کم خفنت تا 
  . روز نخسپد و شب بیش از چهار دانگ خواب نکند

و از تـرک تکلـف . ترک تکلف و ترک تعلق و رضا بقضاء حضرت خداونـد: اما حضور دل بسه چیز حاصل شود
کلیـف آنسـت نه آن مرادست که از طعام لذیذ و لباس زیباو صحبت با بزرگرت از خود بگذرد بلکه مـراد از تـرک ت

که هرچه بمشقت انجامد و با وجود آن مشقت کماىل در نفس خود یا نفس دیگری از آن ممـر حاصـل نکنـد آن 
چیز ترک باید کرد و آن مشقت نباید کشیدو مراد از ترک تعلق آنست که دل بدنیا و مافیهـا نبنـدد کـه دنیـا و مافیهـا 
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یابـد و حسـرتی و داغـی از آن ِّدل او دردی سـخت مـی فانیست و هرچـه ازو فنـا شـود و او دل بـر آن بسـته باشـد
میکشد و مراد از رضا بقضا نه آنست که همچنانک بخري خشنودست بشر نیز خشـنود باشـد کـه میبایـد کـه بکفـر و 
معصیت نه خشنود بود بلکه معنی رضا بقضا آنست که بآفریدن آفرینش از خدا خشنود بود و بکسب کـردن خـود 

معصیت است ناخشنود و از این جاالزم آید که او بقضـای خـدا راضـی باشـد و بمعصـیت  آفریدهایی را که در آن
خودنه راضی بود و اما اطمینان نفس بدو چیز حاصل شود با عتقاد جزم که این سرای فانیست و نفس را ازینجـا 

نفـس را ایـن  باید شد و اعتقاد جزم که سرای باقی هست که نفـس را همیشـه آنجـا میبایـد بـود و چـونِّبريون می
و اطمینـان کلـی او را حاصـل شـد وازجهـت سـرای بـاقی بکـار خـري  میدااعتقاد جزم حاصل شد از طلب فانی آر

  .مشغول گشت و درین منزل حضور دل باتمام رسد و عمارت باطن تمام شود
درین سـه اما آداب ظاهر در سه حال باید حرکات و سکنات و کلمات حرکات مثل نشسنت و برخاسنت و استادن و 

حال احوال بسیار باشد و بعضی در صحبت و بعضی در خلـوت و نفـیس تـرین صـحبتها صـحبت اولیـاء باشـد و 
شریفرتین خلوتها خلوتی که در آن جا بمراقبۀ عالم غیب مشـغول گردنـد امـا در صـحبت اولیـاء بایـد کـه بـدو زانـو 

توجه کلمات آن وىل باشـند و از زانـو بزانـو کـم نشینند و بسیار دست و سر و اعضا بجنبانند و سر پیش افکنند یا م
نشینند و از برای خدای هر که در آید قیام الیـق او بکننـد و اگـر خـادم حاضـر نباشـد التمـاس خـدمت بنماینـد و 

ر اطبهرچه فرمایند خدمت بجای آرند و اگر خواهند که برخیزند اجازت طلبنـد و برخیزنـد و اگـر بنشـینند و در خـ
تفرقۀ خاطر او در صحبت آن وىل اثر میکند و وقـت مکـدر میشـود ودر خلـوت مراقبـه بایـد کـه آنست که برخیزند 

بوضو متوجه قبله یا مربع بزانو بر سر سجاده بنشیند و خاطر از همه شغلی خاىل کند و بر عالم غیـب گمـارد چـون 
د اگر صـورتی روحـانی شآیینه که کسی برابر صورتی میدارد تا چه نقش و صورت در خاطرش بنماید حاضر آن با

  .مینماید مثل جسدی از نور یا نقش فکر حقانی مثل آنکه عمل نیک باید کرد آنرا از خاطر نفی نباید کرد
واگر صورتی ظلمانی مینماید یا نقش فکری شیطانی یا نفسانی مثل آنکه عملی بد کند آنرا از خاطر نفی باید کرد 

فته چون بردارد صورتی رحمانی یا ظلمانی مشاهده کنـد اگـر روحـانی و گاه باشد که چشم در حالت مراقبه فرو گر
باشد باز چشم فرو گريد و اگر ظلمانی باشد چشم بردارد و یک لحظه خود را در عـالم بريونـی بنفـی آن صـورت 
مشغول کند که البته از نظر برود پس باز حال مراقبـه رود و اعـوذ باللّـه بگویـد و سـکنات مثـل آنـک بهیـأت وقـار 
نشیند و خیزد و در خواب روی بقبله و معوذتني خوانده و بدست راست تکیه کرده ساکن شود و کلمات کـه گویـد 
نامشروع نگوید و بسیار نگوید که هرکه بسیار گوید سقط کالمش بسیار باشد و در میان سخن دیگران در نرود و تا 

که در آن فایدۀ دنیوی باشد یا فایدۀ دینی و بآن  تواند سخن بدیگران گذارد و خود مستمع باشد و آنچه گوید باید
کلمات افاده کند یا استفاده و عبارت مختصر و تکلف در سخن بسجع و امثال و اشعار نکنـد و اگـر بـی تکلـف 
نظمی با نثر آمیخته شود و مثلی مناسب دست دهد خري و اال در بند آن نباشد که کالم از آن خاىل نبـود و بایـد کـه 

کند و با هر کس بقدر او کلمات و در مجلـس اولیـا زبـان و دل و نظـر نگـاه دارد ودر مجلـس علمـاء  مقام رعایت
زبان و در مجلس پادشاهان نظر و اگر در مجلسی التماس کنند که تو نیز سخنی بگوی، سخنی بـی ریـا بگویـد نـه 

  .آنکه هیچ نگوید
احـوال و آداب بایـد کـه ازو فـوت نشـود و از  اگر کسی ملتفت او نشود دخل در سخن نکند و فی الجمله در همـه

آداب قضا حاجت تا آداب همه شرایطی و آداب همـه عبـادتی و آداب خـوردن و خفـنت و بـودن و گفـنت و آداب 
کدخدائی و زندگانی کردن با زن و فرزند خویش و پیوند، کوچک و بزرگ و بیگانه و آشـنا و پادشـاه و رعیـت و 

  .و اللّه الموفق. ری، چه در حضر و چه در سفرسید و عامی و دانشمند و بازا
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  باب دوم
  :در بیان منازل این راه مشتمل بر سه فصل

  .در بیان منزل علم -فصل اول
  .در بیان منزل عمل -فصل دوم
  .دربیان منزل خلق -فصل سوم
نرسـند بـه  بباید دانسـت کـه منـزل اول سـالکان ایـن راه را منـزل علـم اسـت کـه تـا بـآن -در منزل علم -فصل اول

علم شریعت و علم طریقـت : های دیگر نتوانند رسید و علمی که سالک را از آن گزیر نیست بر سه قسم استِّمنزل
عبادات و معـامالت و : آیدِّاما علم شریعت که آن علم فرایض و سنن و آدابست بر چهار اصل می. و علم حقیقت

داب هست و چندچیز بباید دانسنت تا علم شریعت نکاح و جراح و در هر چهار اصل فرایض اس و سنن هست و آ
و فرض آن باشـد کـه اگـر آن نکننـد گناهکـار شـوند و مسـتحق  -فرض و سنت و مکروه و مباح و حرام: آسان شود

  .عذاب و اگر بکنند فرمان بردار باشند و مستحق ثواب گردند
ا فضیلت و ثواب از ایشـان فـوت شـود و و سنت آن باشد که اگر نکنند بزه مند نشوند و مستحق عقوبت نباشند ام

ست که اگر نکنند ثواب بیابند و اگر بکنند بزه مند نشوند پـس ياگر بکنند فضیلت و ثواب بیابند و مکروه آن چیز
ناکردن آن از کردن اوىل باشد و مباح آن چیزیست که اگر بکنند و اگر نکنند برابـر باشـد، نـه بکـردن آن بـزه منـد 

، و در کردن و ناکردن آن ثوابی و عقابی نباشد و اکثر علمـا حـالل و مبـاح یـک معنـی حمـل شوند و نه بنا کردن
اند و تمسک ببعض احادیث جسته و حـرام آنسـت کـه بفعـل آن ِّاند و بعضی حالل را از مباح اخص دانستهِّکرده

و مبـاح و چون دانسـته شـد کـه فـرض و سـنت و مکـروح . مستحق مذمت شوند شرعاً و عقاب بر آن مرتتب گردد
ای مکلف فرض شود علم آن نیز فرض باشد، پس چون نمـاز ِّحرام چیست بباید دانست که هرچه عمل آن بر بنده

برو فرض باشد علم آن فرض باشد، در زکوة و حج نیز همچنني میدان که چون عمل آن فرض شـد علـم آن فـرض 
  .شود

ست علم آن برو فرض بود و ببایـدش آموخـت پس سالک را در اصل عبادات نگاه باید کرد که عبادت بروفرض ا
بـرو فـرض باشـد نیـاموزد عاصـی باشـد امـا الزم نیسـت کـه همـه علـوم فقـه از عبـادات و  ]که[که اگر آن مقدار 

معامالت و نکاح و جراح بیاموزد تا در منزل علم بعلم شریعت رسیده باشد، آنقدر از علم شریعت کـه بـرو فـرض 
آن شناخت، چون حاصل کرد، میتوان گفت که سالک در منزل علم بعلم شریعت است و آن قدر که سنت و ادب ب

انـد و ِّانـد تـا بمقصـود رسـیدهِّرسیده است و اما علم طریقت دانسنت روش اولیاست که بدانند که اولیا چگونه رفته
ضـرت انـد از متابعـت حِّمانـد امـا بهروجـه کـه ریاضـت کشـیدهِّرفتار ایشان اگرچه در ریاضت نفس بیکدیگر نمی
اند و هر که از متابعت آن حضرت بريون رفتـه اسـت در آن حالـت ِّمصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم بريون نرفته

سـه چیـز بـريون نیسـت کـه  که بريون رفته است نه بر طریقت بوده است و بر جمله علم ریاضات اولیـاء از دانسـنت
اول دانسـنت نفـس و : علم بعلم طریقت رسیده استچون آن دانسته شود فی الواقع توان گفت که سالک در منزل 

حال او در موافقـت راه حـق و مخالفـت؛ دوم دانسـنت خـواطر؛ سـوم دانسـنت معالجـۀ نفـس کـه او را در راه حـق 
اما نفس که بپارسی روانش گوینـد آفریـده ایسـت کـه درازا و پهنـا و بـوم نـدارد و کارفرمـای . چگونه رام توان کرد

شـود و او بمنزلـۀ جـرم ماهسـت پـاک و صـافی و درو دانشهاسـت چـون ِّآدمی پیـدا مـی بدنست و هرچه در جسد
شعاع ماه در ماه ولیکن چنانکه ماه شعاع از آفتاب دارد نه از خود، نفس این دانشها از آفتاب ربوبیت حق دارد 

  . نه از خود
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روح که پارسی آن جان اسـت  و او را چند صفت است که بواسطۀ آن صفتها او را نامهای دیگر پیدا میشود، چون
اگر میگوید که صفت او آنسـت کـه تـدبري . و چون عقل که پارسی آن خردست و چون قلب که پارسی آن دل است

یا صفت او که تمیزمیان خود و احوال خود و غري میکند، نام او عقـل اسـت . کمال خود میکند، نام او روح است
و بهرصـفت ازیـن . نو از حاىل بحاىل میگردد، و نـام او دلسـت یا صفت او آنست که دایم از جهت ادراک معنی

صفات که گفته شد او را در بدن آلتـی موجودسـت کـه بهـر آلتـی فعلـی کـه مناسـب صـفتی اسـت درو ازو بظهـور 
  .مريسد

قلب از حـاىل بحـاىل آلـت تاز برای فعل او بواسطۀ صفت تمییز آلت دماغ موجودست و از برای فعل او بواسطۀ 
که در پهلوی چپ آدمی میباشد و از برای این آالت که گفته شد باین آالت همه  توشت پارۀ صنوبری اساو آن گ

اگر این نفس که صفت او گفته شد باین آالت که دارد فعل او همـه بدیسـت، او را نفـس امـاره . عالم موجودست
نـد و اگـر از بـدی بـاز ایسـتاده و امـه خوانگویند و اگر سرزنش خودببدی میکند و روی بنیکی دارد او رانفس لّو

  .این بود اشارتی مجمل بدانسنت نفس. آرام و الفت بنیکی گرفته او را نفس مطمئنه نامند
افتد که نیکی بکند و واسـطۀ آنچـه در دل افتـاده اسـت ِّاول خاطر ملکی که در دل آدمی می: اما خواطر چهارست

افتد که خـريی ازو صـادر شـود ِّربانی که در دل او میملک است، اگرچه اصلش از حق تعاىل است؛ و دوم خاطر 
ری واسطه نباشـد؛ سـوم خـاطر شـیطانی يبی آنکه در آن خري توقع نفعی داشته باشد و درین خاطر از حق تعاىل غ

افتاده است شیطانسـت اگرچـه اصـلش حـق تعـاىل افتد که بدی بکند و واسطۀ آنچه در دل ِّاست که در دل او می
و تقوی از مهر و لطف حضرت حق است و نفس را که میانۀ خاطر ملکی و شیطانی صفت  است، چه الهام فجور

ی بواسـطۀ جبلـت نفـس کـه بـر هـوا و افتـد سـرِّّکنند گویند نفس ملهمه است؛ چهارم خاطر نفسانی که در دل مـی
اشد مگـر در و هرگز نتواند بود که یک طرفة العني که آدمی از خاطری ازین خاطرهای چهارگانه خاىل ب. آرزوست

خواب و بیخودی و تحقیق آنست که در خواب و بیخودی نیز این خواطر هسـت لـیکن چـون نفـس بـآن مشـغول 
نماید که نیست و اما سخن در موافقت و مخالفت نفس آنست که نفسی که موافق راه حق اسـت ِّنمیشود چنان می

، و نفسـیکه مخـالف راه حـق اسـت آن یار میکند و فعـل خـريتو آن نفسی است که خاطر ربانی و خاطر ملکی اخ
نفس است که خاطر شیطانی اختیار میکند و خود سبب خاطرهای بد میشود و از این تقریر حال موافقت نفـس و 
مخالفت او در راه خداوند تعاىل معلوم میشود و سالک باید که در موافقت حق تعای و مخالفت نفـس و شـیطان 

آن نفی خاطر شیطانی و نفسانیست و نگاهداشنت خـود از فعـل بـد و اثبـات دائم در جهاد و غزاء معنوی باشد که 
  .ان شاء اللّه تعاىل. خاطر ربانی و ملکی و مشغول کردن خود بفعل نیک

معالجۀ نفس موقوف صحبت مرشد باشد که ازو بدانند یا الهام حضرت حق تعاىل بدل طالـب رسـد و اما دانسنت 
کرد یا از سخن أنبیاء و اولیاء که بخواند و بداند و فی الجملـه نفـس را بـآن رام  بایدِّبداند که او را چگونه رام می

آخرت تا تـوان کـار خـري از او بسـازند تـا او را  دنیا زیادت از ضرورت باو نرسانند و در حظّ توان کرد که در حظّ
یزی او را متهم دارنـد و فکر دنیا کم شود و فکر آخرت بسیار و در کارهای خري طلب اخالص ازو کنند و در هر چ

هـا برانگیـزد و ِّاو را در همه احوال مقصر شمارند و دائم او را شکنند که اگر یک لحظه او را بخود واگذارند فتنه
او را باین صفت رام توان کرد که گفته شد و با وجود آنکه رام باشد اعتماد نباید کرد و از مکر او ایمن نبایـد بـود 

بـريون نبایـد کـرد تـا باشـد کـه او را بسـالمت از قنطـرۀ شـهوات طبیعـت بگذراننـد و در و لجام شـریعت از سـر او 
سنگالخ دنیـا پـای او از جـای نـرود و در گـذر گـاه لـذت بـدنی از دزد شـیطان در امـان باشـد ورا بامتـاع ایمـان 

  .اینس نموداری از عالم طریقت که گفته شد. بمعمورۀ عالم آخرت رسانند



٨ 

و ایـن دانسـنت بهـرتین همـه دانشهاسـت، پـس میگـوئیم کـه . ت نفس است با آفریـدگار اوو اما علم حقیقت دانس
پـس مقیـد بوصـف . آفریدگار جل جالله موجودیست مطلق، باینمعنی که ادراک غري او بکنه حقیقـت او نمريسـد

لـق غایت و محدود بحدنهایت نشود، همیشه بخود بوده و هست و باشد و هر مقصود کـه گـوئی ازیـن موجـود مط
هـر . هر بینائی باو بیناسـت و او بینـا. و او دانا تحاصلست هر زنده باو زنده است و او زنده هر دانائی باو داناس

ای باو خواهنده اسـت و او خواهنـده هـر گویـائی ِّهر خواهنده. شنوائی باو شنواست و او شنوا هر توانائی باو توانا
  . باو گویاست و او گوینده

آراسـته اسـت و ذات او بهـر صــفتی ازیـن صـفات پیـدا بخــود تمـام و ثابـت اســت و  همیشـه بـاین صـفات کمــال
هست مطلـق اسـت و چنـان . نیستی ندارد و در ذات و صفات و اسماء و افعال یگانه و یکتاست تبهیچوجه جه

 بخود پیدا و روشن است که او را نور مطلـق تـوان خوانـد از غایـت پیـدائی و بـريون ازو هـیچ چیـز بخـود پیـدائی
جز او بخود ظلمت مطلق است از غایت ناپیدائی و این نور مطلق کـه پیـداء مطلـق اسـت بـه پیـدائی خـود . ندارد

افکند و پاره پاره ظلمت که ناپیدائی صفت اوسـت رنـگ پیـدائی نـور میگـريد تـا ِّپیوسته شعاع بطرف ظلمت می
هـا ِّآفریدگار که آن نور مطلق است، آفریدهنیست هست شد و : همه ناپیدائیها پیدا میشود و بزبان عبارت میگوید که

و بدانکه از جمله ناپیدائیها که پیدائی یافت نفس آدمی است که ظلمتی . که آن ناپیدائیها بود بحد پیدائی رسانید
بود کـه از نـور روشـن شـد و روشـنی او کـه از نـور یافتـه اسـت زنـدگی و دانـائی و شـنوائی و بینـائی و توانـائی و 

  .اییست که درو ظاهر شده استخواهندگی و گوی
پس نسبت نفس بآفریدگار نفس آن بود کـه گـوئیم نفـس ظلمتیسـت کـه نـور آفریـدگار او را روشـن کـرده اسـت و 

او . پس اگر فرض کنی که روشنائی نـور پـرورد بـاو نـه پیوسـته اسـت. روشنائی او پرتو نور صفت آفریدگار اوست
نفـس بسـوی آفریـدگار نفـس، الجـرم هـر کـه نفـس را نشناسـد  موجودیست نورانی بنـور آفریـدگار اینسـت نسـبت

آفریدگار نفس را نشناسد پس نفس را دو جهت باشد جهت روشنی و آن از آفریدگار دارد و جهـت تـاریکی و آن 
از خود دارد، روشنی او جهت هستی اوست بسوی هست مطلق کـه نـور مطلـق اسـت و تـاریکی او جهـت نیسـتی 

لک باید که نظر بجهت نیستی نفس کند و گوید که بحقیقت نفس نیست زیرا که نـه اوست بسوی نیست مطلق، سا
هست مطلق است و نظر بجهت هستی نفس کند و گوید که آنکه نفس باو هسـتی داردبحقیقـت هسـت کـه هسـت 

  .مطلق است و نفس را هستی مجازیست و هستی مجازی اعتبار ندارد
درین مشهد تواند بود که گویند که الموجود اال اللّه و هرکـه نسـبت پس آفریدگار بحقیقت هست و آفریده بمجاز و 

نفس با آفریدگار نفس چنني دانست بقدر خود بعلل حقیقت رسیده است و تا این سه علم که علم شریعت و علـم 
  .و اللّه اعلم. طریقت و علم حقیقت است حاصل نشود سالک بمنزل علم نرسیده باشد

عزیز عمل صالح که در طریق کمال نفس فریادرس شخص است و عمـل صـالح را  ای -در منزل عمل -فصل دوم
شرط آنست که قرین اعتقاد صحیح باشد و اگر نه چنني باشد آن عمـل بوصـله ننشـیند و موجـب رسـتگاری نشـود 

کـه بدانیکـه هـدایت ایمـان و معرفـت حضـرت پروردگـار میدهـد و  تاما اعتقاد درست آنسـ. ونتیجۀ ثواب ندهد
این منتی، و منتی دیگر آنکه چون عمل صالح از تو در وجود آمد از سر اعتقـاد، البتـه . بخشدِّطاعت او میتوفیق 

سعی تو ضایع نمیگردد و خدای تعاىل ثواب آن عمل کرامت میکند و عمل صالح کاریسـت کـه فرمـودۀ خـدای و 
ن وبعد از فرایض سنتهای مؤکـده های پیغمرب بجای آوردِّرسول او باشد، چون ارکان اسالم ادا کردن و چون سنت

اول بجای آرد و دیگر سعی کند که چندان که متابعت سنت میتواند کرد تقصري نکند از نماز جماعت و نماز جنازه 
و باجنازه بسر قرب رفنت و پرسش بیماران کردن و تفقد حال مسلمانان نمودن و در کارهای خري مدد بـودن و آشـتی 

تنه باز نشاندن وکلمة الخري گفنت و سالم فـاش کـردن و بـدعوتهای خـري حاضـر شـدن و به میان مسلمانان دادن و ف
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باید که از جمله اعمال صالحه مداومت نماید برصلۀ رحم و حق همسایه و چون ابواب عمل صـالح کثريسـت و از 
  .عهدۀ تعداد آن بريون نمیتوان آمدن باین چند کلمه درین فصل اختصار کردیم

خلـق نیـک . خلق نیـک و خلـق بـد: بدان اعانک اللّه که خوی شخص بر دو گونه بود -خلق در منزل -فصل سوم
قسـمی آنکـه بوصـلۀ دنیـا : صفتی چند باشد در شخص که شرح نپسندد و عقل مستحن داندو آن بر دو قسـم بـود

ی خلقهـای نشیند و آخرت نشیند و نسبت با عالم معاد داشته باشد و سر جملۀ اخالق نیک چبار خلق است و باق
 تاول عدالت یعنی در امور شخصی راه افراط و تفریط نباشد و راه میانـه کنـد؛ دوم حکمـ: نیکو همه از آن زاید

که چیزها بقدر خود چنان بداند که دانستنی است و بر وفق آن دانستینها عمل چنان کند کـه چنـان بایـد کـرد؛ سـوم 
بدل کار حرام نکند و بچشم صورت حرام نبینـد و بگـوش  عفت که نفس را از حرام منع کند با همه آالت او پس

سخن حرام نشنود و بزبان سخن حرام نگوید و بدست تصرف در حرام نکند و بپـای رفتـار حـرام نکنـد و بجـای 
حرام نرود و بدهان و حلق از لقمۀ حرام و جرعۀ حرام احرتاز کند و بفرج مباشرت حرام نکنـد؛ چهـارم شـجاعت 

رض حاصل کردن مقصود، مقصود شرعی رود و اگرچه بیم از هالک نفـس باشـد، مثـل دلـريی که تواند که در مع
در معرکه غزا کردن، و دلريی کردن، آنگاه کلمة الحق در روی سلطان ستم کار باید گفت و دلريی کردن چون مسئلۀ 

و ضـرب و سـالح و علم با خصم دانشمند بحث باید کرد و دلريی کردن چون دشمن در مقابل آید بسخن و حمله 
  .دلريی کردن در همۀ امور بشرط آنکه از حد شرع تجاوز نکند

چون شخص را این چهار خلق حاصل شد همۀ اخالق نیکش ممکن است که حاصل شود، آن اخـالق حسـنه کـه 
صرب و شکر و رضا و توکـل و تسـلیم و صـدق و اخـالق و آنکـه در عـرف عـام خلـق : صوفیان آنرا مقامات گویند

تواضع و پیش سالمی و رفق و مدارات و از سر گناه گذشنت و عیب پوشیدن و بردبـاری : ا نام کنند چونخوش آنر
  .نمودن و نیازمندی و الفت و محبت و دلسوزی یکدیگر ورزیدن و امثال آن که احصاء آن نمیتوان کرد

و بد دىل و گربزی و ابلهی باید جست مثل ستمکاری ِّباید کرد و از خُلق بد کناره میِّاین خویهای خوش عادت می
و حرص و شره و از برای دنیا خواری کشیدن و هم از برای دنیا تکرب بر مردم کردن و خشم بی جایگه و میل طبع 
بر چیزهای نامشروع نه ضرورت و رشک و حسد بردن و امثال ذلک، چه همچنان که خلق نیک از بسیاری اینجا 

ا نتوان هم برشمرد، پس وظیفه آنست که گویم هر صفتی که چون عادت جای تعداد آن نیست، خلق بد را نیز اینج
لق نیک است و هر صفتی که چون عادت شود شـخص شخص شود او را سبب کماىل گردد اختیار باید کرد که خُ

  .واللّه المرشد. ترا سبب نقصانی گردد و از راه کمالش باز دارد و ترک باید کرد خُلق بدس

  باب سوم
  :مشتمل بر دو فصل در بیان مقصد

بدان ارشدک اللّه که هرچیز کماىل دارد و کمال هر چیز عبارتست از آنکه آن چیـز  -در کمال نشئۀ انسان. فصل اول
و ایـن معنـی تـرا بمثـاىل روشـن . سري خود تمام کند و بصورتی که آن چیز بآن صورت که آن چیزسـت ظـاهر گـردد

ا در اواثر کرد و روی براه رسـنت آورد او البشـکل بـرگ سـبز ظاهرسـت مثالً دانۀ گندم که کشتند و آب و هو: گردد
بمدد آب و هوا و ریشه که در گل دارد و تابش آفتاب که بآو مريسد، پس هر روز و هر شب بلکه هر نفس کـه بـرو 

ز منـزىل میگذرد نشو و نمای تازه میکند و در آن نشو و نما از حاىل بحاىل میگردد، که نسبت با او منزلیست بعد ا
آرد و شکوفه ظاهر میگردد وباز از مرتبۀ شکوفه ترقی میکند ِّکه بآن مريسد، تا ساق پیدا میکند و خوشه بريون می

بنـدد و آن زمـان ِّو گل باز میگرداند و مایۀ دانۀ گندم بظهور مريسد و چندان از حال بحال میگردد که دانه شريه می
  .و چون زرد شد خشک میشود وفرو مريیزدآورد ِّدانه قوت میگريد و برگ روی بزردی می
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های گندم بصورتی که گندم بآن صورت گندم است از پردۀ خوشه بجلوه گاه نظـر و تصـرف مريسـد و در ِّپس دانه
اینجا دانه که کشتند و سري کرد و این احوال که گفته شد بمثابت منزلهـا در راه نشـو و نمـای او واقـع شـد، بکمـال 

رت گندمی که کشتند اینجا باز ظاهر شد، اینست مثال کمال هر چیز که در گندم باز نمـوده رسید، زیرا که بهمان صو
شد اکنون چون معلوم کردی که کمال هر چیز آنست که اگر آن چیز از صورت خود بگردد باز بهمان صورت خود 

ورت ظـاهر رجوع کند آدمی را نیز بدانک صورت کماىل هست و آن زمان آدمی صاحب کمـال باشـد کـه بـآن صـ
شود که کمال او در آنست، چنانکه دانۀ گندم که کشتند و رُست و سري کرد و بصورت دانه باز ظاهر شد که کمال او 
در آن بوده و اگر بصورت دانه باز ظاهر نشدی و در مرتبـۀ رُسـت بسـببی از اسـباب فـوت شـدی آن دانـه بکمـال 

  . نارسیده ضایع شدی
مال خود نشئۀ ضایع کند کـه صـورت کمـاىل کـه او را ظـاهر میبایـد شـدن ظـاهر آدمی نیز اگر در راه سري صورت ک

وصورت کمال آدمی کدامست؟ آن صورت که او بدان آدمیسـت و آن نـه . نشود نشئۀ او ضایع شود و بکمال نرسد
صورت طبیعی اوست که مرکب از خاک و باد و آب و آتش است و نه صـورت ظـاهری اوسـت کـه عبارتسـت از 

راست و دست و پای و روی و موی و چشم و گوش و دهان و زبـان، بلکـه صـورت  تآمده است از قامآنچه بهم 
کمال آدمی آن صورت معنوی اوست کـه از اعتـدال صـفات او را حاصـل باشـد کـه آن صـفات معتدلـه همـه آثـار 

رت حقانی و غضب حقـانی و محبـت حقـانی و نفـ تصفات حق تعاىل باشد، چنانکه در آن صورت کمال رحم
سر همه آثار احقانی و لطف حقانی و قهر حقانی و عطای حقانی و منع حقانی و قبول حقانی و رد حقانی و سر

صفات الهی که صفات حقانی این کس باشد ثابتست تا توان گفت که او در صورت صـفات خـود بصـورت آثـار 
  .ص بودصفات پروردگار خودست، اگر این صورت حاصل شد آدمی کامل شد واال آدمی ناق

چنانکـه بـرگ گنـدم و دانـۀ او کـه بکمـال نرسـیده او را بگـزاف گنـدم . نامش آدمی باشد و بحقیقت آدمی نباشـد
پس باید که مقصد آدمیزاد در طلبی که دارد آن باشد که خود را باین کمال رساند که جـامع . میگویند و نه گندمست

اگر کسی فهم کرد خري واال دیگر چندانکه گفته آید  صفات کماىل شود و این بود حکایت کمال آدمی که گفته شد
  .چون فهم نیست بی فایده بود

هر چیزی را غایتی است که وجود آن چیز از بهر آنست پس کمال انسانرا غـایتی : در بیان غایت کمال -فصل دوم
اسـت و زبـده و باشد که وجود کمال انسان از بهر آن غایت بود و آن معرفـت اسـت و معرفـت بـر انـواع و اقسـام 

بباید دانست کـه خـدای تعـاىل : اما معرفت خود. خالصۀ همه معرفتی، معرفت خود و معرفت پروردگار خودست
ای اختیـار کـرده و نـام آن انسـان نهـاده چـون روغـن صـافی از شـري، و او را جـانی ِّاز هرچه آفریده مغزی و لطیفـه

او را بمثال آینه گردانیـده کـه صـورت همـه چیزهـا  وجسدی لطیف بخشیده است و دىل و دماغی دریابنده داده و
درو تواند نمود و صورت آنچه البته بودنیست و صورت آنچه نابودنیسـت و صـورت آنچـه توانـد بـود کـه باشـد و 

  .تواند بود که نباشد
دل و و این آینه که قابلیت آن دارد که این صـورتها درو بنمایـد پشـتی دارد و روئـی دارد، روی او صافیسـت و آن 

یت حق تعاىل شعاعی بر وی این دماغ آدمی است و پشت او تريه است و آن باقی جسدست از آفتاب صفت ربوّب
یت جدا نشـده اسـت، اگرچـه آیینه بقدر آینه افتاده است آن شعاع روح آدمیست و آن شعاع از آفتاب صفت ربوّب

ی چـون آب از جـوی بکـوزه، کـه چـون آب بآیینۀ بدن انسان پیوسته است که پیوستگی بردو وجـه باشـد پیوسـتگی
بکوزه پیوست و کوزه از جوی برداشتی، آب از جوی جداست و پیوستگیی چون شعاع از آفتاب بآیینه که اگرچـه 

  . نمایدِّ، اگرچه در آیینه میتشعاع بآیینه پیوسته است اما از آفتاب جدا نشده اس
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بلکه درو نمایش دارد، کـه اگـر درو بـودی بایسـتی کـه پس شعاع در آیینه چنان نماید که دروست، اما نه دروست 
چون آیینه از برابر آن شعاع بگشتی آن شعاع با او همراه بودی و نه چنني است که چون آیینه از برابر شعاع که در 
وی مینماید بگردد آن شعاع در آیینه بماند، اما تا آن آیینه در مقابل آن شعاع اسـت بـه قـدر آیینـه و صـفای روی 

  .ینه شعاع درو مینمایدآی
یت بقدر آیینۀ هر جسدی که درو آن شعاع باز افتـاده اسـت، آن شـعاع روح اکنون چنان دان که شعاع آفتاب ربوّب

آن آیینۀ جسدست و اگر جسد که آیینه است از پیش برخیزد آن شعاع باقیست تا دیگر آیینۀ جسد بـاز در مقابـل او 
روح باجسـد بـاز افتـادن آن شـعاع اسـت در آیینـه، و بقـدر آیینـه بـودن آن  دارندو آن شعاع باو پیوندد، پس تعلق

شعاع خاص بودن هر روحی است بجسدی و چون شعاع بقدر آیینۀ جسد تخصیص یافت هـر آینـه حـدوث روح 
معني ثابت شد و نتواند بود که چون دیگر آیینه در برابر آن شعاع دارند و روی او صافی باشد کـه شـعاع بقـدر او 

یت نوبت اول درو باز نیفتد و چون اینست معنی بعث و حشر که دیگر آیینۀ جسد در مقابل شعاع آفتاب ربوّب چون
آرند وبقدر هر آینه شعاعی از آن شعاع معلق مقید بآن آیینه شود و درو باز افتد چون هرگز آینـۀ جسـد از برابـر آن 

و امـا در  تمعنی همیشه بـودن آدمـی در عـالم آخـر شعاع نربند آن آیینه جاوید از آن شعاع روشن باشد و اینست
دنیا چون آخر آیینۀ جسد از برابر شعاع روح بگردد پس روح از جسد مفارقـت کـرده باشـد البتـه و اینسـت معنـی 

  .جاوید نابودن آدمی در دنیا و زایل و فانی بودن او و معنی مرگ آدمی همني است
بر آیینۀ جسد تافته است سبب آن شده است که آدمی بـآن راه راسـت یت و بدانکه اگر آن شعاع که از آفتاب ربوّب

ب و کامل و عارف شمارند و اگر سبب آن شده است که آدمـی بـآن شـعاع راه برود و آن روح بسبب آن جسد طیّ
کج برود آن روح را بسبب آن جسد خبیث و ناقص و جاهل شمارند و اگـر از شـخص بواسـطۀ آن روح حسـنات 

هستی بود بحکم عمل اما جزا باختیار حق تعاىل بازبسته است که او را ببهشت رساند یا نه و صادر شود شخص ب
بمنزل کمال و غایت کمال فرود آورد یا نه و اگر سیئات از شخص بواسـطۀ آن روح ظـاهر گـردد شـخص دوزخـی 

  .بود بحکم عمل
در منزل نقصان باز گذارد یـا نـه، ایـن بـود  اما جزا باختیار حق تعاىل باز بسته است که او را بدوزخ فرستد یا نه و

و اما معرفت پروردگار آنست کـه بدانـد . و علی التفصیل بیان آن وظیفۀ این مختصر نیست. معرفت علی االجمال
ها که در آن جسدها نموده و آنـرا ارواح گفتـیم ِّهای جسدها شعاعِّکه آفتاب ربوبیت که شعاع انداخته بود بر آیینه

و و نما و ظهور و جلوه ازو دارند و او خود بخود در غایت کمال صفات و تمامیسـت همـه بـاو با جسدها همه نش
محتاج و او بهیچ محتاج نه و بواسطۀ اشعۀ او که پرتوهاست و ارواح نام آنست همه کس بعالم صـفات او پیوسـته 

یـت و بـدایت صـفات اند و صفات او بی برایت و نهاِّاند وازو درجنبش و حرکت و گفت و گوی و جست و جوی
او بذات وصفات خـود منـزه از زمـان و مکـان و هرچـه غـري اوسـت خـواه کـه و همه ازو، نهایت صفات همه باو 

زمانی و مکانی بود البته باو قایم باشد چنانکه روزنه روشن و روشـنی زمانی و مکانی باشد آن چیز و خواه که نه 
روشن و اگرنه شعاع بودی روزن روشن نتوانستی  نگفت که روزاو بشعاع آفتاب درین معنی ایستاده باشد و توان 

یـت بواسـطۀ ری و تبدىل پیـدا نمیکنـد، آفتـاب ربوّبگفت و همچنانکه بواسطۀ شعاع آفتاب به روزنهای آفتاب تغیّ
ری و تبدىل و نقلی و حرکتی و فرود آمدن و بـاز رفتنـی های جسدها ظاهر شده است هیچ تغیِّّپرتوها که ازو برآیینه

  .ندارد تعاىل شأنه عما یقول الظالمون علواً کبريا
اینست معرفت آفریدگار بقدر خود که انسان بداند و این معرفت غایت کمال آدمی اسـت و مقصـد آدمـی بایـد کـه 

ا کـه این معنی باشد که درین باب گفته شد و راه آنکه در باب اول شد و هر کس که چنني برود بمقصود رسد و الـّ
  .واللّه الجواد الهادی. مع مقصود بهرزه بسته استچنني نرود ط
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بباید دانست که آدمی از آن روی که معلوم حق تعاىل است صورت وجود او همیشـه  -در بیان مبدأ و معاد -خاتمه
در عالم حق تعاىل بحقیقت است و اما بمبدأ وجود در عالم مخلوقات از فراهم آمدن روح با جسد اسـت و مبـدأ 

ور ربوبیت است چنانچه گفته شد و مبدأ جسد از خاک و آب و باد و آتش است و معاد هـر چیـزی روح از پرتو ن
، پس اگر معاد روح او تنها فرض کنی که بکجا باشـد بسـوی نـور ربوبیـت باشـد  و اگـر تبآن چیز باشد که ازوس

ر مجموع روح و جسد معاد جسد او تنها فرض کنی که بکجا باشد بسوی خاک و آب و باد و آتش باشد و اما اگ
را خواهی که معاد بدانی معاد آن البته بسوی اجتماع روح با جسد باشد که حشر روحانی و جسمانی هر دو از آن 
الزم آید، پس آدمی که اجزای او از یکدیگر جدا گردد و خاک بخاک رود و پـاک بپـاک، بحقیقـت معـاد خـود 

وندد و آن زمان بمعاد خود رسیده باشد اینست بیان حال مبـدأ نرسیده باشد بلکه دیگر بار که پاک او بخاک او پی
  .و معاد مطابق شرع و عقل و کشف و اللّه تعاىل اعلم

  بیت
 بـــــس در ســـــخن کـــــه ســـــفته آمـــــد چکـــــنم
ـــود ـــن ب ـــود ای ـــر یکـــی ب ـــخن و وگ  گرصـــد س

 

ـــــد چکـــــنم ـــــه آم ـــــو گـــــر نهفت ـــــع ت ـــــر طب  ب
ــــــد چکــــــنم ــــــه آم  مقصــــــود دو کــــــون گفت

 

ه است چون بمقتضی آدمی سـلوک راه حـق تعـاىل بانجـام رسـاند و بدانـد کـه آنچه درین رساله ذکر یافت -وصیت
بواسطۀ روح او اور ا پیوستگی با عالم صفات الهی هست چنانکـه حرکـت کـردن و نفـس کشـیدن او از آن عـالم 

ال حـول و «بظهور مريسد، پس دانم بحرکت و نفس خود بواسطۀ روح خـود متوجـه آفریـدگار خـود باشـد و بسـر 
نفس ازو ستاند و باو دهد تادروقت مرگ باینمعنی خوی کرده باشـد ونفـس آخـرین بحـق تعـاىل » ال باللّهالقوة ا

تسلیم کند، اگرچه بواسطۀ ملک الموت علیه السالم نفس او آخر شود و با ایمان رفته باشد و حاضر، نه محجوب 
  .بعون اللّه و حسن توفیقه» شنراه رو«واللّه بکل شیئی محیط تمت الرسالة الموسوم به . و غافل و غایب
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  رسالة الکلمات الباقیة -۲
  بسم الله الرحمن الرحیم

ت صـفته و علـت کلمتـه و مـدح اعلـی حمد مطلق سزاوار خداوند بر حق اسـت جلـّ. و علیه التوکل و به االعتماد
ش و بیـنش الیق پیغمرب و فرستاده و دوست و خاتم کارخانۀ آفرینش او محمد مصـطفی چشـم و چـراغ اهـل دانـ

  .صلی اللّه علیه و علی آله الطیبني الطاهرین
این رساله که تسمیه یافته بکلمات باقیه تعلیقی چندست روی نموده از جلوه گاه عالم غیب، بس بی عیب  -و بعد
بلطفـه الخفـی و کرمـه . خداوند تعاىل توفیق ادراک آن کما ینبغـی روزی کنـاد و از نظـر اغیـارش نگـاه داراد. آید
  .یالوف
ایمان بخدا باور داشنت وجود اوست باصفات کمـال او و ایـن معنـی هرجـا کـه باشـد در دل باشـد و زبـان  -کلمه

ترجمان او بود و اعمال صالحه و اخـالق مرضـیه نشـان او خـواه کـه ایـن بـاور داشـنت بواسـطۀ مخـربی صـادق و 
  .یا کشف خود حاصل شود مرشدی کامل و استادی مشفق و ناقلی درست گوی بوده و خواه که بعقل خود

هیچ بیش از خدای نیست و هیچ بعد از خدای نیست و جز او زبراو نیست و جز او زیرا و نیست و پـیش و  -کلمه
پس و پیدا و پنهان او یکیست پس راست و چپ و باال و زیر و نزدیک و دور او همه یکی باشـد و از اینجاسـت 

  .که او را جا و جهت نتوان گفت
شب و هفته و ماه و سال همه گذشنت پیدائی اوسـت در نظـر مـا و چـون پیـدائی او در کنـاره از هـیچ روز و  -کلمه

طرف ندارد و آن گذشنت را نیز بدایتی و نهایتی بحقیقت نباشد اگرچه روز و هفته و ماه و سال را همه اول و آخر 
کناره گـوئی زمـان باشـد و هـر آینـه  باشد؛ آنچه از گذشنت پیدائی بی بدایت و نهایت است دهرست و آنچه درو دو

  .زمان آخر شود ولیکن دهر که گذشنت دایمی پیدائی اوست کجا آخر شود
هرچه نشان هستی دارد حق تعاىل درو از پیدائی مطلـق خـود پیـدائی در نمـایش آورده اسـت و آن پیـدائی  -کلمه

ی نیش، همـه را بایـد دیـد و بهرچـه بانواع باشد، جائی ظلمات، جائی آب حیات و در دَم یکی نوش و دردُم یک
صالح شوع و عقل و کشف بود باید رسید و بهرچه صالح نباشد نباید پیوست تا خـدای و صـفات خـدای دیـده 

  .باشد و بآنچه الیق باشد و از خدای وصفات او رسیده و از باقی ترسیده و هم ازو پناه باو برده
طلق تواند دید که این معنی محالست و هرچه در حس او آدمی گمان نربد که هرگز بحسب صورت خدای م -کلمه

آید آن نه حق مطلق است بلکه رویـی از صـفات اوسـت کـه در ِّیا عقل او میگنجد، یا در وهم او و خیال او درمی
  .آن آینۀ حس یا عقل یا وهم یا خیال نموده

تنهاست و نه از عقـل تنهـا و نـه آدمی بجایی مريسد که بمکاشفه او را ادراکی حاصل میشود که نه از حس  -کلمه
از وهم و خیال، بلکه از اینها همه است گاهی که همه بکمال خود رسیده باشند و از نوری دیگر جـز اینهـا کـه آن 

یابـد و ایـن ِّنور حق تعاىل است و بآن ادراک کلی حق مطلق را بی تعبري و تقریر و تفسري و تصویر وتمثیـل درمـی
  .حال را مشاهدۀ معنی خوانند

هرچه پیدائی دارد پیدائی ذات و صفات و افعال و آثار حق تعاىل است اما پیـدائی کـه همـه بـاو پیداسـت  -کلمه
پیدائی ذاتست بلکه با وجود پیدائی او هیچ چیز پیدا نتواند بـود و اگـر چیزهـا پیـدا بـود بفـرض آن پیـدا بـود کـه 

  .پیدائی ذات او در پس پردۀ آن چیزها پنهان بود
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یدائی که پردۀ پیدائی ذات اوست پیدایی صفات اوست، دیگر پیدائی افعال او دیگر پیـدائی آثـار او، اول پ -کلمه
و پیدائی  -چون پیدائی آب بذات و پیدائی آب در دریای شريین و شور بصفت، و پیدائی آب در ابرو باران بفعل

  .آب در رگ و ریشۀ درخت، میوۀ خوش و ناخوش باشد
ات و صفات و افعال و آثار برسد اسم همه داند و آدم وقت باشد واال از آنچه باو رسیده هرکه به پیدائی ذ -کلمه

  .باشد و عقل او صحیح باشد
اگر کسی بهمه رسیده باشد اما درو پیدائی ذات بغلبه نمایش کند یا صفات یا افعال یا آثار او را بـآن غلبـه  -کلمه

آدم و شیت و ادریس : ا متفاوت گردد و کامالن متعدد شوندنسبت کنند پس ازینجا شریعتها مختلف شود و مشربه
و نوح و خلیل و موسی و عیسی و محمد همه از هم جدا گردند وىل شیثی و آدمی و ادریسی و نوحی و ابراهیمی 

آدمـی سـر از جیـب مظهریـت تجلـی ذات برآرنـد و شـیث و شـیثی دم . و موسوی و عیسوی و محمدی پدیـد آیـد
. نوح و نوحی سخن از قدس ملکوت گوینـد. دریس و ادریسی از حقایق ملکوت خرب دهندا. بخشش معانی زنند

. خلیل و خلیلی لطایف ملکوتی شمارند موسی و موسوی از اعیان ملـک و نظـام عـالم صـورت حکایـت آغازنـد
الت محمد و محمدی از همه عالم گویند و جمع میان همه متقـاب. عیسی و عیسوی از تجرد دل از همه بحث کنند

ملـک و . شـایدِّباید و بهـیچ چیـز در بنـد بـودن نمـیِّکنند، پس گویند خدا با همه است، همه از خداست، همه می
ملکوت، جربوت و هر دو الهوت و ناسوت و رحموت و هـر دو بـاطن و ظـاهر، قـوت و فعـل، غیـب و شـهادت، 

  .ارواح و اجسام، قلوب و قوالب، معانی و صور
خود از دنیی و آخرت و علم و عمل و صحبت و خلـوت و اخـتالط  رک باشد که حظّآدمی باید که چنان زی -کلمه

و انعزال بشناسد تا پراکنده نشود و نسبت خود بداند که با کدام وىل است یا متفرق نشـود و ضـایع نگـردد و ایـن 
  .معنی بکیاست در میتوان یافت، چه جای فراست

  .هرکه نفس شناخت خداوند نفس شناخت -کلمه
  .هرکه دریافت عاجز شد، بدانکه چیزی یافت -کلمه
ه را هرگز کس خدا را چنانکه خداست نشـناخت و نفـس را چنانکـه نفـس اسـت نشـناخت، بلکـه یـک ذّر -کلمه

  .ه است نشناختچنانکه آن ذّر
شناسد بقدر خود و مشرب و استعداد خود میشناسد الجرم گاه معتقـد اسـت و گـاه منکـر و ِّآدمی هرچه می -کلمه
  .دعوی دارد و گاه عاجزگاه 
غایت شناختها شناخت خداست و آئینۀ خدا و خدا را جز بآئینۀ خدانمای نتوان شناخت و نتوان گفت کـه  -کلمه

انـد و آدمـی تمـام آیینـۀ آثـار همـه ِّغري از آدمی تمام آیینۀ حق است چرا که غري آدمی تمام آیینۀ بعضی از آثار حـق
  .اسماء و صفات

تمام توان شد و متابعت شرع مقدمۀ آن معنی است و عاقل دانـد کـه هرکـه از بـی راه بـرود بمتابعت مردی  -کلمه
  .پس عمل باید و عمل باید و علم از سر معرفت باید و معرفت درست که آنرا مکاشفه خوانند. بمنزل نرسد

ورت مرد برآیـد زن که برنگ ص. مرد زن نشود و زن مرد نگردد ولیکن هریک برنگ هریکی تواند که برآید -کلمه
نقصان کند و اگر برنگ صورتش برآید هم نقصان کند، پس هرگز مرد نشاید که کمـال خـود از زن طلـب کنـد چـه 
کمال طلب کردن از کسی آن معنی دارد که میخواهد که برنگ صفات او برآید، اگر مرد برنگ معنی زن برآید نـیم 

اما زن اگر برنگ صورت مرد برآید دیوی باشـد . اخرتنی شود ناقص و اگر برنگ صورت او برآید مخنثی شود ف
  .موحش و اگر برنگ معنی مرد برآید گنجی باشد پنهان

  .هرکه بی فرمان رود کافر بی لجام است و هرکه بفرمان رود و نه فرمان انسان باشد، مسخرۀ شیطانست -کلمه
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ثبات آنست که چهل سال بیـک و صفت آنست که ثابت باشد نه بی ثبات و . آدمی صفت است نه صورت -کلمه
رنگ تواند زیست، بشرط آنکه نه رنگ باطل باشد و االچندان بباید از رنـگ برنـگ گشـنت تـا خـود را از باطـل 

  .بحق رسانند و در کوچۀ حق بایستند و از سر آن کوچه بدر نروند
نور آتش بود و آن وىل را وىل باشد که چون دریای آب بود و آن وىل را قطب خوانند و وىل باشد که چون ت -کلمه

فرد خوانند و وىل باشد که از هیبـت درو نگـاه نتـوان کـرد و وىل باشـد کـه بچشـم حقـارت درو نگـاه کننـد و او را 
  .نشناسند
  .باید کامل یا عشقی غالب یا دیدۀ عالم بني یا دىل خلوت نشنيِّشناخنت درویشان را عقلی می -کلمه
ىل دید نبی دید هر که نبی دید بخدا رسید و خدا دید، لیکن نه هر که بخـدا هرکه مؤمن دید وىل دید هرکه و -کلمه

رسد خدا بیند و هرکه خدا بیند بخدا رسد، رسیدن دیگرست و دیدن دیگر، دیدنیست چنانکه ستاره در آسـمان از 
اب و زمني و دیدنی چنانکه دالله همه صورت و صفت دخرت بکر و رسیدن چنانکه زن و مرد حالل در جامـۀ خـو

و رسیدنی که بهیچ ازین رسیدنها نماند که مثال آن وصول نه در اجسام و ارواح متصـور شـود . آنگه نتیجه و فرزند
  .و نه در نفوس عقول

همـه . هرجا که خداست صفات خدا آنجاست و کجاست که از نشان خدا جداست، پس همه جا قهر باشـد -کلمه
خ باشد، همه جا نور باشد، همه جا ظلمـت باشـد، همـه جـا راه همه جا بهشت باشد همه جا دوز. جا لطف باشد

باشد، همه جابرياه باشد، مسکني آدمی اگر نه زیرک باشد یا دسـت او بدسـت مـرد زیـرک باشـد زیـرک معنـی نـه 
زیرک صورت بقهر مبتال شود و اگر نه چنني باشد بدوزخ افتد و بآتش و ظلمت و دود گرفتار گردد واز راه بگردد 

  .اه سر برآورد و چه بدتر ازین صفت که گویند گمراهستو بر بري
و اگـر بجذبـه و طلـب مـريوی كو؟اگر ریاضت میکشی کم خوردن و کم گفنت و کم خفنت و کم با مردم بودن  -کلمه

کرمی و وله و شور و سوز و درد کو؟ و اگر بعقـل مـريوی تمکـن کـو؟ و اگـر بنقـل مـريوی درس و ورد و اوراد و 
خري پنهان و مدد آشکارا کـو؟ اگـر بـرادری رفاقـت کـو؟ اگـر خـواهری رعایـت کـو؟ اگـر مـردی  نماز و طاعت و

بمیدان آی؟ اگر زنی از میدان بگریز، اگر آسمانی استاد گی کو؟ اگر زمینـی افتـادگی کـو؟ اگـر سـلطانی بخشـش 
نما و شاخ و برگ و  باید اگر جانوری چراحرکت دل نداری؟ و اگر نباتی نشو وِّباید و اگر گدائی رنجش نمیِّمی

میوه کو؟ اگر کان نمکی مالحت کو، اگر شري و شکری آمیـزش بـا راحـت کـو، بهرحـال سـود آنکـس دارد کـه راه 
سپارد، اگر دارد بیش میکنـد و اگـر نـدارد او را حاصـل میشـود و هرکـه اسـتغنائی ورزد یـا ازو بیکبـار ِّگدایی می

  .میستانند یا خود بتدریج خرج میکند
رع، دوم عقل، سوم کشف، چهارم عشق، پنجم فنا، ششم بقا، هفتم اسـتغنا، هشـتم عطـا، نهـم بـريون اول ش -کلمه

  .آمدن از همه نشانها دهم وصول بخدا
ایست که جـرم او از طلـب اسـت و صـفای او از نیسـتی و صـورت همـه چیـز نمایـد و محـو کنـد و ِّفقر آیینه -کلمه

  .هرگز زایل نشود صورت هستی مطلق حق درو چنان نمایش کند که ازو
آن بـود  تبـی همـ. بی همت، و کم همت و بلند همـت: اندِّآنان که خود را شیخ و مرشد میگویند سه طایفه -کلمه

که طالبان را سرگردان کند بطمع مال دنیی از ایشان و کم همت آن بود که طالبان را سرگردان کند بغرض جاه خود 
و تا جای خون همراهی ببد مسلمانان کنندو نشـانۀ ایشـان آن بـود کـه  و این دو طایفه پیوسته با عالم دشمن باشند

دائم سخن بغرض گویند و شنوند و پیوسته در تفحص احوال مردم باشند و طور ایشان آن بود کـه در قـول و فعـل 
از  ای باشـند کـه مقصـود ایشـانِّکه گویند و کنند روی باثبات خود داشته باشند  و نفی دیگران و بلند همت طایفه

صحبت طالبان نه مال و جاه خود باشد و اگر گویند که طالب همه مال صـرف کنـد خـري او اندیشـیده باشـد و اگـر 
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گویند همه روز خدمت ما کند صالح او فکر کرده باشند و اگر برانند و اگر بخوانند بواسطۀ تربیت طالب بخوانند 
  .و اگر نیک نگاه کنی این کس در عالم کمیاب باشد

خم این کار ادبست و زمني ارادت و آب حیا و تا آفتاب نظر پري و هـوای طالـب غالـب مریـد نباشـد هـیچ ت -کلمه
  .نروید و هیچ نشوید

واسطه امر و نهی انبیاانـد دیگـر علمـا واسـطۀ . امر امر خداست و نهی نهی خداست، اما واسطه بسیارست -کلمه
  .و مادرند و در انفس عقل و نفسامر و نهی اولیااند، دیگر فقرا واسطۀ امر و نهی پدر 

اند، نه پنداری که خاک نشـینان آزادنـد نپنـداری کـه ِّنپنداری مجذوبان نبسته. اندِّنپنداری که مجنونان رسته -کلمه
خاک نشینان آزادند نه پنداری که اهل هوی و هـوس بـی غـم و دلشـادند، آنکـس از میـان همـه عـیش میکنـد کـه 

یابد راضی است نه رضا، بغرض لذت نفـس پـس ایـن کـس ِّک او آنرا در میهشیارست و بهرچه پیش آید و ادرا
  .دایم در بالصابرست و در آال شاکر

کاریسـت و چـون بـا  تخدا با یادآوردن سخت کاریست و چون با یاد او خوی کردی او را ازیاد بردن سـخ -کلمه
  .یادش آوردی و با یادش خو کردی همه چیز دشخوار با او آسانست

یا نه بطاعت بسیار و ریاضت بیشمار بتوان یافت و بسیار عابد و مرتاض باشد و نه وىل باشد بلکه اولیـا اول -کلمه
  .بحسن خلق بتوان شناخت

بوی بهشتی از خلق خوش او بشنوی، بوی دوزخی از خلق بد او بشنوی ملکیت از پاکی و تواضع بـدانی،  -کلمه
  .شیطنت از پلیدی و تکرب بشناسی

جمعیت باطن و ظاهر بر تو زد دیوانه است هر که سررشتۀ استقامت ازو گرفتی فرشته اسـت هـر کـه  هرکه راه -کلمه
ترا بپختگی رسانید که حلوای همه دهانی و قبول همه زبانی شدی او آدم وقت تست هرکه را چنان آزرد کـه بهـیچ 

تو جز خورد و خواب و شـهوت  روی مهر او در دل تو نماند و آن آزردن نه بقصد صالح تو بود وسبعیت هرکه از
  .ایستِّطلبد و از خود همچنني بهیمهِّو لذت نمی

باید و در میانه عشق و در آخر عقل تا معاش و معاد تمام شود و عمل و علم بپایان رسد و آن ِّاول عقل می -کلمه
  .ای باشد که همۀ کماالت درو ثبت بودِّزمان آدمی مجموعه

باشد باید که جزم باشد که خدای پیوسـته بـا اوسـت و بـودن خـدای بـا خـود  هرکه خواهد که پیوسته با خدا -کلمه
چنان تصور کند که بودن آب دریا با صورت موج و حباب یا صورت بخار که ابر میشود یا بـا صـورت قطـرۀ بـاران 

  .که بر مجاری کوه و در و دشت فرو میبارد
همچون سـیمرغ کـه یـک مـرغ بحقیقـت بـیش  من و ما و تو همه نامهایی است که یک مسمی بیش ندارد -کلمه

مرغ باش، هر یـک سي که مقید بیک صورت باشد بلکه گو نیست و نام او سیمرغست و آن یک مرغ الزم نیست
  .برنگی اما چون هر یک مرغ است اگر سی مرغ است و اگر یک مرغ که یک مرغست

وی و خود نمائی گواهی میدهـد کـه معنـی اگر دعوی قبطی داری یا سیمرغی یا سلطانی یا گدائی باری دع -کلمه
  .نیست

  بیت
 میگویـــد)؟(گـــر هســـت چـــه جـــای گفـــت بـــو

ـــــد ـــــان میگوین ـــــق جه ـــــه خل ـــــت هم  ور نیس
  

ـــــــد  ـــــــرو میگوی ـــــــه ســـــــان روی ب ـــــــا آین  ی
 چــــــون نیســــــت حقیقتــــــی بکــــــو میگویــــــد

  

  .مد و آله اجمعنيتمت الرسالة الموسوم بکلمات الباقیة و الحمدللّه اوال و آخراًوظاهراً و باطناً وصلی اللّه علی مح
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  رسالۀ نظام و سرانجام -۳
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

ای طالـب مـراد . محمـد مصـطفی و آل کـرام درود و سـالمفتح کالم بنام بخشایندۀ کام الهام و بر خـتم پیغمـربان 
نوشـان بنوش و ب: مصرع. تمل برده جام، تلک عشرة کاملةپارسی مسمی به نظام و سرانجام مش کجایی ازین زبور

  .و سرخوش کن از وی
  شعر

  فــــــــدونکها فــــــــی الحــــــــان فاســــــــتجلهابه

  

 علــــــی نغــــــم االلحــــــان فهــــــی بهــــــاغنم 
  

خدای که معبود مطلق است و غنی غنای او اقتضای بخشش کرد و غري نبود که بخشش بـرو کنـد، غـري پیـدا  -جام
و حیوان غري نـاطق جـن و  جماد و نبات: کرد و افاضۀ عني غري بخشش اولست و غري را نام عالم است مشتمل بر

ملک و انسان و افاضۀ اوصاف و لوازم باین مذکورست، بخشش ثانیسـت، بخشـش بـر بخشـش و فایـدۀ بخشـش 
، و »کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف«: قال تعاىل. معرفت بخشایندۀ بخشش است

  .م و سرانجام در مورد جام بیاید و اللّه المفیضسرانجام فایدۀ معرفت بی نظامی نتواند بودو بیان آن نظا
  بیت

ــــــــــه« ــــــــــان دادی»یحــــــــــبهم و یحبون  نش
 نقـــــود گـــــنج کـــــه سرهاشدســـــت در ســـــر آن
ــــس پــــرده ــــود در پ ــــه نهــــان ب ــــودی آنچ  نم
 در آنچــــــه از تــــــو دل آشــــــنا معاینــــــه دیــــــد
ـــد ـــون ش ـــو خ ـــل ت ـــد وص ـــی نق ـــزار دل ز پ  ه

ــــا داده ــــه بم ــــاعتی ک ــــتِّبض ــــان آنس  ای و ج
  ن طریـــــــقبـــــــداعیان شـــــــریعت، برهـــــــروا

  

ـــــــت بعاشـــــــقان دادی  ـــــــان گـــــــنج محب  نش
ـــــــــان دادی ـــــــــدایان برایگ ـــــــــان و گ  بمفلس
 نــــــه بهــــــر دیــــــدن آن دیــــــدن عیــــــان دادی
ــــــان دادی ــــــان گم ــــــه بیگانگ ــــــایقني و ب  بم
ــــان دادی ــــد آن حاصــــل و بج ــــون دل نش  بخ
 نگـــــــاه کـــــــردم و آنـــــــرا بامتحـــــــان دادی
 هـــر آنچـــه رفـــت حوالـــت بـــه داعـــی آن دادی

  

و ادراک آگاهیسـت و آگـاهی از حیـات متصورسـت و دلیـل حیـات حرکـت  معرفت بی ادراک نتواند بود -جام
است و حرکت را قوای طبیعی و ارادی باید و قوای طبیعی و ارادی را گزیر از مرکزی نباشد کـه بـرو قـرار یابنـد و 
عندالتحقیق مرکز طبیعت است بانواع از برای اخـتالف قـوی، پـس طبـایع الزم آیـد و هـر یـک را محلـی بایـد و 

ی بـود و وضع کند و وضع مستلزم شکل بود و شکل بیمقدار نباشد و مقدار در جوهر مـادّو طبایع اقتضای  الّمح
ۀ با صورت جسم است و جسم بی جنـبش طبیعـی جمادسـت و اگـر جنـبش طبیعـی ه بی صورت نیست و مادُمادُ

اد از برای فایـدۀ معرفـت دارد، اقل مرتبۀ آن جنبش حرکت بسوی بالیدن بود که صفت نباتست، پس سرانجام جم
آن هنجـار نظـام . به نبات نباشد و تا بسرانجام باز گردد و در قبول آن آثار که بآن نبات میشـود او را هنجـاری بـود

  .اوست تا سرانجام او
  بیت

 از جمـــــــــادی مـــــــــردم و نـــــــــامی شـــــــــدم
ــــــــــــدم ــــــــــــوانی و آدم ش ــــــــــــردم از حی   م

  

ـــــــــوان ســـــــــر زدم   وز نمـــــــــا مـــــــــردم بحی
 دمپــــس چــــه ترســــم، کــــی ز مــــردن کــــم شــــ

  

جمـاد جسم بالنده تا حرکت او بمدد آب و زمـني و هـوا و حـرارت آفتـاب محسـوس نگـردد او را همچنـان  -جام
نجم کـه سـاق او نـه : خوانند چنانکه مرجان و چون حرکت او محسوس باشد و او را نبات خوانند بر دو قسم بود
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و هـر دو . ست و غالـب شـاخ او بسـیارمحکم باشد و شاخ ندارد یا اندک شاخی دارد و شجر که ساق او محکم ا
قسم را حرکت نقله نباشد و حرکت طبیعی بود بسوی بالیدن نه ارادی و نبات از بـرای فایـدۀ معرفـت تـا در نظـام 
خود بسر انجام رسد که صفت حیوانست اگر او را حس و حرک ارادی نباشد همچنان نهالست، اگر چـه متصـف 

بري و قطع رأس که بی تأبري ثمار نیک ندهـد چنانکـه حیـوان بـی فحـل بصفتی شبه صفت حیوان گردد چون در تأ
بچه نیاورد و بقطع رأس از حرکت طبیعی خود بیفتد چنانکه حیوان بقطع رأس بیجان شـود و گوییـا پیغمـرب صـلی 

و فرمـوده اسـت کـه  ؟اعمـاتکم رمـوابهت در شأن نخل فرموده اسـت کـه اكاللّه علیه و آله و سلم از جهت این مش
اند و در نظام و سرانجام خود هر یک از نباتات شبهی از فضایل انسانی دارند که بتأسـی ِّق او از بقیۀ گل کردهخل

  بیت: ارزانی است چنانکه شیخ سعدی گوید
 گـــرت ز دســـت برآیـــد چـــو نخـــل بـــاش کـــریم
  نداشــت چشــم بصــريت کــه گــرد کــرد و نخــورد

  

ــــاش آزاد  ــــرو ب ــــو س ــــد چ ــــت نیای  ورت بدس
 صـــرف کـــرد و بـــدادبـــربد گـــوی ســـعادت کـــه 

  

حیوان که جسم نامی حساس است بنظامی که اوراست در سرانجام معرفت سريش باید کرد تا حـني حصـول  -جام
صورت و معنی انسانی، معنی انسانی نطق است که ادراک کلیات و جزویاتست نه ما یتلفظ به االنسـان چـه ایـن 

وشکلی لطیـف بـا قـامتی منتصـب راسـت چـون ت آنست و صورت انسانی جسمیست شریف مشتمال بر هیأتی لآ
و فاتحه ازین پنج الحمـد درو هفـت . الفی و آنست بدن کتابی درو پنج الحمد سرو هریک از دو دست و دو پای

آیت پیشانی یکی و هر دو رخسار باذقن در حکم یکی و هر دو گوش یکی و هر دو چشم یکی و هردو ابرو یکـی 
و ایـن صـورت در حیـوان بـی معنـی نطـق چـون » اقرأ کتابک«ر حکم یکی، و بینی یکی و دهان با هر دو لب د

ص را در ر ترکسـتان نشـان میدهنـد و مـردم نـاقیافت میشود نامی نیست نسناس است، حیوانی بشکل انسان کـه د
  .نقصان معنی تشبیه میکنند که صورت انسانی دارد و معنی انسانی نه

  بیت: شیخ سعدی گوید
ــــــی شریفســــــت بجــــــان آ ــــــن آدم ــــــتت  دمی

 اگر آدمـی بچشـم اسـت و دهـان و گـوش و بینـی
 وشهوت سبعیت است وظلمتِّوخشمِّخوروخواب

 مگرآدمــــی نبــــودی کــــه اســــري دیــــو گشــــتی
 اگــــر ایــــن درنــــده خــــوئی ز طبیعتــــت بمــــريد
 بحقیقــــت آدمــــی بــــاش و گرنــــه مــــرغ دانــــم
ـــهوت ـــد ش ـــای بن ـــو زپ ـــدی ت ـــرغ دی ـــريان م  ط
ــعدی ــه س ــه بخویشــنت ک ــو ن ــی ش   بنصــیحت آدم

  

ــــاس  ــــه همــــني لب ــــت ن  زیباســــت نشــــان آدمی
ــــت ــــان آدمی ــــوار و می ــــش دی ــــان نق ــــه می  چ
 حیــــــوان خــــــرب نــــــدارد ز جهــــــان آدمیــــــت
ــــت ــــان آدمی ــــه جه ــــدارد ب ــــته ره ن ــــه فرش  ک
 همــــه عمــــر زنــــده باشــــی بــــروان آدمیــــت
ــــت ــــان آدمی ــــد بزب ــــني ســــخن بگوی ــــه هم  ک
 بـــــــدر آی تـــــــا ببینـــــــی طـــــــريان آدمیـــــــت
ـــــت ـــــان آدمی ـــــت بی ـــــی شنیدس ـــــم از آدم  ه

  

سـرانجام بـه جنیـت و : آیـدِّفـایز شـود او را در نظـام راه خـود و سـرانجام پـیش مـی انسان تا بمعرفـت اللّـه -جام
ما منکم من احـداال «: سرانجام به ملکیت، چنانکه در حدیث حضرت مصطفی صلی اللّه علیه و سلم آمده است

او و  انسانیسـت و قـرین ملـک بسـبب خـريقـرین جـن سـبب شرّ» .و قد کل به قرینه من الجن و قرینه من المالئکة
نظامی که او را در نشأۀ خود بسرانجام دیوی مريسـاند شـقاوت اوسـت و نظـامی کـه او را در نشـأۀ خـود بملکـی 
مريساند سعادت او در سرانجام بدیوی، دیوست بصورت انسان و در سرانجام بملکی در صورت انسان ملکـی از 

  بیت. روحانیان
  دیــــــــوی ســـــــــبعی فرشــــــــتگی انســـــــــانی

  

ـــــب آ  ـــــر آنچـــــه غال ـــــیدر تســـــت ه ـــــد آن  ی
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» اذخلـی و طبعـه«جن که حیوان ناطق ناریست یا هوایی و بهر شکل بر میتواند آمدن و در برآمدن باشکال  -جام
کار او شر انگیزیست و در نظامی که او را سرانجامش باغوای انسانست و تا باین حـد نرسـد در حقیقـت بکمـال 

  .او نباشد، پس کمال جنیت البته مستلزم نقصان انسانست از ممّر
  بیت

 ای گشـــــــــته اســـــــــر دیـــــــــو مســـــــــکني آدم
  از راه بـــــــــــــالی دیـــــــــــــو بنشـــــــــــــني آدم

  

 نــــــــــــاایمن ازو بــــــــــــدنیی و دیــــــــــــن آدم 
ــــــــدین آدم ــــــــرد ز راه چن ــــــــو ب ــــــــک دی  ی

  

واستفزر من اسـتطعت مـنهم بصـوتک واجلـب علـیهم بخیلـک و رجلـک و شـارکهم فـی االمـوال و «: قال تعاىل
  ».االوالد و عدهم و مایعد هم الشیطان االغرور

ملک که حیوان ناطق نوریست در صورت نوری محسوس یا نوری معقول و او را تأثريات صـوری باشـد در  -جام
مثنی و ثالث و رباع یزید فی الخلـق «حس بقدرت یا تأثريات معنوی در عقل بعلم که آن تأثريات اجنحۀ اوست 

ر او خري اموریست در نظـامی کـه کا» اذاخلی و حقیقته«و بهر شکل بر میتواند آمد ودر برآمدن اشکال » ما یشاء
اوراست سرانجامش بهدایت انسانست و تا باین حدنرسد در ملکیت بکمال نباشد پس کمال ملکیت البته مستلزم 

  .کمال انسانست از ممر او
  بیت

 ای نشـــــــنیده حـــــــدیث و پیغـــــــام ســـــــروش
ـــــوی بگـــــذار ـــــع دی ـــــا تســـــت فرشـــــته، طب   ب

  

ــــــــروش  ــــــــر ز آرام س ــــــــی اث ــــــــده یک  نادی
 انجام ســـــروشبنگـــــر بســـــوی خـــــویش ســـــر

  

ان الذین قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا تتنزل علیهم المالئکـة االتخـافوا و التحزنـوا و ابشـروا بالجنـة التـی «: قال تع
  ».کنتم توعدون

انسان ناتمام در نظام خویش از بهر معرفت اللّه و ادراک تمام الغایة سرانجام او بسوی انسان تمام خواهـد  -جام
گاه برنگ کفـر . م نگردد در ناتمامی سر گردانیها کشد، بهر کوچه قدم نهد و در هر طور سلوک کندبود و تا ازو تما

و بی تدینی و تدین باطل جو کی و برهمن باشد و یاصـنم ووثـن را عابـد و شـمن و دریـن تعبـد باطـل زعـم او یـا 
ر سیاسـت صـوری و معنـوی عالقۀ نفوس و عقول و اجرام و اجرام علویست یا هیاکل سفلی یا عالفۀ کـل بشـر د

بوهم تشفع بالهیت باطلۀ ایشان بسوی اللّه اعظم، یـا تـأثري در وجـود از دهـر دانـد و دهـری گـردد یـا از طبیعـت و 
طبیعی شود یا دو مؤثر در خري و شر اعتقاد کند و ثنوی باشد و در حذراز اثـر و اهـرمن و التجـا بـاثریزدان تشـفعها 

روج تا آفتاب و مـاه و بعضـی از سـتارگان ثوابـت و سـیاره و الـوان و اضـواء جوید گاهی بکواکب و منسوبات و ب
  .پرستد و شري و گاو و خر و خرگوش پرستد

و نوش پرستد، یا یک یک از طبایع و عناصـر بعبـادت مخصـوص کنـد، یـا آدمـی از انبیـا و اولیـا و  سروش و کاج
و در همه نداند که غـري اللّـه تعـاىل کـه معبـود  پادشاهان و صاحب جماالن و دیو و پری و فرشته و سروش پرستد،

مطلق است و خدای بر حق است پرستد، خواه بوجه اصالت و خواه بتشـفع و شـرکت بـر باطـل اسـت و غـري اللّـه 
تعاىل را اللّه نشاید گفت نباید دانست و بآلهیت نباید پرستید که هیچ دلیلی عقال و شرعاً و عرفاً بر عبادت غـري او 

ما تعبدون من دونه االسماء سـمیتموها انـتم و آبـاؤکم مـا انـزل اللّـه بهـا مـن «: قال اللّه تعاىل. و نشودقائم نیست 
  ».سلطان ان الحکم اال اللّه امراالتعبدوا اال ایاه ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس الیعلمون

و اعتقـاد وحـدانیت الـه تعـاىل  ات و وحی الهی جویدگاهی دیگر قصد او تدین حق باشد و در شرایع تشفع بنبوّ
عصـب او را دریـن طـور تکند و القام کالم الهی و نزول کتاب او بر رسل و انبیاء بوسـاطت مالئکـۀ کـرام و از راه 

غلط افتد و حصر توسل کند و بعضی از کتب و رسل را تصدیق ننماید و دین حنیفی اختیار کـه بـا وجـود تصـدیق 
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ان بر آن آمده، نگوید تصبأ بر حق است و غري آن بـر باطـل یـا تهـود یـا تنصـرو همه عمل به آن کند که خاتم پیغمرب
آید و اگر تعصب نکند و مسلمانی و تحنف پـیش گـريد و در ِّدرین اطوار برنگ فرق باطله در ادیان منسوخه برمی

انـد و قبول اصول و تصدیق خاتم پیغمربان ناگاه در فروع بتعصب افتـد و در دیـن اسـالم بعضـی مـذاهب حـق د
بعضی باطل، یا ترجیح نهد یکی را بر یکی و چون او را ادراک مقصود میسر نشود گامی دیگر در مسـالک اولیـا 
قدم نهد و در آنجا نیز بغلطها و تعصبها گرفتار شود پس معتقد بعضی از مشایخ باشد و منکر بعضی و نتیجۀ ایـن 

بی شیخ سلوک باید کرد تا تناکر و تنافر نباشـد و دریـن  معنی جز تناکر و تنافر نباشد، پس غلطی دیگر کند و گوید
مسالک بقصد ادراک تمام الغایة گاه مسلک او طور متکلم و متفلسف باشد و گاه طور متأله و صوفی و در اطوار 
علوم و اعمال و اخالق گاه خطـا کنـد و گـاه بـر صـواب رود و در طریـق احـوال و مواجیـد و مقامـات و منـازل و 

ایق و طور ارادت و محبت و عشق و مذاق توحید افعال و صفات و اسماء و توجـه بوجهـۀ وحـدت معارف و حق
ذات گاه بر کشف باشد و گاه بر حجاب و گـاه تجلـی او را دریابـد و گـاه اسـتتار و در جملـه از دام نفـس و عقـال 

ود در ادراک تمام الغایـت عقل و وسوسۀ شیطان و خیال باطل ایمن نتواند بود تا اگر در ازل مقدر باشد نظام خ
از برای معرفت اللّه بسر انجام منتهی گرداند و در نیل این مراد، چه که بجذبۀ سایر باشد و چه که بسلوک سـاکت 

  بیت. باشد که بمراد آنگاه رسد که خدای او را برساند
ــــــــــــام زن ــــــــــــنت گ ــــــــــــدم در ره خویش  ش
ـــــــی ـــــــر کس ـــــــتم از ه  طلبکـــــــار حـــــــق گش
ــــــــود ــــــــه ب ــــــــر ک ــــــــنا ه ــــــــه و آش  ز بیگان

ــــــــرز اصــــــــ ــــــــاب کف ــــــــن و ز ارب  حاب دی
 شـــــــــنیدم ســـــــــخن از فقیـــــــــه و فقـــــــــري
 بجـــــــز گفتگـــــــو داعـــــــی از کـــــــس ندیـــــــد
ــــــــــق ــــــــــردان ح ــــــــــیدم بم ــــــــــآخر رس  ب
ــــــوی ــــــر گفتگ ــــــدا را ز ه ــــــوئی خ ــــــه ج   چ

  

 گذشـــــــــتم بهـــــــــر مجلـــــــــس و انجمـــــــــن 
ـــــــــــرد و ز زن ـــــــــــوان و ز م ـــــــــــري و ج  ز پ
ـــــــــــــــــــتحن ـــــــــــــــــــنۀ راه و از مم  ز وارس
ــــــــان و گــــــــرب و شــــــــمن  ز بطــــــــرک ز رهب
 ز زاهـــــــــــــد ز عشـــــــــــــاق بیخویشـــــــــــــنت

ـــــــود  ـــــــان و ســـــــخنســـــــخن ب ـــــــدر می  ان
 خـــــــــدا را نمودنـــــــــد مـــــــــردان بمـــــــــن
ـــــــــازجوی ـــــــــدا ب ـــــــــرد خ ـــــــــدا را ز م  خ

  

انی وجهت وجهـی للـذی «انسان کامل در نظام و هنجار خویش از صراط مستقیم بريون نمريود و بمقتضاء  -جام
محیـای و ان صـالتی و نسـکی و «: در سري اىل اللّه و باللّه و فی اللّـه میگویـد» ...فطر السموات و االرض حنیفاً

  ».الشریک له و بذلک امرت و انااول المسلمني» «.مماتی للّه رب العالمني
  بیت

 روی جـــــــــانم بســـــــــوی اوســـــــــت بلـــــــــی
ـــــــــار ـــــــــني و یس ـــــــــه از یم ـــــــــن بلک  از یم
ـــــــۀ دل چیســـــــت  ایـــــــن صـــــــفا انـــــــدر آین
ـــــــــــم ـــــــــــی آی ـــــــــــريوم هم ـــــــــــا م   هرکج

  

 ام خـــــــاک کـــــــوی اوســـــــت بلـــــــیِّقبلـــــــه 
 بشـــــنو ای جـــــان کـــــه بـــــوی اوســـــت بلـــــی
 غالبــــــــــا رو بــــــــــروی اوســــــــــت بلــــــــــی

 زگشـــــــــتم بســـــــــوی اوســـــــــت بلـــــــــیبا
  

  ٭٭٭
  ففــــــــــی کــــــــــل شــــــــــییء لــــــــــه آیــــــــــة

  

ــــــــــــد  ــــــــــــه واح ــــــــــــی ان ــــــــــــل عل  دلی
  

: گـاه گویـد. رطب اللسانست و در فکر آفاق و انفس اشارت و عبارت او از قـرآن» ال اله االهو«در ذکر بکریمۀ 
یئاً مـا رایـت شـ«و در همـه شـهود او از مشـهد » فـی انفسـکم افـال تبصـرون«و گـاه » ربنا ما خلقت هذا بـاطال«

  :مرتنم که» و سقیهم ربهم شراباً طهوراً«: در اوان محو سرخوش از شراب تعطف» االورأیت اللّه فیه
  بیت
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ــــــــــد ــــــــــوا نوش ــــــــــق را ن ــــــــــرب عش  مط
 ونــــــدر آن جــــــام چــــــون خــــــدا را دیـــــــد

  

 کــــاین کهــــن جامــــه جــــام جــــم برداشــــت 
 از کتـــــــــاب خـــــــــودی رقـــــــــم برداشـــــــــت

  

  :متغزل که» مو هو معکم اینما کنت«صحو خوش دل بتلطف خطاب و در زمان 
  بیت

 مــــنم آیینــــۀ روی تــــو چــــو در مــــن نگــــری
ــــم خــــوانی ــــدۀ خویش ــــی و بن ــــولم کن ــــر قب  گ
ــــی ــــنم نفس ــــو بی ــــدار ت ــــه دی ــــردار ک ــــرده ب   پ

  

ـــم  ـــان آی ـــو درخش ـــر ت ـــو مه ـــک از پرت ـــی ش  ب
ــــم ــــان آی ــــان قیصــــر و خاق  نیکبخــــت دو جه
 وان زمــــان تــــا بابــــد والــــه و حــــريان آیــــم

  

ه غیب السموات و االرض و الیـه یرجـع االمـر کلـه فاعبـده و توکـل وللّ«و درهنگام عبادت نظام او ازین منهج که 
سرنیهم آیاتنا فـی االفـاق و «: و در فرجام معرفت سرانجام او باین مندرج که» علیه و ما ربک بغافل عما تعملون

ربهـم االانهم فی مریة من لقاء «. »فی انفسهم حتی یتبني لهم انه الحق اولم یکف بربک انه علی کل شیئی شهید
پس در خود نگر داصل و مقصود حاصل بر معرفـت حضـرت حـق تعـاىل شـکر، و للّـه » اال انه بکل شیی محیط

  :بتقدیم رساند و گوید» الحمدرب السموات و رب االرض رب العالمني
  بیت

 جــــز در تــــو کمــــال را وجــــودی خودنیســــت
ــــــــه   در تســــــــت صــــــــفات را تمــــــــامی واللّ

  

 جـــز در تـــو جمـــال را نمـــودی خـــود نیســـت 
 ن ز تــــو ذات را شــــهودی خــــود نیســــتبــــريو

  

انسان کامل که بمعرفت اللّه فایز است چـون بسـرانجام نشسـت بـاحر اسـت از رسـم تکمیـل ناقصـان واسـم  -جام
  :ارشاد مریدان و چون موالنای رومی که سر از گریبان شیخی برنمیکند میگوید

  بیت
  مــــن اگــــر بــــا عقــــل و بــــا امکــــان بــــدی

  

ـــــدی  ـــــان ب ـــــر ســـــر دک  همچـــــو شـــــیخان ب
  

  بیت
ــــا ــــدان ز کج ــــاران و ناب ــــم ی ــــا غ ــــن از کج   م

  

 مــــن از کجــــا غــــم هــــر خــــام قلتبــــان ز کجــــا 
  

قل اللّه ثم ذرهم فـی خوضـهم «: از خود بمشاهدۀ خلق رجوع نمیکند ودر مشهد جمع استماع میکند که میگویند
و ایـن » للّـهالتعظـیم المـر اللّـه و الشـفقة علـی خلـق ا«یا درد دین و شفقت بـر خلـق خـدای بمقتضـای » یلعبون

تعطفــش میگــريد و بارعــالم بــر دوش همــت خــود مینهــد و ایــن زمــان صــوفیانش ببــالغ میخواننــد بحــال خالیــق 
پردازد کـه ایشـان را از فیـافی هـوا و هـوس باطـل بـازآرد و نگـذارد کـه روی دل از خـدای مطلـق بگرداننـد و ِّمی

 جمـع خـود بحـال تفرقـۀ ایشـان رجـوع بغفالت نفس و شهوات دنیا و تسویالت شیطان مقید گردند پـس از عـني
  :میکند

  بیت
ــــر ــــرای بش ــــاز ب ــــود ب ــــته ب ــــری رس ــــز بش   ک

  

 تــــــا بکمــــــال آورد پایــــــۀ نقصــــــان گرفــــــت 
  

  
  :قائالً

  شعر
ــــــــث الاىل ــــــــا اىل حی ــــــــا ایاه ــــــــن ان  و م

  

 عرجـــــــت و عطـــــــرت الوجـــــــود برجعتـــــــی 
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میخـورد تـا کسـانی و درین نظام سرانجام او بباب اعظم است رضای خداوند عالم زحمتی میکشید و هر زخمـی 
که از راه آشنائی انس حق تعاىل بوحشت حجب گونه گون گرفتارند باز راه آرد و عوارض مختلفه و موانع مؤتلفه 

قل هذه سبیلی ادعوا اىل اللّـه علـی بصـرية انـا و «شنود که بگوش و هوش او مريسانند که ِّبسعی بلیغ بردارد و می
  .»مشرکنيمن اتبعنی و سبحان اللّه و ما انا من ال

  بیت
ـــد ـــوی مری ـــر میش ـــو گ ـــري راه ت ـــت پ ـــی اس   داع

  

 از دســـــت پـــــري خرقـــــۀ فقـــــر و فنـــــا بپـــــوش 
  

شود و یا ِّدر مقصد صدق جمع الجمع نشسته که یک لحظه از حال خالیق با وجود غلبۀ شهود و خالق خاىل نمی
و تـا اجـل مريسـد بظاهر و نصیحت و یا بباطن و همت ایشانرا و خود را مستحق رضاء حضرت رحمان میگرداند 

یـا ایتهـا الـنفس المطمئنـة ارجعـی اىل «در کارند، امیدوار بخطـاب » واعبد ربک حتی یأتیک الیقني«بمقتضای 
از نظام شریعت و طریقت بسرانجام حقیقت نشسته بحق » ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی

ربهم جنات عـدن تجـری مـن تحتهـا االنهـار خالـدین  جزاؤهم عند«: پیوسته قدسیان مالء اعلی بر ایشان خوانده
  ».فیها ابداً رضی اللّه عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه

بعون اللّه و حسن توفیقـه و صـلی اللّـه علـی خـري خلقـه محمـد و آلـه و » نظام و سرانجام«تم الرسالة الموسوم به 
  .صحبه و عرتته اجمعني
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  رسالۀ کمیلیه ثانیه -۴
  رحمن الرحیمبسم اللّه ال

نواله، که تحمیـد و تمجیـد  جالله و عمّ بی عد حضرت احدقدیم و خداوند کریم راست، جّلحمد بی حد و ثنای 
او سرمایۀ کامالن انسانست و تنزیه و تقدیس او پريایۀ فریشتگان و قدسیان هرچند در مراتب تجلیات از تذلیات و 

اند ِّدر ادراک ذات و انوار قاهرۀ سبحات او بخاک عجز افتادهاند ِّتدنیات اسماء و صفات او عارفان خربها داده
وصـالت صـلوات بـی پایـان تحفـۀ . چه حقیقت او را کنه و غایت نیست و شرح اسم اعظم او را رسم نهایـت نـه

روضۀ قدس خاتم پیغمربان و مشهد انس سید عالمیان محمد مصطفی با دورضوان بی کران و صـالت روان آل و 
  .اللهم صل علیه و علیهم اجمعني. اواصحاب و پريوان 

نوبتی داعی مسکني قدم قلم در ساحت اشارت امام الموحدین آن نقطۀ دایرۀ کشف و یقني امريالمؤمنني علی بـن 
ای اگر ِّابی طالب علیه السالم روان کرده بود که در جواب کمیل زیاد فرموده و بزرگی نصیح گفت که مغلق نوشته

فرمان را ممتثل شد و در بیان واضـح شـروع نمـود و . ه فهم کنند فایدۀ آن عامرت باشدچنان فصیح بنویسی که عام
  .از اللّه تعاىل توفیق اتمام خواست انه وىل االجابة و االنعام

آنچه در افـواه » ما الحقیقة؟«: کمیل زیاد که یکی از مالزمان حضرت امري بود روزی از آن حضرت سؤال کرد که
چـه کـار » مالـک و الحقیقـة؟«: وطریقت آنرا حقیقت خوانند چـه چیزسـت؟ امـري فرمـودمردم در مقابل شریعت 

من در بیان حقیقت صاحب سـر تـو نیسـتم » ک؟اولست صاحب سرّ«: گفت داری تو با سؤال از حقیقت؟ کمیل
 منـی ، بلی تو صاحب سـرّ»بلی ولکن ترشح علیک مایطفح منی«: که میفرمایی ترا با حقیقت چه کار؟ امري گفت

در بیان حقیقت اما با تو چه حاجت ببیان صرب کن که پاشیده آید بر تو آنچه در کشف حقیقت از من سر بر زنـد و 
  .روی بنماید
. ، عجب که مثل تو کریم سائل محروم گرداند و او را از نقد بنسیه حواله کند»اومثلک یخیب سائال«: کمیل گفت

: ني نیافت امري آنچه الیق بود از بیان حقیقـت بگفـت و فرمـودچون آتش طلب کمیل چنان تیز بود که بوعده تسک
، حقیقت که بعد از سلوک شـریعت و سـري طریقـت مسـتعد و مسـتحق »الحقیقة سرادقات الجالل من غري اشارة«

های جالل حق است از پیش نظر طالب تا ببیند آنچه در پس پرده بود و پـرده ِّآنرا روی نماید باز پس افتادن پرده
بیـنم و اشـارت از چنـد جهـت ِّو بنمود بی آنکه اشارت بسوی او تواند کرد که گوید چیست آنکه من مـی برخاست

  :نتواند بود یکی غلبۀ نور، دیگر حريت بیننده، دیگر تقدس از جا و جهت، سید نعمة اللّه فرماید
  بیت

  نوریســــت کــــه وصــــفش بســــتاره نتــــوان کــــرد

  

ـــــوان کـــــرد  ـــــوان دیـــــد و اشـــــارت نت  او را نت
  

  :خ سعدی گویدو شی
  بیت

  بینـــد کـــه نقشـــی برکشـــدِّهـــیچ نقاشـــی نمـــی

  

 وانکه دید از حريتش کلک از بنان افکنده است 
  

  :و حافظ گوید
  بیت

 کـــس ندانســـت کـــه منزلگـــه معشـــوق کجاســـت
  

ــــد   اینقــــدر هســــت کــــه بانــــگ جرســــی میآی
  

در بیـان » زدنـی بیانـاً« :دانست که حقیقت را مراتب خواهد بود و از مرتبۀ دیگر استفسار نمود و گفـتِّکمیل می
، حقیقت در پایـۀ بـاالتر از »محو الموهوم مع صحو المعلوم«: حقیقت چیزی زیادت از این هست بفرمای فرمود
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بست و وهمی میکرد ِّتوانست کرد و هر زمان خیاىل میِّدید و تعبري از آن نمیِّآنچه شنیدی آنست که آنچه بینند می
بینـد چنانکـه تعبـري از آنچـه دیـده ِّم گردد بفهم صریح بی شبهه که چـه مـیخیال و وهم محو شود و بیننده را معلو

  :و سید قاسم فرماید. است تواند کرد و باشارتی از حال او اعالم تواند داد
  بیت

  نمیتـــــوان خـــــربی دادن از حقیقـــــت دوســـــت

  

 وىل ز روی حقیقــــت حقیقــــت همــــه اوســــت 
  

  :و شیخ عراقی گوید
  بیت

  ددعراقــــی از پــــی تــــو در بــــدر همــــی گــــر

  

 تــــو خــــود درون دلــــش ظــــاهر و هویــــدائی 
  

  :و سلمان گوید
  بیت

  کــو تجلــی میکنــد هــر دم»لــن ترانــی«جمــالش 

  

 مروازجای خویش ای دل که انوار جمالست ایـن 
  

هتـک السـرت لغلبـة «: فرمـود. ، در بیان حقیقت زیادت از آنچـه گفتـی سـخنی بفرمـای»زدنی بیاناً«: کمیل گفت
ن حقیقت آنست که بیننده بجائی رسد که از غلبۀ سـر حقیقـت بـر مشـاهدۀ او نتوانـد کـه ، زیادت ازین در بیا»السر

خود را نگاهدارد و از دیده باز نگوید، پس پرده دری آغاز نهد و بیخـود پـیش هـر نااهـل و اهـل داد ایـن سـخن 
  :موالنا محمد شريین مغربی فرماید. بدهد

  بیت
ـــــه؟ ـــــویم یان ـــــار بگ ـــــدانی از آن ی ـــــه می  آنچ

  س کـه دریـن کوچـه و ایـن بازارسـتوصف آنکـ

  

ــــه؟  ــــا ن ــــار بگــــویم ی  و آنکــــه بنهفــــت از اغی
ــــه؟ ــــا ن ــــویم ی ــــازار بگ ــــه و ب ــــر کوچ ــــر س  ب

  

  :شیخ اوحدی گوید
  بیت

  هرچـــــــه گفـــــــتم مـــــــن ای دبـــــــري امـــــــروز

  

ـــــــري امـــــــروز  ـــــــن مگ ـــــــم بم ـــــــه بخویش  ن
  

  :داعی گوید
  بیت

  مــــــــن نتــــــــوانم کــــــــه حــــــــق نگــــــــویم

  

ــــــــــر  ــــــــــده را س ــــــــــد بن ــــــــــود بربن  ور خ
  

بیـان حقیقـت » جذب االحدیة لصفة التوحیـد«: امري گفت. ، در بیان حقیقت درافزای»بیاناً زدنی«: کمیل گفت
زیادت از مرتبۀ سابق آنست که کشش حضرت احدیت که صفت توحید، حقیقیست واقع شود و بمثـل آفتـاب ذره 

را یکی میگفتـی  بسوی خود کشد ودریا قطره، پس ذره در نور آفتاب گم شود و قطره در آب دریا، پس آنکه تو او
او همه را یکی کند، که توحید یکی گفنت و یکی کردن است، گفـنت از ماسـت و کـردن ازو، ازیـن جهـت کشـش را 
نسبت باو کرد که تا او همه را بسوی خود نکشد و در خود محو نکند توحید فعلـی، حقیقـی واقـع نشـود واراینجـا 

  :خواجه عبداللّه انصاری فرموده است
  شعر

ــــــــــن واحــــــــــدمــــــــــا وحدالواحــــــــــ   د م

  

ــــــــــــــــده  ــــــــــــــــاه توحی ــــــــــــــــده ای  توحی
  

  مصرع
  .همه هیچند هیچ اوست که اوست



٢۵ 

  :شیخ عراقی در آخر لمعات میگوید
  بیت

  کـــــــی بـــــــود مـــــــا ز مـــــــا جـــــــدا مانـــــــده

  

ــــــــه و خــــــــدا مانــــــــده   تــــــــو و مــــــــن رفت
  

  :و این مرتبه را در حقیقت صوفیان جمع گویند و آن شهود حق است بی خلق چنانکه شیخ اوحدی گوید
  بیت

  و یکــــــــی، دو باشــــــــد دو تــــــــو یکــــــــی وا

  

ــــــت  ــــــد کاس ــــــی ببای ــــــی زان یک ــــــن یک  ای
  

، در بیـان »زدنی بیانـاً«: کمیل گفت. واین محو و فنا در قوت مانیست الجرم نسبت آن بجذب احدیت میفرماید
، »نـور یشـرق مـن صـبح االزل فیلـوح علـی هیاکـل التوحیـد آثـاره«: فرمـود. حقیقت زیادت ازین سخنی بفرمای

ایست بعد ازین که صحیح است که ازو چنني عبارت کنی و گـویی ِّم اینست که حقیقت در مرتبهزیادت از آنچه گفت
افتد که آن صـورتها را نسـبت ِّدرخشد و بر صورتهایی میِّتابد از بامداد ازل پس پرتوهای او میِّکه نوریست که می

. کنات باشد و تعینات اشیاءو شاید که مراد حضرت امري از هیاکل صور جزئیه مم. بآنست که مظاهر نور توحیدند
  :سید نعمة اللّه میفرماید

  بیت
ـــی خورشـــید دروپیداســـتِّهـــر ذره کـــه مـــی   بین

  

ـــه بحـــق بیناســـت  ـــمی ک ـــد چش ـــدۀ مابین  در دی
  

  :و سید قاسم میگوید
  بیت

ــــد ــــدا ش ــــرق صــــبح ازل هوی   چــــوعکس مش

  

 جمـــــال دوســـــت ز ذرات کـــــون پیـــــدا شـــــد 
  

  :و شیخ عراقی میگوید
  بیت

 ینـــــــــه تافتـــــــــهآفتــــــــابی در هـــــــــزاران آبگ
ـــف ـــای مختل ـــا رنگه ـــک نورســـت ام ـــه ی   جمل

  

 پـــس برنـــگ هـــر یکـــی تـــابی عیـــان انداختـــه 
ــــــه ــــــن و آن انداخت ــــــان ای ــــــی در می  اختالف

  

  :و شیخ سعدی میگوید
  م از آنــم کــه جهــان خــرم ازوســتبجهــان خــرّ

  

 عاشــقم برهمــه عــالم کــه همــه عــالم ازوســت 
  

  :و حافظ میگوید
  بیت

ـــــروغ روی اوســـــت ـــــک ف ـــــالم ی ـــــر دو ع   ه

  

ـــــــمگف  ـــــــز ه ـــــــان نی ـــــــدا و پنه ـــــــت پی  تم
  

  :و داعی گوید
  بیت

ـــــــربد ـــــــرا می ـــــــس از خـــــــویش م ـــــــر نف  ه
ــــــافلیم ــــــاد صــــــبا غ ــــــم ب ــــــن و ه ــــــم م  ه
ــــــــــور ــــــــــه ن ــــــــــوۀ اللّ ــــــــــو در جل  روی ت
ـــــــو ـــــــاز نشـــــــد ســـــــوی ت ـــــــا ب ـــــــدۀ م   دی

  

ــــــــی آورد  ــــــــو هم ــــــــوی ت ــــــــه ب ــــــــاد ک  ب
 ورنــــــــه تــــــــو بــــــــا مــــــــائی و ماغــــــــافلیم
 دیـــــــدۀ مـــــــا از تـــــــو چـــــــرا مانـــــــد دور
ــــــو ــــــس روی ت ــــــت ز ک ــــــان نیس ــــــه نه  ورن

  

  :خوانند و گویند» جمع الجمع«مرتبه را از حقیقت صوفیۀ موحده و این 
  بیت



٢۶ 

ـــــــــابی ـــــــــق حـــــــــق را درنی ـــــــــر در خل   اگ

  

ــــــــــابی  ــــــــــا در نی ــــــــــه، ام ــــــــــابی خان  بی
  

و جمع الجمع شهود حق است با خلق بوجهی که کثرت تعینات قادح در وحدت ذات او نباشد یعنی یکـی باشـد 
  :شیخ اوحدی گوید. درصد آئینه و شعاعی بر هزار آبگینهاو را از خلق و حق دو نام، شرابی در دو جام، روئی 

  بیت
ــــد ــــن چــــه بهارســــت ببینی ــــردم کــــور ای  ای م
ـــوب ـــب و مطل ـــگ شـــود طال ـــه یکرن ـــردا هم   ف

  

ــــــد  ــــــنب نــــــه و گلهــــــاش بهارســــــت ببینی  گل
 امــــــروز یکــــــی را کــــــه هزارســــــت ببینیــــــد

  

اطفـی ء السـراج «: فرمـود. ی، مرا زیادت ازین که فرمودی در شرح حقیقت بیانی بگو»زدنی بیاناً«: کمیل گفت
یعنی سخن در پایۀ حقیقت بمزید بیان بپایان رسید و قصه از . ، چراغ بازکش که صبح طالع شد»فقد طلع الصبح

  .بیان و گفتار بعیان و دیدار انجامید
  بیت

  شــــــــمع بنشــــــــان کــــــــه آفتــــــــاب برآمــــــــد

  

 رخ معشــــــــــــوق از نقــــــــــــاب برآمــــــــــــد 
  

  بیت
ــــــان ــــــید تاب ــــــه او خورش ــــــادان ک ــــــی ن   زه

  

ــــــــــور شــــــــــ   مع جویــــــــــد در بیابــــــــــانبن
  

  بیت
ـــــــت ـــــــوان گف ـــــــن نمیت ـــــــر ازی ـــــــن ت   روش

  

ــــــــی  ــــــــن نم ــــــــداتر ازی ــــــــودِّپی ــــــــوان ب  ت
  

  بیت
 آنچنــان مستســت عاشــق کــز شــراب آمــد بهــوش
  تـــرِّهـــیچ مـــی هرگزنخواهـــدبودازین مـــی مســـت

  

 آنچنان فاش است شاهد کز خودش آمـد حجـاب 
ـــاب ـــدازد نق ـــن برنین ـــر زی ـــاهدفاش ت ـــیچ ش  ه

  

و الحمدللّه رب العالمني و الصلوة و السالم علـی خريخلقـه و مظهرلطفـه محمـد و  تم الکالم واللّه اعلم بالصواب
  .آله و صحبه و عرتته اجمعني و سلم تسلیماً ابداً کثرياً



٢٧ 

  الرسالة المسمی برتجمة االخبار العلویة -۵
  بسم اللّه الرحمن الرحیم و به نستعني

 ابتـــــــــــداء ســــــــــــخن بنــــــــــــام خــــــــــــدا
ــــــــــــــد آدم ــــــــــــــق برگزی  آنکــــــــــــــه از خل

ـــــــــــــده کـــــــــــــرد ازو مصـــــــــــــطفی را  گزی
 د االنبیــــــــــاء و خــــــــــتم رســــــــــلســــــــــّی
 ولیســــــــــت د االولیــــــــــا علــــــــــیُســــــــــیُ

 ای طلبکـــــــــار شـــــــــهر علـــــــــم رســـــــــول
 کــــــــز ســــــــخنهای ایــــــــن امــــــــام تمــــــــام
ـــــــــز  راهجـــــــــوئی ســـــــــخن شـــــــــناس عزی
 نظــــــــــم دادســــــــــت ترجمــــــــــه داعــــــــــی

 اول آن» خريالمواهــــــــــــــــب«هســــــــــــــــت 
ـــــــــیب فـــــــــزای ـــــــــارب از قـــــــــایلم نص   ی

  

 دانــــــــــش آمــــــــــوز خلــــــــــق و راهنمــــــــــا 
ـــــــــــدانش اســـــــــــما  شـــــــــــد مکـــــــــــرم ب

ـــــــــر ـــــــــع بش ـــــــــا وز جمی  بفضـــــــــل و عط
 شــــــــد محمــــــــد امــــــــني هــــــــر دو ســــــــرا
ــــــــــا ــــــــــه چــــــــــون دری ــــــــــم او بیکران  عل
 در آن مرتضـــــــــــــــــــی علیســـــــــــــــــــت درآ
 چـــــل ســـــخن جمـــــع کـــــرده اســـــت اینجـــــا
 ترجمــــــــــه خواســــــــــته بــــــــــنظم از مــــــــــا
 بـــــــــی تکلـــــــــف اگرچـــــــــه کـــــــــرده ادا

ــــــــه«پــــــــس   آخــــــــر القــــــــا» هــــــــدی اللّ
 در همـــــــــه حـــــــــالتی و در همـــــــــه جـــــــــا

  

  :خريالمواهب العقل: الخرب االول
 دایاز همــــــــه بخششــــــــی کــــــــه دادخــــــــ

ــــــزی ــــــه چی ــــــه کــــــه در هم ــــــود ب ــــــس ب   پ

  

 عقـــــــــــل بهـــــــــــرت کـــــــــــه آدمـــــــــــی دارد 
 کــــــــــار خــــــــــود را بعقــــــــــل بگــــــــــذارد

  

  :واللّه الیعذب اللّه مؤمناً بعداالیمان االبسوی و سوء خلقه -الخرب الثانی
  بیت

 بخــــــــدا گــــــــر خــــــــدا عــــــــذاب کنــــــــد
  و چـــــه خلـــــق مگـــــرش بـــــدبود، چـــــه ظـــــّن

  

ــــــــت  ــــــــت االیمانس ــــــــه ثاب ــــــــؤمنی را ک  م
ـــــرو گـــــر عـــــذاب باشـــــد از آ  نســـــتکـــــه ب

  

  :الکرم معدن الخري -الخرب الثالث
 معـــــــــدن خريچیســـــــــت در تـــــــــو کـــــــــرم
ـــــو خـــــريی نیســـــت   گـــــر کـــــرم نیســـــت در ت

  

 کــــــــان کــــــــرم دان جــــــــواهرش خــــــــريات 
ــــه صــــفات  کــــرم اســــت اصــــل حســــن جمل

  

  : جلیس الخري نعمة -الخرب الرابع
  بیت

 همنشـــــــــني نکوســـــــــت نعمـــــــــت حـــــــــق
  شـــــــــکر بگـــــــــزار و از خـــــــــدای طلـــــــــب

  

ـــــــت  ـــــــني نعم ـــــــت اینچن ـــــــرا هس ـــــــر ت  گ
ـــــــــــق ـــــــــــت در ح ـــــــــــنت رحم  او و خویش

  

  :هواک اعدی علیک من کل عدو فاغلبه و االاهلکک -الخرب الخامس
  بیت

 از همــــــه دشــــــمنی اســــــت دشــــــمن تــــــر
ــــــــــو ــــــــــر ت ــــــــــب آرزو ب ــــــــــود غال   ور ش

  

 آرزوی تـــــــــــــــــــــو، رام کـــــــــــــــــــــن او را 
ـــــــــان را ـــــــــی ج ـــــــــار او کن ـــــــــر و ک  در س

  

  :زین الدین الصرب و الرضی -الخرب السادس
  بیت

 جــــــــزع و اضــــــــطراب توشــــــــني اســــــــت  زینـــــــت دیـــــــن تســـــــت صـــــــرب ورضـــــــا



٢٨ 

ــــــــی ــــــــرب م ــــــــوزِّص ــــــــا از ت ــــــــد و رض   یب

  

 دیـــــن خـــــاىل ازیـــــن دو بـــــی زیـــــن اســـــت
  

  :ینبغی ان یکون افعال الرجل احسن من اقواله و الیکون اقواله احسن من افعاله -الخرب السابع
ــــــــان مــــــــی ــــــــتِّآنچن  ســــــــزد کــــــــه افعال

  نـــــه بـــــود قـــــول نیـــــک و فعلـــــت نیـــــک

  

 بـــــــــه از اقـــــــــوال باشـــــــــد ای درویـــــــــش 
 خـــــویش قـــــول خـــــود کـــــرده پـــــردۀ بـــــد

  

  . نال الغنی من رضا بالقضاء -الخرب الثامن
  بیت

 آن رســـــــــد در تـــــــــوانگری کـــــــــه شـــــــــود
ــــــــــیچ در عــــــــــالم ــــــــــم به ــــــــــورد غ   نخ

  

ـــــــــی  ـــــــــود راض ـــــــــدای خ ـــــــــای خ  بقض
ـــــــــی ـــــــــه از ماض ـــــــــتقبل و ن ـــــــــه ز مس  ن

  

  :الدولة ترد خطاً صاحبها صواباً و صواب ضده خطاء -الخرب التاسع
  بیت

 هــــــــر خطــــــــائی کــــــــه کــــــــرد دولتمنــــــــد
  بخــــــــــالف صــــــــــواب بــــــــــی دولــــــــــت

  

ــــــــــــواب  ــــــــــــد آن بص ــــــــــــت او نمای  دول
ــــــــحاب ــــــــا اص ــــــــمارند ازو خط ــــــــه ش  ک

  

  :لیس االنساب باآلباء واالمهات لکنها بالفضایل المحمودات -]الخرب العاشر[
  بیت

 پــــــــــــدر و مــــــــــــادر نســــــــــــیب تــــــــــــرا
ـــــــــــرا ـــــــــــو ت ـــــــــــت فضـــــــــــایل ت   بحقیق

  

ـــــــــــیب  ـــــــــــیچ نس ـــــــــــرد ه ـــــــــــد ک  نتوانن
 کنــــــد در زمــــــان نســــــیب و حســــــیبِّمــــــی

  

  :الحقد فانهن ثلثة تشني الدین و تهلک الرجالدع الحسد و الکذب و  -الخرب الحادی عشر
  بیت

ــــــــذار ــــــــد را بگ ــــــــذب و حق ــــــــدو ک  حس
  بلکــــــه ایــــــن ســــــه چــــــو میشــــــود غالــــــب

  

ــــو زشــــت خواهــــد کــــرد  ــــن ت  کــــاین ســــه دی
 بهالکــــــــــت همــــــــــی رســــــــــاند مــــــــــرد

  

  :وعدالکریم نقد و تعجیل و وعدالئیم تسویف و تعلیل -الخرب الثانی عشر
  بیت

 زود و نقدســــــــت قــــــــول و وعــــــــد کــــــــریم
  عــــــــــذر گویــــــــــد و علــــــــــتوعــــــــــده را 

  

ـــــــــر و دروغ  ـــــــــدلئیم دی ـــــــــه چـــــــــو وع  ن
ــــــــروغ ــــــــت و عــــــــذر را کجاســــــــت ف  عل

  

  :لیس من عادة الکرام تأخري االنعام -الخرب الثالث عشر
  بیت

 نیســــــــــت از عــــــــــادت کــــــــــرام عزیــــــــــز
ـــــــــود ـــــــــرام ب ـــــــــادت ک ـــــــــرا ع ـــــــــر ک   ه

  

ــــــــــــــرام  ــــــــــــــدن اک ــــــــــــــف فکن  در توق
ـــــــــــد انعـــــــــــام ـــــــــــأخري افکن  کـــــــــــی بت

  

  :ع الدولة یکمل لک السیادةتجاوز مع القدرة و احسن م -الخرب الرابع عشر
  بیت

 بگـــــــــــذر از انتقـــــــــــام بـــــــــــا قـــــــــــدرت
  تـــــــــا ســـــــــیادت شـــــــــود تمـــــــــام تـــــــــرا

  

 دولتــــــت هســــــت خواجــــــه احســــــان کــــــن 
 آنچــــــــه گفــــــــتم عزیــــــــز مــــــــن آن کــــــــن

  

  :وجه مستبشر خري من قطوب مؤثر -الخرب الخامس عشر
  بیت



٢٩ 

ـــــــــر  روی درهـــــــــم کشـــــــــیده راســـــــــت اث
ــــــی ــــــوش روئ ــــــو بخ ــــــار ت ــــــد ک ــــــر نش   گ

  

 لیـــــــــــــک روی گشـــــــــــــاده زان بهـــــــــــــرت 
ـــــــــــــق را مســـــــــــــرپگومشـــــــــــــ  و، آن طری

  

  :اصل الدین اداء االمانة و الوفاء بالعهود -الخرب السادس عشر
  بیت

 اصــــل دیــــن چیســــت گــــر همــــی خــــواهی
ــــــــــدان ــــــــــد ب ــــــــــا بعه ــــــــــه دارد وف   هرک

  

 دیــــــــــــــن اداء امانتســــــــــــــت و وفــــــــــــــا 
 کـــــــــه درستســـــــــت دیـــــــــن او اینجـــــــــا

  

  :لن تدرک الکمال حتی ترقی عن النقص -الخرب السابع عشر
  بیت

 رگـــــــــــزبکمـــــــــــاىل کجـــــــــــا رســـــــــــی ه
ـــــــال ـــــــود چـــــــو ضـــــــد کم   راه نقصـــــــان ب

  

ــــــــو از نقصــــــــان  ــــــــائی بســــــــر ت ــــــــا نی  ت
ـــــن کـــــن کـــــه مريســـــی ســـــوی آن ـــــرک ای  ت

  

  :دوام الطاعات و فعل الخريات و المبادرة اىل المکرمات من کمال االیمان و افضل االحسان -الخرب الثامن عشر
  بیت

 طاعـــــــــت مســـــــــتدام و کـــــــــردن خــــــــــري
  مــــــــــــــرد را از کمــــــــــــــال ایمانســــــــــــــت

  

ـــــــــــو  ـــــــــــادرت س ـــــــــــات و مب  ی آنمکرم
 همچنـــــــــني نیـــــــــز از افضـــــــــل احســـــــــان

  

  :یستدل علی عقل الرجل بالتحلی بالعفة و القناعة -الخرب التاسع عشر
  بیت

ــــــــــرد ــــــــــت و قناعــــــــــت م ــــــــــت عف  زین
  عـــــــــاقالن پــــــــــاک دامنـــــــــان باشــــــــــند

  

 هســـــــت بـــــــر عقـــــــل او دلیـــــــل تمـــــــام 
 بقناعــــــــــــــت ســــــــــــــرپدگان مــــــــــــــادام

  

  :نعم الزاد حسن العمل -الخرب العشرون
  بیت

 نیــــــــــــک زادیســــــــــــت در ره عقبــــــــــــی
ـــــــرای ـــــــري گ ـــــــن و بخ ـــــــت ک ـــــــرک غفل   ت

  

ـــــل  ـــــر کســـــی را کـــــه هســـــت حســـــن عم  ه
ــــــــــل ــــــــــز طــــــــــول ام  بگــــــــــذار ای عزی

  

  . علی قدر النیة تکون من اللّه العطیة -الخرب الحادی و العشرون
  بیت

ــــــود ــــــد ب ــــــه خواه ــــــا چ ــــــق ت ــــــت خل  نی
  طلبــــــــدِّدنیــــــــی وعقبــــــــی آنچــــــــه مــــــــی

  

 بخشـــــــــش حـــــــــق بقـــــــــدر آن باشـــــــــد 
ــــــــد ــــــــان باش ــــــــق از آن نش ــــــــش ح  بخش

  

  :لقاء اهل المعرفة عمارة القلوب و مستفاد الحکمة -رونو العش الخرب الثانی
  بیت

ــــــــی ــــــــل معرفت ــــــــو باه ــــــــی ت ــــــــر رس  گ
  خـــــــــدمت عارفـــــــــان گـــــــــزین زنهـــــــــار

  

 یـــــــــــافتی حکمـــــــــــت و عمـــــــــــارت دل 
ــــــــل ــــــــت به ــــــــاهالن ز دس  صــــــــحبت ج

  

  :ینبغی لمن عرف شرف نفسه ان ینزهها عن دناءة الدنیا -الخرب الثالث و العشرون
  بیت

ــــــــر کــــــــه بشناســــــــد ــــــــس ه  شــــــــرف نف
  گنــــــــــــــای دنیــــــــــــــی دوناز پــــــــــــــی تن

  

 داردش پــــــــــاک از آنچــــــــــه دون باشــــــــــد 
 مـــــــرد عــــــــارف کجــــــــا زبــــــــون باشــــــــد
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  :النفس الکریمة الیؤثر فیها النکبات -الخرب الرابع و العشرون
  بیت

ــــــت  گــــــر جهــــــان ســــــر بســــــر شــــــود نکب
  هــــــــــر کــــــــــه نفــــــــــس کــــــــــریم دارد او

  

 نکنـــــــــــد آن اثـــــــــــر بـــــــــــنفس کـــــــــــریم 
ـــــــــیم ـــــــــانش ب ـــــــــت زم ـــــــــت از نکب  نیس

  

فی طلب الحوائج بشـرف النفـوس ذوی االصـول الطیبـة فانهـا عنـدهم اقضـی  علیکم -الخرب الخامس و العشرون
  : وهی لدیهم ازکی

  بیت
ـــــــب حـــــــاجتی کـــــــه خـــــــواهی کـــــــرد  طل
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــاکرت باش ـــــــــــــــد و پ   بگزارن

  

ـــــریف  ـــــس ش ـــــاک و نف ـــــب از اصـــــل پ  طل
 حاجــــــــت از آنچنــــــــان طبــــــــاع لطیــــــــف

  

  :للعاقل فی کل عمل انسان -الخرب السادس و العشرون
  بیت

 قــــــــلهــــــــر عمــــــــل را چنــــــــان کنــــــــد عا
  خـــــــــوب باشـــــــــد عمـــــــــل وگـــــــــر دروی

  

ـــــــان  ـــــــل احس ـــــــدر آن عم ـــــــود ان  کـــــــه ب
 باشــــــد او فــــــیض بخــــــش و نفــــــع رســــــان

  

  :یبلغ الصادق بصدقه ماال یبلغه الکاذب باحتیاله -الخرب السابع و العشرون
  بیت

ـــــــــــر ـــــــــــه و تزوی ـــــــــــرا بحیل  آنچـــــــــــه آن
ـــــــــرد ـــــــــیش ب ـــــــــتگو آن بصـــــــــدق پ   راس

  

ـــــــــیش  ـــــــــوی از پ ـــــــــر دروغگ ـــــــــربد ه  ن
 پــــــس نگــــــه دار راســــــتگو بــــــی خــــــویش

  

  :المفومع القدرة جنة من عذاب اللّه سبحانه -لخرب الثامن و العشرونا
  بیت

 مــــــــانعی از عــــــــذاب حضــــــــرت حــــــــق
ــــــــــی   گــــــــــر عقوبــــــــــت تــــــــــوانی و نکن

  

 عفـــــــو بـــــــا قـــــــدرت اســـــــت ای مکـــــــرم 
ــــــــم ــــــــت ه ــــــــرا عقوب ــــــــق ت ــــــــد ح  نکن

  

  :لسان الحال اصدق من لسان المقال -الخرب التاسع و العشرون
  بیت

 هرکـــــــه کـــــــار خـــــــود از زبـــــــان ســـــــازد
ـــــــــان حـــــــــاىل هســـــــــتهرکســـــــــی را    زب

  

ـــــــــدارش  ـــــــــان مپن ـــــــــد چن ـــــــــه گوی  هرچ
ــــــــــارشِّراســــــــــت ــــــــــان گفت ــــــــــر از زب  ت

  

  :اهره طاب باطنه و ماخبث ظاهره خبث باطنهظلکل ظاهر باطن علی مثاله فما طاب  -الخرب الثلثون
  بیت

ـــــــیی ـــــــاهر ش ـــــــال ظ ـــــــاطن مث ـــــــت ب  هس
  ظــــــــاهر ار پــــــــاک و گــــــــر پلیــــــــد بــــــــود

  

ــــــــد  ــــــــان باش ــــــــني نش ــــــــا هم ــــــــزد دان  ن
ــــــــــد ــــــــــان باش ــــــــــاهر آنچن ــــــــــاطن ظ  ب

  

  :هدی من اطاع ربه و خاف دینه -لجزالحادی و الثالثونا
  بیت

ـــــــــــــید ـــــــــــــزىل برس ـــــــــــــت راه و بمن  یاف
  طاعــــــــت کردگــــــــار و خشــــــــیت دیــــــــن

  

 هـــــــــر کـــــــــه باطاعتســـــــــت و ترســـــــــنده 
 میفزایــــــــــــــــد هــــــــــــــــدایت بنــــــــــــــــده

  

  :ترک حواب السفیه ابلغ جوابه -الخرب الثانی و الثلثون



٣١ 

  بیت
ـــــــــدت چیـــــــــزی ـــــــــفیهی بگوی ـــــــــر س  گ
ــــــــی ــــــــرک کن   گــــــــر جــــــــواب ســــــــفیه ت

  

ــــــ  ــــــو ه ــــــو مگ ــــــدت ــــــو باش ــــــان نک  یچ ک
 آن جــــــــــــــواب تمــــــــــــــام او باشــــــــــــــد

  

علیکم بحب آل نبیکم فانه حق اللّه علیکم و الموجب علی اللّه حقکم االترون اىل قول  -الخرب و الثالث و الثلثون
  :»قل الاسئلکم علیه اجراً اال المودة فی القربی«: اللّه تعاىل ىل

  بیت
ــــــــاد حــــــــب آل رســــــــول ــــــــر شــــــــما ب  ب
ـــــــــی   حـــــــــب ایشانســـــــــت از شـــــــــما حق

  

 زانکــــــه آن بــــــر شماســــــت حــــــق خــــــدا 
ـــــــــس شـــــــــما  بخـــــــــدا در خـــــــــالص نف

  

  :الذکر هدایة العقول و تبصرة النفوس و الغفلة ضاللة النفوس و عنوان النحوس -الخرب الرابع و الثلثون
  بیت

 ذکـــــــــــر پروردگـــــــــــار هســـــــــــت تـــــــــــرا
  غفلـــــــــــت نفـــــــــــس آدمـــــــــــی باشـــــــــــد

  

 رهنمـــــــــونی عقـــــــــل و بیـــــــــنش نفـــــــــس 
ــــــــــر خــــــــــس ــــــــــانۀ ه ــــــــــی و نش  گمره

  

  :لکل شییء حلیة و حلیة المنطق الصدق -ونالخرب الخامس و الثلث
  بیت

ــــــاش هــــــر کجــــــا باشــــــی  راســــــت گــــــو ب
ــــــــــی دارد ــــــــــو زینت ــــــــــی ت   هرچــــــــــه بین

  

ـــــــــــت  ـــــــــــتگوی را یاریس ـــــــــــدا راس  از خ
 زینـــــــــت نطـــــــــق راســـــــــت گفتاریســـــــــت

  

  :ینبغی لمن رضی بقضاء اللّه سبحانه ان یتوکل علیه -الخرب السادس و الثلثون
  بیت

ـــــــر کـــــــه راضیســـــــت از خـــــــدا بقضـــــــا  ه
ــــــــزا  ــــــــل س ــــــــه توک ــــــــسک ــــــــود زانک   ب

  

ــــــــرد  ــــــــل ک ــــــــدا توک ــــــــر خ ــــــــدش ب  بای
 کــــــــــــــه قــــــــــــــدم در ره رضــــــــــــــا آرد

  

  :شکر النعمة امان من تحویلها و کفیل بتأییدها -الخرب السابع و الثلثون
  بیت

ـــــــل  شـــــــکر نعمـــــــت شـــــــود امـــــــان و کفی
ـــــده، خـــــدای ـــــت چـــــو کـــــرد بن   شـــــکر نعم

  

 کــــــــه کنــــــــد بــــــــیش و کــــــــم نگردانــــــــد 
ــــــــــتاند ــــــــــاز نس ــــــــــده ب ــــــــــت از بن  نعم

  

  :السخاء یمحص عن الذنوب و یجلب محبة القلوب -الخرب الثامن و الثلثون
  بیت

ـــــــــم ـــــــــب به ـــــــــخا و ذن ـــــــــه دارد س  هرک
ــــــــــــــد ــــــــــــــه دىل بکش ــــــــــــــتی هم   دوس

  

ـــــــک ســـــــو  ـــــــد ی ـــــــب او کن  آن ســـــــخا ذن
ــــــــــــخاوت او ــــــــــــنت س ــــــــــــوی خویش  بس

  

  :نعم الوسیلة الطاعة -الخرب التاسع و الثلثون
  بیت

ــــــــــو ــــــــــت وســــــــــیلۀ نیک ــــــــــت طاع  هس
ـــــــن وســـــــیله گـــــــر باشـــــــد   ای خوشـــــــا ای

  

ــــــــق و خــــــــدای تــــــــا دانــــــــ   ینــــــــزد خل
 بنــــــــــــــده را از خــــــــــــــدای ارزانــــــــــــــی

  

  :هدی اللّه احسن الهدی -الخرب االربعني
  بیت
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 گرچــــــــه از عقــــــــل و حــــــــس واز تقلیــــــــد
  آن هــــــــدایت کــــــــه از خــــــــدای رســــــــید

  

 در هــــــــــــدایت بســــــــــــی درایتهاســــــــــــت 
 آن بــــــــــــه از جملــــــــــــۀ هدایتهاســــــــــــت

  

  خاتمه
ــــود ــــری ب ــــت هج  هشتصــــد و شصــــت و هش
 آخـــــــــــر چنـــــــــــد ســـــــــــاعتی کـــــــــــه درو
ــــــــن کلمــــــــات ــــــــام آنکــــــــه ای  ســــــــبب ن

ـــــــــا ـــــــــبش ب ـــــــــام نس ـــــــــل ان ـــــــــام ک  ام
 کـــــــــالم امـــــــــام تمـــــــــام» ســـــــــلونی«آن 

ـــــــــان ـــــــــان و ب ـــــــــه اب ـــــــــم ل ـــــــــن، بعل  م
 بـــــــوده نـــــــور خـــــــدای و نفـــــــس رســـــــول
 بنــــــده داعــــــی کــــــه نظــــــم ترجمــــــه کــــــرد
  یـــــــــارب ایـــــــــن نظـــــــــم را مبـــــــــارک دار

  

 بســـــــــه شـــــــــنبه بهجـــــــــدهم ز رجـــــــــب 
 یافتــــــــه نظــــــــم ایــــــــن ســــــــخن بســــــــبب
ـــــــب ـــــــو نس ـــــــد همچ ـــــــودش بلن ـــــــه ب  پای
 علـــــــــی مرتضـــــــــی خجســـــــــته لقـــــــــب
 ســــــــــید االولیــــــــــا علــــــــــی االوجــــــــــب

ــــــــبمــــــــ  ن، بفضــــــــل لــــــــه عــــــــال و غل
 عجـــــــم از وی نصـــــــیب جـــــــوی و عـــــــرب
 بنــــــــــــــدۀ او و زو بوجــــــــــــــه نســــــــــــــب
ــــــــــــــارب ــــــــــــــدان ی ــــــــــــــان خان  ز محب

  

والحمدللّه اوال و آخراً و ظاهراً و باطناً و الصلوة و السالم علی نبیـه وولیـه و عرتتهـا اجمعـني و سـلم تسـلیماً ابـداً 
  .کثرياً
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  رسالة چهار مطلب -۶
  بسم الله الرحمن الرحیم

بخشایندۀ دانش و بینش، آفریدگار آفرینش و درود آن حضرت بر محمد مصطفی و آل او زبدۀ اهـل اختیـار و  بنام
  :بیند که در بیان مراتب طریق تفصیل بگزیندِّای سایل کریم شریف داعی در وقت سجود آن سعت نمی. گزینش

  بیت
ـــــال توســـــل جـــــویم ـــــا جم ـــــه ب ـــــی الجمل   ف

  

ــــــــره  ــــــــر بقط ــــــــدهمِّوز بح ــــــــانی ب  ای نش
  

از قلـم داعـی مسـکني از سئول چهار مطلب بود، در تسمیۀ مکتوب بهمني لفظ تلقی نمودو آنچه رقم یافت چون م
ت باالنوار االحدیه و االحمدیه و ازین آستان بلند آشیان مثل این پرتو زیارت حضرت مقدسه مرشدیه دانست حفّ

  :مصرع. نوال چه دور است و این نوع افضال
  .عدس رااین خال خلیل است چه ننگست 

  .الجرم نوشت و توانست و اللّه الهادی و المرشد
میتواند بود که مشکوة که در آیۀ کریمه فرمـوده از آبگینـۀ سـبز » اللّه نور السموات و االرض« -در نور -مطلب اول

مفروض گردد در میان آن آبگینه دیگرهم از مشکوة که جای مصباح فروزان حاصل از فتیله و روغن زیـت صـافی 
باشد و بحسب صورت آن مشکوة که درو مصباح فروزانست تشبیه بشجرۀ زیتونیه یافته باشـد هـم بشـکل و  روشن

تابد و نور الهی بامظهر او تشبیه بـآن مشـکوة یافتـه ِّهم بلون که از میان آن شجرۀ زیتونیه گوئیا ستارۀ درخشنده می
اشـارت در تشـبیه . تابیـدِّسـتارۀ درخشـنده ازو مـی باشد که تشبیه او با چراغ فروزان درو بشجرۀ زیتونة رفته بود که

بآنکه مجموع کون عالم در مظهریت نور حق تعاىل چون قندیلی از آبگینه اسـت در انـدرون آن قنـدیل از آبگینـه 
آبگینۀ دیگر، نور چراغ در آن آبگینۀ اندرونی فروزان و همۀ آبگینۀ قنـدیل بـآن نـور روشـن چنانکـه اگـر کسـی آن 

  .تشبیه دیگر در نظر آرد گوئیا درخت زیتونیست ستارۀ درخشنده ازو تابانقندیل را بحسب 
پس مراد از مشکوة عالم است که اعـالء او سمواتسـت و اسـفل او ارض و نـور الهـی چـراغ آن مشـکوة اسـت و 
چنانکه همۀ اجزای مشکوة بنور چراغ روشنسـت همـه اجـزای عـالم بنـور الهـی روشـن اسـت چـه اعـالی آن کـه 

  »اللّه نور السموات و االرض مثل نوره کمشکوة فیها مصباح«چه اسفل آن که ارض است،  سمواتست و
ــــــــــور ــــــــــه ن ــــــــــوۀ اللّ ــــــــــو در جل  روی ت
ـــــــو ـــــــاز نشـــــــد ســـــــوی ت ـــــــا ب ـــــــدۀ م   دی

  

ـــــــده دور  ـــــــو چـــــــرا مان ـــــــا از ت ـــــــدۀ م  دی
ــــــو ــــــس روی ت ــــــت ز ک ــــــان نیس ــــــه نه  ورن

  

وع عالم که قندیلست مقصـود و در تفصیل قندیل وزجاجۀ اندرون او و چراغ در زجاجه اشارتست بآنکه از مجم
انسان کامل است که از زجاجۀ اندرون آن قندیل است و هم در آن عالم داخل اسـت چـه آدم بحسـب صـورت از 
عالم است و مقصود از زجاجه نشأۀ انسان کامل که مظهر و مطلع نـور حـق تعـاىل اسـت مصـباح نـور حـق تعـاىل 

  .»المصباح فی زجاجة«
ــــت و ــــر گف ــــدا را ز ه ــــویی خ ــــه ج ــــویچ   گ

  

 خـــــــــدا را زمــــــــــرد خـــــــــدا بــــــــــازجوی 
  

تابد آن شجرۀ زیتونۀ عالم که نه شرقیست آن شـجر و ِّمرد خدای که انسان کاملست گوئی ستارۀ درخشانست که می
عالم در نفس خود متحد بجهتی نیست و روشنائی آن ستاره که انسـان کامـل اسـت نـه بخـود اسـت کـه . نه غربی

اح روشن است و قندیل بمصباح سـتارۀ نشـأۀ انسـان کامـل کـه بنـور همچنانچه زجاجه که جای مصباحست بمصب
الزجاجـة «حق تعاىل روشنی دارد و نشأۀ عالم که شجرۀ زیتونه است از آن ستاره روشن است که انسان کاملسـت، 

، نور حق که از ستارۀ محمدی تمام شاخ و برگ »کانها کوکب دری یوقدمن شجرة مبارکة زیتونة الشرقیة والغربیة
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و بنسـبت بـا » کانهـا کوکـب دری یوقـد«جرۀ کون روشن کرده بنسبت بانشأۀ محمدی نور مشاهد از شجر است ش
و . »یهدی اللّـه لنـوره مـن یشـاء«نشأۀ موسوی نار مشاهد از شجره و در هر دو مرتبه آن نور و نار سبب هدایتست 

دنـی فتـدىل فکـان قـاب قوسـني « مناسـب مرتبـۀ محمـدی صـلی اللّـه علیـه و سـلم» اواجد علی النار هدی«:قال
قلـم از ایـن مطلـب » فاخلع نعلیک انک بـالواد المقـدس طـوی«: ، و مناسب مرتبۀ موسوی علیه السالم»اوادنی

  :مصرع: بکشم که
  .در خانه اگر کس است یک حرف بس است

اک آمیختـه ای که آدم اسـت از خـِّاللّه سبحانه و تعاىل جسد خلیفه» فیه من روحی تونفخ«در نفخ  -مطلب دوم
صلصال «بمرتبۀ » با آب آفریده که آن گلست و نفوذ باد و آتش را در آن گل دخل داده و آنرا از مرتبۀ حما مسنون

رسانیده چنانچه اجزاء آن جسد از عناصر اربعـه بحکمـت و قـدرت فـراهم آورده و در او خـاک اصـل » کالفخار
و تمـام کـرده و روح اضـافی درو دمیـده و از نتیجـۀ آن گردانیده و مافیها فرع جسد و بچهل صباح الهی تخمـري ا

روح حیات در جسد سریان یافته و مالیکه را که موکالن ملک المـوت و مسـخران امـر جـربوت والهـوت انـد در 
اضافی خوانند که در خرب  تجهردار او ساخته و آن روح را از آن امداد آن جسد بقوتهای طبیعی و ارادی فرمان ب

  .»ونفخت فیه من روحی«: حضرت الهی فرموده است که از نفح روح آدم
جسـد آدم از و بريون از شرف و تعظیم اضافۀ روح بسوی آن حضرت از آن سـبب اسـت کـه آن حضـرت در آیینـۀ 

تجلی نور صفات خود عکسی افکنده و عکس از نور در جرم قابل صافی آن فایـده میدهـد کـه ازو روشـنائی بـاز 
پرتـو نـور میخواننـد چنانکـه نـور دوم باشـد صـادر از نـور اول در اعتبـار و ظهـور لـیکن تابد و آن روشنایی را ِّمی

بحسب حقیقت جز یک نور نباشد که در دو مرتبه تابانست بنسبت با مفیض که حضـرت حـق اسـت نـور اسـت و 
 بنسبت با آیینۀ جسد آدم عکس نور و از جهت سریان حیات ازو در جسد آدم روحیست الهی مفاض ازو مضـاف
باو و چنانچه نور اثر او روشنائی باشد عکس نور نیز اثر او و روشنائی باشد و آن اثر که هم نور است نور حیـوة و 
علم و ارادت و قدرت و سمع و بصر و کالم است، پس هر نور که آثار او بالفعل نه این صفات باشد نه نور الهـی 

  . الهی است حامل صفات سبعه است و روح اضافیست چون معلوم شد که روح آدم که روح اضافی
بدانکه چنانکه صفات سبعۀ الهی قایم بذات الهی است، صفات سبعۀ انسانی قایم بروح اضافیسـت و بقـاء روح 
انسانی بعد از خراب بدن از آنست که او عکس نور صفات الهی است و عکس نور بنسبت با محل قابل کـه درو 

چون محل قابل خراب شد و از قبول آن عکس باز ماند عکس رجوع بـاز افتد ظاهرست و آثار او ظاهر و ِّباز می
سوی نور یافت تا دیگر بار که محل قابل که از قبول افتاده بود و خراب شده بحالت قبول باز گردد و روح اضافی 

امـا  بآثار خود ظاهر شود و حشر جسد موعود است مشهود آید و بعد از مفارقت روح آثار تدبريی او منقطع باشد
آثار برزخی اواىل الحشر باقی بود و محل آن آثار بتوسط عالم برزخ بعض اجزاء عالم است بحسـب مناسـبات آن 

اند ابدان متالشیۀ ارواح مفارقـه بحسـاب مناسـبات وزایـران قبـور را بـا ِّاجزاء با آن روح مفارق و داخل آن اجزاء
واح انسانی خواه که متعلق با بدان باشند یا مفارق کـه اند معامله بتوسط عالم برزخ باشد و ارِّاصحاب آن مزوران

از آن رو که همه عکس نور صفات حضرت حقند هرگز از نور صـفات او منقطـع نشـوند و در الزمـان و المکـان 
  مستغرق معیت حضرت الهی باشند

  بیت
 نزدیـــــــک دىل کـــــــه بـــــــا معـــــــانی باشـــــــد
  آثـــــار صـــــفات تســـــت بـــــا جـــــان رهــــــی

  

ـــــو جـــــاودانی باشـــــد  ـــــا صـــــفت ت  جـــــان ب
 زان زنــــــــده بــــــــآب زنــــــــدگانی باشــــــــد

  



٣۵ 

عزیـز اقـرب بـر سـه نوعسـت؟ قـرب مکـانی و قـرب . »ونحن اقرب الیه من حبل الوریـد«: در قرب -مطلب سوم
در قرب مکانی شـاید کـه قریبـان در دو مکـان بیکـدیگر نزدیـک باشـند چنانچـه دو همسـایۀ . جانی و قرب ربانی

شاید که در یک مکان نزدیک بهـم باشـند چنانکـه دو شـخص دیوار بدیوار ولیکن دیوار در میان حجاب باشد و 
در یک مجلس پهلوی یکدیگر لیکن لباس در میان حجاب باشد و شاید که دو شخص زن و شوهر حالل در یک 
جا بخواب باشند و حجاب در میان بعض اعضاء ایشان باشد و ازین نزدیکرت شاید کـه دو چیـز در یـک مکـان بـا 

جزا و لیکن حجاب در میـان آن دو چیـز شـکل و طبیعـت هـر دوباشـد چنانکـه بـرف و هم آمیخته باشند بحسب ا
عسل و ازین نزدیکرت شاید که حجاب شکل در میان نباشد و لیکن حجاب طبیعت باشد چنانکه آب و گالب بهـم 

باشـد آمیخته و شاید که دو چیز با هم در یک مکان باشند که پی هم نتوانند بودوحجاب در میان اختالف وصفی 
چنانکه هیوىل و صورت که در وصف جوهریت متحدند و در وصف حالیت و محلیت مختلف و چنانکـه عـرض 
و جوهر که در قیام به و بغريه و حالیت و محلیت مختلفند و بباید دانست که در مکان بودن صورت بتبعیت هیوىل 

حق تع بابنده ازین ابـواب نیسـت  است و در مکان بودن عرض به تبعیت جوهر، قرب مکانی تا اینجاست و قرب
انـد بـا صـالت یـا بـه ِّکه بیان رفت چه مفروض آنست که در میان اشیاء مذکوره قرب مکانیست و آن اشیاء مکانی

  :غنی استتتبعیت و حق تعاىل از مکان مس
  بیت

 تــــــو بــــــا مــــــائی ولــــــیکن در مکــــــان نــــــه
ـــت ـــکلی هس ـــران مش ـــه هج ـــت و ن ـــه وصلس   ن

  

ــــــیّ  ــــــیممع ــــــم از آن ــــــی ه ــــــم و ب ــــــا ه  ن ب
ــــــیم ــــــالم از آن ــــــن ع ــــــرگردان دری ــــــه س  ک

  

  :مصرع. معیت روحانی حکم بر قرب اقرب از قرب مکانی میکند
  .قرب جانی چو بود بعد مکانی سهلست

  :اندِّو آنکه گفته
  بیت

ـــــی ـــــیش من ـــــی پ ـــــا من ـــــی و ب ـــــر در یمن   گ

  

ــــــی  ــــــی در یمن ــــــی و بــــــی من  ور پــــــیش من
  

معیـت روحـانی اسـت و دو روح کـه بـا هـم  مراد از آن قرب جانی است که مستلزم نفی معیت جسمانی و اثبـات
ح وباشند اگر فرض بساطت روح نکنیم قرب مکانی منفی نباشد و بر فرض تجـرد روح از مـاده قـرب میـان دو ر

جز بحسب معیت در وصف یا حضور قوتی از قوای احاطی مثل عقل یا خیال متصور نیسـت و حجـاب میـان آن 
فلت و زهولست و اگر تخالف اوصاف نباشـد یـا صـفت محبـت دو روح که مانع قرب باشد تخالف اوصاف و غ

المـرء «: جامع آید و ذهول و غفلت بمحبت زایل گردد چنانکه حضرت رسالت پناه ختمی محمـدی میفرمایـد کـه
انیست که بعد درو متصـور نیسـت هر آینه قرب جانی حاصل باشد و دیگر اقرب ازین قرب قرب رّب» مع ان احب

بتضاد و تخالف و صف یا زوال صفت محبت و طریان ذهول و غفلت زایل میتواند بود چه در قرب جانی معیت 
ربانی معیت اگر معیت وصفی اسـت و صـفت علـم احـاطی قـدیم و محبـت ازلیسـت و معلـوم از علـم و در قرب 

  .یاد و محبت ازىل زایل نمیشودِّاحاطی قدیم تخلف نمی
ابل زوالست اقرب باشد و اگر در قرب ربـانی معیـت ذاتـی پس قرب ربانی زایل نگردد و هر آینه قرب روحانی ق

چون ذات حـق تـع نـه جسـم اسـت و نـه جسـمانی و نـه » بکل شی محیطاً ]کان[واللّه «مفروض باشد بمالحظۀ 
عرض و نه جوهر و نه مرکب و نـه بسـیط مسـتند معیـت اوبـا موجـودات عـالم نـه بحسـب جمعیـت و عرضـیت و 

باشد بلکه معیتی بود بوصف امکانی از جانب آن حضرت بلکه معیتی باشد  جوهریت و ترکیب و بساطت مستنده
بحســب وجــود قــدیم واجبــی و احــدی کــه اگــر وجــود ممکنــات را فــرض زوال افتــد او و غنــاء او زایــل نشــودو 
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همچنني زایل نگردد، پس اگـر موجـودات باشـند  تاقتضائیت او استناد موجودات را که مستلزم وجود موجوداتس
شند و او با موجودات و اگر نباشد خود او هست موجود بوجـود واجبـی واحـدی تعـاىل شـأنه و جـل فـی با او با

  .»کل شی هالک اال وجهه له الحکم و الیه ترجعون«: الوجود سلطانه و له المثل االعلی فی قوله
نباشـد کـه  پس اینجا رفع معیت و زوال موجودات مستنده بذات واجب از یکدیگر تخلفی ندارد مگـر موجـودات

حق عاىل با موجودات نباشد و اال تا فرض وجودشان کنند معیت الزم باشد توانـد بـود کـه بنـده را حبـل الوریـد 
نباشد و بنده باشد و زنده نباشد و نتواند بود که حکم بر وجـود او رود و بوصـف حیـات یـا بوصـف ممـات وىل 

واجبست پس واجب تعاىل نسبت با بنده کـه  حق تع متصف بوصف وجود تواند بود چه قیام وجود ممکن بذات
ممکن الوجودست نزدیکرتسـت بـاو از رگ جـان او ازو جـدائی توانـد بـود کـه همچنـان حکـم بـر وجـود او رود 
بوصف ممات و اگر فرض کنند که واجب تع از و جدا باشد که قیام وجود بنده نه باو باشد بنده موجود نباشـد نـه 

اگر موجود باشد بـی قیـام وجـود او بواجـب تعـاىل بنـده را وجـوب وجـود بوصف حیات و نه بوصف ممات که 
حاصل باشد و به بیان برهان عقل و نشان عیان کشف مقررست که تعدد واجب الذات محالسـت، پـس اگـر قیـام 
وجود بنده بذات واجب نیست بنده نیست و معیت که مستلزم وجود واجب تـع بابنـده اسـت مرتفـع اسـت و اگـر 

ام وجود او بذات واجب تعاىل ثابت است که مستلزم معیت واجب است، الجرم چون معیت واجب بنده هست قی
تع مستلزم وجود بنده است و عدم حبل الورید بنده مستلزم عدم او نیسـت واجـب تـع بـه بنـده از حبـل الوریـدش 

نباشـد و فـرض نمیتـوان اقرب باشد که حبل الورید را از و جدا فرض میتوان کرد که موجود باشد، و اگرچـه زنـده 
کرد که حق تعاىل که قیام وجود بندۀ ممکن باوست با وجود اتصاف بنده بوصـف امکـانی از بنـده جـدا باشـد و 

  ».بک احیی و بک اموت و الیک المصري«.بنده موجود باشد
  بیت

 مگــــــــــر ذرات را خورشــــــــــید ذاتســــــــــت
ــــــــــد ــــــــــرض وجــــــــــود ذره افت   اگــــــــــر ف

  

ــــــی ذات  ــــــی خورشــــــید ب ــــــد ن  کــــــه ذراتن
 بـــــــــا خورشـــــــــید ذراتبـــــــــود البتـــــــــه 

  

حب و محبت را تفاوتی در ملول؟ نیست و محبت عبارتست از میـل » یحبهم و یحبونه« -در حب -مطلب چهارم
بارادت و ذوحیات را این صفت تواند بود و اگرچه در حیات حق تعاىل و حیات بنده اخـتالف بقـدم و حـدوث 

 و محبت بندۀ مستقیم االیمان، چه محبـت حـق واقع است در آیت کریمه توافق است میان الزم محبت حق تعاىل
تعاىل بندۀ مستقیم االیمان حق تعاىل را مستلزم استحسان امـور بنـده اسـت و محبـت بنـدۀ مسـتقیم االیمـان حـق 
تعاىل را مستلزم رضاء او بقضاء حق تع و تخالفی میان استحسان و رضا نیست و محبـت چـون باشـدیت متصـف 

این صفت که عاشق است همواره نظر در بقاء وجود و لـوازم وجـود معشـوق و گردد عشقش خوانند و موصوف ب
فناء وجود و لوازم وجود بخود دارد و این معنی در شأن بندۀ مستقیم االیمان بهر دو نظـر صـحیح اسـت در شـأن 

حـق حق تع جز در اعتبار اول که مالحظه بقاء وجود و لوازم وجودبندۀ مستقیم االیمان باشد صحیح نیسـت پـس 
تع در محبت بندۀ مستقیم االیمان نظر به بقاء بنده داشته باشد و بندۀ مستقیم االیمان در محبت حق تع نظر بفناء 
خود و ارادت از جانبني که حق تع خواهد که بندۀ فانی را ببقای خود باقی گرداند و بنده خواهد که همواره بقـای 

ین معنی را عشق خوانند چنانکه از ضمن کالم سابق من او در بقای حق مستهلک باشد اگرچه صحیح است که ا
  .حیث التلویح مستفاد است

اما ادب آنست که عشقش نخوانند و شوقش گویند تا بی توقیف اضافۀ صفتی بجانب حق تعاىل نرفته باشد قـال 
ذلة علی المؤمنني اعزة یا ایهاالذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی اللّه بقوم یحبهم و یحبونه ا«: اللّه تع

  ».علی الکافرین یجاهدون فی سبیل اللّه و الیخافون لومة الئم ذلک فضل اللّه یؤتیه من یشاء و اللّه واسع علیم
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  شعر
  اجدالمالمــــــــة فــــــــی هــــــــواک لذیــــــــذه

  

ــــــــــوم  ــــــــــی الل ــــــــــذکرک فلیلمن ــــــــــاً ل  حب
  

و جـاء فـی » .آمنـوا اشـد حباللّـهن ومن الناس من یتخذ من دون اللّه انداداً یحبونهم کحـب اللّـه و الـذی«وقال تع 
توافق محبت حق تـع و بنـدۀ » .االطال شوق االبرار اىل لقائی و انی الشد شوقاً الیهم«: القدسی منه جلت کلمته

مستقیم االیمان اقتضای آن کند که بنـده در راه رضـای حـق تـع چنـان قـدم تیـز نهـد و بشـوق تمـام روی بمیقـات 
و گـوش هوشـش در ازاء آن از حـق تـع » .وعجلت الیک رب لرتضی«: الش گویدمناجات آرد که کلیم وار زبان ح

من اقرب اىل شرباً تقربت الیه ذرعاً و من تقرب اىل ذرعاً تقربت الیه باعاً و من تقرب اىل باعـاً اتیتـه هـر «: شنود
بنده مشتاق . »ییا ایتها النفس المطمئنة ارجعی اىل ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی و ادخلی جنت» «.ولة

  :لقا باشد و گوید
  بیت

  اگـــــر دیـــــدار ننمـــــایی و جنـــــت را بیـــــارایی

  

 بـــرای هیـــزم جنـــت کشـــند از روضـــه طـــوبی را 
  

  :گوید» .ولعبدی ماشاء«: فرماید
ـــــاین مـــــژده گـــــر جـــــان فشـــــانم رواســـــت   ب

  

 کـــــه ایـــــن مـــــژده آســـــایش جـــــان ماســـــت 
  

  :ولیکن» .للّه فیهما رایت شیئاً االورأیت ا«: گوید» .فانظر ماذا تری«: فرماید
  بیت

ــــــدۀ مــــــن ــــــد دی ــــــرا تابددی   جمــــــال روی ت

  

ــــی  ــــدنِّنم ــــده را دی ــــن اشــــک دی ــــوانم ازی  ت
  

الیزال العبد یتقرب اىل بالنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت له سمعاً «. دید مبني مرا بني چه من دیدۀ توأم: فرماید
کـه محبـت موسـوی مشـرب بوراثـت حضـرت اینجا تقرب بنوافل نتیجـه آن دهـد . »و بصراً فبی یسمع و بی یبصر

  ».قل ان کنتم تحبون اللّه فاتبعونی یحببکم اللّه«: اند کهِّمحمدی احمدی مشرب گردد که مصطفی را فرموده
پس بروایت ولویة و علویة از اشارت نبویه مصطفویة دریابد که ان اللّه یحب العبد الفنت الثـواب چـه معنـی دارد و 

لیغفرلک اللّه ما تقـدم مـن «رسد و با وجود مرياث » اذا حب اللّه عبداً لم بضرء ذنبه« چندان ترقی کند که بمرتبۀ
ازو هرگز چیزی صادر نشود که رضاء حق تع در آن نباشـد تـا ذنبـی بـود بنسـبت بـا او بلکـه تـا » ذنبک و ما تأخر

بوصف الهی نهـد  مرضی در خاطرش خطور نکند چه جای آنکه پیوندد و از مقام محبوبیت قدم در کوی اتصاف
وکـذلک اوحینـا الیـک روحـاً «خرب دهد و بروح اضافی کـه » اللّه نور السموات و االرض«و بنور الهی از مشهد 

رسـاند و محبـت صـادق را مسـتحق » ونحن اقـرب الیـه مـن حبـل الوریـد«زنده کند و طالب را بقرب » من امرنا
ز حق شنوده باشد و هـر کـس کـه او را بینـد حـق را گرداند، پس هر کس که ازو شنود ا» یحبهم و یحبونه«خلعت 

  :دیده باشد و هر کس که متابعت او کند متابعت حق کرده باشد، الجرم بزبان حق شکر حق ازو مؤداشود و گوید
  ».الاحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک«

و ورثته لکرام و علیهم السالم اىل یوم  والحمدللّه اوال و آخراً ظاهراً و باطناً و الصلوة علی محمد المصطفی و آله
  .القیام و سلم تسلیماً ابداً کثرياً
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  رسالة المسمی بدر البحر - ۷
  .و المعانی علیک التکالن و بک الثقةیا مفیض الخري 

بالتماس درویشی، چند کلمه در لطایف توجیه و تأویل فرمودۀ مرشد القلـوب و مقلـع النفـوس الشـیخ فریـد الـدین 
  :اللّه سره نوشته میشود این بیت را کهعطار قدس 

ــداری ــه دی ــا جمل ــا همــه کفرســت و دری   لــب دری

  

ـــا ورای کفـــر و دیـــن باشـــد  ـــیکن گـــوهر دری  ول
  

  .آمني. حق تعاىل زبان ما را از زلل و کالم ما را از خلل نگاه دارد
  بیت

  لــب دریــا همــه کفرســت و دریــا جملــه دینــداری

  

ـــا ورای کفـــر و دیـــن باشـــ  ـــیکن گـــوهر دری  دول
  

توجیه مشروع درین بیت فی الجمله این تواند بود که مراد از لب دریا طبع آدمیست گـاهی کـه هـیچ شـرعی قبـول 
نکرده است و بهوای خود و مقتضای ادراک نـاقص خـود هرچـه میخواهـد میکنـد و هرچـه میخواهـد میگویـد و 

د که تصدیق انبیا بحشر و نشـر و تکـالیف زید و طبیعی میمريِّنهایت این مرتبه آنست که نعوذ باللّه آدمی طبیعی می
نمیکند و بسیارا که درین مرتبه نیز دهری میشود که تصدیق وجود صانع عالم نمیکند و بدایت این مرتبه آنست که 
یکی بت پرست میشود و یکی ستاره پرست و یکی آتش پرست و همچنني عنصرپرسـت و نبـات پرسـت و حیـوان 

ت این مرتبه که طبع شرعی قبول نکنـد همـه کفرسـت و طبـع اسـت کـه سـاحل و پرست و بیشک از بدایت تا نهای
و اما مراد از دریا عقل آدمیست چون شرعی قبول کرد و در تکالیف تصـدیق انبیـا کـرد و . خشکی و لب دریاست

بدایت این مرتبه از تصدیق اولیات نبوتست مثل نبوت آدم و شـیث تـا اوسـاط مثـل نبـوت ابـراهیم و موسـی و تـا 
اخریات مثل نبوت عیسی و حضرت مصطفی و درین مرتبه همه دینداریست تا آدمی زمانی دریافت که اشـرف از 
زمانست و دین اسالم که اتم ادیانست و خاتم رسل که اکمل و افضل پیغمربانست و مـراد از گـوهر دریـا کـه ورای 

بعد ازین نشأه و این تکلیف کـه کفر و دین است حاصل طبع و شرع و حس و عقل است و آن معاد آدمی است، 
آن در خانۀ عمل نیست و خانۀ اعتقاد بلکه در خانۀ جزاست پس آنجـا نـه کفرسـت و نـه دیـن چـرا کـه نـه کسـب 

  .پس طور معاد ورای کفر ودینست. اعتقاد و عمل بداست و نه کسب اعتقاد و عمل نیک
  بیت

  لب دریـا همـه کفرسـت و دریـا جملـه دیـن داری

  

ـــ  ـــیکن گـــوهر دری  ا ورای کفـــر و دیـــن باشـــدول
  

بدان ایدک اللّه که فطرت آدمـی گنجـائی بسـی معـانی لطیفـه و اسـرار شـریفه دارد خاصـه فطـرت اربـاب ذوق و 
هـای ایشـان ِّخوانند که نزدیک اسـت کـه حصـر اختالفـات نکتـهِّای که ایشانرا صوفیه میِّاصحاب معرفت و طایفه

و علـم و کشـف و ذوق و معرفـت خـویش سـخن مريانـیم و نمیتوان کردپس هر کس را بقدر خود وادراک و عقـل 
باعتبار آن سخن و آن منزل که سخن ازو میگوئیم نامی پیدا میکنیم و ازینجـا یکـی را صـاحب ریاضـت و سـلوک 
خوانند و یکی را اهل وجد و حالت و دیگری را صاحب مقامات و دیگر را صاحب معرفت و دیگـر را محقـق و 

وحد بلکـه اسـامی متقاربـه از حـد بـريون اطـالق بایـد چنانکـه سـالک و مرتـاض را دیگری را محب و دیگر را م
ای چنـني دان و ایـن فقـري ِّصاحب اعمال و مجاهده و صاحب قصد و مسافر و امثال ذلک خوانند و در هـر مرتبـه

  :درین بیت هفت نمط کالم ازهفت طبقۀ این روندگان بگوید و بر سبیل انمودج و آن زمان
  بیت

 عشــــق اســــت چــــو آنجــــا برســــیاســــتاد تــــو 
  مصــــــــرع: اگــــــــر مــــــــرد قابــــــــل باشــــــــد

  

 او خـــــود بزبـــــان حـــــال گویـــــد چـــــون کـــــن 
ــــی چــــه کارســــت ــــن معن ــــدن دری  ســــخن ران
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پس فرضاً درنمط اهل ریاضت و سلوک گـوئیم توانـد بـود کـه لـب دریـا سـلوک و ریاضـت باشـد و آن همـه دیـن 
طبیعـت نسـبت دارد و نـه از جـنس اعمـال و داریست و گوهر دریا معارف و مشاهدات و معاینات باشد و آن نـه ب

  .سلوکست و گرچه از طمع و سلوک ظاهر شده است پس ورای کفر و دین باشد واللّه المرشد
  بیت

  لــب دریــا همــه کفرســت ودریــا جملــه دیــن داری

  

ـــا ورای کفـــر و دیـــن باشـــد  ـــیکن گـــوهر دری  ول
  

لیدیسـت کـه موجـب یقـني و مفیـد کشـف شاید که درنمط اصحاب و جد وحال گویند که لب دریـا علـم و عمـل تق
و عناد درین مرتبه کفر اسـت و دریـا . نیست، پس تصدیقی حقیقی بر آن مرتتب نشود و همه ابا و عناد باشد و ابا

جمله دین داریست و گوهر دریا که لذت احوال و استغراق زمان وجدست ورای کفر و دین است کـه آنجـا تغیـري و 
  .گنجد و نه بیان وضوح و تصدیق نشان معنوی واللّه الهادیِّقلیدی میتمیز نیست پس نه علم و عمل ت

  لب دریـا همـه کفرسـت و دریـا جملـه دیـن داری

  

ـــا ورای کفـــر و دیـــن باشـــد  ـــیکن گـــوهر دری  ول
  

در نمط اهل مقامات گویند لب دریا همه احوال غري راسخه است که سـبب فـرتت بـاطن اسـت از اسـتقامت و تـا 
نشود اطراف و جوانب آن چه داند، پس انقالب احوال نـه مفیـد اطـالق تـام اسـت شخص مستقیم در یک حال 

پـس همـه سرتسـت و » کلما اضائت ماحوله ذهب اللّه بنورهم و ترکهم فی ظلمـات الیبصـرون«همچون برقی که 
همه کفرست و دریا مقاماتست که احوالیست کـه در نفـس انسـانی راسـخ شـده اسـت و صـاحب مقـام بـآن همـه 

و گوهر » واشرقت االرض بنورربها«جوانب دیده است و دل بر یک نور و یک اشراق ایستاده است که  اطراف و
ایست که نه علـم و عمـل ِّدریا که کمال مردست که مرتتب بر احوال غري راسخه و احوال راسخۀ او شده است حلیه

م و العمل و الحـال و المقـام التصف لیس بعل«تنهاست و نه حال و مقام تنها و نه منحصر درین مجموع، بلکه 
  .واللّه اعلم» .بل هو حلیة ذات الصوفی

  بیت
  لب دریـا همـه کفرسـت و دریـا جملـه دیـن داری

  

ـــن باشـــد  ـــا ورای کفـــر ودی ـــیکن جـــوهر دری  ول
  

ور در نمط اهل معرفت توان گفت که لب دریا همه اصطالحات و عباراتست که ناچـار هـرکس معـروف و معلـوم 
د و تفاوت اصطالحات و عبارات سبب اختالف افهام شود و یک معنی روشـن درصـد پـرده خود بعبارتی ادا کن

مستور گردد واین سرت االکفر عالم معرفت نیست و دریا جملـه دیـن داریسـت کـه مقصـود از همـۀ اصـطالحات و 
یچ انـد و هنـوز هـِّعبارات هرچه گفتندو چندانک تا قیامست بگویند یک مقصودسـت کـه همـۀ عبـارات درو گفتـه

اند و همه درو گنجیده و همه از وجهی راست و قبول است و همـه سـرتها اینجـا کشـف اسـت و همـه ِّگویی نگفته
ولیکن گوهر دریا که اطالق وجود و تنزیـه حـق اسـت از قیـود نفـی و  تعبارتها عني مقصود پس همه دین داریس

ر همۀ عبارات عالم و اصـطالحات در اثبات و سرت و کشف و عبارت و مقصود البته ورای کفر و دین است که اگ
بیان حق بگوئی و مقصود از حق معلوم نشود، همه کفر افتد نه ایمان و اگر از همه مقصود دریابی و حق از همـه 
عبارتی و همه اصطالحی بشناسی و ایـن دیـن داری باشـد و بـدانی کـه بکنـه نرسـیدی داد مطلـق اسـت وز همـه 

  .واللّه الغالب. ریا و کفر و دین استبگوهر رسیده باشی که ورای ساحل و د
  بیت

  لب دریـا همـه کفرسـت و دریـا جملـه دیـن داری

  

ـــن باشـــد  ـــا ورای کفـــر ودی ـــیکن جـــوهر دری  ول
  

و از نمط اهل تحقیق توان گفت که لب دریا نطق آدمی است و دریا وجود و گوهر دریا ادراکات دل و نطق چون 
پـس همـه کفرسـت هرچـه بزبـان . لزم سرت و کفر این عالم استفهم بعضی از آن موقوف بر بعضی است دایم مست

  :اندِّآمد بزیان آمد و گفته



۴٠ 

  بیت
  شــــروع در غرضــــی کــــان بحاصــــلی نرســــد

  

ــــــــاکردن  ــــــــروع ن ــــــــه ش ــــــــار درو ب  هزارب
  

و وجود چون اظهر اشیاست و حواء که ازو بگویی و خواه که نگوئی معروف و مشهود و عارف و شاهد و مصدق 
و تمامی و غایت مراد و مقصد همه است، پس همـه دیـن داریسـت و شـهود اویـی سـخن  و مدد و کمال و نهایت

آیـد و بیـان نمیتـوان کـرد ورای ِّهمه دین حق و شرع غري مقطع است و گوهر ادراکات دل چون برهـی بزبـان نمـی
س کفرست و چون الطف مراتب وجودست گوئیا نه ازوجود است که ثمر اگرچه از شجره اسـت و بپایـه ممتـاز پـ

  .واللّه اعلم. ورای این وجودست ودین داری مراتب او
  بیت

  لب دریـا همـه کفرسـت و دریـا جملـه دیـن داری

  

ـــن باشـــد  ـــا ورای کفـــر ودی ـــیکن جـــوهر دری  ول
  

در نمط اصحاب محبت شاید گفت که لب دریا که همـه کفرسـت مبـادی عشقسـت کـه همـه مالمـت اسـت ورد و 
انکار عذال و وحشت و تغري عاشق و دریا که همه دین داریست استغراق محبـت اسـت و رسـوخ در آن کـه بهـیچ 

دین است وجود معشوق و گردد و گوهر دریا که ورای کفر و ِّکند و از دین عشق برنمیِّوجه سخن غريدرو اثر نمی
ومن لم «وصال اوست که لذت آن بهیچ نسبت ندارد ونه از جنس مالمت عاذل است ونه از جنس سلوک عاشق 

  ».یذق لم یعرف واللّه یقول الحق و هویهدی السبیل
  بیت

  لب دریـا همـه کفرسـت و دریـا جملـه دیـن داری

  

ـــن باشـــد  ـــا ورای کفـــر ودی ـــیکن جـــوهر دری  ول
  

د توان گفت که لب دریا همه کفرست که مراد تعینات وجود است که پوشانندۀ صرافت وجودند در نمط اهل توحی
و دریا جمله دینداری که مراد اسماء و صفات وجودند که بایشان وجه وجـود کـه ظهـور اوسـت میتـوان شـناخت ا 

ض از اعیان کـه قبول احاطت وجود وظهور وحدت و کثرت توان کرد و دین داری حقیقی اینست و اگرچه این غر
تعینــات وجودنــد حاصــل اســت امــا چــون مالحظــۀ تعینــات بنســبت عــدمی بیشرتســت و وصــف حــدوث الحــق 
تعیناتست و وصف قدم الحق اسماء و صفات درو عدم و نسبت عدمی خفاست که تعبري ازو بکفر میتـوان کـرد و 

و کفـر را بتعینـات گفـنت و دریـا و در قدم و نسبت قدمی ظهـور کـه تعبـري از آن بـدین داری میتـوان کـرد لـب دریـا 
دینداری باسماء و صفات انسب مینماید و فی الجمله سخن را وجوه است و صروف، هیچ درویش باید که دعوی 
حصر سخن نکند چرا که آنجا که عالم توحیدست مقام جمع اضداد است و صـد کـس شـاید کـه بعکـس یکـدیگر 

ک کل است و نیز توان گفت کـه احـدیت جمـع گـوهر ایـن صد نکته بگویند و گوهر دریا وحدت صرف و استهال
افتد که نفی و اثبـات و کفـر ِّدریاست که بعد از غواصی بحر اسماء و صفات آن گوهر بدست دل معاین مشاهد می

و دین و نیک و بد و ظهور و بطون و بروز و کمون همه درو متصورست و جمع اضداد همه و با همه و هیچ کدام 
که باین مقام در توحید رسید بکمال رسید و گوهر بدسـت آورده و سـري فـوق المراتـب و جمـع  بحسب قیدنه و هر

  .االضداد و حسب االفراد حاصل کرد و اللّه اعلم
  .وقت مجال مالحظۀ عبارت و تزیني کالم نداشت و بحکم آمد این کلمات نوشته شد مفید مقصود باد

ه رب العـالمني و الصـلوة واسـالم علـی خـري خلقـه و مظهـر لطفـه و الحمدللـّ» درالبحر«تمت الرسالة الموسوم به 
  .محمد و آله اجمعني
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  رسالۀ شجریة - ۸
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

باللّه و توکلی علیه و اسأله یعصمنی بمحبة المصطفی صلی اللّه علیه و سلم عن موجبات السخط و دخـول عوذی 
داعی مسکني بعد از خرابی قریـۀ ابرقـوه بواسـطۀ . مد للّه رب العالمنيالنار و هو العزیز الغفار الکریم الستار و الح

ته بـاالنوار ضای که دیده بود بر سبیل نذر نیت داشت که دیگر بار بزیارت حضرت مقدسۀ طاوسیه حفت روِّواقعه
ه اسـت القدوسیه خود را مشرف گرداند تا در سنۀ ثمان و ستني و ثمانمایة که عمر او به پنجاه و هشت سـال رسـید

کشـیده در تفسـري رزق » والصـافات«امنیت تحقق یافت و در اثناء اقامـت کـه بتـذکري مشـغول میشـد و رو بسـورة 
عزیزی که بفهم معانی قـرآن از اقـران خـویش امتیـاز . معلوم بهشتیان و اکل شجرۀ زقوم دوزخیان سخن میگذشت

بخشید التماس نمود که ِّمجلس را روح مییافته حسن الخلق مرضی الطور محمود الخصال و گاهی بحضور پرنور 
  .ای چند مرقوم گرددِّاز سخنان درویشانه که گذشته کلمه

  بیت
  چکـــــــــــنم گـــــــــــر ننویســـــــــــم رقمـــــــــــی

  

ـــــــــــی  ـــــــــــارادت قلم ـــــــــــرانم ب ـــــــــــا ن  ی
  

  .ملتمس مبذول داشته شروع افتاد و اللّه المستعان
ومت ناخوشی، پـس ای دوست ظل طوبی قسمت نوریانست و اکل زقوم نصیب ناریان، طیابت خوشی است و زق

انسان بسبب نفـس امـاره در آن عـالم ناخوشـی بینـد و بسـبب نفـس . از اشتقاق هر یکی صفت آن در توان یافت
مطمئنه خوشی پس چون ثمرۀ نفس مطمئنه در آن عالم خوشی است نفس مطمئنه طوبی دان و چون ثمـرۀ نفـس 

دارالقرار، جنت عدن، داراالقامة، : شت استبهشت ه. اماره در آن عالم ناخوشی است نفس اماره را زقوم خوان
جنت نعیم، دارالسالم، جنت المأوی، دارالخلد، جنت فردوس که اعلی علیـني اسـت و سـقف او عـرش الرحمـان 

او هشت مرتبه کرسی و فلک زحل و فلک مشرتی و فلک مـریخ و  تاست چنانکه عرش مرتبۀ نهم باشد و از تح
  .فلک قمر فلک شمس و فلک زهره و فلک عطارد و

در بهشـت طـوبی . دارالبوار، بادیه، حطمه، سعري، جهنم، سقر، جحیم که اسـفل السـافلني اسـت: دوزخ هفت است
حـرف اول . رسته و بهشتیان همه در سایۀ او آسوده باشند و در دوزخ زقوم، دوزخیـان را همـه شـکم ازو پـر باشـد

ات رسـد و حـرف اول زقـوم را در جمـل هفـت پـس بهشـتی از نتـایج آن بتعینـ. طوبی را در جمل نـه عـدد اسـت
طوبی نفس مطمئنه باشد و از شاخهای او نه شاخ بیـان کنـیم، . عددست الجرم دوزخی از نتایج آن بتعینات رسد

های او هفت شاخ بیـان کنـیم مشـتمل بـر هفـت ِّمل بر نه صفت و زقوم نفس اماره باشد و از شاخهتهر شاخی مش
نفس اماره از اصـل طبیعـت در خـروج اسـت و نفـس مطمئنـه از . شارت باشدصفت و آن بیانها بزبان اصحاب ا

نیت خري اسـت و خیـال حـق و فعـل حسـن و خلـق : های نه گانۀ طوبی نفس مطمئنهِّشاخه. اصل شریعت در بروز
  .طیب و حسن ظن و محبت موىل و شوق لقاء او و ذوق معرفت اسماء و صفات او و انس با نور وحدت او

صفات نه گانه از شاخ نیت خري نفس مطمئنه، نیت ترک انتقام از دشمن است و نیت ترک انتزاع : سالکان گویند
  .حق از خصم و نیت صرف روزگار بصالح و نیت ترک قلع و قمع و خاندانها و نیت ترک قصد مردم ببدی

ال انقطـاع از صفات نه گانه از شاخ خیال حق، از طوبی نفس مطمئنه، خیال زهدست و خی: ارباب احوال گویند
خالیق و خیال ترک لذات جسمانی و خیال خدمت بندگان خدای و خیال ترک آنچـه شـهرت درو باشـد و خیـال 
احیای مراسم اولیاء گذشته و خیال حریت از هر مرتبۀ اعلـی کـه باشـد و خیـال طلـب مشـاهدۀ حـق تعـاىل بچشـم 

  .بصريت درونی و خیال ادراک صحبت اولیاء علی اختالف مراتبهم
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صفات نه گانۀ شاخ فعل حسن، از طوبی نفس مطمئنـه، طلـب حـالل اسـت و تـرک حـرام و : ل مقامات گوینداه
ترک اصرار بر صغایر و توبه از کبایر و اداء حقوق اللّه و حیا از فعل ناالیق و عذر از بیباکی در امور و تـرک مـاال 

  .یعنی
مطمئنه، قناعت است و خاىل داشنت سینه از کینه  صفات نه گانه از شاخ خلق طیب، ار طوبی نفس: عارفان گویند

و خوش کردن خاطر با همه چه دوست و چه دشمن و خود را از همه کس کمرت دیـدن و تواضـع بـا ادنـی مـردم و 
  .و تقوی و اغاثت ملهوف بذل مقدور بر خلق خدای و اعانت بر برّ

طهـارت و پارسـائی و امانـت و دیانـت و  صفات نه گانه از حسن ظن، از طوبی نفس مطمئنه ظن: محققان گویند
  .نظر پاک و وعدۀ راستست و صداقت اخوان بسوی امت محمد مصطفی صلعم

صفات نه گانه از شاخ محبت موىل، از طوبی نفس مطمئنه، ترک محبت زن و فرزند و زر : اصحاب محبت گویند
معلوم میشـود چـون در » زین للناس« و اسپان مخصوص و گلۀ گوسفند و گاو و شرت و کشت باشد که از آیت کریمۀ

آنها مالحظۀ شهوت نفس باشد نه مالحظۀ حقوق شرع و استحسان عقـل، دیگـر تـرک محبـت بـدن فـانی دیگـر 
ترک محبت هرچه بحظ نفس راجع شود نه همـني اختیـار محبـت حـق تعـاىل باشـد، مشـتمل بـر امضـاء لـوازم آن 

رضـا بقضـا مقـارب مشـاهدۀ همـه چیـز بقـدر سـابق آن  محبت که از آن جمله است شکر نعمت و صـرب بـر بـال و
  .حضرت بالذت وىل ازموارد تجلیات جماىل و جالىل او تا محبت مفرط گردد و عشق شود

صفات نه گانه از شاخ شوق لقا از طوبی نفس مطمئنه طلـب اسـت و قـدم نهـادن و جـد و سـعی : موحدان گویند
و سوز سینه در روز و نیاز دل در شب و در هیچ لحظه خاىل از نمودن و دیده از پی مطلوب بر همه جائی گماشنت 

محبوب خود نبودن با آه آتشني و گریۀ خونني و از آن ترسیدن که مبادا در هجر بمريد و امید بسـنت کـه البتـه بوصـل 
  .خواهدرسید

عرفـت صفات نه گانه از شاخ ذوق معرفت اسـماء و صـفات از طـوبی نفـس مطمئنـه ذوق م: صاحبان ذوق گویند
صـفت عنصـریت و معـدنیت و نباتیـت و حیوانیـت و جنیـت و : مظاهر تجلیات اسـماء و صفاتسـت بـه نـه صـفت

  .ملکیت و انسانیت و صفت صور کیانی و صفت صور رحمانی
اول آثـار از یـک : صفات نه گانه از شاخ انس با نور وحدت از طوبی نفس مطمئنه نه چیزسـت: مستغرقان گویند

چهارم صفات مختلفـه را . سوم اسماء متعدده را یک مسمی شناخنت. فعال از یک فاعل دیدندوم ا. مؤثر دانسنت
ششـم جمـع . پنجم آثار و افعال و اسماء و صفات را تعینات یک وجـود فـرض کـردن. عني یک ذات تصور کردن

تبـاری را از هشـتم امـور اع. هفتم نسب و اضافات را امور اعتباری انگاشـنت. تعینات را نسبت و اضافات شمردن
نهم کثرت را چنان دریافنت که وجـود مطلـق کـه حـق واحدسـت بوحـدت مطلقـه نـه واحـد . وجه کثرت عدم گفنت

بسبب کثرت صفات از یک ذات یا واحدی بحجاب جمع صفات یک ذات را اوست کـه یکسوسـت ایـن کثـرت 
قیومیـت الیـزال در تجلـی که عني وحدت اوست در مراتب اولیت و آخریت و ظاهریت و باطنیت و بدیمومیت و 

  .»هواالول و االخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شی علیم«:است و 
نیـت شرسـت و : شاخهای هفت گانۀ زقوم نفـس امـاره: چون تسعیات طوبی مزبورست سبعیات زقوم مزبور گردد

  .خیال باطل و فعل قبیح و خلق خبیث و سوء ظن و محبت فاسده و عقاید ردیه
نیت استیالست بر وجه غري مشروع و نیت تصرف در امور بغـري حـق و نیـت : یات نیت شر گوینددر سبع -سالکان

صرف روزگار بفسق و نیت بطالت و کسالت در ضروریات دیـن و دنیـی و نیـت مزاولـه بـدع و اهواونیـت تضـییق 
  .احوال بر مردم و نیت ایذای اقران
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ست و خیال کسب جاه و خیـال حـظ نفـس و خیـال خیال جمع مال ا: سبعیات خیال باطل: صاحب حاالن گویند
مشابهت با اولیاء حق و با وجود شیم اعداء حق و خیال وضع جدید از برای شهوت و خیال رفع طور قدیم هم از 

استعداد مرتبه و حصول مایحتاج مرتبـه و طـالع موافـق : برای شهرت و خیال ختم بودن مراتب با و بی چهار چیز
  .رتبه را بکار آیدمطلوب و علم جبلی که م
ارتکاب مناهی است و اصـرار بـر مالهـی و اجهـار فسـق و عـداوت : سبعیات فعل قبیح: اصحاب مقامات گویند

  .اهل صالح و تضییق حقوق خالق و خالیق و نقض عهد مشروع و مباهات بر امور نامرضی
  .و بخل حرص است و حسد و بغض و حقد و عجب و تکرب: سبعیات خلق خبیث: گویند ]عارفان[

ظن شرب خمرست بـربادر مسـلمان بقرینـۀ فـرح غالـب و : سبعیات سوء ظنی که اکثر واقع میشود: محققان گویند
ظن اکل حشیش بقرینۀ حمرۀ عني و ظن زنابقرینۀ گذار کـردن در کوچـۀ خرابـات و ظـن لواطـه بقرینـۀ نظـر بسـوی 

محل و ظـن عـداوت از کسـی کـه سـخن بخـوش  امارد و ظن قمار بقرینۀ تلف لباس و ظن سرقه بقرینۀ تردد نه در
  .آمد او نگوید
حب متاع دنیی است و حب اهل دنیی و حـب سـتایش سـتایندگان او را و : سبعیات محبت فاسده: محبان گویند

حب تعني و شهرت و اگرچه در ابواب صـالح باشـد و حـب آسـایش نفـس و اگرچـه باختیـار تجـرد بـود و حـب 
  .ۀ علمی از برای غلبه و استیالمداخلت باحکام مجارات و مباحث

اعتقاد حلول است و اعتقاد اتحاد و اباحت و الحاد و زندقه، اعتقاد تأثري : سبعیات عقیدۀ فاسده: گویند نموحدا
این بود بیان تسعیات شجریۀ طوبی که نفـس مطمئنـه اسـت از روی . دهربی خالق و اعتقاد تأثري طبیعت بی صانع

کـه نفـس امـاره اسـت و نفـس عبارتسـت از مصـادر افعـال اگـر آن مصـدر افعـال اشارت و سبعیات شجریۀ زقوم 
قوتیست با طبع آنچه حرکت ببالندگی میکند حرکتی بی نقله و آن چیز را آگـاهی از خـود هرگـز نیسـت یـا صـفت 
 زندگی او را ثابت باشد نفس آن متحرک نباتیست و اگر آن مصدر افعال قوتیست باطبع آن چه حرکت او بی نقله
و با نله میباشد و حرکت او هم طبیعی میباشد و هم ارادی که الزم آگاهیست از خود که مستلزم صفت زندگیسـت 
نفس آن متحرک حیوانیست و اگر آن مصدر افعال قوتیست مقارن آگـاهی ذی حیـات نـه قـایم بطبـع ذی حیـات 

ت که از لوازم طبع ذی حیاتسـت بلکه طبع ذی حیات محل تأثري اوست و تأثر ذی حیات ازو بواسطۀ قوتی چندس
که آنها مصادر حرکات طبیعیه و ارادیۀ ذی حیاتند و اثر مرتتـب بـر تـأثري او درک جزویـات اشیاسـت ذوحیـات را 
بتوسط قوتی چند که از لوازم طبع و حیات اوست و در ک کلیات اشیاء او را بتوسط قوتیست مقارن قوای مذکوره 

و قـوای طبیعیـه و ارادیـه اگـر افعـال او موافـق استحسـان  بتوسط حواسفایض از حضرت الهی و درک جزئیات 
عقل و شرع است نه موافق میل طبع نفس قدسـی اسـت و اگـر افعـال او بحسـب انقیـاد شـرع صادرسـت نفـس 
مطمئنه است و اگر افعال او بحسب حکم شرع و میل طبع صادرست نفس ملهمـه اسـت و اگـر آنچـه ازو صـادر 

ت و بر آن صدور خود را مالمت میکند نفس لوامه است و اگر صادر ازو در شرع مـذموم شده نه موافق شرع اس
پـس . است و شارع آن را سوء فعل خوانده است و او را بر آن مایل است و در تحت آن مغمور نفس اماره اسـت

  .نفس که قوتیست مصدر افعال بحسب صدور فعل اسامی پیدامی کند
ت رسته و نفس است که زقوم است و در دوزخ رسته، نفـس اسـت کـه چـون نفس است که طوبی است و در بهش

صدور فعل آن صدور فعل ازو ظل طوبی است و اگر صدور او مدد نقصان ناقص است اکل زقوم اسـت چنانکـه 
آب نیل در زمانی خاص و حاىل خاص بنسبت باقبطیان چون بود و بنسبت با سبطیان آب نفس اگـر زقـوم اسـت 

 است و اگر طوبیست ظل او راحت ساکنان خلد برین است، اگر نفس طـوبی اسـت در ظـل او بر اورؤس شیاطني
و انـواع سـکینه در » فواکـه و هـم مکرمـون«سالکان را اجناس اطمینان که فواکه دل ایشان است حاصـل اسـت 
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ض باشـارت و اصـناف اذواق روحـانی فـای» علی سرر متقـابلني«هاشان ثابت که آرام ایشان بر آنست بنشان ِّسینه
و عنـدهم «: و اطـوار جلیـات بیاضـی وسـوادی جمـاىل و جـالىل وارد بتلـویح» یطاف علیهم بکـأس مـن معـني«

و اگـر نفـس زقـوم اسـت بـر او رؤس الشـیاطني اسـت کـه وسـاوس و » .قاصرات الطرف عني کانهن بیض مکنون
انهم ألکلـون منهـا فمـالئون منهـا فـ«: هواجس امور نافرجام است و هواپرستان اندرون خود از آن پرمی کنند برمز

  :اگرچه اسرار تنزیل تأویلی است که خامۀ داعی برین نامه نقش میکند الهامی مريسد که» البطون
  بیت

 منــــــــویس دال چــــــــه مینویســــــــی اینهــــــــا
  بـــــــرهم نزنـــــــی ز رفـــــــع پـــــــرده زنهـــــــار

  

ـــــــا  ـــــــان کینه ـــــــند ناتمام ـــــــو بکش ـــــــز ت  ک
ـــــــــا ـــــــــذاهب و رســـــــــوم دینه ـــــــــد م  تقلی

  

  .الصلوة و السالم علی خري خلقه محمد و آله اجمعنيوالحمدللّه رب العالمني و 
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  الرسالة المسمی باسوة الکسوة - ۹
وفق عبادة المقتدین بسنة نبیـه البینـة الخـتم لرعایـة االداب و مـا فیـه الخـري و الصـواب و الصـلوة  الحمدللّه الذی

علی آله الخـرية اربـاب االلبـاب و  والسالم علی المصطفی سید الرسل و االنبیاء اول من کساء اللّه خرقة الخلقة و
  .الرضوان علی صحابته الذینهم اهل الهدایة المستمرة من بعده اىل القیمة یوم الجزاء و الثواب

بـود و ِّبعضی از اهل ارادت که در طریق استفادت از هـر بـاب عـادت حسـنۀ ایشـان تمسـک بکلمـاتی الیقـه مـی
ای چنـد بنویسـد کـه در آن اهـل ِّکـه در شـأن لـبس کسـوت کلمـهالتماس از داعی اىل اللّه محمود الحسنی نمودنـد 

ای و سه فصل و خاتمـه و تسـمیه ِّطریقت را اسوتی باشد اجابة لمسئولهم این سطور مزبور گشت مشتمل بر مقدمه
اسـأل اللّـه ان یاقربهـا بـاالخالص و االختصـاص و اللّـه الملهـم المرشـد و هـو الموفـق و . یافت به اسوة الکسـوة

  .المعني
آنچه بندۀ مکلف میپوشد باید که حالل باشد او را تصرف در آن واتخاذ آن، پس غصب نباشـد و بـوجهی  -قدمهم

شرعی از ماىل که نه حرام بود خریـده باشـند یـا تملـک آن کـرده باشـد، بعطیـت و تحفـه یازکـاة و صـدقه یـا هبـة 
ابریشم باشد مگر فرآویـز آن مـادام کـه در که مردان پوشند حرامست که از یاتملیک یا مرياث یا التقاط و هر لباس 

آن اسراف نکنند و در حدیث آمده است که آن فراویز از دو انگشت تجاوز نکند و اگر قمـاش از پشـم یـا ابریشـم 
دن آن جایز باشد بشرط آنکه ابریشم بوزن زیادت نباشـد و بایـد کـه لبـاس از يبافته باشند یا ریسمان با ابریشم پوش

ارند و غرض از پوشیدن لباس سه چیزست ضرورت شرعی یا ضرورت بشری یا زینتـی کـه از برای عبادت پاک د
لوازم مروت است؛ ضرورت شرعی سرت عـورت باشـد و ضـرورت بشـری دفـع گرمـا و سـرما و زینتـی کـه از لـوازم 

فقـر و مروتست آن باشد که هر کس الیق حال خود اختیار لباسی کنند، غنی مناسب حال غنا و فقري مناسـب حـال 
  .خواص الناس و اوساط و عامه مناسب احوال ایشان

پس الیق آن بود که خواص مثل سادات و مشایخ و مواىل در لباس و وضع و رنگ آن زی مناسـب داشـته باشـند 
اجر و مزارع و بزاز همچنني و عامه چنانکه سوقه، مثل عطار و بقـال و قصـاب و نـانوا و تواوساط الناس چنانکه 

و هرگـاه مـردم همچنـني مناسـب حـال درپوشـند و صـافیانرا نیـز مناسـب . شعرباف و جواله و خیـاطمحرتفه، مثل 
آنست که زی خاص داشته باشند و اقرب آنست که نسبت ایشان بصوف است تا ایـن طایفـه نشـانی ظـاهر داشـته 

د که هرزی و لباس کـه باشند که بآن شناخته شوند چه بنشان باطن هر کس ایشان را نتواند شناخت و در جمله میبای
طبقات صوفیان اختیار کنند بدعت سیئه نباشد و مطابقۀ حال در آن مرعی باشد و در فصول ثلثه مناسـب آنچـه در 

  .واللّه الملهم. مقدمه گفته شد سخنی چند مرقوم خواهدگشت
لبـاس التقـوی ذلـک خـري  یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباساً یواری سـواتکم و ریشـاً و«: قال اللّه تعاىل -فصل اول

ان علیا اشرتی ثوباً بثلثة دراهم فلما لبس قال الحمدللّه «: و عن ابی مطر قال» .ذلک من آیات اللّه لعلهم یذکرون
هکذا سمعت رسول اللّه صلی اللّه «: ثم قال» .الذی رزقنی من الریاش ما اتجمل به فی الناس و اواری به عورتی

کلوا و اشربوا و «: عن عمره بن شعیب عن ابیه عن جده قال قال رسول اللّه صلعم علیه و سلم و یقول رواه احمد
  .رواه احمد والنسائی و ابن ماجه» .تصدقوا و البسوا مالم یخالط اسراف و المخیله

  بیت
 ای بنـــــــی آدم کـــــــه نـــــــام تســـــــت نـــــــاس
 تــــــــا تــــــــن و عــــــــورت بپوشــــــــاند تــــــــرا

ـــــــ ـــــــافتی عـــــــز و جـــــــل تزین  از حـــــــق ی

ــــاس  ــــن لب ــــام اســــت از حــــق ای ــــو انع ــــر ت  ب
ــــــــــاندترا ــــــــــک بنش ــــــــــت نی ــــــــــا بزین  ت

ـــــد  ـــــاس«زان ش ـــــاس لب ـــــل» الن ـــــا مث  اینج
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ـــه ر ـــی ک ـــی بین ـــیکن چـــون هم ـــکر م ـــش  تاس
 یــــــــک از زینــــــــت نیفتــــــــی در خیــــــــالل

ــــــت ــــــی اس ــــــر کس ــــــی را ه ــــــتني و دامن  آس
ــــــه کــــــه جــــــایز داشتســــــت  شــــــرح آن جام
 هرچـــــه باشـــــد پوشـــــد، ار صوفیســـــت مـــــرد
  گـــــر بـــــود کربـــــاس نـــــی صـــــوفی بـــــر او

  

 جامــــــه و مــــــال و جمالــــــت از خداســــــت
ــا چنــني جامــه و جمــال )؟(کــه کــه  چــون مــن ب

 )؟(بی سرف تـا کـوع و تـا کعـب آن بـس اسـت
 هرچـــــــه باشـــــــد مـــــــرد فـــــــایز داشتســـــــت
ـــــرد ـــــرم و س ـــــر گ ـــــاس به ـــــا کرب  صـــــوف ی
ــــــــر او ــــــــوفی ب ــــــــد ی ــــــــف میکن  و او تکل

  

ازار و ردا و قمـیص : اند بدانکه لباس اعم است از هرچه پوشندِّبعد از شرائطی که بحسب شریعت در لباس گفته 
ني و نمد و شمله و تاج و طایفـه و عـرقچني و هرچـه بـاالی ته و نیم تنه و فرجی و قبا و عبا و چقه و پوسرد جبّو گ

اند هر طایفه کـه بشـیخی ِّاما طوایف و فقرا که میبوده. آن بندند و میان بند و موزه و کفش و نعلني همه لباس باشد
انـد بعضـی ِّبسـتهِّتاج میبوده است و آنچه بر باالی تاج می اند ایشانر ا نوعی از خرقه وِّاز اهل خرقه منسوب بوده
انـد و بعضـی ِّاند و بعضی آنچه از پنبه بوده اسـت و بعضـی رنـگ سـفید یـا سـیاه میداشـتهِّهمه از پشمینه میداشته

اند مثل رنگ سبز و ِّرنگی که پشم و ریسمان از خود داشته بحسب خلقت و بعضی رنگی از رنگها اختیار میکرده
بـوده اسـت چـه در دوخـنت آن و چـه در ِّاند و در وضع خرقه و تاج ایـن اخـتالف مـیِّیب الوان میکردهبعضی ترک

  :اند که فرموده استِّثان در کتاب اللباس از پیغمرب صلی اللّه علیه و سلم روایت کردهفراویز و عصابه و چون محّد
بعضـی . ص خرقـه و تـاج کردنـدمشایخ از بـرای الحـاق مریـدان بجانـب خـود تخصـی» من تشبه بقوم فهو منهم«

اند و آن وضع مرقـع اسـت وبعضـی چنانکـه ِّدوختهِّچنانکه اویس قرنی میکرده است رقعه رقعه بر خرقه و تاج می
اند و بعضی چنانکه ابویزیـد بسـطامی گـاه رقعـه رقعـه از دو ِّپوشیدهِّابراهیم ادهم بخیه بر خرقه و تاج کشیده و می

اند و بعضـی فراویـز ِّپوشیدهِّید و گاه از بخیه کشیده سفید یا کبود محض میرنگ با بخیه جمع میکرده کبود و سف
اند و بعضـی از رنگـی دیگـر و بعضـی خـود ِّاند و عصا به بر تاج میدوختهِّنهادهِّاز همان رنگ بر باالی خرقه می

کبـود  اند چـه خرقـه و چـه تـاج و بعضـی سـیاه وِّپوشیدهِّرنگ بنسبت با سلطان آفاق الشیخ المرشد ابواسحاق می
و منسوب الیه در خرقـه و تـاج نـه همـني مـذکوران . اندِّبنسبت بسوی تاج العارفني سیدی احمد کبري اختیار میکرده

اند و اگـر دریـن ِّه تتبع کردهاند و مریدان ایشان بحسب تشبِّّها داشتهِّاند و بس، بلکه بزرگان بسیار از اولیا زّیِّبوده
  :عیار خرقه و تاج مبارکست او را و بزرگی فرمودهتشبه و تتبع اخالص قرین حال باشد و فقر م

  بیت
ــــــــد ــــــــرف کن ــــــــاء ص ــــــــی فن ــــــــر یعن  فق
ـــــــارت تمـــــــام گشـــــــت تمـــــــام   چـــــــون عی

  

ـــــــــار  ـــــــــرا تمـــــــــام عی ـــــــــب ت  نقـــــــــد قل
 تـــــــاج بـــــــر ســـــــر نـــــــه و علـــــــم بـــــــردار

  

و اگر بی اخالص باشد و غرض نه تشبه خالص بود بلکه شهرت یا رعنایی با تعصب یا امتحان مردمی یا طمعی 
  .ن غرض او گرفته باشد و خرقه و تاج در طریقت و بال صاحب است و اللّه مقدر النجاةو یا تخیلی دام

انـد ودر الـوان آن ِّای در وضع خرقه و تاج و کمر و میان بند و سـایر لباسـی کـه اختیـار کـردهِّهر طایفه -]فصل دوم[
نجم الـدین کـربی قـدس  نظری دارند و از پري خویش در آن باب سخنی و شیخ المشایخ صاحب السلسلة المنتهیه

ه رسالۀ پارسی درین باب نوشته است که هر وضعی در خرقه و تـاج و هـر رنگـی بایـد کـه بـازاء چـه معنـی اللّه سرّ
باشد و در وضع گریبان و آستني و چاک و دامن و ترک و عصابه سخنان مناسب لطیف فرموده اگر کسـی تفصـیل 

کند و چنانکه ابوالجناب شـیخ نجـم الـدین فرمـوده الیـق خـود ابواب لباس فقر و تصوف خواهد از آنجا مطالعه 
  .عمل نماید
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د مجتمع است اگر بمطابقۀ احوال با آن نسبت اشتغال مینماید سخن عّدتوداعی فقري را چون نسبت خرقه بحسب 
شـبه دراز میشود و مختصر مطول میگردد پس بنای مطابقت و مناسب بر تاج و خرقه مینهد که در اصل آن تتبع و ت

بآستان بلند آشیان حضرت سید السادات و اوىل السعادات قطـب آخرزمـان سـلطان اهـل تحقیـق و عرفـان مظهـر 
تجلیات سبحات اله نور الحق و الحقیقة و الدین شاه نعمة اللّه دارد و درین تشبه داعی بر آنسـت کـه آن حضـرت 

بلبس پشمینه دون آنچه از ریسمان بافته باشد اند از اقتدا بسنت سنیۀ حضرت مصطفویه صلعم که مقید ِّبر آن بوده
یا عکس نباشد و در لون نیز همچنني، اما بحسب رسم مشایخ از برای مزید رغبت طالبان سر کـوی سـعادت چـون 

نمـد  الـف حضرت مقدسۀ شاهی نوری قدس طوره منسوبان بارادت خـود را نمـد و تـاج دوازده تـرک و شـمله و 
ان سلوک در زمان شباب چند روزی از بـرای نفـس مقـدس خـود ترتیـب تـاج پـنج اند اگرچه در اوِّروانه میداشته
  .اند سخن مناسب آن بباید گفت و دیگر سخن آنچه شایع شدهِّترک فرموده

اما تاج پنج ترکی را با وجود نسبت بخمس آل عبا و مضاهات حضرات خمسه که مراتـب وجـود را شـامل اسـت 
که تاج دوازده ترک بآن مناسبت مختار شـده باشـد کـه اسـرار مراتـب  احتیاج بتوضیحی در مناسبت نیست و شاید

ه وضـع آمـده اسـت کـه حضـرت رسـالت پنـاه  وجود راجع به سر اثناعشر یاتست و لهذا در حدیث جابربن عبداللـّ
 محمد صلعم فرموده که اول چیزی که خدای تو آفرید نور پیغمرب تو بود ای جابر و دوازده هزار سال او را در مقام
قرب بداشت و دیگر فرمود که دوازده هزار سال در مقام محبت و دیگر دوازده هزار سال در مقام خـوف و دیگـر 
دوازده هزار سال در مقام رجا و دیگر دوازده هزار سال در مقام حیا و فرمود که درین مقام از تاب نظـر الهـی آن 

ارواح انبیـا از آن قطـرات نقـش وجـود بسـت و  نور غرق کرد و صد و بیست و چهار هزار قطره ازو فرو چکیـد و
فرمود که بعد از آن نور را دوازده هزار سال در دوازده مقال عبادت مشغول پرسـتش خـود گردانیـد و آن مقامـات 

کرامت و سعادت و هیبت و رحمت و رأفت و علم و حلـم و وقـار و سـکینه و : اند برین تفصیلِّحجب عزت بوده
و » والسـماء ذات الـربوج«ازده برج بمقتضـی ورود واین دوازده حجابست ظهور د صرب و صدق و یقني و مطابق

مشهور سنه نیز دوازده است و ساعات هریـک از شـب و روز دوازده و الفـاظی کـه دالنـد بـر اصـول عـدد دوازده 
سـایر العـرتة ل انسان که ایشانرا نقباء گویند از ائمه معصومني صلی اللّه علی النبی و علـیهم و است و اشخاص کّم

اجمعني و دیگر اولیاء اللّه همچنني دوازده است و اثنا عشـریات را در وجـود و ظهـور بسیطسـت کـه ایـن مختصـر 
اج شاهی بوداکتفـا بهمـني مـذکور تمتحمل تفصیل آن نیست و غرض بعضی از آن چون مطابقۀ ترک دوازده گانه 

چیزی از مألوفـات باشـد تـا ترکهـای تـاج مناسـب تـرک  مريود و اگر پرسند که هر ترکی را باید که مناسبت با ترک
  مصرع: اند که سالکان تارک را از چار ترک گزیر نباشدِّصاحب تجرید باشد گوئیم مشایخ گفته

  ترک مالو ترک جاه و ترک راحت، ترک خویش
  .مرتبۀ مبتدی و متوسط و منتهی: سه مرتبه مفروض استو در هر ترکی 

اما سخن نمد غالف مجموعۀ انسانیست که بمطالعـۀ . این سخن تاج بوده. زده باشدو باین اعتبار چار در سه دوا
آن معرفت جهان خدا و خدای جهان حاصل میشود یا غالف آیینۀ وجود آدمی است که نمایندۀ صورت تجلیـات 

گاهی بود چون عارفان بیکدیگر رسند در برابر آیینه آرند و این » المؤمن مرآة المؤمن«حضرت الهی است تا بسر 
  .که کمال یکدیگر را معتقد باشند که اگر انکار از طرفی باشد ابراز آیینه نباید کرد

  بیت
  هــر جــا کــه بینــی زاهــدی آیینــه در کــش در نمــد

  

 هر جا که بینی شـاهدی چـون آینـه پیشـش نشـني 
  

بمالحظۀ آن باشـد کـه نقطـه آرند و فلا نمد و نقطۀ تاج از آن ترتیب میکنند تواند بودکه ِّو از آستني نمد که فرو می
اشارت . اشارتست بوحدت حقیقی که مراتب اثناعشریات عددی بآن راجع است و فلا نمد چون گرد تاج میگردد
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بدایرۀ عالم است که گرد مظهر آن نقطۀ وحـدانی برآمـده اسـت و آن مظهـر سـردار ممکنـات آدم اسـت الیـزال از 
ور میکند و ازو بعالم مريسد و نقطۀ دیگـر ظهـور میکنـد و از نقطۀ وحدت فیضی باو مريسد و نقطۀ دیگر درو ظه

نمد برازای آنست، این بـود انـدکی از بسـیار مناسـبت تـاج دوازده  الفبندد که ِّآن نقاط سه گانه الفی صورت می
  .ترک و نقطه و فلا نمد

  بیت
ـــــــرس ـــــــا پ ـــــــاهی از م ـــــــاج ش ـــــــبت ت  نس
  ســــــــــخن ســــــــــراگر بجــــــــــان شــــــــــنوی

  

ــــــــا بســــــــر ســــــــخن محــــــــیط شــــــــوی   ت
 خن بســــــیط شــــــویهمچــــــو جــــــان ســــــ

  

داعی اىل اللّه که این مسکني محرر باشد باشارت غیبی ازروحانیۀ حضرت مقدسۀ نوریه شاهیه حفـت  -فصل سوم
منزلته باالنوار االلهیة عصابه بر دوازده ترک از وجه رسم دوازده درز بخیه کشیده افزود و در هـر قماشـی و لـونی 

و دوازده حرف کلمـۀ » ال اله اال اللّه«بمطابقت دوازده حرف کلمۀ  که اتفاق این تاج ازو افتد این رسم باز نمود
محمد رسول اللّه و بمناسبت نقطۀ کلمۀ تاج باتوحید کلمۀ طیبه و هرچـه بـر آن بندنـد از فلا نمـد و شـمله و عمامـه 
ت همه بمطابقۀ دایرۀ اسالم با رعایت سنت سنیۀ محمدیـه مصـطفویه علیـه الصـلوة و السـالم و حـدیث آن حضـر

و بـر آسـتني . »علیکم بالعمایم فانها سیماء المالئکة وارخوهـا خلـف ظهـرکم«: صلی اللّه علیه و سلم که فرمود که
تمد از خرقه که باشد از هر جنس و هر رنگ از روی آستني و صلۀ افـزود برسـم عطفـی بنشـان فوقیـت دسـت پـري 

ؤمنني علی بن ابیطالب بید حضرت رسالت پناه مرشد بر باالی دست بیعت مرید بمطابقۀ تسلسل منتهی از امريالم
ان الذین یبایعونک «: سید المرسلني ابی القاسم محمدبن عبداللّه بن عبدالمطلب الذی قال تعاىل فیه و انزل علیه

و داللت برین معنی میکنـد کـه در تسلسـل گفتـه شـد آنچـه حضـرت مقدسـۀ » انما یبایعون اللّه یداللّه فوق ایدیهم
  :ایدفرمِّنوریه می

  بیت
  گـــــــر محمــــــــد نهــــــــان شــــــــد از دیــــــــده

  

ــــــــــــه آشــــــــــــکارا شــــــــــــد   نعمــــــــــــة اللّ
  

اللهم بارک فی ایدی من تشبثوا باذیال النبوة المصطفویة والوالیة المرتضویة بالبیعـة الثانیـة القائمـة واجعـل هـذه 
  .اللّه السلسلة متصلة باقیة دائمة و وفق المریدین ان یفتحوا آذانا داعیه فیسمعوا ماینادی به الداعی اىل

  بیت
ــــــــله ــــــــن سلس ــــــــت آی دری ــــــــت بدس  دس
ـــــــود روی ـــــــر خ ـــــــان بس ـــــــدمی ک ـــــــر ق  ه
ــــــد ــــــردی رس ــــــه بم ــــــر ک ــــــود ه ــــــرد ش   م

  

ــــــه  ــــــل چل ــــــه از چ ــــــرد ب ــــــر م ــــــک نظ  ی
ـــــــــدروی ـــــــــک روی ب ـــــــــه اگـــــــــر نی  واللّ
ـــــــدردی رســـــــد ـــــــک آن دل کـــــــه ب  ای خن

  

ال باید که صفت ایشان مرنج و مرنجان باشد و بمکارم اخالق موصوف باشند و بمحاسن اقوِّدرویشان می -خاتمه
و افعال و احوال معروف و در بند حجت نباشند و در تاج و خرقه مضایقۀ رسم مطابقه با خوش آمد خـود نکننـد 

  :تا از فقر و درویشی برخوردار گردند و باید که بازار آزار درنوردند و اال غريت باطن مردان بزبان تقریع گوید
  بیت

ــــــد ــــــه ندادن ــــــرا خرق ــــــق ت ــــــه عش  در خانق
  عاشــــق صــــادقصــــد خرقــــه بســــوزد بــــدمی 

  

 از مـــــرده دىل در پـــــی ایـــــن کهنـــــه پالســـــی 
ــــی ــــق لباس ــــه العش ــــه ک ــــنم خرق ــــد چک  گوی

  

و خود قارع سخن حضرت شاه قطب عالم پناه نورالحق و الدین نعمة اللّه در مثل این نصح و ارشاد کافیسـت کـه 
  :میفرماید

  بیت
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ـــــی ـــــاش درویش ـــــد و ب ـــــوش و کمربن ـــــا بپ   قب

  

 چــه حاصــل اســت ازیــن تــاج و خرقــه و عســلی 
  

از روی انصیف رسم تاج و فلا نمد و خرقه از هرچه باشد نسبت با اهل ارادت وضعیست زاجر صـاحب خرقـه از 
  .غفالت عالم با آنکه بداند که مراد اللّه تعاىل از مرید ایمان و اسالم و عبادت و معرفت است

  نظم
ـــــــراد ـــــــا حـــــــق را م ـــــــدیم و ز م ـــــــا مری  م
 پــــــس نشــــــان و رســــــم مــــــا توحیــــــد بــــــه

ـــــــد و  ـــــــا ز توحی ـــــــات ـــــــه م ـــــــم خرق  ز رس
 وحـــــی ســـــوی یـــــک پیمـــــرب بـــــوده اســـــت
ـــــــان ـــــــد ه ـــــــل بیاویزی  کـــــــای شـــــــما غاف
ــــــد ــــــاد آوری ــــــرا ی ــــــد آن م ــــــو بینی ــــــا چ  ت
 الجــــــــــرم داعــــــــــی ز بهــــــــــر انتبــــــــــاه
 وانــــــــدر آن حــــــــرف شــــــــهادت در نظــــــــر
  ای خـــــــــــــدای عـــــــــــــالم آرای خبـــــــــــــري

  

ـــــــــد اســـــــــالم وداد  ـــــــــا توحی ـــــــــت ب  هس
ـــــــتبه ـــــــا مش ـــــــر م ـــــــر ب ـــــــا نگـــــــردد ام  ت
 بـــــــــاز یـــــــــاد آریـــــــــم از یـــــــــاد خـــــــــدا

ــــه ــــو ک ــــت گ ــــه بام ــــت ک ــــوده اس ــــق فرم  ح
 از پــــــــــی نــــــــــامم بخرقــــــــــه ریســــــــــمان
ــــــه غافلیــــــد ــــــن عالق ــــــمابی ای ــــــون ش  چ
 از عصــــــــــابه و تــــــــــرک و درز آرد کــــــــــاله
ـــــــرب ـــــــردد بیخ ـــــــدم نگ ـــــــق یک ـــــــا ز ح  ت
 عفـــــــو کـــــــن غفلـــــــت ز مـــــــا و دســـــــتگري

  

  .و الحمدللّه اوال و آخراً و باطناً و ظاهراً و صلی اللّه علی خري خلقه محمد و آله اجمعني الطیبني الطاهرین
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  تاج نامه -۱۰
  بسم الله الرحمن الرحیم

ـــــــوی و درود مصـــــــطفی  حمـــــــد حـــــــق گ
 از شــــــریعت یـــــــک قــــــدم بـــــــريون مـــــــرو
 از شــــــــریعت مــــــــا طریــــــــق انــــــــدوختیم
ــــــــــاج مــــــــــا ــــــــــاق ت  در طریقــــــــــت انطب
ـــــــدیم ـــــــد آم ـــــــؤمن بتوحی ـــــــا م  زانکـــــــه م
 تـــــــرک حرفـــــــی زو مســـــــلمان گـــــــر کنـــــــد
 حـــــرف ایـــــن گفتـــــار بیســـــت و چـــــار شـــــد
 منطبـــــــق بـــــــا حرفهـــــــای ایـــــــن کـــــــالم

ـــــــاب ـــــــل و عص ـــــــت در اص ـــــــم اوهس  ه رس
 ویـــــن شـــــمار بیســـــت و چـــــار انـــــدر عـــــدد
 دوشـــــــهادت هســـــــت توحیـــــــد از اصـــــــول
ـــــــني ـــــــا عشـــــــر در اول  شـــــــد حـــــــروف اثن
ــــــــمر ــــــــر دو میش ــــــــوبی ز ه ــــــــرف مکت  ح
ــــــه ــــــرف ال ــــــمر ح ــــــه ش ــــــرف ال دو، س  ح
 ایـــــن عـــــدد شـــــد رســـــم تـــــرک تـــــاج نیـــــز
 منطبــــق بــــا ایــــن عــــدد شــــد تــــرک از اصــــل
 جـــــــان مـــــــن حـــــــرف محمـــــــد چـــــــارگري
ــــه اســـــت چـــــار انـــــدر عـــــدد  حـــــرف اللـّ

 دوزیـــــن شـــــهادت شـــــد حـــــروف هـــــم ده و
ـــــــا ـــــــاج م ـــــــر در ت ـــــــا عش  هســـــــت دو اثن

ــــــــ ــــــــود اثن ــــــــرک او ب  ا عشــــــــررســــــــم ت
 تـــــــا بـــــــود آنـــــــرا رســـــــومی بـــــــر عـــــــدد

ـــــــني آوردهر ـــــــاج خـــــــود چن ـــــــمِّســـــــم ت  ای
ـــه حـــرف ـــه ک ـــک نقط ـــاج اســـت ی ـــر ت ـــر س  ب
ــــــود ــــــار ب ــــــت و چه ــــــه بیس  دوده و دو گرچ
ــــــن ــــــت ای ــــــاج ماس ــــــع ت ــــــد وض  ای موح
ــــــا بگــــــري ــــــق م ــــــوش و طری ــــــا پ ــــــاج م  ت

 طریــــــقصــــــل کــــــن لیــــــک خــــــود را در تم
 اتصـــــــال از تـــــــاج باشـــــــد تـــــــاج پـــــــوش
 یــــــا ز دســــــت آنکــــــه رخصــــــت یافتســــــت
 تـــــــاج مـــــــا نتـــــــوان گرفـــــــت از دون مـــــــا
 هــــر کــــه رخصــــت یافــــت در البــــاس تــــاج

ــــــــــــی  ــــــــــــدروالی مرتض ــــــــــــر آر ان  دم ب
 ان مشــــــــومرزهــــــــا بگــــــــذار و ســــــــرگرد

ــــــــیم ــــــــت دوخت ــــــــالم از طریق ــــــــاج اس  ت
ـــــــا ـــــــد اخـــــــراج م  از شـــــــریعت کـــــــی کن
 کـــــــه مکلـــــــف مـــــــا بگفـــــــت او شـــــــدیم
ــــــــد ــــــــرت کن ــــــــد خــــــــود اب ــــــــنت توحی  گف
ــــــد ــــــار ش ــــــن گفت ــــــرد ار از ای ــــــحت ک  ص
ـــــــاج مـــــــا شـــــــد در نظـــــــام  رســـــــمهای ت
ــــو ــــاج ج ــــدد ای ت ــــدر ع ــــار ان ــــت و چ  بیس
ـــــد ـــــد اح ـــــرف توحی ـــــا ح ـــــد ب ـــــت ش  راس
 بـــــــر ســـــــر اثبـــــــات خداونـــــــد و رســـــــول

 ش همچنــــــــــنيدر دوم میــــــــــدان حــــــــــروف
ـــــــــر ـــــــــتم در نظ ـــــــــا درآری آنچـــــــــه گف  ت
ــــــــه حــــــــرف آور گــــــــواه  هفــــــــت از اال اللّ
 ایـــــن زمـــــان رســـــم عصـــــابه کـــــن تمیـــــز
 در عصــــابه همچنــــني چــــون یافــــت وصــــل
ـــــذیر ـــــني حـــــرف رســـــول ای حـــــق پ  همچن
 اســـــــــم ذات پـــــــــاک خـــــــــالق صـــــــــمد
ــــــی خــــــروف ــــــا وی عصــــــابه ب ــــــق ب  منطب
ـــــــــر رنگـــــــــی درآ  از رســـــــــوم و گـــــــــو به

ـــــم عصـــــا  ـــــه[ه ـــــر ]ب ـــــدد دارد اث ـــــن ع  زی
 ا حــــــرف شــــــهادت در عــــــددراســــــت بــــــ

 ایــــــمِّمنطبــــــق بــــــا حــــــرف ایمــــــان کــــــرده
ـــــــد بطـــــــرف ـــــــدر عـــــــدد آی  از یکـــــــی ان
 از یکــــــــی وحــــــــدت درآیــــــــد در نمــــــــود
ــــــــــا رســــــــــم راه راســــــــــتني ــــــــــق ب  منطب
ــــــــري ــــــــا بگ ــــــــرین م ــــــــني ق ــــــــم و آی  رس
ــــــــق ــــــــای رفی ــــــــاز از پ ــــــــی ب ــــــــا نیفت  ت
 تــــاج مــــا از دســــت مــــا پــــوش و بکــــوش
ــــــــر تافتســــــــت  او ز مــــــــا روی از هــــــــوا ب
 وانکـــــــه او اینجـــــــا نشـــــــد مـــــــادون مـــــــا
ـــــــــا رواج ـــــــــاج ب ـــــــــوان پوشـــــــــید ت  زو ت
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ــــــــــّد ــــــــــاج بخــــــــــش تاجــــــــــدارم  عی ت
 یـــــــا اجـــــــازت زانکـــــــه او شـــــــد متصـــــــل
 تــــــاج پــــــوش از دســــــت اهــــــل اتصــــــال
ـــــــام ـــــــا تم ـــــــاج م ـــــــات ت ـــــــت در اثب   هس

  

ــــــــار ــــــــی بی ــــــــۀ داع ــــــــازه نام ــــــــو اج  گ
 هـــــــر کـــــــه نبـــــــود متصـــــــل او را بهـــــــل
ـــــو خصـــــال ـــــن خـــــویش ای نیک  متصـــــل ک
 صـــــــحبت ایـــــــن تـــــــاج نامـــــــه والســـــــالم

  

  .بعون اللّه و حسن توفیقه و صلی اللّه علی محمد و آله اجمعني» تاج نامه«تمت الرسالة الموسوم به 
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  رسالۀ تحریر معنی الوجود -۱۱
من احرقت سطوات جربوته اجنحة االفکار الطایرة واردعت عظمة ملکوته ادلـة االنظـار  سبحان. ه ال اله االهواللّ

هو الحی القیـوم، و . قست القلوب ان قاست فی مری آیاته و انقضت العقول ان قضت بمنتهی مصنوعاته. السایره
لحسـنی و الصـلوة منـه علـی حبیبـه محمـد سـید بالحقیقة له الوجود والبقـاء هـو الـرحمن الـرحیم و للّـه االسـماء ا

دوستی درویشی که خلوص او باداعی صادق است التماس نمود که در مسئلۀ وجود بـوجهی کـه نسـبت . المرسلني
بدرویشان میکنند آنچه اعتقاد او باشد بنویسد و از حکایتی چند که در شأن ایشان میگویند و مزلـة االقـدام اسـت 

ئول آن عزیـز را غـري از بـذل مقـدور وجهـی نمیدانسـت چـه حـق او بـر خـود بسـیاری مافی الضـمري بازنمایـد مسـ
  .است امید که خایب نباشدوشناخت، شروع کرد واز حضرت حق توفیق صواب خِّمی

  .از تکلف عبارت و تصدی کنایت احرتاز مريود تا فایدۀ مبحث بی غائله وقت نظر ظاهر شود -معذرة
ایفه میگویند که وجود عني واجـب تعـاىل اسـت یعنـی یـک حقیقـت اسـت مدعای بعضی آنست که این ط -تحریر

خواهی او را وجود بگوی و خواهی او را واجب تعاىل نام نه و از اصـطالح طایفـه در اطـالق غافلنـد معـاذ اللّـه 
ای این نمیگویند نزد عقال محالست که وجود عني واجب تـع باشـد الزم چـه قسـمی از وجـود ممکـن ِّهرگز طایفه

شرعا این معنی کفرست که اگر وجود عني واجب تعاىل باشد الزم آیـد کـه واجـب تعـاىل داخـل باشـد در  است و
قسم ممکن و ممکن رااول و آخر و احتیاج و استناد و تبدل و تغري و هالک و فنا الزم اسـت و صـانع مخلوقـات 

پـس آنچـه از . ول الظالمون علواً کبـرياا تعاىل شأنه عما یقّربازین جمله و افعال این منزه است و مربا و مقدس و م
ایشان تعلل میکند که وجود عني واجب تعاىل بقید اطالق وجود نیست و تفسري اطالق نزدارباب دل نه آنسـت کـه 

اند که مالیس بخاص و عـام و کلـی و جـزوی و مطلـق و ِّعلماء رسوم و مقلدان صوفیه در کتب و رسائل خود آورده
خاص و عام و کلی و جزئی و مطلق و مقید نباشد با آنکه همه باشد بعد از قبول تحکم  مقید نباشد که هر آینه اگر

  .در اعتباری البته ممکن باشد و الحق یتعاىل عن هذا سبحانه
ای که وجود مطلق عني واجب تعاىل است اعتقاد داعی آنست کـه میگوینـد آنچـه حقیقـت ِّاما گفنت طایفه -تمهید

واجب تعاىل اطالق کنند و بر غـري او اطـالق نکننـد کـه وجـود ممکنـات پاینـدگی هستی است سزاوار است که بر 
ندارد و اگر بعضی ممکنات را در آخرت پایندگی خواهد بود در دنیا مثـل آن نیسـت و وجـودی کـه بـاین مثابـت 

ند بود پاینده باشد در حیز اعتبار نتوان آورد و آنرا بحقیقت وجود نتوان گفت و آنچه آنرا وجود گویند حقیقتی توا
ها و اطالق حقیقتی چنني جز بـر واجـب تعـاىل ِّکه تعبري از کنه آن نتوان کرد مطلق از نظر و قیاس و فکر و اندیشه

  .سزاوار نیست
 ایــــن هســــت دو روزه را کجــــا هســــتی هســــت

ــــه ــــا هــــیچ ن ــــم حــــق هســــتی او راســــتِّم   ای

  

 ایـــن مســـت ســـه کاســـه را کجـــا مســـتی هســـت 
ـــ ـــتی هســـت ّیتهس ـــرگ خـــود رس ـــر ز م ـــو گ  ت

  

و چون فکر در ذات باری تعاىل منهی است و این طایفه غرق نور شهودند اگر فرق میان وجود و حقیقت نکننـد 
دور نیست بآن معنی که واجب الوجود هستی باشد پاینده که ندانند که چیست و از تفسري اطـالق بـاین معنـی نیـز 

  .شیخ عطار میفرماید. معلوم شود که فرق میان هست و هستی نکنند
  بیت

  چه عجب کسی تو یارب که نـدانمت چـه چیـزی

  

 تو مگر که جان جانی کـه چـو جـان جـان عزیـزی 
  

  ».ما عرفناک حق معرفتک ال احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک«
  بیت



۵٣ 

 گــــر صــــد هــــزار ســــال همــــه خلــــق کاینــــات
  آخــــــر بعجــــــز معــــــرتف آینــــــد کــــــای الــــــه

  

 فکــــــرت کننــــــد در صــــــفت عــــــزت خــــــدا 
ــــیچ ن ــــه ه ــــد ک ــــته ش ــــتهدانس ــــم مــــاِّدانس  ای

  

گویند همـه اوسـت و حـل ِّکنند و میِّمردم را در باب سخن طایفه شبهه از آن میشود که ایشان نظر بمخلوقات می
نظر ایشان از حال مجنون و لیلی باید کرد که مجنون هرچه میدید اطالق لیلی بر آن میکرد و اطالق هرچه بـود بـر 

د ورای طور عقل که با آنکه مغایرت میان لیلی و جز لیلی ثابت بود او ای بوِّلیلی میکرد و این حال او را در مرتبه
در هرچه نگاه میکرد میگفت لیلی است نه بر سبیل حمل بلکه او خود غري لیلی نمیدید، حمل کجا باشد و اگر نه 

و هرگـز  چنني بودی اگر مجنون آهویی میدید و آنرا لیلی میگفت عیب لیلی گفته بودی چه او را حیـوانی دانسـتی
مجنون برین نبود که چیزی بگفتی که عاید بنقص لیلی شدی، او درین صـورت نفـی وجـود آهـو میکـرد و اثبـات 

ای را از غلبـۀ بـاطن ِّغائلـه همـه در عبارتیسـت کـه طایفـه. لیلی، بلکه لیلی میدید بی مالحظۀ نفی و اثبات چیـزی
ور و این هم از سر اطالق حق است کـه اگـر در آن واقع میشود بیمقصد آنچه مردم فهم میکنند از عني اطالق مذک

  .سخن گویند بر آن متکلم قید شود و مطعون گردد
  .زمن توحید میرپسی جوابت چیست خاموشی    مصرع

اما چه کند که غلبۀ نور مشهود مجال نمیدهد که ازذکر و اشارت آنچه ایشان را فـرو گرفتـه اسـت سـاکت و سـاکن 
  .شوند

ارباب طلب ارادت رؤیت دوستی از دوستان حضرت داشت ملهم شد که بفـالن محـل  حکایت میکنند که یکی از
باید رفت که از اولیاء اللّه یکی آنجاست چون بر حسب الهام قصد کرد از هر کاره مردمی دیـد کـه بمشـاغل دنیویـه 

و او عـزم تلـی قیام مینمودند دوریشی در آن میان بحال خود مشغول یافت دانست که آن وىل اوست، پی او گرفت 
درویـش : گفـت. کرد و بر آن باال میشد، طالب از پی او مريفت تا باو سالم کرد و جواب ازو جز این نشنید که هو

  .هو و جان تسلیم کرد: گفت بکجا خواهی رفت؟ گفت. هو: گفت آرزو چه داری؟ گفت. هو: از کجائی؟ گفت
امور اخروی نیست و اگر هست نه از آنست که علماء  دیگر مدعای بعضی آنست که این طایفه میگویند که -تحریر

ای برین باشـند چـه نفـی امـور اخـروی عقـال مسـتلزم نفـی معـاد آدمـی اسـت و ِّرسوم فهم میکنند حاشا که طایفه
محالست که آدمی را معاد نباشد و هرچند موانع و قواسر فرض کنند کائنی زایل شـود و شـیی بمعـاد خـود رسـد و 

ن فساد بسیار که یکی از آن ابطال عدل و منع فضلست و اثبات امـور اخـروی بروجهـی کـه شرعاً کفرست و متضم
مطابق فهم علماء رسوم نباشد عقال مستلزم نفی مدلولست از دال خود شرعاً مستلزم نفی مطابقۀ اکثرامـت اسـت 

  .ای که دوستان دوستان اویند اینها جایز ندارندِّبا ما یؤمن بطایفه
ای آن نیست اینست که درویشان اثبات مقامی میکنند ِّرا امور اخروی نام میکنند وقصد طایفه تمهید اما آن چه آن

الدنیا حـرام علـی االخـرة حـرام علـی اهـل الـدنیاء و همـا «: که در آن مقام نظر ایشان بر دنیا و آخرت نمیافتد که
  :اندِّمقام دارد چنانکه گفتهو بهرچه از آن مقام اخبار میکنند صورت نفی غري آن » حرامان علی اهل اللّه

  بیت
  اینجـــا کـــه مـــنم نـــه کعبـــه اســـت و نـــه کنشـــت

  

 نــــه بــــیم، نــــه امیــــد، نــــه دوزخ، نــــه بهشــــت 
  

ای بر آن نیستند ِّمنکران این صورت را نفی امور اخروی مینامند و آنچه آنرا نفی فهم علما میگویند و اصال طایفه
است بريون از آن چه دل بمطابقۀ بـر مـدلول خـود داللـت آنست که امور اخروی را پیش ایشان احواىل و لوازمی 

کند واللّه تع از آن احوال و لوازم بر ایشان کشف میفرماید و چون علماء رسوم از آن غافلند بلکه از دریشان قبول 
نمیکنند، درویشان میگویند که فهم ایشان ازین لوازم و احوال قاصرست نه از مدلوالت امور اخروی و درین معنی 

  .چندان خللی نیست



۵۴ 

  مصراع
  نه هرچه ترا نیست کسی را نبود

الحـول و القـوة اال «مدعاء بعضی آنست که این طایفه میگویند که مقید بحل و حرمت نمیباید بـود  -تحریر دیگر
هرگز درویشان بر اینها نیستند عقال این نفی منافع و مضار اشیاء باشد و شرعاً مستلزم تکذیب مخرب صادق » باللّه

  .کفرست
درویشان در مرتبت صانع مخلوقات بمقامی مريسند که نمیخواهند کـه عیـب مصـنوعات حضـرت بـر زبـان  -تمهید

ایشان جاری شود و در دل ایشان بگذرد که عیب صنعت راجع بعیب صـانع میداننـد و صـانع از عیـب مرباسـت و 
نیست که ایشانرا کـه مالحظـۀ صـانع  این گاهی است که ایشان مالحظۀ صنع صانع با مصنوع میکنند و خود هرگز

  :نباشد پس عبارتی که موهم تحسني و نفی تقبیح است از ایشان صادر میشود مثل این سخن که
  بیت

  هـــر چیـــز کــــه هســـت حکمتـــی هســــت در آن

  

ــــیم  ــــار کن ــــز انک ــــه چی ــــان چ ــــا بجه ــــس م  پ
  

طهـر قیـام نمـوده در مصـنوعات و طباع خبیثه از اینجا حمل اباحت بر ایشان میکنند اما با این جمله با مرشـرع م
بوجهی که راجع با مصنوعاتست نظر میکنند، نیک را نیک میدانند و بدرابد و حـالل حـالل و حـرام حـرام و در 

ای ِّدارند، آنچـه عقیـدۀ داعـی اسـت در شـأن طایفـهِّمباشرت امر معروف و نهی منکر تا میتوانند تقصري جایز نمی
  .بر مثال این وجوه است و اللّه اعلماینست و حمل کالم طایفه نزد این فقري 

حق آنست که درویشان تا توانند موافق اعتقاد پاک خود سخن گویند وعبارت موهمه که از قبیـل مغالطـه  -وصیت
باشد بر زبان نرانند، وظیفۀ دیگران آنک چون از اصطالح و اشارت و روش ایشان بیخربند زبان طعن کوتاه کننـد 

هم محامل شنیع پیدانسازند و استدالل از تلون یا ساقیان فقر بتمکن مجالس سـالطني و سخنان ایشان را بقصور ف
  .والسالم علی من اتبع الهدی. کشف نکنند

تم الرسالة بعون الملک الوهاب الموسوم بتحریر معنی الوجود و الصلوة و السـالم علـی غـري خلقـه و مظهـر لطفـه 
  .کثرياً محمد و آله و صحبه اجمعني و سلم تسلیماً ابداً



۵۵ 

  رسالة المسمی بکشف المراتب -۱۲
  بسم الله الرحمن الرحیم

الوالیـة و  و الحمدللّه ذی الفضل و العنایة، مفیض نور االلهام و الهدایة الذی کشف النقـاب عـن نورالنبـوة و سـرّ
  .الصلوة علی النبی الفاتح الخاتم محمد و اهل بیته المختصني بالفهم الخاص و الدرایة

گاهی که راه جمعیت خاطر گشاد نبود چند کلمه » .من اودع نفیساً عند خسیس اضاعه«: ني میگوید کهداعی مسک
فرزندی ارجمند، طالب تحقیق، راغب تدقیق، بـر . در نبوت و والیت نوشته بودم و نزد کسی گذاشته که ضایع شد

مزبـور آمـد و أسـأل اللّـه العصـمة نمود اجابة لمسئوله این کلمـات ِّآن اضاعة مطلع بود و الحاح در باب عوض می
  .عن مزلة القدم و هو عاصم العبد بالفضل و الکرم

ای عزیز بدان ارشدک اللّه تعاىل که لمعان خاص نور الهی را دو جلوه گاه هسـت مرتبـۀ نبـوت و مرتبـۀ والیـت و 
لمعان آن نورست بباید دانست که بنور الهی ظهور جامعیست وجود خواسته میشود در صورت کماالت حقیقیه که 

و از جمله کماالت حقیقیۀ وجود جامع که بحسـب صـفات و اسـماء وجـوب آیـة اوسـت و بحسـب افعـال و آثـار 
امکان رایت او در کمال است نبوت که اعلی مرتبۀ اخبارست از حقـایق اسـماء و صـفات او و والیـت کـه اقصـی 

م چناننـد کـه ظـاهر و بـاطن، چـه خـرب کـه دلیـل اسـت مرتبۀ اظهارست از دقایق افعال و آثار او و این دو مرتبه با ه
نبی مخرب است از حقایق اسـماء و صـفات و وىل مظهـر آن . دارد و اثر که مدلولست سمت باطنیت يهصفت ظاهر

حقایق است در صورت دقایق افعال و آثار، از این سخن تفضیل والیت بر نبوت الزم نیایـد، چـه اثـر بیخـرب کـون 
   علم بمحصول از اثرمجهولست و خرب 

خاص در ظهورند و چنانکه ظاهر و باطن باهم باشند ایـن . فی الجمله نور نبوت ونور والیت از نور الهیه بوجهی
لقد کفر الذین قالوا ان اللّه هـو المسـیح بـن «. اند مظهر نور الهیت نه شخصی باشدِّدو نور مصاحب یکدیگر بوده

ی خـاص تـوان گفـت، لهـذا موسـی علیـه السـالم در تـعـام و جه و نه نوعی و نه جنسی و نه الـه را حـدی. »مریم
  :جواب فرعون که گفت

رب السـموات و االرض و مـا بینهمـا ان کنـتم «: ، از شرح ما جواب بـالزم داد در کریمـه کـه»و ما رب العالمني«
طر فـول وجهـک شـ«و با وجود تعیني قبله در شریعت محمد مصـطفی صـلی اللّـه علیـه و سـلم بمقتضـی » توقنني

و مظهـر نـور نبـوت و . »فاینما تولوا فثم وجه اللّـه«نفی اختصاص از روی حقیقت وارد شد که » المجسد الحرام
والیت شخص باشد چنانکه شخص نبی و شخص وىل ولیکن پیش از تعلق آن دو نور بحسب مظهریـت شـخص 

ور از نـور الهیـت شهادی بدو شخص تعلق آن دو نور بحسب مظهریـت شـخص غیبـی بـدو مظهـر بتعـانق در صـد
: متحقق بوده است چنانکه تلویحی درین باب از حضرت مصطفوی صلی اللّه علیه و سلم مشهورست کـه فرمـوده

ال اله اال اللّـه «: و همچنني در خرب آمده است که حق تعاىل بر ساق عرش نوشته است» انا و علی من نور واحد«
حضرت مصطفوی و والیت و تأیید جناب مرتضـوی گـواهی و مالیکه برسالة و نبوت . »محمد رسول ایدته بعلی

کنت نبیـاً و آدم بـني المـاء «: اند و هنوز آدم موجود نشده چنانکه مصطفی صلی اللّه علیه و سلم نشان داد کهِّداده
و چون شخص آدم وجود یافت آن دو نور در صورت ظهـوری واحـد از پیشـانی او تابـان بـود و بعـد از . »والطني

نـور نبـوت مطلقـه و نـور : ات آدم اشخاص انبیا ظاهر میشدند هر شخص نبیی آن دو نـور بـا او بـودیآنکه از ذری
یـافتی و بـآن نبـوت مقیـده اخبـار از ِّوالیت مطلقه و باعتبار اثر ظهور آن دو نور ازو نبوتی مقیده بـدو نسـبت مـی

میشدی با او آیتـی خـارق عـادت  کردی و خرب او صدق بودی واز برای قبول خرب ازو اگر احتیاجِّحقایق امور می
  .بودی که افراد امت او از اتیان مثل آن عاجز بودندی
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پس آن آیت معجز او شدی در دعـوی نبـوت و آن گـروه کـه ایشـان را تصـدیق بحکـم الهـی الزم آمـدی امـت او 
او از اهل  بودندی و دو فرقه شدندی مؤمنان که بتصدیق او از اهل نجات و هدایت گشتندی و کافران که بتکذیب

هالک و ضاللت شدندی و در فرقۀ ناجیه شخصی بودی که آن نبی او را صاحب سر نبوت خـویش کـرده بـودی 
چنانکه صاحب سر آدم شیث بودو صاحب سـر ابـراهیم اسـماعیل و صـاحب  خواه که خویش او بودی و خواه نه

  .یده بودی از مطلقهسر موسی هارون و صاحب سر عیسی شمعون و علیهذا و آن شخص حامل والیت مق
حامل والیت مقیده را صالح القوم خواندندی خواه که نسبت نبوت نیز بسـوی او کردنـدی یـا نـه و بنیـاد ظهـور و 
نبوت مقیده و والیت مقیده از آدم به شیث افتاد و باعتبار قید نبوت و والیت غایتی و نهـایتی در هـر یـک از آن 

ید مظهر آن خاتم االنبیاء محمد مصطفی صلی اللّـه علیـه و سـلم مفروض گشت نبوت مقیده چون بغایت خود رس
مقیده چون بنهایت انجامید مظهر آن سید االولیاء علی مرتضی علیه السالم آمد و . آمد و ختم مرتبه کرد و والیت

انکـه ختم مرتبه کرد و این دو ختم باعتبار غایت و نهایت نبوت مقیده و والیت مقیده سابق بـر همـه در مرتبـه چن
کنـت نبیـاً و آدم «: پس آنجا کـه فرمـود کـه» نحن االخرون السابقون«: حضرت مصطفی صلی اللّه و سلم فرمود

  .»و کان معی علی«: درین قوت بوده است که» بني الماء و الطني
وده پس مصطفی و مرتضی در مرتبۀ نبوت و والیت فاتح و خاتم باشند و هر جا که حامل نبوت و حامل والیت ب

نبـوت و والیـت بـا ایشـان  تا زمان محمد رسول اللّه و علی وىل اللّه محمد و علـی بسـرّ شد از زمان آدم و شیثبا
اند چنانکه فرضا در نبوت موسی محمد با او بوده و علی با هارون و این معیت سریان داشته تا در غایت امر ِّبوده

ظهور یافتند و محمد خاتم االنبیـاء گشـت و سـید  نبوت مقیده و نهایت والیت مقیده که محمد و علی با یکدیگر
المرسلني و علی خاتم الصلحاء القوم و سـید االولیـاء و ازینجـا حضـرت مصـطفی صـلعم بامرتضـی علیـه السـالم 

ای کنت مع االنبیاء مستور الوالیة و صرت معی ظاهر » یا علی کنت مع االنبیاء سرّاً و انت معی جهراً«: فرمود که
  .»ینئذ اطالق اسم الوىل علیکالوالیة فصح ح

  قطعه
 محمــــــــد بــــــــا علــــــــی از نــــــــور واحــــــــد
 چــــو مهــــر و مــــه کــــه بــــريون آیــــد از ابــــر
ــــــور ــــــوده در اظهــــــار یــــــک ن   دو مظهــــــر ب

  

 درون صــــــــد هــــــــزاران پــــــــرده بودنــــــــد 
 نقـــــــــــاب از روی زیبـــــــــــا برگشـــــــــــودند
ــــــــد ــــــــور خــــــــدا ظــــــــاهر نمودن  بمــــــــا ن

  

نبوت مقیده بر مصطفی ختم شده بود » بعدی النبّی«پس باعتبار اطالق اسم وىل بر علی بعد از آنکه بمقتضای 
و والیت مقیده که نه نام والیت داشت بلکه بسمت صالحیت مذکور میبود بر علـی خـتم یافتـه از والیـت خاصـه 
علی ابتداءً دوری در ظهور والیت مرتضویه علویه مفروض آمد و علی چنانکه باعتبار والیـت مقیـدۀ عامـه خـاتم 

یت خاصۀ خود آدم االولیاء گشت و والیت او را ظاهری و باطنی مفروض افتاد، اشخاص االولیاء بود باعتبار وال
اهل بیت حامالن والیت باطنۀ علویه شدند و اشخاص مشـایخ حـامالن والیـت ظـاهرۀ علویـه و در اطـراف اهـل 

. الیت باطنه آمدندو ی بود حسني و ائمۀ معصومني از اوالد او علیهم السالم سرّالبیت والیت باطنه را نوری و سرّ
ی بود حسن بصری و مشـایخ سلسـلۀ او حـامالن و باعتبار والیت ظاهرۀ علویه در شق مشایخ همچنني نوری و سرّ

ۀ باطنـه را هـر یـک از شـق حسـني و حسـن ختمـی مفـروض اسـت و یت ظاهر شدند والیت نوریـه و سـرّینور وال
اویس قرنـی هـر یکـی ختمـی مفـروض اسـت و در همچنني و الیت نوریه و سریه ظاهره را از شق حسن بصری و 

خاتم الوالیة والیت مبهم کنند و هر یک گویند  تحقق هر ختمیتی دعوی داران علی سبیل االلتباس زعم خاتمیت
منم و بداند که اگر او ختمی باشد خاتم کدام والیتست تا آن زمان هر مرتبه بخـاتم آن مرتبـه و دعـوی دار صـادق 

اند اعم از ِّنبوت مقیده که بوده است مقرون بوده است بوضع احکامی که آنرا شریعت گفته ختم یابد و بدانکه هر



۵٧ 

آنکه آن وضع جدید بوده یا قدیم و آن نبی که دعوی بآن شریعت میکرده است باعتبـار وحـی بـرو در امضـای آن 
  .شریعت رسول بوده است و دعوت کردن او رسالت

حاب خویش را وصیت بحفظ شریعت و اقامت مراسم آن میکرد وصی در نزد انقضاء امر خود چون قابلی از اص
او بوده و آن وصی باعتبار دینداری و مسایل گزاری امام بوده، بحکـم ملـک داری و قضـایا سـپاری امـري امـت و 
باعتبار مجموع این امور خلیفه، اعم از آنکه آن وصی خویش بوده آن نبی رایانه و گـاه بـوده کـه ایـن مناصـب در 

خص جمع میشده در یک زمان یاد را زمنۀ مختلفه و گاه هر منصبی بشخصی مقرر میگشته چنني میگذشـته یک ش
تا بعیسی علیه السالم و بعد از عیسی تا زمان خاتم االنبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللّـه علیـه و سـلم بقـول 

مدی مصطفوی خـتم یافـت و اصحاب ثقه نبی نبوده است و چون نبوت مقیده و مطلقه بحضرت رسالت پناه مح
والیت مقیده که با نبوت مقیده بود بجناب والیت مـآب علـوی و مرتضـوی مختـوم گشـت نبـوت منقطـع شـد از 
حیثیت عني و خرب و از حیثیت رسم و اثـر حکـم آن بـاقی مانـد و ایـن حکـم را بعضـی از مشـایخ نبـوت تشـریعی 

ب اجتهاد مفتوح اسـت و ائمـۀ مـذاهب و مجتهـدان خواندند، والمشاحة فی االصطالح و درین نبوت تشریعی با
علماء اىل القیامة حامالن این تشریع باشند و امـارت دیـن محمـدی در احکـام تـابع ایـن نبـوت تشـریعی باشـد و 
نبوت تشریعی مؤید بود بامارت و این نبوت تشریعی که راجع است بامامت و امارت دین محمدی که راجع است 

  .شد که در آن ختم این دو مرتبه بنهایت و غایت رسدبخالفت هر دو را ختمی با
بعد از آن تا قیامت از نبوت تشریعی و امارت دین محمدی که در نبوت تشریعی او را اجتهاد ورای کشف و الهام 
جمع باشد و در امارت دین محمدی عدل و نصفت و تأیید و تمکـني الهـی یافتـه، مهدیسـت و او باشـد صـاحب 

از صاحب نبوت مطلقه که خاتم نبوتست مطلقاً محمد مصطفی و از صاحب والیت مطلقـه  مرياث هدایت جامعه
عت عدل عام امـام اکه خاتم والیت مقیده است علی مرتضی و این مهدی است که در اعتالء دین محمدی و اش

لسالم باشد و قائم و صاحب الزمان خواهد بود و از احادیث مصطفویه معلوم میشود که او از نسل فاطمه علیهما ا
همچنانکه نبوت تشریعی خاصه که اثر نبوت مقیده مصطفویه است با امـارت دیـن محمـد خـاتم آن مهدیسـت از 
نسل مصطفی و مرتضی از شق اسماعیل از ابراهیم صلوات اللّه علیهم خـاتم نبـوت تشـریعی عامـه کـه اثـر نبـوت 

  .خاصه محمدیه و تابع امارت دین محمدی مقیدۀ اسرائیلیه است با امارت مقرونۀ بآن تابع نبوت تشریعی
عیسی خاتم آنسـت، و بحسـب آن هـدایت او نیـز متصـف اسـت بوصـف مهـدیت و از حـدیث منقولسـت بحصـر 

و ایـن هـر دو نشـأه کـه خـاتم تشـریع خاصـۀ محمدیـه و » المهدی اال عیسی بن مریم«ادعایی از جهت مبالغه که 
در یک عصر مجتمع شوند، امـام محمـد مهـدی و عیسـی روح  اند و بوصف مهدیت متصف با همِّعامۀ اسرائیلیه

  .اللّه
اما محمد مهدی خواهد بود و با یکدیگر بدفع دجال کوشند کـه در اثنـاء دولـت مهـدی خـروج کنـد و او را بقتـل 
آورند چه او بر خالف تشریع و تدین کند و دعوی الهیت داشته باشد و عیسی در متابعت امام محمد کسـر صـلیب 

فع شرب خمر و قتل خنزیر و بتأییـد شـریعت محمـد اقـدام نمایـد، نـه از حیثیـت نبـوت بلکـه بسـر تبعیـت کند و ر
  .مهدیت

اند والیتی خـاص ِّچون این اسرار را که گفته شد سمت تفهم یافت بباید دانست که هر نبی و صالح القوم که بوده
آن مرتضی علی کرده است و دیگر آدم والیت  ده است که ختمواند بريون ازوالیت که با نبوت مقیده دائر بِّداشته

دائره با نبوت محمدیه شده بعد از انقطاع نبـوت و آن والیتسـت کـه آنـرا والیـت مرتضـویه میخـوانیم و خـاتم آن 
و آنچه اصـحاب شـیخ محیـی الـدین اعرابـی بـر آن . والیت و والیت خاصۀ محمدیه هم امام محمد مهدی است

انـد کـه ِّتم والیة خاصه محمدیه اوست و اصحاب شیخ سعد الدین حمـوی بـر آن بـودهاند تبعا الشاراته که خاِّرفته
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شیخ سعد الدین است، اهل کشف صحیح برآنند که ایشـان را اشـتباهی شـده اسـت در مرتبـۀ ایـن هـر دو شـیخ تـا 
ن اند و رتبت شیخ محیی الـدیِّای بزعم خود بسوی شیخ خود کردهِّنسبت خاتمت والیت خاصۀ محمدیه هر طایفه

بکشف صحیح آنست که او قطب کشف وجـود و حقـوق شـهود اسـت در فـیض عـام از مشـرب محمـدی و امـام 
محمد مهدی را که خاتم الوالیة خوانند باعتبار ختم والیت خاصۀ علویه آن نسبت دارد و ببایـد دانسـت کـه نبـوة 

رز نمانـد اال اثـری کـه مقیده که بحضرت مصطفی ختم یافت نبوت مطلقه درو مندرج شد و نبـوت را ظهـوری بـا
نبوت تشریعی است ازو و بر سبیل قوت تا ظهور مهدی باقی ماند و بعد از آن تا قیامـت آن اثـر هـر روز باشـد کـه 

  .ضعیف تر شود
و والیت مطلقه در ضمن والیت مقیده که ختم بمرتضی علی یافته مندرج نشد و او را امام زمان مهـدی ظهـوری 

ظهوری خفی ضعیف که هرگز منقطع نگردد و بر سبیل تلویح مـتفطن را دریافتـه شـود بارز قوی باشد و بعد از آن 
که هر نبی که پیش از محمد مصطفی ظهور کـرده اسـت آن ظهـور بحقیقـت بـروز علـی مرتضـی بـوده اسـت و تـا 

حب قیامت بسر والیت مطلقه هر والیتی که ظهور یابد بروز والیت علی مرتضی باشد و دیده ور باید کـه نـور صـا
  :بروزات والیت مطلقه در جمال کمال هر وىل مشاهده تواند کرد تا مستانه نوای والیتی بر کشد و برخواند که

  بیت
ــــــــــرا در هــــــــــر لباســــــــــی واشناســــــــــم  ت
  اال ای عشـــــــق عـــــــالم ســـــــوز بـــــــی غـــــــم

  

 ای، گــــــــر در قبــــــــائیِّاگــــــــر در خرقــــــــه 
ـــــائی ـــــر صـــــورت کـــــه هســـــتی جـــــان م  به

  

قه و مطاوی عالوات الحقـه متوقـع اسـت کـه اصـحاب افهـام سخن والیت بانجام رسید و از فحاوی کلمات ساب
دقیقه دریابند که چون وصایت با خالفت مشتمله بر امامت و امارت در یک شخص متصور است، جناب والیـت 
پناه مرتضوی علوی علی النبی و علیه الصـلوة و السـالم نسـبت حضـرت نبـوت مـآب رسـالت اربـاب مصـطفوی 

امام و امري امت او وهمه خلفا و ائمه و أمراء که در دیـن اسـالم باشـند اىل یـوم  محمدی وصیتی باشد و خلیفۀ او
القیامه در ظل او باشند که وصـی االوصیاسـت و وىل االولیـاء و خلیفـۀ رسـول رب العـالمني و امـام المتقـني امـري 

  .المؤمنني
  بیت

ــــــــــق ــــــــــر ح ــــــــــام و مظه ــــــــــام تم  آن ام
 افضــــــــــــل و اکمــــــــــــل اورع و اتقــــــــــــی
 آدم و خـــــــــــــــاتم والیـــــــــــــــت کـــــــــــــــل
ـــــــــــد  فـــــــــــرد افـــــــــــراد مســـــــــــلک تفری
ـــــــــی از فـــــــــیض او مبـــــــــاد تهـــــــــی   داع

  

 ظـــــــــــــاهر از وی والیـــــــــــــت مطلـــــــــــــق 
ـــــــــی ـــــــــن المرم ـــــــــم احس ـــــــــدم و اعل  اق
 ســـــــــــید االولیـــــــــــا امـــــــــــام ســـــــــــبل
ـــــــــد ـــــــــهد توحی ـــــــــب اقطـــــــــاب مش  قط

 فـــــــــــیض الجمیـــــــــــع قـــــــــــام بـــــــــــه انّ
  

ل الوالیـة المرتضـویة و وال مـن و اىل آ اللهم التحرمنا مـن مشـاهده نـور النبـوة المصـطفویة والمـن مکاشـفه سـرّ
علی المقدم و التاىل و عرتتهما علی التتابع و التواىل و علی اقطاب برزایهما اىل یوم  المصطفی و المرتضی وصلّ

  .الدین یا ارحم الراحمني و صلی اللّه علی النبی محمد و آله و صحبه اجمعني
ه رب العـالم» کشف المراتب«تم الرسالة موسوم به  ني و الصـلوة و السـالم و بعون اللّه و حسن توفیقه و الحمدللـّ

  .التحیة علی سید المرسلني و خاتم النبیني محمد و آله و عرتته الطیبني الطاهرین و سلم تسلیما ابداً کثرياً



۵٩ 

  رسالۀ بیان عیان -۱۳
  بسم الله الرحمن الرحیم

ش بیـان سـپاس بیقیـاس معبـود مطلـق راسـت کـه نقـو. و االخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علـیمهواالول 
عیانرا از نطق انسان در پنج لوح بیاراست و بر مصطفی صاحب فتح و ختم کارخانۀ هستی درود نامعدود بر آل و 

  .اصحاب و احباب و ورثۀ قلب و قدم او رضوان نامسدود و سالم بر اهل آن صاحب الهام و کالم
ه ازو بريون نیست تا اگر عدم در وجود مطلق محقق یکیست منبسطی که هیچ مرتب -سخن در لوح الهی بیان عیان

تصور آید آن متصور از وجود ذهنی که اضعف مراتـب اوسـت بـريون نباشـد و اگـر جـزو الیتجـزی صـورت بنـدد 
  .ازوجود خارجی که در مراتب او قوی است خارج نشود

  بیت
ـــیچ ـــد ه ـــو نباش ـــريون ز ت ـــه ب ـــیط ک ـــی مح   زه

  

ـــیچ  ـــد ه ـــو نباش ـــزون ز ت ـــه اف ـــیم ک ـــی عظ  زه
  

ت حق تعاىل که وجود ذات اوست عني ذاتست و اال تعدد قدما که در توحیـد قـادح، الزم آیـد و وحد -بیان عیان
اگـر گـویی یگـانگی . ثنویت کربی قوت گريد و دین حنیفی ضعف یابد و غريیت باعتبار منافی این عینیـت نیسـت

حقیقـت دروغـی صفت یکیست راستست مستلزم دو تصور باعتبار و اگر گوئی یگانگی جـز ظهـور یگانـه نیسـت ب
  .نیست

  بیت
  تـــویی یکـــی و یکیـــی تـــو، جزتـــوچیزی نیســـت

  

ــود تمیــزی نیســت  ــان وحــدت و ذات تــو خ  می
  

ازلیت حق تعاىل اعتبار استمرار وجود اوست بر سـبیل سـابقیت غـري متنـاهی و بـاین اعتبـار اسـمی از  -بیان عیان
  .اسماء او ازلست و مراتب او در ازلیت از آل و ذات او ازل آزال

  بیت
ـــــــد ـــــــد پدی ـــــــز ازل آم ـــــــویی ک   هرچـــــــه گ

  

ــــــــودی در ازل  ــــــــر نب ــــــــودی گ ــــــــون بب  چ
  

قدم حق عاىل عبارتست از عدم استناد او در وجود و لوازم بغري و این معنی واجبیت ذات اوسـت کـه  -بیان عیان
  .از عني او گزیر نیست و از غري او گزیر هست

ــــــی ــــــتی حقیق ــــــتی ای هس ــــــاگزیر هس   ای ن

  

 یقـــــیدر هرچـــــه بـــــاز دیـــــدم تـــــو نکتـــــۀ دق 
  

وجود و وحدت و ازلیت و قدم و هویت ساریه درین چهار از تجلی : مراتب اولیت هواالول چهارست -بیان عیان
  .آغازد که در همه روی بخود دارد نه بغريِّمی

  بیت
ــــــــــازی ــــــــــه آغ ــــــــــا بهرچ ــــــــــو دراینج   ت

  

ـــــــازی  ـــــــی ب ـــــــنت هم ـــــــا خویش ـــــــق ب  عش
  

حدت و موحدان ازینجا گویند که غري نیسـت و ظهور ذات حق تعاىل عند التحقیق عني ذاتست مانند و -بیان عیان
همه یکیست و مثل حکایتی از برای مثال تقریر کنند که گروهی از ماهیان در فکر افتادند کـه اصـل مـا از چیسـت و 
هر یکی سخنی درین باب میگفتند و اختالف زیادت میشد، مقرر کردند که مشکل خـود از پـري ماهیـان رفـع کننـد 

گفتند آب کدامست؟ گفت این کـه غـرق آنیـد بواسـطۀ غایـت . اصل ما همه از آبست: گفتچون ازو سؤال کردند 
گفت ای ماهیـان . ظهور و استیناس دائم غلط کردند و گفتند مادر دریا غرقیم وىل آبرا از تو میجوئیم آب بنما بما

  .بشما نمایم ]نشان دهید تا من آب[شما درین دیار غري آب 
  بیت
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  آبچـــــــــه باشـــــــــد بجـــــــــز آب دریـــــــــای

  

ــــــــــای آب  ــــــــــدار در ج ــــــــــود ز آب جان  ب
  

چون ذات حق تعاىل بود و هست و خواهد بود و این معنی معرب بدوام است و باین اعتبار دایم اسمی  -بیان عیان
از اسماء اوست و ظهور او عني اوست پس آن نیز دایمی باشـد در بعضـی مراتـب دوام ظهـور او بحسـب صـفات 

در . م اسمی از اسماء اوست و ظهور او عني اوسـت، پـس آن نیـز دایمـی باشـدمفصال باشد و بر غري، که آن غريه
بعضی مراتب دوام ظهور او بحسب صفات مفصال باشد و بر غري، که آن غري هـم اسـمی از اسـمای اوسـت و هـم 

  .عني اوست
  بیت

ــــو جــــامی بیافــــت ــــو چ ــــت ز هســــت ت   نیس

  

 غــــــري تــــــو از عــــــني تــــــو نــــــامی بیافــــــت 
  

 استمرار وجود اوست بر سبیل الحقیت غري متناهی و باین اعتبار اسمی از اسـماء او ابدیت حق تعاىل -بیان عیان
  .ابدیت و مراتب او در ابدیت آباد و ذات او ابد آباد

  بیت
ــــــــی ــــــــود مخف ــــــــه میش ــــــــر چ ــــــــدا ه   اب

  

ــــــــتهلک  ــــــــو مس ــــــــت در ت ــــــــه هس  آن هم
  

بگردد و بدل آن نباشد  فناء تغري صور و اوضاعست در وجود و بقاء عدم تغري صور و اوضاع چون صور و اوضاع
بقاء حقیقی زوال یابد و اینکه صورتی و وصفی که وجود گرفته باشـد بـرود و بـدىل شـبیه آن بـاز در وجـود پدیـد 
نیاید نیست واال مظاهر آن اسماء الهی مرتفع شود و تصور مسمابی اسماء معقول نیست، پس آنچه غـرض آنسـت 

ل االرض نیست، اگر این زمني و آسمان رود بدل دارد، یوم تبّدکه معروف باشد معروف مجهول گردد و این خود 
غري االرض و السموات و اگر بخواهی تحقق بدل از هر چیز بدانی پـس یقـني شـود کـه صـور و اوضـاع اسـت از 
عینی ثابت که آن ذات حق است تعاىل و این معنی دایم االستمرار است، پس بحقیق دوام استمرار تجدد صور و 

کل من علیها فان و یبقـی وجـه «آید فناء اشیاء ِّوجه باقیست تعاىل و رفنت آنچه مريود که بدل ازو می اوضاع بقاء
  .»ربک ذوالجالل و االکرام

  بیت
  فنـــا نصـــیب مـــن و هرکـــه هســـت هســـت شـــود

  

ــــت  ــــزا و آن اوراس ــــدا را س ــــک خ ــــا و مل  بق
  

و هویت درین مراتـب روی تجلـی . قاظهور و دوام و ابدیت و ب: مراتب ابدیت هواالخر نیز چهارست -بیان عیان
  :نگاردِّزمان زمان می» کل یوم هو فی شأن«بسوی غري دارد و چه نقشهای زیبابنسبت با مظاهر خود بحسب 

  بیت
  از مهـــــــر هـــــــزار لمعـــــــه آیـــــــد بظهـــــــور

  

 هـــــر لحظـــــه کـــــه تـــــا ذرگکـــــی بنمایــــــد 
  

ر مطلـق او نسـبت بـا تربیـت وجه حق عاىل اگر بآن ذات اراده نکنند عبـارت اسـت از خورشـید ظهـو -بیان عیان
ذرات ممکنات که مظاهر تفاصیل آن ظهور بدو چون هر لحظه عند التحقیق صور و اوضاع ممکنات عالم مـريود 

آید، چنانکه عالمی رفته و دیگری آمده دایم ظهورات مقیده ِّو صور و اوضاعی دیگر علی سبیل تجدد االمثال می
  »کل شی هالک اال وجهه، له الحکم و الیه ترجعون«ی فانی باشد و ظهور مطلق که وجه حق است باق

  بیت
  گرچــــــه عــــــالم را بقــــــدرت بــــــانی اســــــت

  

ــــــانی اســــــت  ــــــالم ف ــــــاقی و ع  وجــــــه او ب
  

نطق اللّه در حدیث پیغمرب صـلی اللّـه علیـه و سـلم آمـده اسـت و نطـق عبارتسـت از منشـأ مـدرک هـر  -بیان عیان
. تقیم و عقل رزین و عشق پاک از شـهوات طبـع باشـدمدرکی که ادراکات او مؤدی بنظامی از نظامات شرع مس

  »و ما ینطق عن الهوی ان هو االوحی یوحی«قال اللّه فی نبیه الختم 
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  بیت
  مــــــرد خــــــدا هرچــــــه بمــــــا گفتــــــه اســــــت

  

 زو بشـــــــــنیدم و خـــــــــدا گفتـــــــــه اســـــــــت 
  

دان هر دوید بیچون حضرت حق تعاىل راستست، چپ که بنسبت با راست قاصرست آنجا نباشد چه یـ -بیان عیان
باعتبار دو معنی متقابل از اسماء و صفات و افعال چنانکه معطی و مانع و رحمت و غضب و لطف و قهر مطلـق 
تواند بود و در هیچیک ازین معانی نزد اثر خود بنسبت با مقابل خود قصوری نیست و ید در شأن حضـرت حـق 

س گاه ازو اثر فوقیت ظاهر شـود و فعـل عند التحقیق عبارتست از صورت قدرت بر ایصال اثر بهرچه که خواهد پ
  .و گاه اثر تحتیت و قبول، گاه اثر قبض، گاه اثر بسط، گاه اثر بطش، گاه سهولت، گاه اثر نقمت، گاه نعمت

  مـــــــن از دســـــــت تـــــــو دارم هرچـــــــه دارم

  

ـــــد  ـــــو باش ـــــت ت ـــــان دس ـــــم در می ـــــه دائ  ک
  

قصوری در یکی از آن بنسبت بـا یکـی  هر دو قدم همچون حق تعاىل چون هر دوید راستست، زیرا که -بیان عیان
دیگر وقوع ندارد ودر اثنینیت قدم تقابل و تضادی که در ید بود نیست که اینجا توافق و تعاضـد دو معنـی از هـر 
دو قدم مراد است و بحقیقت قدم حق صورت بتعاقب و تواىل فیوض است ازو و لهذا چون دوزخ گوید هل مـن 

میکند قدم تعاقب و تواىل مسئول دوزخ در دوزخ نهد و آنچه متعاقـب و متـواىل مزید و جبار عالم که جرب نقصان 
  .باشد از جرب نقصان او زیادت هم در زمان گوید قط قط، بس بس که مجال قبول ندارم

  بیت
ــــــی آن ــــــز پ ــــــه لطــــــف ک ــــــدمی نــــــه ب   ق

  

 قـــــــــدمی دیگرســـــــــت و لطـــــــــف دگـــــــــر 
  

ید و قدم که انوار المعه و اسرار جامعـه و اطـوار  مراتب هوالظاهر هم چهار آید تجلیات وجه و نطق و -بیان عیان
  .مختلفه و آمارمؤتلفه بر آن مرتتبست و مدار کارخانۀ ظهور و اظهار بر آن

ـــــیها ـــــده جـــــان بخش ـــــو دی ـــــب ت   از روی و ل

  

ــــه  ــــها یافت ــــه فیض ــــدم چ ــــت و ق ــــدِّوز دس  ان
  

ام ذات او دریابنـدۀ ذات حیات حق تعاىل تجلی ذات اوست، بر ذات او از آن حیثیـت کـه علـی الـدو -بیان عیان
اوست و از خود غایب نیست بغري خود که نسبت اعتباریه ذات اوست با آنکه آن نسب هرگـز ازو معطـل نیسـت و 

  .همواره در آثار مقصود سمت دوران دارد و چون ذات قدیم است و حیات عني اوست قدیم باشد
  بیت

  زهـــی حیـــات کـــه او را نـــه اولســـت و نـــه آخـــر

  

ـــور زهـــی وجـــود کـــه او   را همیشـــه هســـت ظه
  

علم حق تعاىل عبارتست از تجلی ذات او در صور نسب اعتباریۀ ذات او که آن را شئون ذاتیه خواننـد  -بیان عیان
و آن صـورت باعتبـار آنکـه احکـام . و آن نسب معلومات اوست من االزل اىل االبد جمله و تفصیالً کلیتاً و جزئیاً

انـد ظـاهر میشـود مسـمی باعیـان ِّمکنات که موجودات خارجیۀ ممکنه اعتباریـهآن در مراتب کلیه و اعیان جزئیۀ م
و عند الحکماء حقایق کلیه چنانکه بـر عینـی خـارجی اعتبـاری در شـاهد، مطـابق عینـی . ثابته است و اشیاء ثابته

ت بـر آن اعتباری ثابت باشد در علم و هیچ عني خارجی با لوازم که تا ابد خواهد بود از حق تعـاىل مغـروب نیسـ
ظاهر خواهد شد احکام معلومۀ آن عني ثابتسـت در علـم حـق تعـاىل کـه  که خواهد بود قبل الوجود چه آنچه وجه

اند و اعیان ثابتـۀ معلومـات الهـی و آن ِّعني خارجی مطابق آن خواهد بود پس همۀ اعیان موجود صور اعیان ثابته
جهی کـه صـور تجلیـات ذاتنـد عـني ذات او، و ازیـن اند و بـوِّمعلومات بوجهی که نسب و اعدامند غري ذات الهی

اند و ذات که متجلیسـت بصـورت جمعـی علـم و ِّوجه علم که صور جمعی معلومات است و معلومات که تفاصیل
صورت تفصیلی معلومات همه یکیست و یک عني و یک ذات قدیم و ازین رو علم حق تعاىل قدیم باشد و همـه 

علم معلوم است و علم اختیاری که سیعلم اللّه داللت بـر آن دارد عبارتسـت چیز بوجهی که در خارج واقعست در 
  .از تعلق علم قدیم بعني حادث ای سینفع صورت ماهو معلوم له
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  هـــــر چنـــــد هنـــــوز از عـــــدم نیامـــــده بـــــريون

  

 )؟(بیشـــــــــــرت از بـــــــــــود در نظـــــــــــر داری 
  

  .پس حاصل علم حق تعاىل حضوریست نه حصوىل
ی ذات اوسـت در صـورت تخصـیص هـر شـأنی از شـئونات او و آن تخصـیص ارادت حق تعاىل تجلـ -بیان عیان

مرجع جانب فعل با کف مرادست و فی الحقیقه تجلی ذات علني ذاتست که در اثر آن معنی معرب بصفت کافیست 
  .پس ارادت نیز بوجهی عني ذات باشد

  بیت
  بتــــــــــــو باشــــــــــــد تمــــــــــــایز اشــــــــــــیا

  

 تـــــــــو مگـــــــــر خـــــــــود ارادت خویشـــــــــی 
  

عاىل تجلی ذات اوست در صورت فعل و اثر فعل او و افعال و آثار جز ظهـورات مجـددۀ قدرت حق ت -بیان عیان
متوالیۀ متعاقبه نیست و اگرچه مفهوم قدرت و تمام صفات حکم بر تغایر صفات و ذات میکند چون ایـن معـانی 

وجه که تغایر نیسـت اعتبارات تجلیات ذاتند مغایر نیستند از وجه تجلی و مغایرند از وجه مفهوم هر یکی و در آن 
  :یک ذاتست کافی در اثر هر معنیی که باشد ازو

  بیت
  توانــــــــــائی تــــــــــو عــــــــــني تواناســــــــــت

  

ـــــت  ـــــه ماناس ـــــس ن ـــــز ک ـــــزی بچی ـــــرا چی  ت
  

حیات و علم و ارادت و قدرت حق عاىل همه در مراتب هو الباطن از هویت مطلقۀ ساریه آثـار ظهـور  -بیان عیان
پاشـاند و از ِّاز آن دایـم بـر دل عارفـان فیـوض دقـایق حقـایق مـیخودبوضوح مريساند و سوانح معانی و لطایف 

  .های صوفیان روشن میگرداندِّهای چون آئینهِّصفای صفات سینه
  بیت

  صــــــــوفیان راز تســــــــت فــــــــیض صــــــــفات

  

 عارفانراســــــــــــت نــــــــــــور جلــــــــــــوه ذات 
  

ان پـس ن کماکـاآلو: گفتنـد» کان اللّـه و لـم یکـن مـع شـیئی«مشایخ موحده در  -سخن در لوح کیانی بیان عیان
أ ایجاد و این زمان نباشد بلکه چون مسئلۀ تجدد و امثال نزد محققان معتربست گـوئیم تجلـی دتفاوتی در میان مب

ذات ساذج که وجود مطلق است باعتبار اولیت مراتـب و ترتـب صـور کلیـه برومـع التسـخري و انـدراج معـانی درو 
تعـدد پذیرسـت کـه » المشاحة فیه«مرقوم که مجمال عقل اولست و عقل کل و اگرچه تسمیۀ او بحسب اصطالح 

قومی بجای عقل عشق گویند و محبت الهـی وبعضـی امـر اول و بعضـی خلـق اول و بعضـی ذرۀ بیضـا و بعضـی 
جوهره و بعضی قلم اعلی و بعضی ممکن اول و بعضی ظل الوجود و بعضی وجود خاص و بعضی وجود عـام و 

  .وانند و روح اعظم و نور بسیطبعضی حرف الباء محققان آنرا حقیقت محمدیه خ
  بیت

  تـــــوئی ز حضـــــرت حـــــق خلـــــق اولـــــني آری

  

 جمــــال دوســــت ز بهــــر تــــو برفکنــــد نقــــاب 
  

ذات متجلی بتجلـی اول در صـورت عقـل کـه متجلـی میگـردد باعتبـار انـدراج معـانی درو مفصـال و  -بیان عیان
حتـی اوسـع و اعظـم کـه عـرش مرتتب صور جزئیه برومع التدبري فی جسم نفس کلیه اسـت مـدبر مجمـوع اجسـام 

  است
  بیت

ــــــــۀ عــــــــالم تمــــــــام   کــــــــه خــــــــدای خان

  

ــــــــی را شــــــــماری و الســــــــالم  ــــــــس کل  نف
  

جسم عبارتست از ذی مقداری عظیم یا صغري و یا او را فرض کنی که متصلی واحدسـت مرکـب از دو  -بیان عیان
و نشوند یـا مرکـب از جوهر هیوىل و صورت که یکی محل باشد و یکی حال و هرگز جدا از یکدیگر نبوده باشند 

اجزائی صغار که هر جزئی از آن قابل قسمت نباشد نه بحس ونه بوهم و نه بفرض و آنرا جـزء الیتجـزی خواننـدو 
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حجم جسم از ترکیب سه از آن باشد با یکدیگر یا پنج یا هفـت، بـر سـبیل اقلیـت و بهـر دو اعتبـار جسـم صـورت 
حیثیـت حـال حـال حقیقـت او راجـع اسـت بنسـبتی چنـد  تجلی ذاتست درو و رنگ تعدد اعتبار صـفات و ازیـن

  .اعتباری در ذات پس بحقیقت اعتبار اوصاف جسم هست و جسم نیست و عقل این معنی باور ندارد
  بیت

  جســـــم از همـــــه چیـــــز هســـــت ظـــــاهرتر و او

  

 پوشــــیده ترســــت نــــزد کشــــف از همــــه چیــــز 
  

و مخمـس و مسـدس میگردانـد درهـر جسـم  مقادیری که اجسـام را مـدور و مسـتطیل و مثلـث و مربـع -بیان عیان
بشکل او باشد و بقدر آن جسم در عظم و صـغر و اعتبـار وجـود او تـابع اعتبـار وجـود جسـم اسـت و چنانکـه او 

  .متحقق است بمجاز و بحقیقت نیست این نیز متحقق است بمجاز و بحقیقت نیست
  بیت

  گفــــــتم کــــــه مگــــــر پــــــردۀ تــــــو اشــــــکالند

  

ــــه اشــــکال   ــــه اشــــکال و ن ــــدهیهــــات ن  بمان
  

عقل و نفس و جسم و شـکل و همـه از وجهـی علـی الـدوام مـدد و : حقایق اصولیۀ عالم این چهارند -بیان عیان
جودی از حضرت ذات سادج و وجود مطلق دارند و هستند و بحسـب تبـدل و تجـدد و اعتبـار وجـودی حقیقـی 

ه او نباشد او کجا باشد، فاآلن العالم مغایر وجود مطلق و ذات ساذج نیستند و کی بودند، عالمی که حقایق اصولی
  .لیس بموجود و امر زاید کما لم یکن والموجود لیس اال اللّه االحد الواحد

فیض ملکی عبارتست از تجلی الهی بحسب ایجاد کونی یـا اظهـار فعلـی  -بیان عیان -سخن در لوح ملکی فرماید
هـور آن تجلـی بـود در عـالم خلـق و آن اگـر در از آن حیثیت کـه حامـل آن باشـد قـوتی از عـالم امـر کـه مصـدر ظ

اثریست که بتدریج دانه از آن میشکافد بشاخ و برگ تازهره بـريون کنـد و حبـه میشـود و اسـتعداد پیـدا  )؟(معادن
کند تا بکمال مريسد یا اثریست که در شجره بتدریج برگ و شاخ نمـو مییابـد و بـر آن شـجره کـه میـوه میباشـد ِّمی

و طلع مريیزد و اصل دانه نمایش می کند و روز بروز کرب پیـدا میکنـد تـا بحـد خـود مريسـد و زهرات ظاهر میشود 
ها میباشد تعلق بآن اثر که فیض ملکیست ندارد بلکه تعلق بامور سماوی و ارضی دارد ِّها و میوهِّتفاوتی که در دانه

تاج مريسد و اگر در انسانسـت القـاء شود و بحد نِّو اگر حیوانست اثریست در نطفه تا در قرارگاه بتدریج تمام می
خواطریست آن اثر که موجب صدور قول شدید و فعل حسن و خلق مرضی و علم نافع است از آدمـی علـی سـبیل 
العموم و علی سبیل الخصوص موجب دواعی سلوک راه طریقتسـت از انسـان و غلبـۀ حـال و وجـد و حـال مقـام 

و روایـت و کشـف حقـایق و غلبـۀ حـق و نفـرت از باطـل و خود ساخنت و ظهور معارف صحیحه بی اسباب فکـر 
طلب استغراق و استهالک دل و قوی در نور وجود مطلق و ذات ساذج و خصایص والیت بظهور پیوسنت از وىل 
مثل کرامات و خصایص نبوت ظاهر شدن از نبی مثل معجزات و اخبار از عیوب و القاء کالم مؤثر و فیـاض حـق 

  .فیضتعاىل است و ملک حامل 
  بیت

  ملـــــــک از خـــــــود نـــــــدارد نـــــــور پاشـــــــی

  

ــــــور باشــــــی   اگــــــر نــــــه تــــــو مفــــــیض ن
  

مالئکه علی سبیل العموم باستغفار از برای افراد انسان مشغولند و علی سبیل الخصوص باذکـاری کـه  -بیان عیان
تمام نگـردد مناسب اموریست که ایشان بر آن موکلند، اگر نه آن اذکار از ایشان صدور یابد آن امور بوکالت ایشان 

یـا حـی و یـا قیـوم و از : یا علـیم یـا قـدیر باشـد و از اسـرافیل و اعـوان: چنانکه از جربئیل و اعوان او ذکر غالب
  .یا قابض و یا باسط: یا فتاح و یا رزاق و از عزرائیل و اعوان او: میکائیل و اعوان

  بیت
  گــــــر یــــــاد تــــــو قــــــوت مالیــــــک نشــــــود

  

ــــــــود   هرگــــــــز بمــــــــراد کــــــــار ایشــــــــان نب
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ذوات مالئکه قوای ادراکی اند چنانکه علوم ایشان نه با مردی زاید حاصل اسـت بخـود میداننـدو از  -عیانبیان 
  .اندِّاند که مالئکه و عقول و حواس و علوم همه از یک وادیِّاینجاست که بعضی از محققان گفته

  بیت
  دل را چــــــو علــــــوم ملکــــــی دســــــت دهــــــد

  

ـــــــود  ـــــــال خـــــــویش آزاد ش ـــــــر و خی  از فک
  

مال مالیکه نه چون اعمال انسانست، چون ارادۀ امری کند ذات او آلت وقوع آن امر باشد هر آینـه اع -بیان عیان
اگر حضرت پروردگار ملکی را فرماید که مراد من از تو اینکار است فی الحال آنچنان شود بقوت که ملکی ارادة 

ا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون فسبحانه انما امره اذ«اللّه باشد زیرا که ذوات مالئکه از عالم امر تخلف ندارند 
  .»سبحانه فیما یرید و یفعل سبوح و قدوس رب المالئکة و الروح

  بیت
  یــــارب مــــددی بخــــش از آن روی کــــه داری

  

ـــــک  ـــــال مالئ ـــــوظ باعم ـــــه محف ـــــالم هم  ع
  

آدم را چـه فیض و ذکر و علم و عمل مالئکه از برای حصول کماالت آدمیست از قبیل انقیاد مالئکـه  -بیان عیان
  .خلیفه زاده را استحقاق مرياث پدر خواهد بود ولیکن سفیه محجور باشد

  بیت
  اگــــــر تـــــــو قــــــدر کـــــــار خــــــود نـــــــدانی

  

 ای ســـــــــــلطان نشـــــــــــانیِّخلیفـــــــــــه زاده 
  

عایشه صدیقه رضی اللّه عنها از حضرت پیغمـرب صـلی اللّـه علیـه و سـلم روایـت  -بیان عیان -سخن در لوح جانی
و » .مـن مـارج مـن نـار و خلـق آدم مماوصـف لکـم خلقت الجانّ«الئکة من نور و خلقت الم«: میکند که فرمود

معقول و محسوس و نور اصل خلقت ملکی است هر آینه مالئکه بر دو قسم مخلوق : چون نور بر دو وجه میباشد
و باشند و ذات مجرده از مواد عنصری و در قسم اول مالئکۀ علوی و سماوی باشـند و در ثـانی سـفلی و ارضـی 

آید بخالف قسم اول که بعضـی او ِّات ایشان الزم میودرهر دو قسم خري بالذاتند و در قسم ثانی آالت زایده بر ذ
انـد و سـبب هـدایت ِّمصاف ایشان در لوح ملکی گفته شد و این قسم ثانی حکم جنیان دارند و با ایشـان مخـتلط

تهابی باشد و قابلیت تشکل باشـکال و ظلمتـی ایشانند و جن از آتش زبانه زن مخلوقست یعنی در ذوات ایشان ال
انـد کـه ِّچنانکه در زبانۀ آتش که مخروطی میشود دودی بآن ظاهرست که متصاعد میگردد و ازین ممرجن را گفتـه

حیوان ناطق ناری و حیوان ناطق هوائی و از غایت لطافت و ذات ایشان : اندِّو ایشان بر دو قسم. شریر بالذاتست
هوا، پوشیده است مدرکات ایشان اندکی بحد علم مريسد بـاقی ظـن و شـک و وهـم و خیـال  از دیدۀ ما، چنانکه

میباشد و انسان بروح و بدن از نور پاک و جوهر خاک آفریده شده مقارن نشأۀ او قوت ملکیت و جنیت آدمی را 
  .بعرش اگر راهست ملک و جن هر دو همراهست

ید که نچنان باشد، بی انحرافی نیست و این معنی در انسـان از ظن که ترجیح طرفیست از ادراک و شا -بیان عیان
  .افتدِّجان است و التهاب خلقت او، که چون آتش میل بطرفی داد بهمگی بآن جانب می

  بیت
ــــت ــــه انسانس ــــی ک ــــد آدم ــــرف نفت ــــک ط   بی

  

 وگرنـــــه یـــــک طرفـــــی از قبیلـــــۀ جانســـــت 
  

صود است و ایـن نیـز در انسـان از طبیعـت شک اگرچه مساواة طرفني ادراکست مستلزم حجاب از مق -بیان عیان
  .جان است راجع بظلمت خلقت او که توقف الزم تاریکیست که تا نور نباشد جانبی نتوان دید

  بیت
  همچــو شــیطان درشــک از آدم مبــاش ای آدمــی

  

 یــافتی چــون کــاملی تصــدیق کامــل کــن بعلــم 
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کند و بر آدمی غالب شود فطرت معقـوالت و هم مدرک معانی جزئیه است و اگر از حد خود تجاوز  -بیان عیان
درو باطل کند و این نیز از طبیعت جـانی باشـد در انسـان غریـب چـه اقیسـۀ مؤلفـه از اوهـام ابلـیس را بدرجـۀ رد 

  .رسانید و اذعان و تصدیق آدم را بدرجۀ قبول و شرف علم
  بیت

ـــــت ـــــیس اس ـــــور ابل ـــــم ط ـــــن و ه ـــــان م   ج

  

ــــــــم آدم جــــــــوی  ــــــــم و عل  بگــــــــذر از وه
  

خیال را خاصیت تفریع صورست بر صور و اگرچـه صـور بـی سـحاذات از معـانی باشـد و ایـن معنـی  -بیان عیان
  مناسبت تشکل جنیان است باشکال مموهه پس خیال باطل از انسان از شیطان است و از جانّ

  بیت
ـــــذار ـــــل بگ ـــــال باط ـــــی خی ـــــر حـــــق طلب   گ

  

 چـــون باطـــل و حـــق جمـــع نگـــردد بـــا هـــم 
  

ل که همه جنیانه است در نفس خود مغلوب باید کرد و طلب علم غالب تا از ظن و شک و وهم و خیا -بیان عیان
جهل شیطان بگذرند و بعلم انسان نرسند و این معنی آن زمان حاصل شود که طالب از سر صورت عجـب نهـد و 

انـا «درآورد و اگرچه معلم غالمی حبشـی باشـد نـه » من علمنی حرفا قد صرينی عبداً«خود را در سلک قائالن 
وعلـم آدم االسـماء «: گوید و جهل ورزد که هیچ نريزد کار کمال نفس بتعلم علم تمام میشود قـال تعـاىل» خري منه
عبداً من عبادنا آتیناه رحمـة مـن عنـدنا و «: و قال» الرحمن علم القرآن خلق االنسان علمه البیان«: و قال» کلها

واسطۀ چون خودی تعلم علم لدنی از حـق تعـاىل کنـد فهـو یابد که بیِّ، اگر آدمی در خود می»علمناه من لدنا علما
النـاس «بـردارد و بقـدم» خذالعلم من افواه الرجـال«توشۀ طلب » اطلبوا العلم و لو بالصني«: المراد واال در سفر

علمنی فالن و ادبنی و « : کند تا بآن کس رسد که بعد از وی تواند گفت کهِّسري می» عالم او متعلم و الباقی همج
  .»و ارشدنی الطریق و اوصلنی المقصود )؟(خلنی الزیقاد

  بیت
  شـــــدم معلـــــوم و شـــــیخ از معلـــــم و شـــــیخی

  

ــــیخ  ــــم و ش ــــود از معل ــــیده بمقص ــــه او رس  ک
  

آدمـی را بـريون از ارواج مادیـۀ ثلثـۀ نبـاتی و حیـوانی و نفسـانی در جگـر و دل و دمـاغ  -سخن در لـوح انسـانی
مدبر او که مظهر صفات و اسماء الهی است و آئینۀ صورت تجلی روحیست اضافی مجرد الهی افاضی نه در بدن 

ذات او حامل فیض صفات سبعۀ حیاة و علم و ارادت و قدرت و سمع و بصر و کالم و چون آدمی آنـرا بشناسـد 
و غافل ازو روزگاری میگذارنـد و » من عرف نفسه فقد عرف ربه«اند ِّخداوند خود را بواسطۀ او بشناسد که گفته

  .جنبابدِّعرفت نمیسلسلۀ م
  بیت

ــــــــــــوائی تــــــــــــایکی ــــــــــــده در دام ه   مان

  

ــــــــل از خــــــــود وز خــــــــدائی بیخــــــــرب   غاف
  

مثابت بدن از نفـس ناطقـه کـه آنـرا روح انسـانی گفتـیم بـا اخـتالف از بعضـی صـوفیه کـه او را قلـب  -بیان عیان
ا آینـه از صـورت میخوانند و لطیفۀ ادراکی او را بروح مثابت مدینه است از سلطان یا خیـال عاشـق از معشـوق یـ
ز این روح اسـت وجه صاحب آئینه درو، یا روزنه از شعاع که درین صور مینماید که بدن علی سبیل لتشبیه مگر حیّ

  .و عند التحقیق نه حیز است
  بیت

ــــــو واصــــــل اســــــت ــــــدن از روح پرت ــــــر ب   ب

  

 روح انســــان در بــــدن کــــی حاصــــل اســــت 
  

ة اذصلحت صلح الجسد کله و اذافسدت فسـد الجسـد ان فی الجسد المضغ«که در حدیث آمده است  -بیان عیان
اینست قلب گوشت پارۀ صنوبری حامل بخاری لطیف که بدماغ مريسد و آلت ادراک نفـس » کله االوهی القلب
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ناطقه میشود که روح انسانیست آن بخار در جزئیات و در ادراک کلیـات روح احتیـاج بآلـت نـدارد پـس آنـرا در 
بتوسط حس مشرتک قوتیست در مقدم دماغ و روح نفسانی کـه آن بخـار و لطیفسـت ادراکات کلیه و جزئیۀ روح 

آرد از آتش قلب میخواننـد، ِّقلب که گوشت پارۀ صنوبریست متأثر میسازد و بحرکت و گردش از حاىل بحاىل درمی
و ورد  »القلب کریشة فی فالة یقلبها الریاح مـن بطـن اىل اظهـر ثلوم«پس قلب محل اثر از ادراکات روح است 

و اصـبعني اینجـا معـانی متقابلـه » فی الحدیث ان قلوب العباد بني اصبعني من اصابع الـرحمن یقلبهـا کیـف یشـاء
  :است از ادراک

  بیت
ــــنم ــــريون ک ــــود ب ــــس خ ــــوس از نف ــــون ه   چ

  

ـــــــا وجـــــــود کـــــــردش دل چـــــــون کـــــــنم   ب
  

سـت یـا بواسـطۀ آالت ادراکات انسان یـا بیواسـطۀ آالتسـت از نفـس ناطقـه و آن مـدرکات معقولـه ا -بیان عیان
  .حواس باطن حس مشرتک و خیال و حافظه و وهم و متصرفه یا حواس ظاهر. حواس است

  بیت
  چه بـی ادراک ماندسـتی بحـس عقـل درکـارآی

  

ـــابی  ـــه دری ـــات عـــالم جمل ـــات و کلی  کـــه جزوی
  

صدیق یـا نظـر در بعد از طریق فکر که ترتیب امور معلومه است بقاعدۀ میزان منطقی در طور تصور و ت -بیان عیان
هر تعینی از تعینات وجود کردن و در آن مقید وجه وجود مطلـق دریـافنت طریقـی دیگـر در ادراک مقصودسـت و 
آنرا کشف گویند و بقوتی کشف حاصل شود که آن قوت همه کس را نیست بلکه نفوس قدسیه را آن قوت فـایض 

نرا کاشفه خواننـد و در حـدیث آمـده اسـت کـه میگردد و آن قوتیست حاصل از نور الهی مقارن عقل و حس که آ
و کمـل را معلومـات یقینیـۀ از امـور نشـانی دنیـا و آخـر بـاین قـوت » اتقوا من فراسة المؤمن فانه ینظر بنـور اللّـه«

  .اللهم ارزقنا قوة کاشفة. منکشف میشود
  بیت

ــــــــود ــــــــل ش ــــــــفه حاص ــــــــر دىل را کاش   گ

  

ــــــق کشــــــف جــــــان واصــــــل شــــــود   از طری
  

ر انسان و غایت ظهور او در عرفان آنست که بواسـطۀ تکمیـل مکملـی یـا تـواىل الهـام، بـانی نهایت ام -بیان عیان
ارادت قبول حق یا رد باطل پیدا کند واعراض از دنیا واقبال بسوی عقبی و شوق رضا و لقاء موىل و ایـن ارادت 

  :قوت یابد تا بدرجۀ محبت اشتداد یابد تا عشق شود و آن زمان گفته آید که
  بیت

  اد تــــو عشــــق اســــت چــــو آنجــــا برســــیاســــت

  

 او خـــــود بزبـــــان حـــــال گویـــــد چـــــون کـــــن 
  

کـل مـن «دیگـر » قل اللّه ثـم ذرهـم«دیگر » واللّه خري و ابقی«دیگر » واالخرة خري وابقی«اول بر تو خواند که 
» کل شیی هالک اال وجهه له الحکـم و الیـه ترجعـون«دیگر » علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام

یا ایتها النفس المطمئنه ارجعـی اىل ربـک راضـیة مرضـیة فـادخلی فـی «پس از ورای سرادقات عزت ندا آید که 
پس ازین ندا عاشق آرام نگريد و راستانه روی اقبال بر آستانۀ بقاء الهـی آرد و از راه فنـا » عبادی و ادخلی جنتی

در اسـتغراق » قورن بالقدیم لم یبـق منـه اثـر الحادث اذا«بیخود بخدا پیوندد و بمقتضای » دع نفسک و تعال«
عاىل او را فانی بـاز گـذارد یـا بتجلـی اوصـاف تتجلیات صفات و ذات مستهلک گردد و آن زمان یا حضرت حق 

ادع اىل سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هـی «: خود بر او او را بقائی بخشد و فرماید که
مشغول شود بی غرض عرض کسب مـال و جـاه داعـی اىل اللّـه باشـد و اىل المـوت  و چون باین دعوت» احسن

  »واعبد ربک حتی یأتیک الیقني«: عبادت فرمای و عبادت گزار، هر لحظه بگوش هوش شنونده که
  بیت
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 داعـــــــی برپســـــــت تـــــــا دم مـــــــرگ خـــــــدا
  تـــــن راســـــت فنـــــا او بســـــوی خـــــاک رود

  

 فــــــارغ بنشــــــني کــــــه روح را نیســــــت فنــــــا 
ــــــا رســــــد  ــــــاجانراســــــت بق ــــــدار و لق  بدی

  

  .و الحمدللّه و الصلوة علی رسوله الختم اوال و آخراً و باطناً و ظاهراً
بعون اللّه و حسن توفیقه و صلی اللّه علی خري خلقه و مظهر لطفه محمـد و » بیان عیان«تمت الرسالة الموسوم به 

  .آله و صحبه و عرتتة اجمعني الطیبني الطاهرین و سلم تسلیماً ابداً کثرياً
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  رسالۀ لطائف -۱۴
  بسم الله الرحمن الرحیم

بنام خداوند لطیف خبري و درود بر ختم پیغمربان او محمد مصطفی داعـی صـراط مسـتقیم و سـراج بنیاد لطایف 
گاه و ناقدان بصري   .منري و بر آل او عارفان آ

قادح نباشند و از پـی دریافـت  زیادتی بر وجود واجب چه الزم اختیار کردن و اگر اعتبار کنند در توحید او -لطیفه
  .فواید بعني زاید باید بود و اجل عواید مالحظۀ مشاهدۀ وجه باقیست درین مرآت فانی

  بیت
ـــــود   مـــــرا بکـــــار جهـــــان هرگـــــز التفـــــات نب

  

ـــني خوشـــش آراســـت  ـــو در نظـــر مـــن چن  رخ ن
  

چنانچـه بواسـطۀ ایمـان و  اگر حق تعاىل خواهد بنده مشاهدۀ تجلیات تواند کرد و اال در دل برو ببنـدد تـا -لطیفه
  .طاعت نظر در جانب تجلی داشت بواسطۀ کفر یا معصیت از آن مالحظه محجوب ماند

  بیت
  گــــــــر ره بتوهســــــــت چیســــــــت فرمــــــــان

  

ــــــــان  ــــــــت درم ــــــــت چیس ــــــــو نیس  ورره بت
  

ارادت حق تعاىل در کفر و معصیت بنده مسـتلزم رضـاء او بـر آن نیسـت چـه ارادت تجلـی ذات اسـت در  -لطیفه
امور مخصصه و رضا تجلی است در صور امتحان مجمل از مخصصات پس هر جا کـه رضـا باشـد صور تفاصیل 

  .ارادت باشد و نه هر جا که ارادت باشد رضا باشد
  بیت

ــه ــد خوشــت نال ــی راضــی دمــی آی ــدرد مــن نئ   ب

  

ـــه ســـاله  ـــودارد دل هم ـــه و درد از ت  وگرچـــه نال
  

ی دارد کـه راجـع بـا حـال تاهر میگردانـد مصـلححضرت واجب تعاىل در اظهار آنچه بر عرصـۀ امکـان ظـ -لطیفه
ممکناتست تا در غایات امور خویش بنهایات رسند اگرچه این اظهار و ظهور مستلزم بـروز تجلیـات اسـماء الهـی 
است، او بظهور این تجلی نه محتاجست، فانه غنی مطلق، بلکه عطا نیست بر اعیان مملکت از حضرت پادشاهی 

ما را منت باید دانست و عبارة بتقدیم باید رسانید و نظر بافتقار خود باید کرد نه » الغةو فی ذلک للّه الحجة الب«
  .استغناء او

  بیت
ــو از عشــق غــري مســتغنی اســت   اگرچــه حســن ت

  

 مــن آن نــیم کــه از ایــن عشــق بــازی آیــم بــاز 
  

  شعر
ـــــــــذنی ـــــــــنکم فیل ـــــــــی حس ـــــــــهد معن   اش

  

 خضـــــوعی لـــــدیکم فـــــی الهـــــوی و تـــــدللی 
  

صلحت گوئیا کمال آدمیست در ضمن تجلی بر الوان بلی غایات همه راجع بنشـأۀ اوسـت وجهی ازوجوه م -لطیفه
که مجمع االهواست همه باورسند و او بمشاهدۀ تجلیات اسماء و صفات و ذات حضرت رب اعلی و ذلک اللّـه 

  .الذی لمتننی فیه
  شعر

  اجــــــدا المالمــــــة فــــــی هــــــواک لذیــــــذة

  

ــــــــــوم  ــــــــــی الل ــــــــــذکرک فلیلمن ــــــــــاً ل  حب
  

لـیس «نهـد و بمقتضـای آن ِّباشد یکی بنا بر سـعی مـیِّانسان در طلب مشاهدۀ تجلیات مختلف می اطوار -لطیفه
  :میگوید» لالنسان اال ماسعی

  بیت
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  ســــعیی بنماییـــــد و حضـــــوری بکـــــف آریـــــد

  

ـــــات  ـــــدایات و نهای ـــــد ب ـــــو کـــــه بدانی ـــــا ب  ت
  

نفـس امـاره الزم بـود  و سعی در تهیۀ معدات باشد و ازالۀ موانع و درین باب رفع وسواس شیطان و منع دسایس
  .تا مراقبه صافی باشد و ذوق مناجات تمام

  شعر
ــــــا ــــــد قطعته ــــــة ق ــــــن لیل ــــــم م ــــــه ک   فباللّ

  

ـــــــــب المعـــــــــزل  ـــــــــذة عـــــــــیش و الرقی  بل
  

  .زید و ترغیب دیگران میکندِّیکی بخلوت مینشیند و یکی صحبت میگزیند سالکی قایم اللیل و صایم الدهر می
  بیت

ــــلی ــــر آوری غس ــــآب ریاضــــت ب ــــر ب ــــه گ  ک
ــــیکن  ــــتول ــــالکان چاالکس ــــن صــــفت س   ای

  

 همـــــه کـــــدورت دلـــــرا صـــــفا تـــــوانی کـــــرد 
ـــــرد ـــــوانی ک ـــــانی کجـــــا ت ـــــازنني جه ـــــو ن  ت

  

  :یکی درباب زهد و اعراض از دنیا و اقبال بسوی حضرت موىل میگوید
  بیت

  ســــفر گزیــــدم ازیــــن آســــتان کــــون و فســــاد

  

ـــــاد  ـــــارک مب ـــــاىل ســـــفر مب ـــــر آســـــتان مع  ب
  

  :و المراد واالاگر ارادت الهی باین نتیجه متعلق گردد فه
  مصراع

  .ای بساسعی که کردیم و بجایی نرسیدیم
و وجهی از حکمت الهی در نارسیدن شاید که آن باشـد کـه سـالک بسـعی خـود مغـرور نشـود و توفیـق و خـذالن 
فراموش نکند و درین که با سعی نمريسند بر بصريت باید بود که باتفاق اوضاع و عدم اتفاق و ایجاب فعل الهی 

ند بلکه در رسیدن بمقصود ونارسیدن معني و مانع فاعل مختار دانند و گویند همۀ تأثري ارادت اوسـت و قایل نشو
  .هو القاهر فوق عباده

  بیت
 ای بایـــــــد ســـــــبب ســـــــوراخ کـــــــنِّدیـــــــده

  تــــــــا مســــــــبب بینــــــــد انــــــــدر المکــــــــان

  

 تاحجــــــــب را بــــــــردرد از بــــــــیخ وبــــــــن 
 هــــــرزه بینــــــد جهــــــد و اســــــباب و دکــــــان

  

السـعید «امل حال میشود و بنـده بـی تعـب بمقصـد مريسـد بتأییـد ازىل و بسـر لطف الهی گاه هست که ش -لطیفه
مدد و توفیق بی خذالن و کشش جذبـة مـن جـذبات الحـق تـوازی عمـل الثقلـني تـا او را » سعید فی بی بطن امه

و آن نیز هسـت کـه بعـد » فی مقعد صدق عنه ملیک مقتدر«آرند ِّمالئکة رحمت بمنزل استقامت و تمکني فرومی
سیاهی روز و روزگار تباهی کار و بار و گناهکاری علی الدوام که گرفتار پخته و خام و می جـام میباشـند بیـک از 

یابنـد ِّکرشمه عنایت هدایت و از کوی خرابات بصومعه و خانقاه باز میگردند و بر سر سجادۀ سه جاده ممکن می
  .آیندِّو از بسیاری سالکان و ناسکان بر سر می

  بیت
  ره پیوســــــــت دمــــــــیلطفــــــــت بکــــــــدام ذ

  

 کــــــان ذره بــــــه از هــــــزار خورشــــــید نشــــــد 
  

کمـال » فاینما تولوافثم وجه اللّـه«ظهور مطلق از واجب تعاىل بحسب تجلی بر مراتب امکان وجه اوست  -لطیفه
هـای صـور تجلیـات ِّانسان در آنست که بمشاهدۀ وجه باقی حق تعاىل فایز شود و اگرچه همه مراتـب امکـان آینـه

تـر ِّآیینۀ انسان نماینده تراست و در آئینۀ از افراد انسان در نمایندگی صور تجلیات این وجه روشـن اند اماِّاین وجه
نماینده تر نبی و وىل و این دو نشأه کماىل را از صاحب وجه بوجهی الهام خطاب مستطاب مريسد که بنـدگان مـا 
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االحسان ان تعبداللّه کانک تراه فـان «ای را بعبادت ما دعوت کنید تا بهدایت ایمان و اسالم فایز گردند و بمقتض
  .باشد و وىل تابع و در نسق دعوت نبی را ملک واسطۀ هدایت باشد از خداوند تعاىل» لم تکن تراه فانه یراک

اول أنبیاء آدم بوده است و خاتم محمد مصطفی است و نبوت ایشان عبارتست از اخبار از آنچه خالیـق را بـر آن 
ن معرفت اللّه تعاىل است از برای عادت او بدلیل عقل یا بر سبیل تقلید صـاحب دلیـل و از بودن ناگزیر باشد و آ
اند و رسالت عبارتست از رسانیدن نبـی خطـاب الهـی را بواسـطۀ ملـک بـافراد انسـان در ِّأنبیا بعضی رسول بوده

سد و آنچه ملک القا آنچه مصالح دو نشاۀ اوىل و أخری ایشان در آن باشد و خطاب الهی بواسطۀ ملک برسول ر
کند از خطاب وحی بود و کالم الهی چون مکتوب شود کتاب الهی باشد و آنچه بر مضـامني کتـاب مرتتـب گـردد 

اند و از ایشان ِّشریعت ان رسول بود که خطاب مريساند و رسل بعضی در رسانیدن خطاب بر شریعت بعضی بوده
اند تا بحد اخراج و شتم و ضرب و عرضـۀ ِّپیش کشیدهبعضی که در اداء دعوت و رسانیدن خطاب از امت اذیت 

اند و شرایع بعضی ببعضی منسوخ میشـده تـا بشـریعت خـاتم هـم ِّقتل و بر آن صرب کرده ایشانرا اوىل العزم خوانده
منسوخ گشته و شریعت او تاقیامت باقی باشـد و وىل در دعـوت چـون خلیفـۀ نبـی باشـد بمقتضـای شـریعت نبـی 

ا مضاء رساند هر که دعوت نبی و وىل قبول کـرد و از فرمـودۀ ایشـان متجـاوز نشـد غالبـاً دعوت از روی خالفت ب
عابد و عارف و صاحب مشاهدۀ وجه اللّه گشت و هرکه دعوت قبول نکرد یا از فرموده عدول جست از عبادت و 

  .معرفت محروم و از مشاهده محجوب ماند و سعادت نیافت
  بیت

ـــ ـــت عظ ـــتی یاف ـــت دوس ـــه بیاف ـــس ک ـــر ک   یمه

  

 و آنکـــس کـــه نیافـــت درد نایافـــت بـــس اســـت 
  

: والیت عبارت است از تخصیص حضرت الهی بنده را بجانب خـود و ایـن تخصـیص را مراتـب میباشـد -لطیفه
. تخصیص بوجه قرب و الوىل قریب یا بوجه محبت و الوىل الحبیب یا بوجه متصرف گردانیدن و الوىل المتصرف

  :اما قرب
  بیت

ــــ ــــه پس ــــاال ن ــــه ب ــــرب ن ــــتق ــــنت اس  تی جس
  

 قــــرب حــــق از جــــنس هســــتی رســــنت اســــت 
  

  :و اما محبت
  بیت

ــد ــرف باش ــر دو ط ــز ه ــت ک ــتی آنس ــان دوس   نش

  

 منت گر دوست میدارم توهم من دوست میـداری 
  

  :و اما تصرف
  بیت

 امِّمــــــــن تــــــــرا اینجــــــــا ممکــــــــن کــــــــرده
  
  

 امِّهرچــــــه تــــــو کــــــردی بــــــرو مــــــن کــــــرده 
  

تست بلذت تمام ازدل وىل و ترتب تأثري حال وىل در غـري بـر نتیجۀ قرب در مشاهدۀ تجلیات اسماء و صفات و ذا
آن و اجابت سؤال وىل از حق تعاىل و نتیجۀ محبت تأثري معیت حق تعاىل باشد در وىل و مالحظۀ وىل آن معیـت 
العلی الدوام و انبساط او بر حضرت حق و عضو حق تعاىل ازو برین حال مرتتـب آیـد و نتیجـۀ تصـرف تـأثري در 

فوس و ترقی حال اهل ارادت از صحبت وىل و ظهور کرامات وىل متصرف البته صاحب دعـوت باشـد قلوب و ن
حال او مطابق حال نبی باشد و این ولیست که درو گفته و مظهر نفوس ناقصه و اورا بالغ خوانند و در قلب و قدم 

ب ازیـن حیثیـت باشـد میشود که بر قلب و قدم فالن پیغمربسـت ابراهیمـی و موسـوی و عیسـوی و محمـدی مشـر
اینست حال وىل متصرف و آن دو قسم دیگر که وىل قریب و وىل حبیب است اگر دعوت کنند بالغ باشـد واالخـر 

  :باشند و گاه باشد که وىل حبیب خودرا بمیان اهل مالمت افکند و از اینجا شیخ سعدی گفته است



٧١ 

  بیت
ــــق مکــــن   بچشــــم عجــــب و تکــــرب نظــــر بخل

  

 د در اوبــــاشکـــه دوســــتان خـــدا ممکــــن انـــ 
  

یابـد اگـر بمعنـی ذات باشـد هـر آینـه تجلیـات ِّچون وجه به معنی ذات و بمعنـی ظهـور ذات اطـالق مـی -لطیفه 
بهم رسیده باشد اما بحسب جمعیـت آثـار صـفات سـبعه از همـه » فاینما تولوافثم وجه اللّه«صفات او بمقتضای 

یت و شیطنت بایـد کـه بمقضـای خالفـت مسـخر مراتب ظاهر نیست مگر از انسان و خالفت او ازینجاست و ملک
انسان باشد تا او را حجاب نورانی و ظلمانی هر دو مرتفع گردد و بهیچ حال از مسـتخلف خـود محجـوب نمانـد 

  .چه اگر محجوب ماند در دوزخ و قطیعت باشد و اگر مرتفع الحجاب بود در بهشت وصال
  بیت

  دیگـــر از ناصـــر حـــدیث دوزخ و جنـــت مـــرپس

  

 هجـــر یارســـت و وصـــالش جنتســـتدوزخ مـــا  
  

تسخري ملکیت و شیطنت مستلزم رفع حجب نورانی و ظلمانی بتأیید و توفیق حضـرت الهـی میسـر گـردد و  -لطیفه
ناچار در آن باب معالجه باید و عقل انسانی از اهل کمال و نقصان دریـن معالجـه مسـتقل نیسـت زیـرا کـه آدمـی 

مانـد و آنچـه بـوحی و الهـام از نبـی و وىل در تسـخري ملکیـت و ِّو مـیبچیزی چند گرفتار میشود که عقل در آن فـر
شیطنت ممدست چون نه مستند بعقل ایشانست بلکـه القـاء الهیـت الجـرم در مقصـود تمـام اسـت، پـس معالجـه 
بظاهر شریعت و باطن آنکه طریقت است باید کردن بفعل مأمور و ترک منی و حسن و قبح شرعی باید دانست نه 

  .سخري فایز گردندعقلی تا بت
  بیت

  مــــدد از عقــــل فالطــــون و ارســــطو مطلــــب

  

ــــد باشــــی  ــــوار محم ــــی ان ــــز پ ــــن ک ــــد ک  جه
  

تواند بود که مثل افالطون و ارسطو بعقل صافی و فکر وافی اثبات وجود واجب و وحـدانیت و صـانعیت  -لطیفه
ب شـریعت نکنـد از او از نظر در ممکن کند اما چون آن نظـر عقـل بنـور شـرع مقـرون نگردانـد و تصـدیق صـاح

اولم یکف بربک «مشاهدۀ تجلیات اسماء و صفات و ذات محروم ماند، چه از هدی صاحب شریعت بمقتضای 
ته اسـت از نیـات خالصـه و اعمـال باین مشهد نتوانـد رسـید کـه بـرین مقـام نردبـانی بسـ» انه علی کل شیی شهید

افق وحـی و الهـام ربـانی تـا نظـر کنـد و مـؤثر ه و اخالق مرضیه و معرفت نفس و رب، از استعمال عقل بر صالح
لودلیتم بحبل لهبط علـی : یکی بیند در وجود بلکه اثبات وجود غري مؤثرنکند و مخل اثرهم وجود مؤثر شناسد که

وجود غري مؤثر که عالم است جز امری اعتباری نداند باطل بنسبت با وجود حقیقی مؤثر با آنکه اثر مؤثر کـه » اللّه
بحقیقت هم وجود مؤثر است اضـافه بـامر اعتبـاری کنـد کـه عـالم اسـت تنزیهـاً للمـؤثر عـن یکـون  محل ظهور آن
  .محلالللحوادث

پس بحقیقت اعتبار وجود عالم از جهت آنست که وقایۀ حـق تعـاىل باشـد از اضـافۀ حـوادث بـذات او چـون بـر 
ایست باطل نباشد و ِّکه مشتمل بر فایدهاعتبار وجود عالم فایدۀ وقایه بودن مرتتب شد ازین حیثیت وجود اعتباری 

م از حـدیث ل، نـه باطـل بطـالن وجـود حقیقـی عـالاز آن حیثیت که وجود حقیقی ندارد و باطل باشد زهـی باطـ
االکـل شـیی مـا : اصدق کلمة فالهـا العـرب قـول لبیـد«: رسول خاتم صلی اللّه علیه و سلم معلوم میشودکه فرمود

و یتفکرون فی خلق السموات و «: در اشتمال فایده از قول اللّه تع که میفرماید  و عدم بطالن او» خلل اللّه باطل
  ».االرض ربنا ما خلقت هذا باطال

  بیت
 اننمایـــــد کـــــه هســـــت و نیســـــت جهـــــِّمـــــی

  گـــــر بخــــــوانی تــــــو ایـــــن خــــــط موهــــــوم

  

ـــــــم  ـــــــور و ظل ـــــــان ن  جـــــــز خطـــــــی در می
ــــــــــدم ــــــــــی وجــــــــــود را ز ع ــــــــــاز دان  ب
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الفعـل فـی الوجـود «باشد و نسبت فعل مطلقاً بجانب حق تعاىل که کسب اشعری را فایدۀ و قایۀ مذکوره  -لطیفه
را فایده نظر توحید حقیقی و نظـر بکسـب بنـده مکلـف مجـازات ثـواب بـر کسـب » اال اللّه و قل کل من عنداللّه

کـه دون بتوحیـد حقیقـی امیـد عفـو از گناهی حسنات و مکافات عقاب بر اکتساب سیئات الزم حال او بود و نظر
  :و ایمان او مستلزم تصدیق بامر تکلیف باشد و اسالم مقتضی ترک اعرتاض بر حضرت الهی تا نگوید شرک بود

ــــــــاد ــــــــه در دام نه  صــــــــیاد ازل چــــــــو دان
  هـــــر نیـــــک و بـــــدی کـــــه مـــــريود در عـــــالم

  

ــــــاد  ــــــام نه ــــــت و آدمــــــش ن  مرغــــــی بگرف
ـــــاد ـــــام نه ـــــر ع ـــــه ب ـــــد و بهان ـــــود میکن  خ

  

سـت، خـود ارادت کفـر کـافر و عصـیان عاصـی کنـد و چرا بنده مؤاخذ باشد چون هـیچ بـی ارادت آن حضـرت نی
عقوبت بر آن مرتتب گرداند این معنی چگونه عدل باشد و نزد عقل قبیح نباشد و اگر مؤاخـذه بواسـطۀ اکتسـاب 

قبحاً است چرا ارادت متعلق وجود آن میگردانید پس بر قبیحی کـه مـراد  بنده است کفر و عصیانرا که قبیح واشدّ
و ایـن معنـی نیـز بـر » وال یرضی لعباده الکفر و قیاسـاً علیـه العصـیان«ز بنده راضی نیست که اوست بر فعل آن ا
ارادت چیزی که رضا بر آن نباشد پس ارادت قبیح بـا عـدم رضـاء بـر آن و تعـذیر آنکـه بنـده . عقل مشکل میشود

د فاعـل مختـار علـیم کسب کند و آن زمان برو مؤاخذه فرماید ازو حسن نیست و چگونه غـري مستحسـن از خداونـ
حکیم صادر شود بلکه تسلیم پیشه کند و بقضا و قدر راضی شود و بکسب مأموربه از خـود راضـی باشـد و شـکر 
کند و صدور آن چیز بواسطۀ توفیق حق تعاىل داند و باکتساب منهی عنه از خود راضی نباشد و مالمت خود کند 

گویـد کـه ارادت کفـر و عصـیان بنـده از اللّـه تعـاىل قبـیح  بر استحقاق خذالن که موجب صدور آن شر بـوده ازو و
  .بایستِّنیست زیرا که قهر حضرت او را متعلقی از برای تأثري می

بایست متعلق قهر کافرست و عاصی و بی وجود کفر و عصیان مکافات بعقاب تا قهر ِّچنانکه لطف را متعلقی می
و مطیع و بیوجود ایمان و طاعت تا لطف الهی ظهور  الهی ظهور یابد عدل نیست و متعلق لطف بندۀ مؤمن است

یابد مجازات بثواب که مرتتب بر آنست معهود نه، پس بواسطۀ حکمت ظهور قهر در مقابل لطف تا کمال الهیـت 
و مالکیت در جمع صفات ظاهر شـود کـه کمـال در جمـع اسـت و دیگـر حکمتهـای پوشـیده بـر مـا ارادت کفـر و 

بیح نیست و ازو که حکیم است ارادت کردن با عدم و رضانه مستلزم نامستحسن است عصیان بنده از حق تعاىل ق
و نه نامقصـود امـا ارادۀ کفـر و عصـیان بمقتضـای حکمـت ظهـور قهـر ازو اگرچـه قبـیح نیسـت و قبـیح اسـت از 
 اکتساب بنده و با وجود ارادت آن راضی بآن نیست عطفا علی العباد کـه کفـر و عصـیان ایشـان موجـب عقوبـت

فرمایـد و مثـال ایـن ِّایشانست واللّه تعاىل بعقوبت ایشان راضی نیست اگرچه ارادۀ موجب بحکمت ظهور قهر می
اهد که قهری از برای بسیاری از ّوای راضی نیست با آنکه غالم را بربخاند اما میخِّمعنی آن صورت بود که خواجه

اسبی خوب بخروبهای اسب باونـداد و غـالم خـود گوید من نه خواجۀ توام از برای من ِّمصالح براند یا غالم می
ندارد و کسی دیگر بر غالم بهای اسب اعطاء نمیکند و بقرض نمیدهد و از جایی نمیتواند دزدد یا خوف قطع ید 
دارد، بهرحال اسب خریده نمیشود، خواجه غالم را مرينجاند که چرا اسب از برای من کـه خواجـۀ تـوام نخریـدی 

من نسبت با خود نداشتی و نافرمانی کردی این رنجانیدن مرتتب اسـت از خواجـه بـر ه بودن همانا اقرار بر خواج
نماید کـه بـی امکـان بهـای اسـب از ِّعدم اختیار و نافرمانی غالم بحسب مؤاخذۀ خواجه و نزد همه کس قبیح می

ی صــورت غــالم خواجــه او را بعلــت ناخریــدن اســب مرينجانــد و حــال آنــک تــا خواجــه غــالم نمرينجانــد قهــر
بست، پس رنجانیدن غالم با عدم امکان اسب خریدن ظاهراً قبیح نماید و رانـدن قهـر خواجـه کـه در ضـمن ِّنمی

صدور آن مصالح او مندرج است باطناً قبیح نباشد بلی اگر گویند اضرار غـالم بـی موجـب قبـیح اسـت، نـه قبـیح 
سـطۀ آن اضـرار و رانـدن قهـر مصـالح او است چه اضرار خواجه غالم را که ملک اوست و متصرف اوست تا بوا

صورت بندد که اگر نه این راندی آن مصالح بسیار صورت نبستی قبیح نخواهد بود نزد هیچ حکیمی و ازین مثال 
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ظاهر شد که ارادت کفر و عصیان بی رضا از حق تعاىل میتواند بود و آن ارادت باوجود مصـلحت ظهـور قهـر ازو 
ر بندۀ مضطر در عـدم هـدایت چـون نظـر بمصـالح در ملـک اوسـت نامستحسـن دیگر مصالح قبیح نیست و اضرا

نیست خاصه که ظهور اسماء جالىل او بی اثر قهر نباشد چنانکه ظهور اسماء جماىل بی اثر لطف نباشد و اگر نه 
حکمت ظهور لطف و قهر الهی در جمع صفات و اسماء و افعال متقابله بودی که دالیل الهیـت حضـرت اوسـت 

هوالء فی «: از وجود بهشتی و دوزخی درین عالم و قبل از عمل هر یکی در موطن قضا و قدر نفرمودی کهپیش 
  .»الجنة و الأباىل و هوالء فی النار والأباىل

  شعر
 یصـــــــــر فهـــــــــم فـــــــــی القبضـــــــــتني دالال
  علــــــی ســــــمة االســــــماء تجــــــری امــــــورهم

  

 فقبضـــــــــة تنعـــــــــیم و قبضـــــــــة شـــــــــقوتی 
ــــذات للحکــــم اجــــری  وحکمــــت وصــــف ال

  

  ٭٭٭
ـــــــــارمؤ ـــــــــت و ن ـــــــــافران و جن ـــــــــان ک  من

  بایــــــــدِّنحـــــــل و زنبـــــــور هــــــــر دو مـــــــی

  

 همـــــــه از بهـــــــر لطـــــــف و قهـــــــر توانـــــــد 
ــــــد ــــــر توان ــــــوش و زه ــــــد ن ــــــر دو در بن  ه

  

انـد همـه اهـل ِّارباب درجات بهشـت و اصـحاب درکـات دوزخ کـه اصـحاب الیمـني و اصـحاب الشـمال -لطیفه
مظهریت اسماء جماىل و محجـوب بحجـب  اند و مظاهر تأثريات اسماء متقابله محجوب بحجب نورانی درِّتقابل

و در آن قـرب حجـب ایشـان مرتفـع » والسابقون السابقون اولئـک المقربـون«ظلمانی در مظهریت اسماء جالىل 
شده و بتجلی حضرت ذات حائز گشته و از تقابل اسماء و صفات گذشته در آن بهشتند که الحور فیها و القصور و 

سـتانند و لبالـب و ِّمـی» و سـقیهم ربهـم شـراباً طهـوراً«از ید عنایت سـاقی جامات شراب طهور و نور وجه باقی 
پیاپی میکشانند همزانوی سلطان رسالت خاتم پیغمـربان کـه صـاحب مشـرب جمعـی اسـت و بانـگ بـر اصـحاب 

  :حجب و مشارب بعضی میزنند که
  بیت

ـــی ـــگ و دف ون ـــنو چن ـــی ش ـــه درائ ـــه میخان  ب
ــا جــای لطیــف اســت شهنشــاه حریــف اســت   بی

  

ــــیدرش  ــــد از ح ــــت صــــال میزن ــــاز گشادس  ب
 هـــای پـــر از مـــیِّشرابســـت و کبابســـت و قـــدح

  

هرگاه که ندای درایی بگوش داعی مريسد بآن گلبانگ چنان مست میشود که بلبل، در گلستان بروی گل و  -لطیفه
گشـاید و خـود را موجـه ِّدل مشتاق را از پی آن دعوت چندان تخلف نیست که طرفة العـني فـی الحـال چشـم مـی

حسنی در جـام او کـه کـون و مکـان سرمسـت آینـد پـس مسـتی ِّبیند که در جنب آن آفتاب ذره نیست میِّجهی میو
  :مضاعف میشود و مستی میخواند که

  شعر
ــــــــی  ســــــــتقنی حمیاالحــــــــب راحــــــــة مقلت
  و بالحـــــدق اســـــتعینت عـــــن قـــــدحی و مـــــن

  

 الحســــن جلــــت) عــــن(و کأســــی محیــــا مــــن  
 و شـــــــمایلها اال مـــــــن شـــــــمول نشـــــــوتی

  

  بیت
  در جـــام رخ یـــارم چوبدرخشـــید شـــراب حســـن

  

 تحاشی چون کند جانم از آن جام شـراب ای دل 
  

  ٭٭٭
  سخن بگذارای داعی بنوش این می بنوشـان هـم

  

ـــم بالصـــواب  ـــه اعل  ...بگـــوش جـــان بگـــو واللّ
  

والحمدللّه رب العـالمني و الصـلوة و السـالم علـی خـري خلقـه محمـد و آلـه و » لطایف«تمت الرسالة الموسوم به 
  .وسلم تسلیماً ابداً کثرياً. و عرتته اجمعنيصحبه 
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  ترجمۀ رسالۀ شیخ -۱۵
  بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعني

را که گردانید موجودات را بر وجود خویش دلیلی روشن ساخت از برای سایران بجنـاب اقـدس او سپاس خدای 
  .رضوان جمیلیو درود برسول او محمد مصطفی خاصه و رضوان بر آل و اصحاب او . سبیلی
ایست که قطب المحققني و سید الموحدین شیخ محیی الـدین عربـی از بـرای یکـی از مریـدان ِّاین رساله -اما بعد

خود نوشته و فرموده که این رساله مددیست در تحصیل علم حقایق و در فصول ترتیب داده، در هر فصلی اصوىل 
ی از عربی عـاجز باشـد در پارسـی آن تأمـل نمایـد امـا بلغت عربی بود پارسی کرده شد، ترجمۀ صرف، که اگر کس

  .توفیق ادراک معانی آن از اللّه تعاىل باید طلبید و اللّه المستعان و علیه التکالن
حق موجودیست که ذات او اقتضای وجود او میکنـد یعنـی وجـود او از غـري نیسـت و . درحقیقت الحقایق -فصل

او مقتضی وجود وعدم نیسـت، کـه اگـر مقتضـی وجـود بـودی  واجب الوجودست و وجود ممکن که نیست ذات
ذات او واجب بودی نه ممکن و اگر مقتضی عدم بودی ذات او ممتنع بودی نه ممکن و ممکـن دلیـل اسـت بـر 
وجوب وجود واجب الوجود پس عالم که ممکن است دلیلست بر واجب و واجب مدلول این دلیل است که عالم 

دو نوع است، عالم کبري و آن هیئت سموات علی و ملکـوت اعلـی اسـت تـا تحـت  است و دلیل که عالم است بر
ولقـد «: الثری و عالم اصغرو او احسن انواع و عوالم کلیه است و آن صورت انسانیه چنانکه حـق تعـاىل فرمـوده

یـع دالیـل و این دلیل ثانی که نام او عالم اصغرست اول دلیلی است برو از جم» .خلقنا االنسان فی احسن تقویم
قاطعه و آیات ساطعه از برای آنک انسان که عـالم اصـغر اسـت دلیلـی اسـت مخلـوق بـر صـورت مـدلول خـود و 
: مطابق او فی الواقع بحسب کمال و موافق در موازنه و مثال چنانکه فرمودۀ حضرت مصطفوی است علیه السالم

  ».ان اللّه خلق آدم علی صورته«
: ذکر رفت که آن عـالم و آدم اسـت در کتـاب انطـق او جـل ذکـره چـه فرمـودپس حق ناطق شد باین دو دلیل که 

پس خالفت الهیه الیق نیسـت اال بـاین خلیفـه کـه انسانسـت، از بـرای » .سرنیهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم«
آنک این خلیفه مخلوق بر صورت مستخلف خودست و درو جمع گشته قوابل کلیـه از جمیـع کاینـات پـس هـر کـه 

حق را شناخت از بهر آنکه انسان موجود در احسن صورتست بر مثال موجود احسن و بـاین معنـی  تان شناخانس
پس از اینجا بایـد » وجوداتمن عرف الکاینات عرف الم«و نفرمود » من عرف نفسه فقد عرف ربه«اشارتست 
خلق آدم علـی صـورة « ته شود که انسان کامل مطابق صورت رحمانست و در بعض روایت آمده است کهکه دانس
و اگرچه این مناسبت نه مناسـبت کلیـه اسـت و ایـن مطابقـه نـه مطابقـۀ معنویـه میـان صـورت انسـان و » الرحمن

حضرت رحمان چه انسان در همه جهتی و وصفتی مطابق رحمان نیست که حضرت حق بوجوب وجـود قیومیـت 
کـه الهیـة اقتضـای مناسـبت تامـه میکنـد » ان اللّه خلق آدم علی صورته«مخصوص است نگویند چه میگوئی در 

  .چرا که صورت الهیة صورت جمع اسماست نه صورت مطلقۀ ذاتیه
اعلـی،  پس حاصل شد ازین مقدمات آنکه انسان اول دلیل است بر موجد عالم و اکمل آیات علی، خـدای علـّی

هره و بـر علـوم هیـأت پس معرفت حق موقوفست بر معرفت انسان و معرفت انسان موقوفست بـر جمیـع علـوم ظـا
  .درمعرفت افالک علویه و بر علوم باطنه از معارف قدسیه و حقایق الهیه

معرفـت بحسـب عقـل یعنـی بطریـق اسـتدالل عقـل بآیـات کـربی و : معرفت بر دو نوع اسـت -درمعرفت ]فصل[
حـق و ایـن و معرفت حـق ب. »اولم ینطروا ما فی ملکوت السموات و االرض«: عالمات صغری چنانکه میفرماید

معرفـت کسـبی و : قسم معرفت ممکن نیست اال بشهود صرف و تجلـی محـض و معرفـت حـق بـر دو قسـم اسـت
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معرفت بدیهی که احتیاجش بکسب نیست و نزد بعضی همه معرفتها کسبی است و نزد محققـان بعضـی کسـبی و 
اشد چنانکه فرمودۀ نبی بعضی بدیهی است، هرگاه که عارف واصل شود بحق نه باستدالل عقل آن زمان واصل ب

و نزد عقال معرفت حق کسبی است چرا که عاقل بحسب عقل نظر در اثـر » عرفت ربی بربی«: است علیه السالم
میکند پس میشناسد مؤثر در آثار و قدم او بحدوث محدثات و خلق او بمخلوقات اگر شناسد معروف حقیقـی را 

  .باو عارف کامل محقق باشد بلکه عاقل مستدل باشد
هرچه هست از اشیاء دلیل است بر معرفت حق و این معرفت در حق است نه از چیزی خارج ازو چرا که ذات او 
شناخه میشود بصفات او و ذات او از آنرو که ذاتسـت شـناخته نمیشـود چـرا کـه آن زمـان اعتبـار صـفت نیسـت و 

بخلـق چنانکـه عاقـل چـه مفروض آنست که ذات بصفات شناخته میشود، پس اگر عـارفی حـق بحـق شـناس نـه 
وجود او منبسط است بر اعیـان موجـودات و موجـود از ممکنـات ظـاهره حـق اسـت، پـس بنگـردر موجـودات و 

ایست که ظاهر شده است حق در آن و عالم عبارت است از آیـات ِّظاهربني درویش و شناس درو چرا که عالم آینه
ود اال باحاطۀ تامه و احاطۀ تامـه نـه ممکـن اسـت، پـس اللّه و شناخته اگر نشود حق االبآیات و آیات شناخته نش

معرفت حق الزمست، یعنی هر آیتی دلیلست بر ذات حق که از آن دلیل حاصل میشود علم باو و آیات کثريه است 
  .و دالیل کثريه پس علوم غري متناهی باشد

رگ در تحقیق صفات حـق و پس معرفت نیز چنني باشد متناهی نبود فهم کن این معنی که مطلع شوی بر سری بز
معرفت ذات بآنچه ذات مقدس شناخته نمیشود اال بصفات علیـه شـناخته نمیشـود االباسـماء حسـنی و اخـتالف 

انـد کـه صـفات او غـري ذات ِّاند علماء در حقایق صفات حق و دقـایق اسـماء او پـس بعضـی از علمـاء گفتـهِّکرده
صفات عني ذاتست اما ذات مقتضائیست بحسب کمـاالت اند که ِّاوست و قائمیت بذات او و بعضی کامالن گفته

  .او
پـس تجلـی کـرد ذات و ظـاهر شـد عـالم و . پس او اقتضا کرد ظهور آن کماالت را در صورت تجلیات صفات او

بريون آمد از ممکن غیب وجود آدم پس اگر تجلی کرد بصفت حیات ظاهر شد در ذوی العلوم و چون تجلی کرد 
د شد و چون تجلی کرد بقـدرت، اعطـا کـرد هـر چیـزی از ممکنـات مقـدورة الوجـود بارادت، پس موجودات مرا

و بدانکه هرچـه هسـت از اشـیا آن چیـز » .اعطی کل شیی خلقه ثم هدی«: هدایت بسوی او یافت چنانکه فرمود
مظهری از مظاهر اسماء او و شـارق طوالـع آن و اعظـم و مشـاهر صـفات او آدم اسـت کـه مخلـوق گشـته از بـرای 

ول جمیع قوابل کلیه درو پس ظاهر شد حق در مظاهر بحسب استعداد هر مظهـری و قابلیـت هـر موجـودی و حص
معرفت هر چیزی بحسب ظهور حق است تعاىل درو، اگر آن چیز مظهر صفتی واحـده اسـت پـس شـناخته میشـود 

بینـه اسـت و حق بآن صفت واحده درو و اگر مظهر بعض صفاتست پس معرفت حق بر مقدار ظهور این صفات 
اگــر آن مظهــر مظهــر جوامــع قوابــل کلیــه اســت پــس معرفــت حــق درو اعظــم معارفســت و علــم آن مظهــر الطــف 
لطایفست و موجود جامع از برای قوابل کلیه نیست اال انسان کامل و اوست اعظـم موجـودات از جهـت معرفـت 

  .تامه و علم کامل
ظهور او در اسم ظاهر گفتیم از برای آنکه حـق . سم ظاهرحق در مظاهر اسماء و در ظهور او در ا -در ظهور -فصل

ظاهرست باسم ظاهر بر خود بحسب آیات خود و عالم که مظهر اسم ظـاهر اسـت مجمـوع آیـات اوسـت پـس او 
ظاهر شد بواسطۀ عالم پس ظهور او موقوف باشد بظهور عالم و نیست عالم را ظهـور اال بـاو پـس چنـان دان کـه 

و و ظهور او بعالم هرگاه که نظر کرد عارف در عالم وعالم آئینۀ حق است، پـس دیـد حـق قایم است ظهور عالم با
پس حق باطن عـالم باشـد » ما رأیت شیئاً اال ورأیت اللّه فیه«را ظاهر در عالم چنانکه فرمودۀ بعضی عارفانست 

عني فلا حجـاب مـن نـور و ان اللّه سب«: و محتجب بود حجب ظلمانی و نورانی چنانکه پیغمرب علیه السالم فرمود
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پس حق تعاىل محتجب است باحتجاب ذات او بحجـب و حجـب عـالم اسـت و مختفـی اسـت بکمـال » .ظلمة
ظهور خود درین مظاهر چنانکه آفتاب بنور خود از چشم خالیق مختفی است از لبۀ نور ظهور نه از آنکه مختفـی 

  .است
وجود موجودات فرع او از برای آنـک عـالم از بـرای  در معانی عربیه وجود انسان اصل است در ایجاد و -فصل

یابن آدم خلقت االشـیاء الجلـک و خلقتـک «: اند و انسان مقصود کلی چنانکه فرموده است تعاىلِّانسان آفریده
و مقصود کلی که گفتیم ظهور حق است در انسان و مشاهدۀ اعیان اسـماء و صـفات خـویش درو محـل . »الجلی

ماء و صفات خویش را نیست اال انسـان کامـل چـرا کـه او جمـع کـرده در خـود جمیـع ظهور حق و مشاهدۀ او اس
قوابل کلیه را هرگاه که حق تعاىل خواهد که در عالم نگرد بانسان بسوی عـالم نگـرد، از بـرای آنـک انسـان کامـل 

هـر کـه خواهـد کـه عني اللّه است از برای آنکه دو انسان معنونست حق را چنانکه انسان العني ظاهر انسان را پـس 
ببیند جمیع عالم در یک چیز و یک مظهر که جمع باشد درو عوالم کلیه از جواهر و اعـراض و اجسـام بایـد کـه در 

پس انسان باین صفات جامعه . انسان کامل نگرد که او جامع جمیع عوالم علویه و سفلیه و ملکیه و ملکوتیه است
  .هاء حق است از کایناتِّاصفی آئینهسزاوار خالفت مرتبۀ حق است و اوست که اعظم و

انسان آینۀ تمام است و ظهور حق درین آیینه مختلف بحسب اختالف استعداد آئینـه و تجلـی حـق نفـوس  -فصل
بینـد حـق را بحسـب ِّکاملۀ انسانی را در دنیا و آخرت بر حسب اسـتعداد آن نفـوس اسـت و هـر نفـس کامـل مـی

ر نفسی کامل دیـد حـق را بـر صـورت غـري معتقـد آن نفـس دیگـر اعتقاد خود و علم خود و معرفت خود، پس اگ
بیند او را بر صفتی که ظاهر شـده اسـت او ِّنمیشناسد او را از جهت مخالفت اعتقاد چه هر عارفی میشناسد و می

بر آن صفت بر عارف، پس عارف اکمل از همه عوالم باشد اگر ببیند حق را بجمیع صفات و بشناسد او را بهمۀ 
  .ماالت و اوست مقصود ایجاد موجودات و او مرادست از ابداع مخلوقاتنعوت و ک

انسان موصوفست بصفات کامله که حق تعاىل بآن متصف اسـت غـري از وجـود ذاتـی و هـر صـفتی کـه در  -فصل
ایسـت کـه متصـف اسـت ِّنفس خود آن صفت از جانب حـق سـبب معرفـت حـق اسـت، پـس هـر صـفتی کـه آینـه

و سبب در معرفت او و وجود ما از حق دلیلـی قـاطع اسـت بـر آنکـه وجـود حـق از بحدوث، دلیلست بر قدم حق 
ذات حقست نه از غري چه او واجب الوجودست، پس ذات مـا دلیلسـت بـر ذات او و صـفات مـا دلیـل اسـت بـر 
صفات او بشناس نفس خود را تا بشناسی عـالم و بشـناس خـود را از بـرای آنـک انسـان مندرجسـت درو جمیـع 

ه، پس چون بشناخت نفس خود را و حال آنکه او بعض عالم است پس بشناخت همـه عـالم را حاصـل قوابل کلی
شد معرفت انسان او را بحضور معرفت کل واحداگر ظاهر شود بر حسب کثرت در مظاهر قـادح نباشـد آن کثـرت 

ه متحقـق وحیـد کـردۀ او را نسـبتی دایـم اسـت همچـون نسـبت واحـد بجمیـع اعـداد کـتدروحدت وجود واحد کـه 
شود هر عددی اال بواحد و اگر فرض کنند که مرتفع شود واحدی از اعداد مستحق نشود حقایق اعداد نفـس ِّنمی

آخـر رسـاله . معنیی را معنی حقیقی، چه دو بیکی دو باشد و سه بدو و چهار بسه، همچنني مراتب عـددی اینسـت
  .که ترجمان یافت

صلوة و السالم علی خري خلقه محمد و آله و صـحبه و عرتتـه اجمعـني و تمت الرسالة بعون اللّه و حسن توفیقه و ال
  .سلم تسلیما کثرياً
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  شرح بیت شیخ عطار -۱۶
ـــو ـــرآرد ه ـــگ ال ب ـــر نهن ـــهادت گ ـــای ش   ز دری

  

 تــیمم واجــب آیــد نــوح را در وقــت طوفــانش 
  

که در » ال«را و تشبیه  تشبیه کرده آن کلمه را بدریا یعنی حقیقة کلمه. کلمۀ شهادت مشتمل است بر نفی و اثبات
که عبارت از نفی است و مفنـی و » ال«ضمن اوست به نهنگ کرده از برای آنک نهنگ مُفنی و مهلک است و 

اشارت بغیب هویة حق است که همه رسوم و اوصاف درو محو است و اینجا نه نامسـت و نشـان » هو«مهلک و 
ت کـه بعـد از محـو رسـوم و اوصـاف بـردرویش و محو رسوم و اوصاف جز بنفی حاصل نمیآید، پس غیـب هویـ

کنایت ازوست و چون این مرتبه بر انسان سالک جلوه کنـد » ال«تجلی میکند مختص بمقام نفی باشد که نهنگ 
هرچه طرف ظهور دارد و نام و نشانی درو هست بیکبار محو گردد که اگر فرض کنـی کـه ایـن سـالک را کـه مرتبـۀ 

ست که آنجا دریای فهم او چندان سر بر زده که از همه روی زمني دل فاضل آمده نوحی است و آن مرتبۀ فهم اشیا
که آن معانی فهمیه همه محو میگردد از قوت تجلـی غیـب نبویـة کـه مـاحی رسـوم و اوصـاف اسـت تـا آب علـم 
نمیماند و نوح فهم را در وقت وصول این تجلی که صلوة عشـای آخراسـت، یعنـی زمـان محـو همـه و اوصـاف و 

م است، اگر احتیاج بادراک آن مرتبـه اسـت کـه وضـوء اوسـت آب علمـش نیسـت و محتـاج تـیمم میشـود و رسو
  .تیممش جز بادراک مجهول و علم بی اصطالح که از خاک فناست نمیتواند بود

  .واللّه اعلم
  پایان


