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  هو
١٢١  

  مختصر احوال موالنا محمود شبسرتی

  »العابدين شريوانی مستعليشاه  زيناز كتاب رياض السياحه حضرت حاج«

  

ایـست سـمت غربـی تربیـز مـسافت هـشت فرسـخ دور آن، آن شبسرت قریه
جنــاب اعــرف عرفــای زمــان و افــضل فــضالی دوران، شــرح فــضایل و 

 در زمـان الجـایتو سـلطان و .کمایل آن جناب خـارج از حیـز امکانـست
 همـواره .اش ملجأ قریـب و بعیـد بـودهپسرش سلطان ابوسعید سده سنیه

بکشف حقایق و شرح دقایق و تکمیـل ناقـصان و تربیـت مریـدان یـد و 
  .نمودهبیضا می

از آن حضرت تألیفات خوب و رساالت مرغوب بسیار است مـن جملـه 
ــده ــشن راز حقــري دی ــوی گل ــاب حــق الیقــني و مثن ــشن راز را در  کت و گل

جـواب هفـده سـؤال امـري حـسني سـادات صـاحب نزهـةاالرواح گفتــه و 
این گمنـام را .های دقیق سفته ربمثقب الهام گوهرهای تحقیق و دالحق 

انـد  شروح بسیار بر گلـشن راز نوشـته.به سخنان ایشان اعتقاد تمام است
  .الهیجانی بسیار نیکو است) محمد(و شرح شیخ علی 



 ۴

گویند جناب شیخ در اواسط زندگانی بصوب کرمان تشریف آورده و 
 اکنون . پسری از آن عفیفه متولد گشتی نکاح کرد وادر آنجا مکرمه

 عزیز و محرتم و ارباب ،از اوالد و احفاد آن زبدۀ اوتاد در کرمان هستند
ه ند و مشهور بلقلمند و جمعی از ایشان اهل حال و اصحاب کما

  .خواجگانند در نیکی سريت و خوبی سریرت سرور جهانند

ره وقوع یافت وفات موالنا فی شهر سنه هفتصد و بیست در قریه مذکو
  .ریاض قدس و جنات انس شتافته و ب
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  نيم و به نستعیبسم اله الرحمن الرح

 تـو بـا یدائیـ، پیدائیـ آشـكارتر از هـر هوی، و ایدائیـداتر از هر پی پیا
 تـرا از یدائیـنـه پ  تو آشـكار،یدائی تو چون پی تو سازگار، و پنهانیپنهان
 یستیـچ نی كـه هـی هستیا .ن كرایدائی ترا از پیان، و نه پنهانی میپنهان

 تـو ید، نـسبت هـستی ترا نـشای هستیستیچ نیوه د،یای تو فرود نیدر هست
كـل :  تـویهـا بـا هـستیستیـ شأن، و نسبت نیوم هو فیكل : هایستیبا ن

ك قـرار، منـزه و مـربا از یـ تـو در ازل و ابـد بـر یگـانگی .هـا فـانیمن عل
ند تا بر تو ثنا خوانـد، ست كه ترا دایآن ك .اریاضافت و نسبت اندك وبس

ش تـست كـه ی و ستا،هم سپاس تست كه حضرت عزت ترا سزاوار است
و درود و ســالم حـضرت پــاك تـو و پاكــان  .بـر جنــاب تـو در كــار اسـت

ــر روان حامــد ــو ب ــانــت كمــا اثن: حــضرت ت ــو مــا رم: ت، و شــاهدی ت ی
 ، و زبـدۀني الماء و الطـنياً و آدم بیكنت نب: ت جمالیت، نقطۀ بدایاذرم
ات یـ مـن آیلقد را: ، ناظرینيت كمال و لكن رسول اله و خاتم النبینها

، ی اسـریمحـرم سـرا. ی عبـده مـا اوحـ اىلیفاوح:  و سامعیربه الكرب
 و صد -ه من الصلوات افضلهای، علی، محمد مصطفیصدر صفۀ اصطف
ن او، كـه یاران گـزیـ و نيت پـاك و پـاك آئـیـن، بر اهل بیهزاران هزار آفر

  .اند، بادتین والیو صنف گز نيشیصف پ

 معرفـة رب ی فـنيقـین كتاب كـه مـسما اسـت بـه حـق الیز ای جان عزیا
ف كرامـت فرمـود، ین ضـعیب بـدیـ، حـضرت عـزت از خزانـۀ غنيالعالم

 از آن ی بهـشت، و هـر بـابی درهـایمشتمل است بر هـشت بـاب بـه ازا
  :ن استیب بابها ایف و ترتیق و لطایق و دقایمشتمل بر حقا
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  .ان مقام معرفتی و بول در ظهور ذات حضرت حق تعاىلباب ا
  .ان مقام علمی و بباب دوم در ظهور صفات حق تعاىل
  .ان مبداءیباب سوم در مظاهر و مراتب آن و ب

  .و تقدس» تعاىل«باب چهارم دروجوب وحدت او 
  .ان ممكن الوجود و عالم كثرتیباب پنجم در ب
  .ناتی و حركت وتجدد تعنيباب ششم در تع

  .ف و جرب وقدریباب هفتم در حكمت تكل
  .قت فناء و بقاءیان حشر و حقیباب هشتم در معاد و ب

ست كه مبـدأ جملـۀ مـشكالت و یده نیت پوشريبر صاحب دالن اهل بص
م، منحــصر ی، و مــادۀ اخــتالف موحــد و مــتكلم و حكــیمعــضالت نظــر

 نيقـین كتـاب بـه حـد ی در ا تعاىلین ابحاث، و از فضل باریاست در ا
ق و ی از حقـایقتـیق هر حقیو به تصد .د، بر وفق نقل و عقل و ذوقیرس

 برهـان و اضـح یدو گواه عقل و نقل، اعنـ ، ی از دعاوییاثبات هر دعو
ل یبعـد از تحـص. ل مطالعـه نظـر كننـدی بـر سـب ل گشتند،یو قرآن ناطق، قا

گـر یات اسـت و دیـن نـوع علـم از ذوقیـ، اسـتعداد ای و نقلیعلوم عقل
د و تـرك یـ و خالص از ربقۀ تقلید باطن است از امور دعاویشرط تجر

.  علمیمن اضله اله عل:  علم و تعصبري اله بغیجادل فیمن : شكوك
ار یـت اختـصار اختی از ابحاث كه در الفاظ غایار در هر بحثیو تأمل بس

ه .  سـرت و اخفـاء مقـصودی از معانیآمد، و در بعض ـننـا و یحكـم بیو ال
  .ني الحاكمريو هو خنكم بالحق یب
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 و تقدس، كه مقام در ظهور ذات حضرت حق تعاىل باب اول
  قیمعرفت است مشتمل بر حقا

 كه او بـه  ها است،یداتر از هستی پ- تبارك و تعاىل- حقی هست-حقیقت
ه نـور الـسماوات و : ها بدو استیگر هستی دیدائیداست، وپیخود پ ـال
  .االرض

چ گونـه كثـرت یست، كـه هـی جز او نقتی او به حقیل هستی دل-حقیقت
كـف یاولـم : ر بـودی نـاگزیل را از هـستیـو دل ست،یـ او راه نیرا به هست

  .دیء شهیی كل شیبربك انه عل

 جـز یقـی حقینـدگیندۀ خود است كـه نمای نما او تعاىلی هست-حقیقت
  . اله شك فاطر السماوات و االرضیاف: دیای نیقی حقیاز هست

ا بـه فعـل، مـدرك یـ به ضرورت، بـه قـوت  كه هستی هر نفس-حقیقت
ة، و آن مـستلزم ادراك ري نفـسه بـصیبـل االنـسان علـ:  خود استیهست

 انفـسكم افـال یو فـ: تر از خـاص بـودهست مطلق است، كه عام روشن
  .تبصرون

 حق، كـه اظهـر و اعـرف اسـت، مقـدم اسـت بـر ی ادراك هست-حقیقت
ه : ادراك نفس، كه نفس از عالم امر اسـت ـامـره، و از یغالـب علـو ال 

ان بعـد از ی كـه نـس ان نفـس فرمـود،یان حق را مـستلزم نـسین جهت نسیا
  .اله فانساهم انفسهم نسوا: معرفت بود
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گر چون شعاع صـورت نبنـدد، ی دی واسطۀ نوری ادراك مبصر ب-تمثیل
 یافـهید، تا طای نمای مرئريت ظهور در آن حالت غیبا آنكه شعاع از غا

د یـ بااسیـق  كه واسطۀ ادراك شعاع بـود بـر آنینور. ندكنیانكار آن م
  .شاءی اله لنوره من یهدی نور ینورعل. كرد

ــع ی ذوات را فطــر معرفــت حــق تعــاىل-تبــصرة  اســت، كــه وجــود منب
ه التـ: ستیـ نیـريكماالت است و فطـرت قابـل تغ ـفطرالنـاس یفطـرة ال 

  .مین القیل لخلق اله ذالك دیال تبد. هایعل

: انـد كـهن موجودات، از واهب الصور احسن الـصور آورده چو-حقیقت
ش یـصورت احسن بدن ظاهر اسـت، و آرا. ء خلقهیی احسن كل شیالذ

صبغة اله و من احسن من اله صبغة و صورت احـسن : نیآن اسالم و د
  .مانی قلوبهم االیاولئك كتب ف: مان استیش آن اینفس معرفت وآرا

 خلقـه ثـم یی كـل شـی اعطـیالذ: ستت عام الزم معرفت ای هدا-فرع
  .یهد

ولكـل وجهـة هـو : ت اسـتی تـابع هـدایقـی توجه به مقـصد حق-نتیجه
  .هایمول

، منـتج ني با عارضۀ تعـی به كلیت و توجه جزئی معرفت و هدا-حقیقت
 االهـو  مـا مـن دابـة. یو جـذب از جهـت كلـ. یشوق بود از جهت جزو

   .تهایآخذ بناص
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 موجودات، موجب حركـت ی اراد باز جذب و شوق و محبت-حقیقت
  .نينا طائعيا طوعا اذكرها قالتا اتیتئا: به طوع است

 كـه صـراط ی جاذب، جـز بـر خـط مـستوی حركت مجذوب سو-نتیجه
 صــراط ی علـیتها ان ربـیهـو آخـذ بناصــ: ددنــم اسـت صـورت نبیمـستق
  .میمستق

:  اسـتیمتنـاهري غینـات عـدمی تعدد حركـات و طـرق بـر وفـق تع-رمز
  .منكم شرعة و منهاجالكل جعلنا 

ست كـه یـ نیها جـز هـستیط خطوط طرف نقطه هستی مح- نازكیسر
و .  شأنه از كثرت مربا اسـتكه جناب مقدس او تعاىل  است،یستی ننيع

  .طیء محییاله بكل ش

ط، به هـر كـدام جهـت كـه ی متوجه محی است نسبی جهت امر-حقیقت
نمـا ی المغـرب، فاقل له المـشرق و. ط باشدیط بسی محیحركت كند سو

  .میان اله واسع عل. تولوا فثم وجه اله

 ذلـت، ی، اقتـضاني شوق ومحبت بـه واسـطۀ بعـد و حجـاب تعـ-نتیجه
 ی الــسماوات و االرض اال اتــیان كــل مــن فــ:  عبــادت، كنــد كــهیعنــی

  .الرحمان عبدا

ق كـه واقـع یـ است به هـر طریمد او عني كه تعی عبادت از عابد-الزمه
 ربـك یوقـض:  بـودی هـستني او عني كه تعیدد به ذاتشود مخصوص گر
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 كـل لـه یكـل لـه قـانتون ا: اه، و جمله عابـد حـق باشـندیاال تعبدوا االا
  .عابدون

ت و یر شــامله از ادراك و معرفــت و شــوق و هــداون امــیــ ظهــور ا-تیــآ
نـات ورتبـت ظهـور یتوجه و حركت و عبادت به حـسب كثـرت وقلـت تع

 از نطق عام بـه اعـرتاف ريشرت مواضع تعبین جهت در بیوجود بود و از ا
ء اال ییو ان مـن شـ:  اسـتیح فرمود، كـه از صـفات سـلبیموجد به تسب

  .سبح بحمدهی

د، و صـفات و یت رسـیـ رتبـت بـه نهای چـون در مظهـر انـسان-حقیقت
ت در او ظــاهر شــد اعــرتاف بــه نطــق خــاص، بــه صــفت یــاســماء بــه كل

تهم و یـم من ظهـورهم ذر آدیو اذ اخذ ربك من بن:  صادر گشتیاضاف
  .ی انفسهم الست بربكم قالوا بلیاشهدهم عل

ن جهـت بـه یـ اسـت و از ای انكـار منكـر عارضـ-جواب سئوال مقـدر
ولـئن : دیـآی بـاز مـیگـردد و بـر اعـرتاف فطـریل مـیـ زایاندك اشـارت

  .قولن الهیسالتهم من خلق السماوات و االرض ل

 یمـاتر: در مبـداء  معاش بود، گفته شود كه معاد بر وفق مبدأ و-حقیقت
م یا رحـیـا و یا رحمـن الـدنیـ:  خلق الرحمان من تفاوت، و در معاشیف

  .ءیی وسعت كل شیرحمت: یاآلخرة، و حكم كل
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  ان مقام علمی و بدر ظهور صفات حق تعاىل باب دوم

 اسـت یهـا را ضـروری كل هـستی جزویچون محقق شد كه ادراك هست
 ینـه ادراك جـزوی مظهـر و آئی كلـیهستها ادراك د دانست كه وقتیببا

ــص. ن مقــام معرفــت اســتیــبــود و ا ــه نــور یاولــم : ن كــف بربــك و ال
ن مقـام یـ انيالسماوات و االرض و من عـرف نفـسه فقـد عـرف ربـه مبـ

اتنـا یهم آیسـرن: اتیـو آ.ن بود كه مقـام علـم اسـتیو گاه عكس ا .است
شرت یـبلكـه ب. ستن مقام ای اني انفسكم افال تنصرون مبی اآلفاق و فیف
ن قـسم وارد اسـت، از آنكـه بـه افهـام یـل و اخبـار و آثـار در ایـات تنزیآ

اقـرب اسـت و مــستلزم ادراك ادراك اسـت، كـه حكمــت بعثـت رســل و 
  .انما انت مذكر، كال انها تذكرة. ان كرده شودیآنچنان كه ب. ا استیانب

 ست، كـهیـط قابل تفكر نی معرفت بسیعنی ی نفس ادراك فطر-حقیقت
ن یـگـردد و از ایل حاصل محال است، بلكه تفكر حجـاب آن مـیتحص

ه، بلكـه محـل تفكـر ادراك ادراك یالتتفكروا فـ: جهت فرمود ـذات ال 
و : ات حوالـه فرمـود كـهیـن سبب تفكر را بـه آیات و بدیاست بواسطۀ آ

 الـسماوات یقل انظروا مـاذا فـ.  خلق السماوات و االرضیتفكرون فی
  .و االرض

 ادراك ادراك اسـت، ري معرفـت غـیعنـی ی جزئـیدراك فطـر ا-حقیقت
ك و هـم ینظرون الیهم یو تر: ن مركبیط است و ای كه آن بسی علمیعنی

  . بصرونیال 
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ات یـفـه و تجلیبه اصـطالح طاجاد ین و ای سبب و حكمت تكو-قاعده
ن قـوم ظهـور رتبـت وجـود ادراك یو شهودات و ظهورات به اصطالح ا

ــه ا ادراك اســت، ــس از آنك ل حاصــل ی اســت و تحــصیط فطــریدراك ب
 كـه در نفـس وجـود مركـوز یت آنست كه صور كلیمحال، و غرض و غا

ات را مطـابق یـانـد صـور جزونـهیاست بواسطۀ حـواس كـه بـه مثابـت آئ
ــا گــردد، و ادراك دوم حاصــل شــود، ــج جزئیو نت ــدمات ی ــه در مق ات ك

واقـم . رددند و اعرتاف جوارح و استقامت حاصل گـیاند به فعل آبالقوه
ه التـین حنیوجهك للـد ـهـا اشـارت اسـت ی فطرالنـاس علیفـا فطـرت ال

ن یـ رسـد، و از انيقـی و حـق النيقـی الني بـه مرتبـۀ عـنيقـیو علم ال بدان،
ل امر بـه فكـر ونظـر و تـذكر مكـرر وموكـد اسـت و متفكـر یجهت در تنز

  . السماوات واالرضیقل انظروا ماذا ف: ممدوح

: طیرد حكم ادراك ادراك است نه ادراك بـسف و موی مناط تكل-دهیفا
  .ن آمنوا آمنوایهاالذیا ای

ق یمـان كـه تـصدیقـت ایمان بلكـه حقیادت و نقصان ای زگرید - هدیفا
مانـا مـع یزدادوا ایـل: ن مقـام بـودیـاست نه تـصور مجـرد، همچنـان در ا

  . مانهمیا

 ادراك ادراك اســت، كــه ني محــل غلــط و محــال ضــالل همــ-حقیقــت
ــیبــا عــدم، نــسبت وجــود   و ی محــل امــور عــدم  ظهــور در مظــاهر،یعن

نـه گفتـه شـود و اخـتالف یل صـورت و آئی است، چنانكه در تمثیاعتبار
و اذا ذكــروا : ن مقــام اســتیــو جهــل مركــب از اامــم و شــعب مــذاهب 
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كـان النـاس امــة : ستیـ راه نیذكرون، و اخـتالف را بـه ادراك فطـریـال
ن و انزل معهـم الكتـاب بـالحق ینذرن و می مبشرینيواحدة فبعث اله النب

  .هیما اختلفوا فی الناس فنيحكم بیل

وه و درخت در دانـه، و آب در ی چون آتش در سنگ و آهن، و م-تمثیل
مـان در نفـوس مركوزانـد، و اخـراج آن را ی و صفا در آهن، علم و انيزم

سرنا القرآن للذكر، فهـل یو لقد ل: ستینۀ علم جز تذكر نی آئ اسباب است،
  .ن مدكرم

 عبـادات ی آن چنانكـه نفـس ادراك كـه معرفـت اسـت مقتـض-حقیقت
 و رحمــت عــام اســت، ادراك ادراك كــه علــم اســت مــستلزم یاضــطرار

و مـا خلقـت :  وسـلوك و رحمـت خـاص اسـتري و سـیاریـعبادات اخت
  .عبدونیالجن و االنس االل

ــفا ــر ا-دهی ــ مظه ــهی ــر رحمــت عــام اســت ك ــان مظه : ن رحمــت همچن
  .می رح رؤفنيبالمؤمن

م ی است كه تعظـین نوع از كثرت، عبادت و بعد عدمی مبداء ا-حقیقت
، نيقـین نـسبت بـه ین و ایكه كثرت متحقق نگردد االبد  است،یامر نسب

واعبـد ربـك : گـرددی، سـاقط مـیقـیكه مقام وحدت است و كشف حق
  .نيقیك الیاتی یحت

 واصــل كامــل در وقــت اســتغراق مقــام معرفــت اگــر بــه علــم -حقیقــت
ــ ــپ شــود، ی حاصــل مــی و خــارجیردازد، كــه از رهگــذر حــواس داخل
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  . الجبل والكن انظر اىلیلن تران: محجوب گردد

ل بـه حـسب مرتبـۀ كمـال یـ چون متنـزل شـود جهـت ارشـاد و تكم-فرع
ان وجـدان یـ بـود و بیت كـربی منزل او آیات نزول كند، اعلیوصال به آ

  .ی مااوح عبده اىلیفاوح: ق اجمال ممكن نشودیآن جز به طر

 ادراك ادراك عدم ادراك اسـت، چـه مـدرك یت علم اعنی غا-حقیقت
 بـود ین عدم ادراك ادراكی، و ای است، و علم متناهیمتناهري غیقیحق
ت و اسـتغراق رين مشهد حـی ادراك ادراك، و ادراك عدم ادراك در ایب

مدرك بود در مدرك، و از آن وجه كـه بـا عـدم ادراك اسـت بـه جهـل و 
و تحـسبهم : ن وجـه مـستور گـرددیـن حـال از ایـ و صاحب اغفلت ماند

  .قاظا وهم رقودیا

 ین حـال نـسب كـه از مقـام كثـرت و شـرك خفـیـ بعد از ا- نازكیسر
 آن چنان كه هـست ، مدرك، و ادراك در مدركیاست مرتفع گردد، وفنا

 الـسجل ی الـسماء كطـیوم نطـویاالرض ريظاهر شود، و تبدل االرض غ
 آن حــال رير آفتــاب و غــی از انتــشار كواكــب و تكــو بــا لــوازم آن،للكتــب

 ی هوشـی به گـوش هـوش بـی و ابد ازىلیقی حقیحاصل گردد، و ندا
زد یـ خی صـدائیقـیوم؟ و از خـالء فنـاء حقیلمن الملك ال: د كهی آ سالك

  .له الواحد القهار: كه

 اسـت، بـه ین شهود به مثابت محسوسات حسی عقل را ادراك ا-تمثیل
ا یــا چـون اكمــه اسـت بـه نـسبت بـا الـوان، و یـگـر، ید ینـسبت بـا حـس
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، چــون شــعر و اصــول یعــیعــت نــاموزون بــه نــسبت بــا موزونــات طبیطب
ه اسـت ازاشـخاص یـ خفیاز آنكه تصرف او به واسطۀ نسبتها .یقیموس

 اسـت و از عـالم خلـق اسـت، و ین جمله امور نـسبیات، و ایو انواع كل
راك مالك خلق وامـر، كـه از ف ادین است، فكی ایادراك عالم امر و را

  .نياال له الخلق و االمر، تبارك اله رب العالم:ن جمله منزه است؟یا

 یه ملـك مقـرب و ال نبـی فیسعنیال: ن مقام است كهی ای از تنگنائ-رمز
  .ت منهم فرارا و لملئت منهم رعبایهم لولیمرسل فرمود، لو اطلعت عل

 ی ابـاهیفـان: ت اسـت نبـوت بـه كثـری كمال نبوت از رو- نازكیرمز
ه ملـك ی فیسعنیال: ت در وحدت كهیامة و تحقق والیوم القیبكم االمم 

ت است، كـه نـور او بـه یمقرب، و اگرچه قوت نبوت به حسب قوت وال
ــستفاد اســت، لــ ــوت اســت م ــاب كــه آن نب ــر از آفت ــور قم كن یمثابــت ن

 الـشمس اذا طلعـت یوتـر: مخالفت ازوجـه وحـدت و كثـرت اسـت كـه
  . و اذا غربت تقرضهم ذات الشمالنيمیكهفهم ذات التزاور عن 

قـل : تیـ والی نبوت است و مبداء نبوت نبـینبريت غی مبداء وال-نكته
  .یان كنتم تحبون اله فاتبعون

 برسـد كـه از یت متابعت به مقـامی از خاصی نبري غ باشد كه وىل-قهیدق
 وجـه  ازی انجامـد كـه نبـیتیض رسـد، و اتحادتـا غـای بدو فـیت نبیوال

قـت متابعـت خـود ی شود، و به حقی امور تابع وینبوت محض در بعض
 نبـوت خـاتم رينئـذ اثبـات مخالفـت در غـیكرده باشد در مرتبۀ دوم و ح
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 ان تعلمـن ممـا علمـت رشـدا، یهل اتبعك علـ: اتفاق افتد) ص (ینيالنب
  .نكی و بینیهذا فراق ب

اسـم الـرحمن كه مظهـر ) ص (ینيرۀ ظهور خاتم النبی از سعت دا-قهیدق
ت تـام بـه یـت اسـت، والیـ مظهریت كمال نبوت و صفایاست و آن غا

رۀ طـرق گـشت وسـعادت در متابعـت یـظهور آمد، تا جامع مخالفـات دا
ه و سلم منحصر شد و صورت مخالفت در اجتهـادات و ی اله علیاوصل

ك اساس قرار گرفـت و مجتهـد احكـام اگرچـه یاحكام آمد، و اصول بر 
  .نيو ما ارسلناك االرحمة للعالم:  گشتبی بود مصیمخط

 یت بــیــ از والیعنــین مقــام متحقــق گــردد، ی چــون عــارف بــد-قــهیدق
 ی مـستغنیمرشـد خـارج  استفاضـت نـور كنـد، اكنـون ازیگریواسطۀ د

اضـت نفـس اسـت و صـفت نفـس ی جهـت ریگردد، كه تصرف خـارج
شـد گر مریو د .دیه بالوصی وكلبهم باسط ذراع :عارف آن است كه فرمود

ت ريت و سلوك است و حال عـارف ضـالل و حـی داللت و هدایاز برا
ه فلـن تجدلـه ولیـنطق اسـت، و مـن ی یبصر و بی یدر مقام ب ـا یـضلل ال

  .مرشدا

 ادراك ادراك، بنابر غلبۀ بطون از شدت ظهـور مـسمااست - نازكیسر
به ظاهر و حق، و ادراك عـدم ادراك بنـابر غلبـۀ ظهـور از شـدت بطـون 

  .هواالول و اآلخر و الظاهر و الباطن. به باطن و خلقمسما است 

 جـز ري وجـود اسـت كـه غـني عـی است، و وجـودی ظهور وجود-سرسر
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 یا عـدم اسـت كـه واسـطهني هم چنان عـیست، و عدمی نیعدم و عدم
 پـس  ،ی اسـت و بـاطن عـدمیست، و ظـاهروجودیـان وجـود وعـدم نیم

 ی محجـوبی بر وآنچه به نزد محجوب خلق است در واقع حق است كه
  . امرهیواله غالب عل:  ممتنع استیو مخلوق

 ی اظهــار ظـاهر كــرد و او ظـاهرتر اســت از هـر ظــاهر، و اخفــا-حقیقـت
قـت یباطن كرد، واو باطن تر است از هر باطن، كه ظهـور و بطـون او حق

است، به خالف ظهور ظاهر و بطون بـاطن، پـس او ظهـور ظـاهر بـود و 
  .أاله، مع اله. قت متحداندین در حقبطون باطن و ظهور و بطو

 ی بنـا بـر آنكـه صـورت ظـاهر هـر ظـاهر بـه وجـود اسـت، وهـست-دةیفا
هـا اول و بـاطن ی او نـسبت بـه هـستیظاهرتر هر ظاهر است، پـس هـست

هــواالول و اآلخــر و . اســت، و نــسبت بــه ظهــور خــودش ظــاهر و آخــر
  .الظاهر و الباطن

اول وآخر و ظاهر و بـاطن بـدان ك از یام مفهوم هر ی ظهور و ق-حقیقت
 بـاطن اسـت، چـون اعتبـار نيفانند، بلكـه ظـاهر عـیگر است كه متضاید

ت كـه یچون اعتبار ظهور كنند ودرهو  ظاهر است،نيبطون كنندو باطن ع
 و اىلیــ و خی و وهمــینــات حــسیت انطمــاس تعیــ هواســت غایمــسما
  اســت و هوالقــاهر فــوقینــات متنــاهی اســت، و قــاهر مجمــوع تعیعقلـ
  .عباده

 را سـزاوار اسـت كـه مـستفاد از یتیقت هوی هو به حق-قیقة الحقایحق
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ر یا مغـایـ بـود ريت از غـیـهـر ذات را كـه هو. ستیـر وجـود نی و مغـاريغ
ه الـذ: ه بـودريوجود باشد لذاته هو هو نبود، بل هو لغ ـال الـه اال یهوال 

  .هو

  هــو جــامع دو مفهــوم نــوع ذات و افعــال اســت،یهــا دو چــشم-نكتــه
ه .  الـصفاتیان اعنیبغینهما برزخ الیب ـچـون بـه اسـم ذات كـه لفـظ ال

ه ثـم : ك چشم گردد و نسبت و اضافت مرتفع شودیوندد یاست پ ـقل ال
  .ذرهم

تـر بـود از مفهـوم ظـاهر و بـاطن و دهیب پوشـیت غیقت هوی حق-فةیلط
: ن صـفات خـتم فرمـود بـه هـو، كـهین جهت بعد از ایاول و آخر، و از ا

  .می علییل شوهو بك

ت اگر نوشته شـود ظـاهر ین آیش است از این دروی آنچه مفهوم ا-هیتنب
 لنفـد یقل لو كان البحـر مـداد الكلمـات ربـ: دیك مجلد آیادت از یرا ز

  .یالبحر قبل ان تنفد كلمات رب

ك از غلبـۀ ظهـور تنـزل یـ ظاهر و باطن و اول و آخر، چون هـر -حقیقت
ا و آخـرت یـب و شـهادت و دنیـلم غكرد به فعل، از ظهـور و بطـون، عـا

ن دو اسـم بـا مبـداء، مظهـر صـفات متقابـل یـظاهر گشت و وجه نسبت ا
بۀ یرضـا و غـضب و لطـف وقهـر و قـبض و بـسط و از شـا :گشت، چـون

تبـارك اسـم :  و جـالىل صـفات جمـاىلريتعلق به فعل، معرب شد بـه تـدب
ه ی تـسم ظهور در فعـلیگر اعنیو آن وجه د . الجالل و االكرامیربك ذ
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خلـق المــوت و : مــان و كفـر و روح و جــسدیافـت بـه نــور و ظلمـت و ای
  .ات، وجعل الظلمات و النوریالح

 آن -ط مراتـب وجـود اسـتین محی كه نقطۀ آخری در مظهر كل-حقیقت
  هر دو وجه بروفق نقطۀ اول مجتمع گـشت كـه -چنانكه ترا روشن گردد

 و روح ینـصر خـاك عیط اعنیت سفل مركز و علو محیمركب بود از غا
و علـم آدم :  و خالفـت را سـزاوار آمـدین سبب مسجودی، و از ایاضاف

  .یدیاالسماء كلها و ما منعك ان تسجد لما خلقت ب

. ن اسـتی او بـود كـه خـتم نـوع آخـریگـانگین كمـال ی ظهور ا-خاتمه
 متقـدم اسـت و ی به وجـود ذهنـیمقصود اظهار است از آنكه علت غائ

  .نحن اآلخرون السابقون: كه متأخر یبه وجود خارج
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  ان مبداءیدر مظاهر و مراتب آن و ب باب سوم

 كـه از یبـه مثابـت ظلمتـ شدت ظهور مـدرك مـانع ادراك بـود، -مقدمه
  . علمیواضله اله عل: ده رسدیدبه ادراك قرص آفتاب 

 حاصـل یا خـارجیـ و ی داخلـی ادراك ادراك جز به واسطۀ امـر-گرید
 خلـق الـسموات واالرض یان فـ: نفس اسـتات آفاق و اینشود كه آن آ
  . االلبابات الوىلیل و النهار آلیو اختالف الل

 او مــانع ادراك بــود تــا یت روشــنیــ كــه غاینــدۀ هــر روشــنی نما-قــةیدق
نـده ید نمایـ بنماید، اگر به جملگی از آن نموده نپوشاند او را ننمایزیچ

  .ها مصباحیمثل نوره كمشكات ف: نماند

 ینـدۀ روشـنی عدم مطلق، نمایعنیك، ی تاریزیه چد كی پس شا-حقیقت
نـه ی گـردد، چـون آئیتـر روشـنهنـدی عـدم ممكـن نمایعنی یا روشنیبود 

  . انفسهمی اآلفاق و فیاتنا فیهم آیسرن: نسبت با قرص آفتاب

 اسـت، و یش ضـرورینـده و نمـوده جهـت نمـایان نمای تقابل م-قاعدة
  . انتم الفقراء ویواله الغن: ستی نیستی جز نیمقابل هست

نات خود، كه مـسما اسـت بـه ی ازتعی بعضیستینده تا به نی نما-حقیقت
قت ید، بلكه به حقیای از او نیندگی موصوف نگردد، نما ه،یه و تصفیتجل
 ی البـاب آنـست كـه در بعـضیت ما فیغا . استیستینده خود آن نینما

 اسـت و یستیـز نیـ كـه آن نی اعتبـاریم بود به هستی قایستیاز صور آن ن
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ل حلـول و یكن نـه بـر سـبیلـ  نبـود،یستیـ جـز نیندۀ هستیبه ضرورت نما
گر، بلكه بـر یكدی ست با ین جمله نسبت دو هستیكه ا ا ارتكازیاتحاد 

  .ئایخلقتك من قبل ولم تك ش: وجه تقابل و تضاد وجودو عدم

ان دو ضـد محـال و ظـل كـه یـب میـ ظلمت ضد نور اسـت و ترك-تمثیل
 ربـك الـم تـر اىل: شـودیقـت حاصـل مـین دو حقیـضوء دوم است از ا

  .ف مدالظلیك

 را بــه ینــدگی و تقابــل اگرچــه نمایستیــ نیقــت صــفا اعنــی حق-قاعــدة
 اسـت یكن به نسبت با ظاهر، كه ادراك ثـانی آمد، لینسبت با مظهر كاف

ان با پـشت یقت خودش را، از مظهر به واسطۀ تعاكس كدورت میمر حق
ن یـ تا عكس دوم صورت نه بندد، و در انه، مثال همچنان شرط استیآئ

ته ی، فـاذا سـوني خالق بشرا مـن طـیان: ار استی بسیمشهد اسرار ناگفتن
  .نی فقعوا له ساجدیه من روحیونفخت ف

 ی و بشرا به صـوری خالق اشارت است به شرف علت فاعلیان -فةیلط
 فقعــوا لــه یه مــن روحــیــته و نفخــت فی فــاذا ســوی بــه مــادنيو مــن طــ

ذالـك : ستیـده نی پوشـیكـی؛ و علت شرف هـر ی علت غائن بهیساجد
  . نی للذاكریذكر

 بـر نـوع یات و اختالفـات ذاتـیـت ظهور مراتـب كلی نها-یقت كلیحق
 جـز در اصـناف و انـواع یجـاد بعـد از وی انـسان، كـه ایعنـیآخر است 

نـه مبـداء  قت اظهار ما بالقوه به فعـل اسـت،یشود، و آن به حقیواقع نم
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ان یـت اعیـ بجـز ماه-یقـت از مقـام كلـیآخر، كـه تنـزل حقجاد بعد از یا
عـدم محـض بـود و بعـد از آن . دیت بـه اتمـام رسـیـ هوی بـه جزئـ-ثابته

ن ید بـدیـفرمایجاد عالم میان ایح كه بیو در صح .ظلمت و كدورت بود
د یـالسالم روز جمعه بعد از عصر آفر هیآدم را عل: ح فرمود كهی تصریمعن

ك وجـه او یـن سبب كه یبد. دیافریز نیچ چیز او ه بعد ایعنیو روز شنبه 
قت ظهـور وجـود ید، و حامل حقی بود، انعكاس از او آی و عدمیظلمان

  .و حملها االنسان انه كان ظلوما جهوال: دیجز او نشا

كن یك تر بـود، لـی نزدیت مفهوم اگرچه به كلیثی امر عام از ح-حقیقت
است كه هرچه عـام را   اوىلیندگیقت جمع به نمایت حقیثیخاص از ح

 انــشاءكم و جعــل لكــم یهوالــذ: نعكسیــهــست خــاص را هــست، و ال
  .السمع و االبصار و االفئدة

ق اسما كه نـسب كمـال مراتـب وجودنـد در ی ظهور وجود حقا-حقیقت
نـات بـه حـد ظهـور یق با مراتب تعیات حقایافعال است كه شئون و تجل

قت انسان اسـت یدر حق بر جملۀ آن یوندد، وباز ظهور جملگیپی میكل
 و علـم  خلقكـم مـن نفـس واحـدة:  وفرد جامع جامع استريكه واحد كث

  .ا و نسآءريآدم االسماء كلها و خلق منها زوجها و بث منهما رجاال كث

ل بـه اتمـام یـه و تكمیل و تصفیه و تعدینه را تسوی آی چون رو-حقیقت
، و  اسـتیجـاد ویت ایـ شـود كـه غـرض و غایرسد و متوجه وجـه بـاق

 صـورت یقت بـی توهم حلول و اتحاد مستغرق صورت حقیت آن بیكل
 و وجـه ريان غـیكه نفخ روح اشارت بدان به واسطه شود، و در م. گردد
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د، و محـل یـفـه آید و او را نام خلیه آريت از او پشت تیري و چشم غیباق
  .سفك الدماءیها و یفسد فیها من یاتجعل ف: اعرتاض گردد كه

فـسجد : دیـرب مخصوص گردد متوجهات را مسجود آ چون به ق-دهیفا
  .المالئكة كلهم اجمعون

تـر از خـاك اسـت و نخـست شـعاع تر و عاىلفی هوا اگرچه لط-تمثیل
گـردد ی حاصل مـني كه از شعاع و زمیكن حرارتیرسد، لیآفتاب بدو م

م بواسطۀ آن حرارت بـه حـد ی او در نسیدر او مؤثر است، و برودت ذات
ن یـپـس از ا. شـودی می و سفلید و سبب اظهار آثار علورسیاعتدال م

 یو لقـد كرمنـا بنـ: ن علو مكان استی تر از هوا بود، و اوجه خاك عاىل
 یبات و فضلناهم علـی الرب و البحر و رزقنا هم من الطیآدم و حملناهم ف

  .الی ممن خلقنا تفضريكث

ح و ی كـه مفهـوم تـسبیط بـه مجـرد امـور سـلبی علم به ذات بس-حقیقت
 ممتنــع ی انــضمام امــور اضــافیبلكــه بــ. س اســت حاصــل نگــرددیتقــد
 و مجموع سـلب و اضـافت جـز در مركـب صـورت نـه بنـدد، كـه. است

و علم آدم االسـماء :  نمونه در نفس داننده محال استی بیدانسنت امر
  . المالئكةیكلها ثم عرضهم عل

 و  كـه اجـزاء او نفـس و بـدنیقتـیت عبـارت اسـت از حقی انسان-اصل
ثـم انـشأناه خلقـا آخـر : ن مجمـوعیك از ای است نه هر یأت اجتماعیه

  .نيفتبارك اله احسن الخالق
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قت صـورت عكـس او ینه به حقیندۀ شخص نگرنده در آی نما-حقیقت
افـال ) نكمیـقـتكم و عی حقی فـیا ( انفـسكمیو فـ: نـهیاست نه نفس آ

  .تبصرون

نـه بـود كـه بـه یننـدۀ عكـس صـورت او عكـس آیدۀ بیـ بـاز در د-قةیدق
 اسـت نگرنـده، پـس ی مسما است و باز آن عكس را چـشمنيانسان الع

درك یـالتدركه االبـصار و هـو : خود به خود نگرندۀ خود در خود است
  .االبصار

ن شــهود یـگرنـد و ایكدی نيده و مردمـك عــیـنـه و عكــس ودی آ-خاتمـة
ت در یقـت وحـدانیكـه حق اسـت،) ص (یت جمع و مقام محمـدیاحد

  .یت و لكن اله رمیت اذ رمیو ما رم: ت ظاهر شودینمظهر فردا
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  دروجوب وحدت باب چهارم

 جـز یهـستريكند كـه غی مطلق میگانگی ی اقتضای ذات هست-حقیقت
  .شهد اله الاله اال هو:  نبودیستین

: ست كـهیـ مقـدم نی اسـت بـر هـستی هـستريگر كه غی دی هست-حقیقت
ال . گانـه بـودی واجـب یتپـس هـس. دیآی نفسه الزم می علیئیتقدم الش

  . االخرة واالوىلیاله االهو ف

ست و نـه هـست، یاند، و نه ننی در نسازد كه ضدیستی نی با هست-گرید
 در خـارج نـدارد، آنچنانكـه گفتـه یقتـی است، حقی امكان، اعتباریعنی

  .ءآله مع اله: شد

ــست-گــرید ــر حقی ممكــن دروقــت ه ــت ی واجــب الوجــود اســت و ب ق
د، و یــق الزم آی واگــر نــه قلــب حقــا  اســت،یود بــاق خــی عــدمیاعتبــار
گـر اسـت او را، و همچنـان ی دیت به سـبب ظهـور وجـود اعتبـاریوجوب

چ وجـه اعتبـار ی اسـت كـه بـه هـی خود بـاقیما بر وجوب ذاتیواجب دا
 یپــس بــا و. ه كـانیــ مـا علیو هــو اآلن علــ. دیـایل در او نی و تبــدیـريتغ

  .نيالعالم عن یان اله لغن :ستیگر نی دیوجود

 شـر و شـر از اعتبـارات و نـسب نياست وعـدم عـري خني وجود ع-الزمة
  .ما خلقنا هما االبالحق: زدیخ

 كنــد، جــز ري غــی انتفــای كــه ذات لذاتــه اقتــضای ذاتــیگــانگی -قاعــدة
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ت، كـه ی مـسما اسـت بـه احـدیگـانگین یـست، و ایـ را نیقـیهست حق
منزه بود از مفهوم  كه یتی مجرد بود، از نسبت و اضافات، تا غایگانگی
 یگـانگین الفاظ، و از جملـۀ مفهومـات و ی مفهوم این الفاظ و از نفیا

 ممائـل و مـشارك كنـد مـسما یت نفـیـ كـه ذات در صـفات الوهیصفات
قـت ی و در حقیت، همچنـان مخـصوص اسـت بـه هـستیاست به واحـد

 و: كن به نسبت با مفهوم فرمـودیست، ولیان آن هر دو مرتبه نیرت میمغا
  .الهكم اله واحد، واله احد

 ريل اسـم ظـاهر اسـت كـه غـیـث المفهـوم از قبیـت مـن حی احـد-لیتأو
ه درنگنجـدري است و از غلبۀ ظهور او است كه غیستین ـه .  بـا ال ـقـل ال

ل یـ الجـوف لـه، از قبیث المفهـوم الـذیـت من حیثم ذرهم و باز صمد
 یت در مـسماچ گونـه كثـریاسم باطن است و از غلبۀ بطون اوست كه ه

اله درنگنجد، و چون ظاهر و باطن در آن جناب متحدنـد، هـر دو اسـم 
د عدم تقدم و تأخر و اثبـات اتحـاد یاند و تكرار لفظ مفصفت لفظ اله
ب مطلـق كـه یـ غیعنـی اله مفهوم هو اسـت یو مسما. دیهر دو صفت آ

 ی نفـیت از ظـاهر مقتـضین مجموع است، و چون احـدی جزء ایكل ب
ت یـ متقـدم و جمعري غی نفیت از باطن مقتضیمتأخر است و صمد ريغ

ولـد و یلد و لـم یلم :  فرمودري، تفسريت غی معی نفیهر دو در اله مقتض
  .كن له كفوا احدیلم 

د عـدم اســتناد یــت مطلـق كــه در نظـر عـارف آیــ اول از هوني تعـ-گـرید
 ت خـاص اسـت، كـه مـسمایـ بـدو كـه مفهـوم الهري و استناد غرياست بغ

ا یـر و كثـرت یزد و تغـایـ خین كثـرت اعتبـاریـاست به اله، و چـون از ا
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ا یـت، و یـر وجـود و ماهیا بـه حـسب تغـایـ بود بـه حـسب اجـزاءو یذات
 را بـه احـد و یا شـخص، ذاتـیـا نوع و ی بود به حسب جنس و یصفات

كـن لـه كفـوا یولـد ولـم یلـد و لـم ی را به لم ی فرمود، و صفاتیصمد نف
  .احد

ق ی است، كـه قلـب حقـایب وجود وحدت واجب را ذات وجو-حقیقت
چ وجه و اعتبـار بـه حـضرت مقـدس یل را به هی وتبدیريممتنع است و تغ

 كـه یو همچنان امكان اعتبار. ه كانی ما علیو هواآلن عل: ستیاو راه ن
 بـه سـبب ريت بـالغیـ است، و وجوبیماً الزم ذاتیعدم است ممكن را دا

قـت یر است از اعتبـارات كـه هرگـز حقگی دیظهور وجود است واعتبار
  . هالك االوجههیئیكل ش:  است مبدل نگرداندیستیاو را كه ن

 ی خـودیقـیقـت حقی وجود اگرچه دائماً واحـد اسـت بـر حق-حقیقت
ت یمـا بـر عـدمی اسـت، و عـدم همچنـان دایل بـاقی و تبـدیـريخود بالتغ

 نيكن از ظهور وجود درعدم كـه ضـد اسـت و بـضدها تتبـیخود است، ل
شـود، بـه مثابـت ی ممكن موجود نمـوده مـیعنیگر ی دیاء موجودیاالش

ست مـن یـ نمـوده ننينه، چه كه نموده در مظهر از وجه نمـود عـیعكس آ
 یث هـو، چنانكـه گفتـه شـد، و از كثـرت نمـود بـه حـسب امـر خـارجیح

ان : ستیـ بود نني بود است عري كه غید كه نمودیایكثرت در بود الزم ن
  .بعض الظن اثم

 كـه یعنـیت اسـت، یـت در اعـداد در فردانی ظهور مرتبـۀ وحـدان-تمةخا
ن مقـام یـت اسـت، و در ایت و وحـدانیـمرتبۀ عدد ثالثـه كـه جـامع زوج
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ت اذ یـو مـا رم: شـودی از آن نموده میاف است كه شمهی شریهابحث
  .یت ولكن اله رمیرم
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  ان ممكن الوجود و كثرتیدر ب باب پنجم

ش از ادراك ی كه عقل بر وفـق خـویتبار است اعی ممكن امر-حقیقت
ش یت طـور خـویـب كند، و چون بـه نهایوجود و عدم به هم درذهن ترك

ات را در یــرســد كــه مبــداء طــور كــشف اســت حكــم كنــد بدانكــه اعتبار
  .تموها انتم و آباءكمی اال اسماء سمیان ه: ستی نیخارج وجود

مـور  از ایات از جـواهر و اعـراض بـه جملگـی جـسم وجـسمان-حقیقت
ث اعجـب یـكمثـل ع:  ندارنـدی وجـود خـارجقـتیانـد، بـه حقیاعتبار

  .كون حطامایمصفرا ثم ج فرتاه یهیالكفار نباته ثم 

 شـد نقطـه گـشت و از سـرعت انقـضا و ني وحـدت چـون متعـ-حقیقت
 ني صـورت بـست، و بـازاز تجـدد تعـینات متناسبه ماننـد خطـیتجدد تع

حركـت مـصور شـد و  ینات جـسمیدا گشت و از تجدد تعی جسم پیخط
 نمـودن ی متنـاهرينات متوافق زمان در وهم آمد و كثرت موهومۀ غـیازتع

  .ئایجده شی اذا جائه لم یحسبه الظمآن ماء حتیعة یكسراب بق: گرفت

نـات معـدومات ی چـون از تـوهم وجـود، معـدوم و ممكـن و تع-حقیقت
ــ ماالنها گــشت اىلیكثــرت ناشــ ــه مثابــت اعــداد ی ــه از او ب ة، هــر مرتب

 نمـودن یعدم.  مخصوص شد و اختالفاتی و اسمیتیواحد به خاصاز
 اال نيزالـون مختلفـیو لو شاء ربك لجعل النـاس امـة واحـدة وال: گرفت

  .من رحم ربك و لذالك خلقهم

ت او صـورت یـفیت و كیـنه و كمی به حسب اختالف در صورت آ-تمثیل
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: د ممتـاز گـردیأتیـ و هیتی به خاصـیكید، و باز هر یعكس مختلف نما
  . شاكلتهیعمل علیقل كل 

م است به وحدت كه مبداء مفهـوم او اسـت و ی و كثرت قاري كث-حقیقت
ط بـود، یت وحـدت محـیـ و كلی كلـیك ازمراتب كثـرت ازرویباز به هر 

پـس ظـاهر و بـاطن . چـون جـنس و نـوع و فـصل و موضـوع و محمـول
 نبـود از اعتبـارات، و اختالفـات یكثرت وحدت بود و كثـرت جزاعتبـار

 خلــق ی فـیمـاتر:  بـودیوحـدت كـه از خـواص كثـرت اسـت امـر عـدم
  .الرحمن من تفاوت ظهور وحدت دارد

 ظهور وحدت در كثرت به حسب مناسبت وموافقت اجزا بـود -حقیقت
 ني تعـیمت طباع و جذب قلـوب بـه سـبب خفـایكه مسما است، و مال

 در جملـۀ ین معنـیـقت وجـود در وحـدت، و ای است و ظهور حقیعدم
 اعطـا یالـذ: موجودات واقع چه كه سلسله اسباب متـصل اسـت یاجزا

  . خلقهیئیكل ش

 وجـود ی وجود آفاق در حسن ظاهر متباعدند، و اجـزای اجزا-حقیقت
ل كـه مظهـر وحـدت اسـت در او یه و تعـدیانسان متقـارب، الجـرم تـسو

 در او بـه فعـل آمـد كـه نـوع یات بـه كلـیظاهر شد، و مراتب كماالت كل
وصـوركم فاحـسن صـوركم، : تام كامـل وجـود گـشتآخر است و مظهر 

  .نيفتبارك اله احسن الخالق

 كـه مظهـر ی كـه افـراط محبـت اسـت جـز از حـسنی عشق مجاز-فةیلط
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: نـۀ دل او موصـوف اسـت بـه سـعتیت است صورت نبنـدد كـه آیانسان
 قلــب عبــدالمومن جــز بــه یسعنیــكن ی و لــی و الســمائی ارضــیسعنیــال

 عشق بود كه از غلبـۀ صـورت نيد، و همصورت حسن تام مستغرق نگرد
 مزاحمـت اعتبـار حجـب خـود ی را بـسوزاند، و بـني تعـیمعشوق مجـاز
  .حبونهیحبهم و ی: ندی گویقی كند و آن را عشق حقیبخود عشق باز

 كه موسـوم اسـت بـه شـاهد یان حال را در رسالهی اسرار مراتب ا-هیتنب
  .ك احسن القصصینحن نقص عل: د كردیم آنجا طلب بایاحواله كرده



 ٣٢

  ناتیتجدد تع  حركت ونيدر تع باب ششم

ت یانـد ونـسبهیب، كه نـسی ذاتینات، به حسب اقتضایتجدد تع -حقیقت
 ني منتـسبی، و بـه حـسب اقتـضاني زمـانیبقـیعرض، اسـت و العـرض ال

 یاند، و بر سرعت تمـام سـار الوجود و العدم طالب و مشتاق عدمیاعن
داند كه عدم اسـت، بـه مثابـت جـواهر  خویو متحرك به مركز فطرت ذات

  . تمرمرالسحابی الجبال تحسبها جامدة و هیو تر: به مراكز

ات اسـت، كـه در یهی در زمـان از بـدنيان تعی ظهور سرعت سر-قتیحق
ش یشــود تــا درمرتبــه خــوی حاصــل مــی حــال را تجــددنيهــر طرفــةالع
ننـد  آنـات او مایك از اجـزایـگردد به ادراك، چه هر یه نمیمحكوم عل

 مكـان و سـرعت ني تجـدد تعـنيد، همچنینمای و خط ممتد مینهر جار
ط كه محل مكـان ی جسم محیك از اجزایان آن ظاهر است، چه هر یسر

كنـد و شـبهت یگـر مـی جـزو دی اخفـایر اقتضایاست در حركت مستد
 حركـت از ني آن جسم است و تجـدد تعـیست كه مكان مجموع اجزاین

ج یق تـدریـ از قـوه بـه فعـل جـز بـه طرات اسـت، از آنكـه خـروجیضرور
صورت نه بنـدد، مگـر بـه تـصور مبـداء و منتهـا و عـدم سـكون متحـرك 

 مبــدل گــردد، نينهمــا و چــون زمــان و مكــان و حركــت درهــر طرفــةالعیب
ه رونـد كـه رين و تـیگـر بـدیضرورت بود كه جهات و اجسام و اعراض د

ك از یــ را از مكــان و حركــت بــا هــر ی و جــزویمحقــق اســت كــه هرآنــ
ــمعروضــات ا ــسبتی ــسبت اول، و هــر ري اســت غــیشان ن ــی ن ــر یك  در ه

ابنـد، یی خاص می و عدمی وجودني به حسب لبس و خلع تعنيطرفةالع
 لـبس یبـل هـم فـ: ابدید زمان و مكان درنی را محبوس و مقین معنیو ا
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  .دیمن خلق جد

 و  افـوىلني آفتاب وكواكب را به نـسبت بابقـاع در هـر طرفـةالع-تمثیل
  .فال اقسم برب المشارق و المغارب:  استی و مغربی و مشرقیبغرو

ان دو طـرف مركـز یـ در مینـی و متعی هـر شخـصی مفهـوم انـا-حقیقت
ان دو طرف زمـان، و حركـت یظاهر و باطن است، چون آن واقع است م

انـد ، و ماننـد خطـوط كـه سـطوح از آن مركـبیان مبداء و منتهـیواقع م
ف كـه در یـ كیت بـیـ اسـت از هوونقطه كـه اصـل خـط اسـت، عبـارت

  . شأنیوم هو فیكل : اشخاص روان شده

ره و یـد و نقطـۀ گـردان دایسمان نمای قطرۀ باران در وقت نزول ر-تمثیل
  .حسبه الظمآن ماءی: سراب آب

ــاعی ه-حقیقــت ــات اجتم ــه اجــزاء مركــب اســت و هیئ ــات ی از جمل ئ
ه گـردد ومركـب بـی معـدوم مـی نسبت و عرض است هر زمـانیاجتماع

شـود و امـور معقولـه بـه نـسبت بـا مكاشـفات ی معدوم میعدم هر جزو
ات به نسبت با معقوالت، بلكه محـسوسات یهمان اعتبار دارد كه اعتبار

 وجـود جزعـرض ري درغـنياند، و تعنيز متعیشان نیدر عقل از آن رو كه ا
 مطلقـاً رقـم ريۀ غـی الجمله بر ناصیست و حكم عرض معلوم است، فین

  .ها فانیكل من عل:  كهده آمدیكش

ت بعــد از یــفیت و كیـ بــه حــسب كمیئــات و صــورت شخـصی ه-تمثیـل
وۀ یـشود، چون شـكوفه ونطفـه كـه می و متبدل مري به ضرورت متغیمدت
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ل ی وتبـدريشود و معلوم اسـت كـه آن تغـیده و انسان كامل الخلقة میرس
 از یزیــدا گــشته اســت و در هــر لحظــه از او چیــبــه مجمــوع آن مــدت پ

د و هـم بـر یـ فزوده و از عدم جزء عدم كل الزم آیزیزاء كم شده و چاج
ها و دورها بود، چـون عناصـر  كه عمر آن قرنیزیاس بود حكم چین قیا

ــالك و غ ــريو اف ــا، ل ــسريكن از قلــت تغــیهم ــان ب ــی كــه در زم ــد یار م افت
ــد از انقــضا ــشود، مگــر بع ــشأه اوىلیمحــسوس ن ــسمآء :  مــدت ن اذاال

علمــت نفــس مــا قــدمت و :  قولــهب انتثــرت، اىلانفطــرت و اذاالكواكــ
  .آخرت

ل در آن ی وتبـدیريتر بود تغكی كه به حواس ظاهر نزدیزی هر چ-حقیقت
 عـالم كـون ید، چون عرض به نسبت با جوهر و جواهر سفلیظاهرتر نما

، و یات بـه نـسبت بـا جـواهر روحـانیـات وعلویو فساد به نسبت با علو
 و یر مـسبوق اسـت بـر متقـدم اخفـل اظهـر متـأخیاگرچه حركـت و تبـد

 كـه از او دورتـر یارهیـمرتب بر آن به مثابت مركز متحرك، كه هر كدام دا
  .تهایو مامن دابة االهو آخذ بناص: افتد حركت مركز در او ظاهرتر بود

 نيقلـب المـؤمن بـ:  در نفـس مركـز اسـت كـهی حركت قلـب انـسان-رمز
 و حركت فلـك اطلـس كـه .شاءیف یقلبها كی من اصابع الرحمان نياصبع

ن اســت یرۀ آخــریــ مفــوض بــدو اسـت و دایفـی و كیجملـۀ حركــات كمــ
 ی من اصـابع الرحمـان و فـني اصبعنيقلب المؤمن ب: نجای است، ایدور

و بـه ضـرورت كـه حركـت  .ی عرش استویالرحمان عل: انفسكم و آنجا
نـد حركـت یقـت آنكـه گوین بـود حقیـ تابع حركـت مركـز بـود، و ایدور

  .و سخرلكم الشمس والقمر: ق نفوس استیت تشوافالك جه
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 و مراتــب و شــئون ني از ظهــور وجــود در عــدم و عــروض تعــ-حقیقــت
نات، وجوه مراتب كماالت كه به نـسبت بـا وجـود، بـر وجـه وحـدت یتع
 كــه ی بودنــد، ظــاهر گــشتند، و صــور اســماء حــسنی، بــاطن و مخفــیكلــ

اســت، در  كــه نـسبت آن مراتــب و شـئون یمـسمااند بـه حــضرت اسـمائ
 و ري تغـید، بینه عدم ممكن به حد شهود رسی در آئیقت بروجه فعلیحق

د كه حاصل شـود و بـدان جنـاب بـاز ی جدی، به مثابت علمیقیتكثر حق
ق یـ انـسان بـه حـد تحقیعنـین یقت به رجوع بر نقطۀ آخریو حق .گردد
: ز به عبارات مختلفه بـود، چنانكـهی در كتاب عزین معنیان اید، و بیرس
  .نین منكم و الصابری نعلم المجاهدیبلونكم حتولن

ات در حالـت فعـل و یـ از جزئیكـی چون مبـداء و مفهـوم هـر -حقیقت
 كـه ناظرانـد بـه ی، از وجهـی خاص بود، و اسما بـه جملگـیظهور اسم

ه اســت، الجـرم هـر  ـاز یكــیذات متحدنـد كـه موصـوف جملــه لفـظ ال 
د بـه حـسب قـوت  بـویتجـزیذرات وجود و اگرهم خود به قدر جـزو ال

ع وجـوه یـو ذات مقـدس بـه جم. اتیـمشتمل باشد برجملـۀ مراتـب جزئ
  .نما تولوا فثم وجه الهیفا:  بودیوم آن جزویاسما و افعال ناظر و ق

 ري وتعــدد و تغــی موجــب تجـزی در كلـی ظهــور احكـام جــزو-حقیقـت
ط یش بـسیط و شامل، و در ذات خـویات محیست كه او به جمله جزئین

ست كـه یـك وجـه نیـه كه نسبت اسـت جـز بـه ري و علم و غو كامل است
 یست علـیـكثرت و اختالف متعلـق موجـب كثـرت و اخـتالف متعلـق ن

ش در یت خـویـ بـه كلبلكه اوتعـاىل .ی و اعتباریالخصوص نسبت عدم
 یا اسـت و حكـم مراتـب در هـر ذرهی از ذرات وجـود متجلـیاهـر ذره
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 یبـه انـدك فراسـت. دوثابت بـري تعـدد و تغـیك وجه بیة بر ی ماالنهااىل
ات یــات و اعتباریقــت عــدمیچــون بــه حق.  ادراك تــوان كــردین معنــیــا

 ی و عقلـاىلیـ و خینئـذ جملـۀ مـشكالت و مغالطـات و همـیرسند، و ح
  .میان اله واسع عل: منحل گردد

ت یــ كثــرت وحـدت اســت، الجـرم نهای چـون مبــداء و منتهـا-حقیقـت
اص بر شخص مخـصوص ت اشخیات بر اشخاص است و نهایرتبت كل

 علــم و قــدرت ی از نــوع اعنــی و شخــصیزات فــصلیــبــه كمــاالت متم
ه علیونطق و خواص آن كـه نفـس محمـد اسـت صـل ـآن . ه و سـلمیـ ال

ه یوان به علم و قدرت ونطق ممتاز گشت، او صلیچنانكه انسان ازح ـال 
ت رتبـت نشـست كـه اعجـاز اسـت و ین كماالت در غایه و سلم در ایعل

ــخــرق عــادت  ــه قــدرت فعل ــأثیب ــو رأ:  نفــوس چــونري و ت ــاس ی ت الن
ه یـدی نيه الباطـل مـن بـیـأتیال:  كـهین اله افواجا از كالمی دیدخلون فی

ب بـه سـاعت ین جهت بعثت او به آخر الزمان و قریوال من خلفه، و از ا
، اقرتبت الـساعة و انـشق نيبعثت انا و الساعة كهات: مخصوص گشت كه

  .القمر

 یرۀ وهمـی و در دانيره متصل بود به نقطه اولین دایر نقطۀ آخ-حقیقت
نحـن اآلخـرون :  اول بـودنيان نقطه است عیكه وجود آن از سرعت سر

عون یبـایعونـك انمـا یباین ی الحـق، ان الـذی فقـد رایالسابقون، من رائـ
  .اله

ن واقـع شـود اگـر بـر خـط ی هر حركت كه بر سمت نقطـۀ آخـر-حقیقت
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 گـردد و اگـر از وجـه نين وجه اسفل الـسافلی اره بود مبداء حركت ازیدا
ل ارجعـوا و یق:  بوده باشدیني علی اعلی و شخصیترفع بود و تنزل نوع

دنـاه دم، ثـم ری احـسن تقـویرالكم فالتمسوا نورا، لقد خلقنا االنـسان فـ
  .نياسفل السافل

ت یت علـم وقــدرت و احــدیــ جهــت مظهری شــرف رتبــۀ انـسان-خاتمـة
ض چـون ازمبـداء یف كـرد، از آنكـه فـی تكلیت اول اقتضایجمع و آخر
د تا به حاق وسط نرسد، عـروج صـورت نـه بنـدد، كـه ظهـور ینزول فرما

د، یـت بـه فعـل آیـك از مظاهر الزم است و چون رتبت به كلیرتبه از هر 
هاالرسـول یا ایـ: ل نفوس و دعوت بـه معـاد صـورت بنـددیبعثت و تكم
  .ك من ربكیبلغ ما انزل ال



 ٣٨

  قدر و سلوك ف و جرب ویمت تكلدر حك باب هفتم

 و ري اسـت بــه ظهـور عجــز غــیف اظهــار هــستیـحكمــت تكل -حقیقـت
ت آنــست كــه یـ، و غایقــیم ذات معبــود حقیاضـطرار بــه عبــادت و تعظـ

ت كـه وجـود اسـت یـت است از حـصۀ الهیت ممكن كه عبدیحصه عدم
مـا عرفنـاك حـق . ما عبدناك حق عبادتـك: ین بود معنیممتاز گردد، و ا

  .اله حق قدره ، و ما قدروامعرفتك

اء تحقق اضطرار مذكور اسـت، یاء و اولی انبی حكمت از ابتال-حقیقت
ن یـو از ا. ه كانی ماهو علی است علني كه تعی وجود مجازیو ظهور فنا

ا بعـد از التجـا و یـت اصطفا و اجتبـا و غفـران انبید آیسبب در كالم مج
 آدم ربــه یو عــص): ع (چنانچــه درحــق آدم. شان ذكــر فرمــودیــ اینــدا
ولقـد نادانــا نــوح ): ع (ه، و در حـق نــوحیــ، ثــم اجتبـاه فتــاب علیفغـو

 میم و در حـق ابـراهینـاه و اهلـه مـن الكـرب العظـیبـون ونجیفلنعم المج
 یئتـی خطغفـرىلی اطمـع ان ی كوكبا و الذیل رایه اللیفلما جن عل): ع(
خـر راكعـا و انمـا فتنـاه فاسـتغفر ربـه و ): ع (ن، و در حق داودیوم الدی

ه جـسدا ثـم ی كرسـینـا علـیو الق): ع (مانیفغفرناله و درحـق سـل اناب،
 انـك ي الحـد مـن بعـدینبغـی ملكـا ال وهـب ىلاناب، قال رب اغفرىل

ــر ــه ال ــسخرنا ل ــو در حــق  .حیانــت الوهــاب ف ــاد): ع (ونسی ــیفن  ی ف
. ، فاسـتجبنا لـهني كنت من الظالمیالظلمات ان الاله االانت سبحانك ان

ــ او در حــق ــاد): ع (وبی ــیاذن ــه ان ــسنی رب ــم ی م ــت ارح ــضر و ان  ال
  فـاغفر ىلی ظلمـت نفـسیقال رب ان): ع (یو در حق موس. نيالراحم
 نفـسك یو تخفـ: ه وسلمی اله علی صلیو درحق محمد مصطف. فغفرله
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ه  ه و استغفر لذنبك و وضعنا عنك وزرك ویما اله مبد ـاذا جـاء نـصر ال
  .ه المؤمنون لعلكم تفلحونی ا،عای جم الهاىل السورة، و توبوا

اج جـواهر بـه یـ سـابق محقـق شـد كـه وجـه احتیهـا از بحـث-حقیقـت
ترانـد، از آنكـه تر و محتاجن وجه قابلی امكان است، اعراض از ایهست

ز كـه محـل اسـت یـ بـه جـواهر نیها از جهت هسترياعراض از افعال و غ
 اسـت بـر جـوهر ادتیـز تجدد عـرض زیاند، به خالف جوهر و نمحتاج

 جـوهر ، حـضرت حـق تعـاىلین معنی، و بنابراني زمانیبقیكه العرض ال
 را در خلقت مقدم داشت بر عرض كه عمل اسـت و ی نفس انسانیعنی

  .واله خلقكم و ماتعملون: فرمود

ادت اسـت از یـاج بـه واجـب الوجـود زیـ را احتیاری فعل اخت-حقیقت
 خلـق و قـدرت و ارادت و  مسبوق است بـهیاری، از آنكه اختیاضطرار

 از یكـیۀ ارادت، و بـازهر یـك اعضاء بر وفـق داعی و تحریار دواعیاخت
 حـصر كـه آن جملـه یجـاد اسـباب و علـل بـیانـد بـه ان جملـه محتـاجیا

جـاد اسـت، ی كه مجـرد ایبه خالف اضطرار،شود به اضطرار ی میمنته
ا كـان مـ:  اضـطرار بـودنيار عـیار مضطراست، اختیو چون مختار در اخت

  .ةريلهم الخ

 اسـت كـه بـه ی تعلقـني است به ظاهر عـی تعلق فعل كه امر نسب-قاعدة
 در ی اسـت و دوم مجـازیقـیمظهر دارد و هر دو جهت اگرچـه اول حق
ت یت واحـدیـت وحـدت كلیـثیحد اعتباراند و باز در هر دو نسبت از ح

ك فعل را بـه هـر سـه جهـت ید یگر است، و در كالم مجی دیقیجمع حق
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 االنفـس یتـوفیاله :  ظاهر چنانكهد اما نسبت با حق تعاىلی فرمانسبت
ة و اعتبـار هـر یـ و كل اآلیتوفاكم ملك الموت الذیقل : و نسبت با خلق
ه بایوقـاتلوهم : دو نسبت باهم ـنيب عـیاز آنكـه تعـذ. كمیدیـعـذبهم ال 

و علمـك مـالم : فعل است و هم چنان اعتبار نـسبت حـق ظـاهر در مثـل
ه ،نـا كـل هـداهایولوشـئنا آلت:  در مثـلتكن تعلم و ـوقـل كـل مـن عندال 

 و ید القـویو علمـه شـد: نالهم اعمالهم و اعتبار نسبت مظهر در مثلیوز
: عملون و مثـلیجزاء بما كانوا : ظلمون و مثلیولكن كانوا انفسهم : مثل

 طان اعمـالهم و اعتبـارین لهـم الـشیئة فمن نفسك وزیو ما اصابك من س
ه، قـل ان كنـتم یبایعونك انما یباین یان الذ: در مثلدو نسبت  هر ـعون ال

ه رمـیرم ت اذیحببكم اله و ما رمی یتحبون اله فاتبعون ـیت ولكـن ال .
اسـت و مـسما اسـت بـه مقـام ) ص (ین مقام خاص مظهـر محمـدیو ا

  .بعثك ربك مقاما محمودای ان یعس: محمود

بعدالفنا كه جرب و قـدر  ین مقام مسبوق است به بقایق ای تحق-حقیقت
ت كـه مـشتمل اسـت بـر جـرب محـض و یـآهر كدام . به هم مجتمع نگردد

ومـا :  محـض چنانكـهی به استقالل، اشارت بود بـه مقـام فنـاريعدم تأث
 القبوران انـت ی عن ضاللتهم و ما انت بمسمع من فی العمیانت بهاد

و  .هم آثـاری من احببت فلعلك باخع نفـسك علـیدهر، و انك التیاالنذ
: ل نفـوس چنانكـهیـهر كدام كـه مـشتمل اسـت بـر امـر بـه ارسـال و تكم
و هـر كـدام  . محـضیوانذر، و قل واتبع وادع، واقبل اشارت بود به بقا

كه مشتمل است بر حركت بعد از سكون و كشف بعد از سرت و علم بعـد 
ت بعـد از ضـاللت اشـارت بـود بـه ی بعد از فقـر و هـدایاز جهل و غنا
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ل یـهاالمزمـل قـم اللیاای :المدثر قم فانذر، و هایاای: چنانكهت جمع یاحد
، ووجــدك یمــا فــآویتیجــدك ی والــم  اىلیوحیــانمــا انابــشر مــثلكم : و

  .ی و ووجدك عائال فاغنیضاالفهد

ــ آن چنانكــه توح-حقیقــت ــد می ــه و تنزیان تــشبی ــیه اســت ی ــات یعن  اثب
ع یم و هـو الـسیئیس كمثله شیل:  كهی صفات سلبی و نفیقیصفات حق

 و اثبـات یان نفـیـ می مقـام محمـدیعنـیت ی مراتـب انـسانی اعلريالبص
 المـشرق و نيفاسـتقم كمـا امـرت، و بـ:  بعد الفنـاء كـهی بقایعنیاست، 

ك مـن یـ الیواتبـع مـا اوحـ:  و اثبـاتیان نفـیـمان می، و ایالمغرب قبلت
ار یـان جـرب و اختیـ، و اعتقـاد منيربك الاله اال هو و اعرض عن المـشرك

ئة فمن نفسك قـل یا اصابك من حسنة فمن اله و ما اصابك من سم: كه
ط كـه یان افـراط و تفـریـو احكام و اخـالق و اعمـال م .كل من عنداله

ا و یا والنـصرانیهودیم یما كان ابراه: م است كهیم وصراط مستقین قوید
ت و مظهـر وجوداعتـدال یاز آنكـه حامـل وحـدان. فا مسلمایلكن كان حن

 یهـدیان هـذاالقرآن :  از آن اشارت كرده شـدیبه بعضوحسن است كه 
ما فاتبعوه والتتبعوا السبل فتفـرق ی مستقی اقوم، و ان هذاصراطی هیللت

  .لهیبكم عن سب

 در یعنـی وجـود نيد، چـون نخـست تعـیـب سـلوك توحیـدر ترت -خاتمـة
 یتنزل، حـضرت علـم اسـت آنگـه قـدرت، آنگـه ارادت، و مظهـر انـسان

 در ی جـزوني تعـیعنـیابـد یی اول وجـود مـیقـی حقینخست بعد از كلـ
 و یات كـه مبـداء آگـاهی، آنگه حی و لحمیصورت نطفه تا درجۀ عظم

 قوت حركت و بطـش، آنگـه قـوت ارادت یعنیعلم است، آنگاه قدرت 
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 عـروج یعنـی نيار نافع و كراهت ضار در رفع تعـیز ضار و نافع، و اختیتم
 از او مرتفـع یقـیدر حق یار مجـازیپس به حسب اخت .بر عكس آن بود

ه اعظـم اسـت موصـوف گـردد ـشود به رضا كه ضد آن است و باب ال :
ه ورسـوله یو مـا كـان مـؤمن والمؤمنـة اذا قـض ورضوان من اله اكرب، ـال 

 در قــدرت یآنگــه قــدرت جــرب .ة مــن امــرهمريكــون لهــم الخــیامــرا ان 
ه یوعل: زد و به توكل متصف شود كهی از او برخیاریاخت ـفتوكلـوا ان  ال

ــك كلــیآنگــه رفــع صــور علــم جــزو .نيكنــتم مــؤمن : می بــه تــسلی در عل
: دیـ وجود مرتفع شـود بـه فنـاء در توحی عدمنيآنگه تع .مایسلموا تسلیو

 یقتل الرجـل فـی یم، حتی علم علیتون و فوق كل ذیت و انهم میانك م
 یتوكـل علـیو مـن :  بعـد الفنـاءیآنگاه اتصاف است به بقـا .ل الهیسب
هـاالموت یذوقون فیـال:  عـدم كـهی بیقیله فهو حسبه، كه به وجود حقا

 یوعلمنـاه مـن لـدنا علمـا و قـدرت بـ: هلج ی و علم باالالموتة االوىل
نجـا یو ا .شاءون موصـوف گـرددیـها ما یلهم ف:  جرب كهیعجز و ارادت ب

 یاطعنـ: د، بل كـهیسمع را سزاوار آی ینطق و بی یبصر و بی یفب: بود كه
) ص (ین مرتبـه بـه مقـام محمـدیـ، و ختم ایس كمثلی و لی مثلاجعلك

 و یایـ و محی و نـسكیان صـالت: ونـددیاست كه نقطۀ منتهـا بـه مبـدأ پ
ك القرآن لـرادك ین فرض علیك له، ان الذی الشرني له رب العالمیممات
  . معاد، كما بداكم تعودوناىل
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  قت فنا و بقایان حشر و حقیان معاد و بیدر ب باب هشتم

 در ی چون محقق گشت كه مبداء عبارت اسـت از ظهـور هـست-حقیقت
، چـه مبـدأ و معـاد ی در هـستیستیـ، معـاد عبـارت بـود از ظهـور نیستین

  .دهیكما بدانا اول خلق نع: متقابالنند

جـاد خلـق اسـت و ظهـور ی اظهـار و ایستیـ در نی ظهـور هـست-حقیقت
 بـود یور هـست اخفاء، و اعدام و موت، مبداء چـون ظهـی در هستیستین

قـت ی باشـد در حقیمعاد ظهور هـست. یالست بربكم قالوا بل: یستیدر ن
  .وم له الواحد القهاریلمن الملك ال: خودش

 مظهــر كنــد بــه حكــم ی فنــای اقتــضایستیــ در نیظهــور هــست -حقیقــت
 مخـصوص نين دو حال به نشأتی را و ای است مر هستیت كه ذاتیظاهر
 یاال لهـو و لعـب و ان الـدار االخـرة لهـا یات الـدنیو ما هذه الح: است
  .وانیالح

 ی هـستی هـست نگـردد، و هـست از رویستیـ نیست از روی ن-حقیقت
انـد ید، و فنا و بقا هر دو امر اعتباریق الزم آیست نشود، كه قلب حقاین

مـا ی دایستیشود و وجه نینه و متوافقه نموده مینات متبایكه از تجدد تع
  . هالك اال وجههیئیكل ش: یما باقی دای است و وجه هستیفان

 الزم ذات یقـیكن حقی بقا اسم وجود است در رتبۀ مظاهر، لـ-حقیقت
 بـه حـسب امتـداد مظـاهر متوافقـه، و بـاز فنـا اسـم یوجـود بـود ومجـاز

نفـد یما عنـدكم :  بودنين الزم ذات تعی است مخصوص و انيارتفاع تع
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  .و ما عنداله باق

ال به انكسار مرتفع شـود وبـر او اطـالق فنـا  مثی جزئی انائني تع-تمثیل
 هذا چون سفال خـاك ی خوانندو علیو عدم نكنند با آنكه سفال را باق

 بـود یی انـاني اسم همان وجود است كه با تعیو خاكسرت شود، پس بقا
 نـه یكننـد، و اگـر نـه سـفال را حـادث گفتنـدیكه در سـفال اطـالق مـ

  .اءی اله اموات بل احلی سبین قتلوا فیفال تحسنب الذ: یباق

 چـون در مظـاهر متوافقـه بـود یات وجه باقی ظهور وجود تجل-حقیقت
مـت یاسم بقا كه الزم وجود ظاهر است در آن مظهر ظهور كند، چـه مال

 درعالم كثرت مظهر عـالم وحـدت وحـسن یعنیش یو توافق در طور خو
ا كـه عـدم متوافقه بود فنـريباز چون ظهور آن در مظاهر غ اند ویوجه باق

ن طـور یـ در ایو مخالفـت عـدمچه عدم توافـق . مظهر است ظاهر گردد
هـا فـان، و یكـل مـن عل:  عدم ممكـن اسـتیمظهر كثرت و قبح وجه فان

  .االكرام  وجه ربك ذوالجالل ویبقی

ا است و مـدرك از وجـه ین نشأه دنی مدرك از وجه ظاهر حس در ا-رمز
ه منعكس بـود یگر قضیه دن نشأه آخرت است و در نشأیباطن عقل در ا
ــ ــ میو خــط وهم ــرزخ حــدوث اســت و تتمــه ای ــورو بطــون ب ــان ظه ن ی

وم یـ و مـن ورائهـم بـرزخ اىل: قت در اسم ظـاهر و بـاطن گفتـه شـدیحق
  .بعثونی

مـن مـات فقـد : ف اسـتیـا و آخرت از مقولـه كیان دنی مسافت م-نكتة
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 كـانهم ومیـ، نيبعثـت انـا و الـساعة كهـات: ت تـابع آنیـامته، و كمیقامت ق
  .بایداونراه قریرونه بعی

گـردد یمتجـدد مـ  وی منتفني در هر طرفة العني گفته شد كه تع-حقیقت
اض مطلـق یـ ف كل است و وجود حق تعاىلی جزو مستلزم انتفایو انتفا

پـس عـالم در هـر .  علت و آلت و ماده و مدتیاهب الصور بواست و 
انمـا توعـدون : شـودیگر موجود مـیگردد و عالم دی معدوم منيطرفةالع

  .ن لواقعیلصادق و ان الد

ست بـه ضـرورت رتبـت یـ جز عدم نوجود حق تعاىلري چون غ-حقیقت
 ی و انقراضـیتیعـالم نهـا نیـ كه مـسما اسـت بـه اینات را به جملگیتع

:  باشـد كـه آن مـسما اسـت بـهی را انقضائینات متوافقه مجازیو تع بود،
 ی و زمان را نظـر بـه فنـاكن محجوب مكانیل. ی و نشأه اخریطامۀ كرب

 كـه ی كه عمر آن دهور بود نرسد، آن چنانكه گفتـه شـد، مگـر وقتـیزیچ
  .علمونیعلمون ثم كال سیكال س:  زمان و مكان كرده شودیط

 : را سه مثـال اسـتیامت كربی رفته روشن شد كه قیها از بحث-قاعدة
ع یـ به نسبت با هر شخص و بـه نـسبت بـا جمنياول آنكه در هر طرفةالع

دوم آنكه مخصوص اسـت بـه عـارف بعـد از مـرگ  .شودیعالم واقع م
 .ان و كشف اسـراری و تجدد احوال و سرعت سری به حسب ترقیاریاخت
ن نـوع بعـد از ی و مخصوص بدیان اشخاص انسانیم مشرتك است میس

 به نسبت با مجمـوع اشـخاص و انـواع و یاما طامةالكرب .یعیموت طب
ومـا امرالـساعة اال كلمـح :  كننـد كـهی طـی كلـاجناس بود كه زمان را بـه
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وم تبـدل االرض یـ:  كننـد كـهیو مكان را هم چنان طـ. البصر اوهواقرب
ــ ــسماء انــشقت و اذا االرض و اذاريغ ــورت و اذا ال ــشمس ك الــسماء  ال

  .اتیانفطرت اآل

نـات یگـردد و تعیدا مـینت مبداء در معاش پی چنانكه قوت ط-حقیقت
شـود چنانكـه از ین نشأه عارض او مـیهور اأت بروفق ظیاز اوضاع و ه

لـه ی و متخ،گـرددیشان انواع و اصناف متولد میقوت عناصر و امتزاج ا
ك و جـن كـه بـه یـكند بخـصوص در خـواب، و مالی میر معانیكه تصو

  ویت معاش نفـسیشود، هم چنان قوت باطنیاشكال مختلفه متشكل م
 اسـب آن نـشأه مـصور و و من،د و ظـاهر گـرددیـ در معـاد بـه فعـل آیبدن

جـه آن بـود و یمجسم شود، بر وفق آن قوت از علم و عمل، و خلق كه نت
 آن در نصوص وارد است چون حـور و قـصور و یأت و اسمایصور و ه

مار و كـژدم و آتـش و   و رضوان و انهار و اثمار و باز اضداد آن ازیطوب
سـت بـر آن  كه مرتتب ای از اجزاء با عملیكیمالك، و وجه مناسبت هر 

كم، فكـشفنا یرد علـیـ مانمـا اعمـالك: ده نمانـدیت پوشريبر صاحب بص
  .دیوم حدیعنك غطاءك فبصرك ال

نـات و یتوافق مظاهر تع طول اعمار وخلود اشخاص به حسب -حقیقت
ت توافـق یـ آنات در غایعنی آن یكثرت آن بود، مثال عمر زمان كه اجزا

ــان افــ ــالك اســت، و همچن ــر از اف ــساســت دراز عمرت ــد طیالك كــه ب ان
 الجمله از اعـراض، ید و جواهر فیتراند و عناصر از موالنهیریازعناصر د

انـد تـا تـشابه در آن ت اعتـدال و توافـقیـان در غایو چون آخرت و آخرت
 اتوابـه متـشابها و و: م الوجـود و مخلـد باشـندیـشود، الجـرم دایواقع م
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  .ها خالدونیها ازواج مطهرة و هم فیلهم ف

بـه  انـد ودهیتشابه در احوال معاد سابقان كه به مقام اتحـاد رسـ -تذكرة
نــات بــه ی موصــوف گـشته و صــورت تــضاد و اخـتالف تعیقــی حقیبقـا
انـد، نيمـیادت از ابـرار بـود كـه اصـحاب یـشان مرتفع شده زیت از ایكل

، و دراتفــاق واخــتالف احــوال نيهــا متقــابلی علنيمتكئــ: چنانكــه فرمــود
 و اصـحاب شـمال در سـورۀ نيمیان و اصحاب ف سه گانه از سابقیطوا

 كتـاب یم، فـیانـه لقـرآن كـر: تیـد كـرد تـا روشـن گرددآیـواقعه تأمـل با
  .نيل من رب العالمیالمطهرون، تنز مسه االیمكنون، ال

ــ غا-قاعــدة ــر چی ــال ه ــت كم ــه یزی ــالقوة در او حاصــل اســت، بلك  ب
دراو نـات ی مركـوز اسـت و بواسـطۀ تعیئیاء در هر شـیكماالت جملۀ اش

چـون موانـع مرتفـع گـردد از  .زول بما بالعرضیما بالذات ال: انددهیپوش
 ی و كـشفی و عقلـاىلیـ وخی و وهمید و انواع لذات حسیاو به ظهور آ

فـال : ش حاصـل شـودیم و موافـق خـویـك بـه مالیـبه حسب وصول هر 
ــ ــا اخف ــس م ــم نف ــرة اعــیتعل ــن ق ــم م ــشتهی وفني له ــا مات ــس یه ه االنف

  .نيوتلذاالع

 مــذكوره بـه قــوت مجمـوع موصــوف یك از قـوایــ چــون هـر -حقیقـت
 را حاصـل شـود، و چـشم كـه الطـف یكـیگردند مجموع مدركات هـر 

ش رسـد، یت كمال ادراك خویت ونهایواشرف آالت ادراك است به غا
ت با جملۀ مراتب كمال بر او ظاهر شود، معرفت و كـشف ی كل بهو وجود

 ومئـذ ناضـرة اىلیوه وجـ: ت مـسما گـرددیـت است به روريكه حصه بص
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  .ربها ناظرة

 كـه الزم وجـود اسـت بـه مثابـت حبـه بـر اطـوار ی معرفت فطر-فذالك
د و یـ خاص حاصل گردی او را شهودی گذار فرمود و در هر طورنينشأت
 بـه حـد ی حـسنی از اسـمای از مراتب كمال به فعل آمد و اسـمیامرتبه

 ظـاهر در مظهـر د، و بـاز در آخـر، آخـر در مظهـر اول وی رسـینیشهود ع
 در صـورت یم وهمیاكنون معلوم شود كه خط مستق .باطن ظهور فرمود

 بوده است، چه كه اتصال نقطـۀ اول و آخـر جـز یقت دوریشجره به حق
ط یرۀ محـیـ دای صورت نه بندد، و باز در حركـت وهمـیدر حركت دور

ه یـال منه بـداء و:  وحدتنيط مجرد است و نقطه عیقت نقطه بسیبه حق
ــاطن و. عــودی م ی علــیئیهــو بكــل شــ هــو االول و اآلخــر و الظــاهر و الب

 .می العظیوالحول و القوة االباله العل


