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  فهرست مطالب
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  ۱۰  ................................................................................................................................  مقدمّه

  ۱۰  ....................................................................................... قتیو حق قتیو طر عتیشر انیدر ب
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  ۱۳  ................................................................................................................  صحبت انیدر ب
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  ۱۵  ............................................................................................  معرفت انسان انیاوّل در ب ۀرسال

  ۱۵  ...............................................................................................  خلقت صورت انسان انیدر ب
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  ۱۵  ...........................................................................................  گرید ینطفه بنوع تیترب انیدر ب

  ۱۶  ..................................................................................................................  دیموال انیدر ب

  ۱۶  ............................................................................................................  یروح نبات انیدر ب
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  ۱۷  ......................................................................  یونريو پنج ب یحواس ده گانه پنج اندرون انیدر ب

  ۱۷  ............................................................................................................  محرّکه ۀقّو انیدر ب
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  ۱۸  ......................................................................................................  سلوک اهل هند انیدر ب

  ۱۹  ....................................................................................................  ستیآنکه روح چ انیدر ب

  ۱۹  ...................................................................................................  یروح انسان یترق انیدر ب

  ۲۱  ....................................................................................  چند روح دارد یآدم کیآنکه  انیدر ب

  ۲۱  ..........  آمد دایو چون پ ستیج چآنکه مزا انیآمدند و در ب دایچون پ دیآنکه اجسام و ارواح و موال انیدر ب

  ۲۲  ...............................................................................................................  تحینص انیدر ب

  ۲۳  .....................................................................................................  دیتوح انیدوّم در ب ۀرسال

  ۲۳  .......................................................................................................  واجب الوجود انیدر ب

  ۲۳  ..............................................................  ندیگویرا عوام م فهیطا نیو ا دیان اعتقاد اهل تقلیدر ب

  ۲۴  .........................................................ندیگویخاصّ مرا  فهیطا نیاعتقاد اهل استدالل و ا انیدر ب

  ۲۵  ................................................  ندیگویرا خاص الخاص م فهیطا نیاعتقاد اهل کشف، و ا انیدر ب

  ۲۷  ..................................................................................  از اهل وحدت گرید ۀفیطا کی انیدر ب

  ۲۸  ...............................................................................  ارواح و اجسام نشیآفر انیسوم در ب ۀرسال

  ۲۸  ........................................  انیآدم ۀفیسه طا انیمرکب از روح و قالب است و در ب یآنکه آدم انیدر ب

  ۲۹  ............................................................................................  ارواح و اجسام نشیآفر انیدر ب
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  ۲۹  ................................................................................................  روح و مراتب ارواح انیدر ب

  ۲۹  .............................................................................  اجسام جسم و عالم اجسام و مراتب انیدر ب

  ۳۰  ..............................................................................  جا کجا گرفتند یکیآنکه ارواح هر  انیدر ب

  ۳۱  ............................................................................................................  مقام معلوم انیدر ب

  ۳۱  ..........................................................................................................  یخدا ریتقد انیدر ب

  ۳۲  ........................................................................................................  گذشنت صراط انیدر ب

  ۳۲  ........................................................  است یو آخرت است در آدم ایکه در دن زیآنکه هر چ انیدر ب

  ۳۵  ...........................................................  مبداء و معاد بر قانون اهل حکمت انیچهارم در ب ۀرسال

  ۳۵  ...................................................................................................................  مبداء انیدر ب

  ۳۶  ........................................................................................  یقول و نفوس عالم سفلع انیدر ب

  ۳۷  ...................................................................................................................  معاد انیدر ب

  ۳۸  ......................................................................  بعد از مفارقت قالب یحال نفوس انسان انیدر ب

  ۳۹  ...............................................................................................................  حتینص انیدر ب

  ۴۰  ...................................................................................................  سلوک انیپنجم در ب ۀرسال

  ۴۰  .................................................................................................  ستیآنکه سلوک چ انیدر ب

  ۴۰  ..............................................................................  ستیسالک در سلوک چ تیآنکه ن انیدر ب

  ۴۱  .........................................  شودیعکس چون حاصل م قیآنکه سالک را علم و معرفت بطر انیدر ب

  ۴۲  ...........................................................................................  اندفهیسه طا انیآنکه آدم انیدر ب

  ۴۳ ...........................................................................................................  راه بمقصد انیدر ب

  ۴۳ ...........................................................................................................  عوامّ ۀدرج انیدر ب

  ۴۴  ........................................................................................................  سلوک طیشرا انیدر ب

  ۴۴  ..........................................................................................................  ارکان سلوک انیدر ب

  ۴۵  .......................................................................................................  حجاب و مقام انیدر ب

  ۴۵  ..................................................................................................................  تیترب انیدر ب
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  ۴۷...........................................................................................................  چلّه طیشرا انیدر ب
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  ۴۸..................................................................................................  عروج اهل تصوف انیدر ب

  ۵۱  ......................................................................................................عشق انیهفتم در ب ۀرسال

  ۵۱  ....................................................................................  و ارادت و محبت و عشق لیم انیدر ب

  ۵۲  ................................................................................................  یمراتب عشق مجاز انیدر ب

  ۵۴  ....................................................................................  آداب اهل تصوّف انیهشتم در ب ۀرسال

  ۵۴  ...................................................................................................  آداب اهل تصوّف انیدر ب

  ۵۴  .............................................................................................................  سفر دیفوا انیدر ب



 ۴

  ۵۵  .........................................................................................................  آداب خانقاه انیدر ب

  ۵۵  ....................................................................................................  ماجرا گفنت است انیدر ب

  ۵۶  ...................................................................................................  سماع کردن است نایدر ب

  ۵۷  ..................................................................................................  طعام خوردن است انیدر ب

  ۵۷  ..............................................................................................  و مجاهدات اضاتیر انیدر ب

  ۵۷  ................................................................................................................  صحبت انیدر ب

  ۵۸  ...........................................................................................  تیبلوغ و حرّ  انینهم در ب ۀرسال

  ۵۸  .................................................................................................  تّیبلوغ و حر یمعن انیدر ب

  ۵۹  ................................................................................................ یآدم تیبلوغ و حر انیدر ب

  ۶۰ ...............................................................................................................  رساله نیا ۀخاتم

  ۶۱  ..........................................  است ريبنسخه و نمودار از عالم ک ريآن که عالم صغ انیدهم در ب ۀرسال

  ۶۱  ..............................................................................................  ريو عالم صغ ريعالم کب انیدر ب

  ۶۱  ..........................................................................  خدا ۀفیافعال خل انیافعال خدا و در ب انیدر ب

  ۶۲  ..................................................................................................  ريمالئکه عالم صغ انیدر ب

  ۶۳  .............................................................................................................  آدم و حوّا انیدر ب

  ۶۴  ...............................................................................................  نمودار جنّت و دوزخ انیدر ب

  ۶۶  ................................................................  عالم ملک و ملکوت و جربوت انیدر ب ازدهمی ۀرسال

  ۶۶  ....................................................................................................................  عالم انیدر ب

  ۶۷  .......................................................................  لیتفص قیو جربوت بطرملک و ملکوت  انیدر ب

  ۶۹  ..................................................................................................................  عروج انیدر ب

  ۶۹  ...............................................................................................................  تینصح انیدر ب

  ۷۱  ..............................................................  عالم ملک و ملکوت و جربوت انیازدهم در بدو ۀرسال

  ۷۱  ....................................................................................  تّیعالم جربوت و صفات ماه انیدر ب

  ۷۲  ......................................................................................  عشق انیوجود و عدم و در ب انیدر ب

  ۷۴...............................................................................................................  حتینص انیدر ب

  ۷۵  ...............................................................  عالم ملک و ملکوت و جربوت انیدر ب زدهمیس ۀرسال

  ۷۵  ................................................................................................................  وحدت انیدر ب

  ۷۵  ..............................................................................................  مةیالق ومیالقدر و  لةیل انیدر ب

  ۷۶  ...............................................................................................................  حتینص انیدر ب

  ۷۸  ............................................................................  لوح و قلم و دوات انیاردهم در بچه ۀرسال

  ۷۸  .................................................................................................................  دوات انیدر ب

  ۷۸  ................................................................................................  ريقلم و لوح عالم کب انیدر ب

  ۷۹  ...........................................................................................................  انسان کامل انیدر ب

  ۸۰  ....................................................................................  ريدوات و قلم و لوح عالم صغ انیدر ب

  ۸۰  ...............................................................................................................  حتینص انیدر ب
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  ۸۲  ..................  حکم و قضا و قدر انیو در ب اریجرب و اخت انیلوح محفوظ و در ب انیپانزدهم در ب ۀرسال

  ۸۲  ..........................................................................................................  لوح محفوظ انیدر ب

  ۸۲  .......................................................................................................  افالک و انجم انیدر ب

  ۸۳  .......................................................................................  کار حرکات افالک و انجم انیدر ب

  ۸۴............................................................................................................  گریسؤال د انیدر ب

  ۸۴.....................................................................................................  حکم قضا و قدر انیدر ب

  ۸۵  ...............................................................................................................  حتینص انیدر ب

  ۸۶  .......................................................................  ريلوح محفوظ عالم صغ انیشانزدهم در ب ۀرسال

  ۸۶  ......................................................................  مجبور است یآدم زهایچ یآن که در بعض انیدر ب

  ۸۷  ...........................................................................................................  اربعه ۀازمن انیدر ب

  ۸۷  ........................................................................  در کردن افعال مختار است یآدمآن که  انیدر ب

  ۸۸  ......................................................................................................  یاستعداد وسع انیدر ب

  ۹۰  ................................................................................................................  حتینص انیدر ب

  ۹۱  ......................................................................................  اوائل ثیاحاد انیهفدهم در ب ۀرسال

  ۹۱  .........................................................................................................  عقل و قلم او انیدر ب

  ۹۲  .................................................................  است یآن که عقل مظهر صفات و افعال خدا انیدر ب

  ۹۳  ............................................................................................مختلفه عقل اوّل یاسام انیدر ب

  ۹۳  .......................................................................................................  طانیملک و ش انیدر ب

  ۹۳  ................................................................................................................  مالئکه انیدر ب

  ۹۴  ...............................................................................................................  حتینص انیدر ب

  ۹۶  ...................................................................  دنیو الهام و خواب د یوح انیهژدهم در ب ۀرسال
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  ۹۷  ..................................................................................................  عتیسخن اهل شر انیدر ب
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  ۹۹  ........................................................................  دنیخواب د انیو در ب یداریخواب و ب انیدر ب
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  ۱۰۱  ................................................................................  سخن اهل وحدت انینوزدهم در ب ۀرسال
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  ۱۰۲  ............................................................................................  وجه ۀذات و مرتب ۀمرتب انیدر ب

  ۱۰۳  .......................................................................................................  مظاهر صفات انیدر ب

  ۱۰۴  ................................................................................................................  تناسب انیدر ب

  ۱۰۵  ..............................................................................................................  حتینص انیدر ب
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  ۱۰۶  .......................................................................... عالم انیب سخن اهل وحدت در ستمیب ۀرسال

  ۱۰۶  ........................................................................  باشد یآنکه عقل وعلم مخصوص بادم انیدر ب

  ۱۰۶  ........................................................................................................  هیمزاج و تسو انیدر ب

  ۱۰۸  ..........................................................................................  آنکه وجود از خود است انیدر ب

  ۱۰۸  .................................................................................................  رساله ستیب ۀخاتمبيان در 
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  ۱۱۱ .................................  صفت و اسم و فعل انیذات و نفس و وجه و در ب انیدر ب کمیو  ستیب ۀرسال
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  ۱۱۲  ................................................................................................  ذات و وجه و نفس انیدر ب

  ۱۱۲  ........................................................................................................  اسم و صفت انیدر ب

  ۱۱۳  .........................................................................................................  طیوجود بس انیدر ب
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  ۱۱۹  ............................................................................................................  آدم و حوا انیدر ب
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  ۱۲۳ ...............................................................................................  یبنب انیآدم اجیاحت انیدر ب

  ۱۲۳ ........................................................................................  دارد یآن که نبوّت دو رو انیدر ب
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  ۱۳۲ .........................................................................................................  محبت خدا انیدر ب
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  ۱۳۷  .......................................................................................................  یخدا نیخزا انیدر ب

  ۱۳۸  ..........................................................................................................  ريعالم صغ انیدر ب
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  ۱۴۶  .......................................................................................  خاک و آب و هوا و آتش انیدر ب

  ۱۴۷  .................................................................................................  یروح و جسم آدم انیدر ب

  ۱۴۷  .............................................................................  است زیبذات با همه چان که خدا  انیدر ب
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  ۱۵۲  ...........................................................................................................  یآدم ۀنطف انیدر ب

  ۱۵۲  .......................................................................................................  یآدم یاعضا انیدر ب

  ۱۵۴  ....................................................................  لیاوا ثیاحاد انیهفدهم در ب ۀگر رسالید ریتقر

  ۱۵۴  ...........................................................................................................  جوهر اوّل انیدر ب

  ۱۵۵  ..........................................................................................................  یعقل آدم انیدر ب

  ۱۵۶  ..........................................................................................  سیو ابل طانیملک و ش انیدر ب
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  ۱۵۸  ...........................................................................................  سخن اهل تناسخ انیرساله در ب

  ۱۵۸  ...............................................................................................................  صراط انیدر ب

  ۱۵۹  .................................................................................................................  عروج انیدر ب

  ۱۶۰  ................................................................................................................  امتیق انیدر ب

  ۱۶۰  ..................................................................................................................  ادوار انیدر ب

  ۱۶۱  .........................................................................................................  نسخ و مسخ انیدر ب

  ۱۶۳  ...........................................................................  اىلیو وجود خ یقیوجود حق انیرساله در ب
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  ۱۶۴  ...................................................................................................  قتیبحق دنیرس انیدر ب

  ۱۶۴  .............................................................................................................  حتینص انیدر ب

  ۱۶۶  ......................................................  المع انیسخن اهل وحدت در ب ستمیب ۀمختصر رسال ریتحر
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  ۱۷۱  ............................................................................................  مقصد انیرونده و در ب انیدر ب

  ۱۷۱  ......................................................................................................  منازل روندگان انیدر ب

  ۱۷۳  ................................................................................................  نیریکتاب منازل السا ۀخاتم
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  شرح حال مختصر

خ یدان شــیــاز مر یو. اســت یقــرن هفــتم هجــر از عارفــان بــزرگ) ینخشــب( یفسَــز بــن محمــد نَیعبــدالعز خیشــ
ان یمـت کـرد و سـالید و سـپس بـه بخـارا عزیـبود و قسمت عمده عمر خود را در خوارزم گذران ین حمویسعدالد

ماوراءالنهر رفتند و آن  ان مغول که بهیدر اثر هجوم لشکر یهجر ۶۱۷در سال . دراز در آن شهر رحل اقامت افکند
شهر بخـارا  دن لشکر مغول بهیش از رسیهمان سال پ ماه رجب ت را خراب کردند؛ در بامداد روز جمعه اولیوال

خ یخـود شـ خیسـر تربـت مـراد و شـ در بحرآبـاد خراسـان بـر. خراسان حرکت نمود یآن شهر را ترک کرد و به سو
و هـر شـب  یاز آن مدت هر روز به موضـع. آورد یاز روريان و شه اقامت کرد و از آنجا به اصفهین حمویسعدالد

سـرانجام . د و در آنجا رحل اقامـت افکنـدیچ جا قرار نگرفت تا سرانجام به ابرقو رسید و در هیگز یسکن ییبجا
  .دیرا بدرود گفت و در همانجا مدفون گرد یزندگهجری  ۶۱۶ر سنه ددر همان شهر 

ن پسـر یبا سـلطان جـالل الـد. استحموی ن یخ سعدالدیدان شی و از مرنيمحقق رياز مشاه ین نسفیزالدیخ عزیش
اســرار و ق و اصــول و فــروع یو کشــف الحقــا ین و مقصداالقصــیمنــازل الســائر .اســت خوارزمشــاه معاصــر بــوده

 و لـوح محفـوظ و عـالم صـغري و اسـرار الـوحی، سـلوک مقامـات و اسرار القابلیـه و التصوف و خواص الحروف
که من در چهارصد  یکه هر سرّ فرموده ین حمویخ سعدالدیش. از مصنفات اوستالکامل  و انسان وحدت وجود

آثـار او بـرای آشـنایی بـا عرفـان  .ق اظهار کرده اسـتیدر کشف الحقا یز نسفیام، عز جلد کتاب پنهان کرده و چهل
ه و به زبان فارسی و سـاده است چرا که او با آرای حکما و عرفای پیش از خود آشنایی داشتخوبی نظری مدخل 

   .به نگارش آثارش پرداخته است
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  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
  

  مقدمّه
الحمدللّه رب العالمني و العاقبة للمتقني وال عدوان االعلی الظالمني والصلوة و السالم علی انبیائـه و اولیائـه خـري 

  .خلقه و علی آلهم و اصحابهم الطیّبني الطاهرین
ازیـن  -کثرهم اللّـه -چنني گوید اضعف ضعفاء، و خادم فقرا، عزیز بن محمد النسفی که جماعت درویشاناما بعد، 

باید که چند رساله جمع کنید در علومی که دانسـنت آن ضرورتسـت مـر سـالکان را، بیچاره در خواست کردند که می
آن ضـرورت اسـت مـر  نی کـه دانسـعلـوم: گفـتم. تا ما را مونس و دستوری باشد و تـرا ذخـريه و یادگـاری بشـود

آنچه درخواسـت کردنـد . سالکان را بسیار است، اگر جمله بیاورم دراز شود، آنچه شما در خواست کنید جمع کنم
ه علـی مـا یشـاء قـدیر و «اجابت کردم و از خداوند تعاىل مـدد ویـاری خواسـتم تـا از خطـا و زلـل نگـاه دارد،  انـّ

ده چنان اسـت کـه مبتـدی و منتهـی را از آن نصـیب باشـد مبتـدی را . کردم، و بیست رساله جمع »باالجابة جدیر
ایمان پیدا آید و منتهی را اطمینان زیادت شود، و ده چنان است که جزمنتهـی را از آن نصـیب نباشـد، مبتـدیان از 

ه را و پیش از رسایل پنج فصل نوشتیم که هر یکی دریـن راه اصـلی اسـت، و جملـ. آن بی بهره وبی نصیب باشند
  .در دو جلد جمع کردم و ما توفیقی اال باللّه علیه توکّلت و الیه انیب

  در بیان شریعت و طریقت و حقیقت
الشریعة : بدان، اعزّک اللّه فی الدارین، که شریعت گفتِ انبیاست و طریقت کرد انبیاست، و حقیقت دید انبیاست

اسـت بیـاموزد و یـاد  که اوّل از علم شریعت آنچه ما البـّدسالک باید . اقواىل و الطریقة افعاىل و الحقیقة احواىل
و بجـای آورد تـاازانوار حقیقـت بقـدر سـعی و کوشـش وی  ست بکنـدگريد و آنگاه از عمل طریقت آنچه ما البّد

  .روی نماید
ی کند آنچه پیغمرب وکند آنچه پیغمرب وی گفته است، از اهل شریعت است، وهر که میهر که قبول می: ای درویش

هر که هر سـه . بیند آنچه پیغمرب وی دیده است از اهل حقیقت استکرده است، از اهل طریقت است، و هر که می
  .دارد هر سه دارد، و هر که دو دارد دو دارد، و هر که یکی دارد یکی دارد، وهر که هیچ ندارد هیچ ندارد

انـد و آن طایفـه کـه هـیچ ندارنـد ه پیشوای خالیـقاند کاند و ایشانآن طایفه که هر سه دارند، کامالن! ای درویش
  .اندحساب بهایم اند که ازند، و ایشان ازین سه ناقصان

گرگ و و  بیقني بدان که بیشرت آدمیان صورت آدمی دارند و معنی آدمی ندارند، و بحقیقت خر و گاو! ای درویش
در هر شهری چند کسـی باشـند کـه صـورت و . پلنگ و مار و کژدم اند و باید که ترا هیچ شک نباشد که چنني است

رانا لجهنّم کثرياً من الجّن و االنـس ذلقد «معنی آدمی دارند وباقی همه صورت دارندو معنی ندارند، قوله تعاىل 
  .»ذان الیسعمون بها اولئک کاالنعام بل هم اضلّالهم  لهم قلوب الیفقهون بها ولهم اعني الیبصرون بها و

  در بیان انسان کامل
کنـی آن است که در شریعت و طریقت و حقیقت تمام باشد، و اگر این عبـارت را فهـم نمـیبدان که انسان کامل 
اقوال نیک و افعـال نیـک و : بدان که انسان کامل آن است که او را چهار چیز بکمال باشد. بعبارتی دیگر بگویم

  .اخالق نیک و معارف
اند و کار سالکان این اسـت کـه ایـن چهـار چیـز را بکمـال ن میاناند دریجمله سالکان که در سلوک! ای درویش
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ای بسـا کَـس کـه دریـن راه آمدنـد و دریـن راه . هر که این چهار چیز را بکمال رسانید بکمال خـود رسـید. رسانند
   .فرورفتند و بمقصد نرسیدند و مقصود حاصل نکردند

ل را اسامی بسیار است باضافات و اعتبـارات باسـامی چون انسان کامل را دانستی، اکنون بدان که این انسان کام
انسان کامل را شـیخ و پیشـوا و هـادی و مهـدی گوینـد، و ! ای درویش. اند، و جمله راست استمختلفه ذکر کرده

داناو بالغ و کامل و مکمّل گویند و امام و خلیفه و قطب و صاحب زمان گویند وجام جهان نماو آئینۀ گیتـی نمـای 
. کند و خضر گویند که آب حیوة خـورده اسـتعیسی گویند که مرده زنده می و رگ و اکسري اعظم گویندو تریاق بز

داند و این انسان کامل همیشه در عالم باشد و زیادت از یکی نباشـد از جهـت و سلیمان گویند که زبان مرغان می
موجـودات بـی دل  آنکه تمامت موجودات همچون یـک شـخص اسـت، و انسـان کامـل دل آن شـخص اسـت، و

نتوانند بود؛ پس انسان کامل همیشه در عالم باشد؛ و دل زیادت از یکی نبود، پس انسان کامل در عالم زیادت از 
دیگـران در مراتـب باشـند، هـر . درعالم دانایان بسیار باشند، امّا آنکه دل عالم است یکی بیش نبـود. یکی نباشد

عالم درگذرد، یکی دیگر بمرتبۀ وی رسد و بجای وی نشـیند تـا عـالم  چون آن یگانۀ عالم ازین. ئییک در مرتبه
  .بی دل نباشد
ئی است پر از افراد موجودات، و ازین موجودات هیچ چیز و هیچ کـس را تمامت عالم همچون حقّه! ای درویش

ملکوت و جربوت از خود و ازین حقّه خرب نیست، اال انسان کامل را، که ازخود وازین حقّه خرب دارد ودر ملک و 
آدمیـان زبـده و . بینـدداند و مـیهیچ چیز بروی پوشیده نمانده است؛ اشیا را کماهی و حکمت اشیا را کماهی می

موجـودات . اند و انسان کامل زبده و خالصۀ موجودات آدمیان استاند و میوۀ درخت موجوداتخالصۀ کاینات
ت و هم بمعنی، از جهت آنکه معراج ازین طرف است هم اند، هم بصورجمله بیک بار در تحت نظر انسان کامل

  !بصورت و هم بمعنی، تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم
چون انسان کامل خدای را بشناخت و بلقای خدای مشرف شد، و اشیا را کماهی و حکمت اشـیا را ! ای درویش

ابـر آن ندیـد و هـیچ طـاعتی بهـرت از آن کماهی بدانسـت و بدیـد، بعـد از شـناخت و لقـای خـدای هـیچ کـاری بر
ندانست که راحت بخلق رساند و هیچ راحتی بهرت از آن ندید که با مردم چیزی گوید و چیزی کند، که مـردم چـون 

آخـرت  در هـای ایـن عـالمی ایمـن باشـند وآن بشنوند و بآن کار کنند، دنیا را بآسانی بگذرانند و از بالهـا و فتنـه
ه چنني کند، وارث انبیاست، از جهت آنکه علم و عمل انبیا مـرياث انبیاسـت و علـم و عمـل و هر ک .رستگار شوند

  !رسد، تا سخن دراز نشود و ازمقصود باز نمانیمپس مرياث ایشان هم بفرزند ایشان می. انبیا فرزند انبیا است
و . در میـان خلـق پیـدا کنـدن ندید که عالم را راسـت کنـد و راسـتی آ انسان کامل هیچ طاعتی بهرت از! ای درویش

 زا خوانـد وعادات و رسوم بد ازمیان خلق بردارد، و قاعده و قانون نیک در میان مردم بنهد، و مـردم را بخـدای 
عظمت و بزرگواری و یگانگی خدای مردم را خرب دهد و مدح آخرت بسیار گوید و از بقـاء و ثبـات آخـرت خـرب 

ثباتی دنیا حکایت کند و منفعـت درویشـی و خمـول بـا مـردم بگویـد ر و بیتغیّ دهد، و مذمّت دنیا بسیار کند، و از
ت رتـوانگری و شـه ت بگوید تا مـردم را ازرتادرویشی و خمول بر دل مردم شريین شود و مضرت توانگری و شه

نفرت پیدا آیـد و نیکـان را در آخـرت ببهشـت وعـده دهـد و بـدان را در آخـرت از دوزخ وعیـد کنـد و از خوشـی 
و ناخوشی دوزخ و دشـواری حسـاب حکایـت کنـد، و بمبالغـت حکایـت کنـد و مـردم را محـّب و مشـفق  بهشت

یکدیگر گرداند، تا از آزار بیکدیگر نرسانند و راحت از یکدیگر دریغ ندارند و معاون یکدیگر شوند، و بفرماید تا 
ر خـود واجـب دیدنـد بمعنـی بـا و چون امان دادن یکدیگر بـ. مردم امان یکدیگر بدهند و هم بزبان و هم بدست

. مـن ال عهدلـه ال ایمـان لـه: باید که این عهد را هرگز نشکنند و هـر کـه بشـکند ایمـان نـدارد. یکدیگر عهد بستند
  .المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده
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انبیـاء  دعـوت. انّما انت منـذر و لکـلّ قـوم هـاد: دعوت انبیا بیش ازین نیست باقی تربیت اولیاست! ای درویش
انـد و و تربیت اولیا خاص است، از بهر آنکه انبیاء واصفان. رحمت عالم است؛ و ما ارسلناک الّا رحمةً للعالمني

  .انداولیاء کاشفان
ای درویش، رحمت خدای عام است جملۀ موجودات را، و رحمت انبیـا عـام اسـت جملـۀ آدمیـان را، و رحمـت 

نبیا این بود، جمله یک سخن بودند و جمله تصدیق یکدیگر کردند و این دعوت ا. اولیا عام است جملۀ طالبان را
غرض مابیان انسان کامـل بـود، چـون کمـال و . سخن دراز شد و از مقصود دور افتادیم. سخن هرگز منسوخ نشود

ه بـ بزرگی انسان کامل را شنیدی، اکنون بدان که این انسان کامل با این کمال و بزرگی کـه دارد، قـدرت نـدارد و
ا از روی قـدرت و کند و بسازگاری روزگار مینامرادی زندگانی می گذراند از روی علم و اخالق کامـل اسـت امـّ

  .مُراد ناقص است
وقت باشد که انسان کامل صاحب قدرت باشد و حاکم یا پادشاه شود، امّا پیداست که قـدرت آدمـی ! ای درویش

انبیـا و اولیـا و . ز قدرت باشد، و نامرادیش بیش از مـراد بـودچند بود، و چون بحقیقت نگاه کنی عجزش بیشرت ا
. بـودخواسـتند کـه باشـد و مـیبود و بسیار چیزهـا نمـیکه باشد و نمی ملوک و سالطني بسیار چیزها می خواستند

دی انـد و بنـامراپس معلوم شد که جمله آدمیان از کامل و ناقص و دانا و نادان و پادشاه و رعیّـت عـاجز و بیچـاره
بعضی از کامالن چون دیدنـد کـه آدمـی بـر حصـول مـرادات قـدرت نـدارد، و بسـعی و کوشـش . کنندزندگانی می

باید کرد، دانستند که آدمی را هیچ کاری بهرت از ترک نیست و هیچ شود و بنامرادی زندگانی میقدرت حاصل نمی
  .طاعتی برابر آزادی و فراغت نیست، ترک کردند و آزاد و فارغ گشتند

  در بیان کامل آزاد
شد که انسان کامل آن است که او را چهارچیز بکمـال باشـد، اقـوال نیـک و افعـال نیـک، و اخـالق بدان که گفته 
و انسان کامل آزاد آن است که او را هشت چیز بکمال باشد، اقوال نیک و افعال نیک و اخـالق . نیک و معارف

ر که این هشـت چیـز را بکمـال رسـانید کامـل و آزاد اسـت و ه. خمولو نیک و معارف و ترک و عزلت و قناعت 
  .بالغ و حرّ است

هر که چهار اوّل دارد وچهار آخر ندارد کامل است امّا آزاد نیسـت و هـر کـه چهـار آخـر دارد و چهـار ! ای درویش
. الغ و حرّ اسـتاوّل ندارد آزاد است امّا کامل نیست، و هرکه این هشت جمله دارد و بکمال دارد کامل و آزاد و ب

اند چـون تـرک کردنـد و آزاد و فـارغ گشـتند، دو اکنون چون کامل آزاد را دانستی، بدان که کامالن آزاد دو طایفه
بعضی بعد از ترک عزلت و قناعت و خمول اختیار کردند، و بعضـی بعـد از تـرک رضـا و تسـلیم و . شاخ پیدا آمد

آزادی و فراغـت در تـرک و عزلـت و : بعضـی گفتنـد. راغـت بـودنظاره کردن اختیار کردند، مقصود همه آزادی وف
ایـن هـر دو  .آزادی و فراغت در ترک و رضا و تسلیم و نظاره کردن اسـت: قناعت و خمول است، و بعضی گفتند

اند، آن طایفه که عزلت و قناعت و خمول اختیار کردند دانسـتند طایفه در عالم هستند و هر یک بکار خود مشغول
ه با عسل گرمی همراهست و چنانکه با کافور سردی همراهسـت، بـا دنیـا و صـحبت اهـل دنیـا تفرقـه و که چنانک

افتد، چیـزی اگر ناگاه اتفاق چنان می. انداند و دوستی دنیا از دل قطع کردهپراکندگی همراهست، پس ترک کرده
شود یا صـحبت اهـل دنیـا را میسّر می نهد، یا چیزی از تنعّمات و لذّات دنیاوی ایشاناز دنیاوی روی بدیشان می

گریزنـد، ترسـند و مـیچنانکه دیگران از شري و پلنگ و مار و کـژدم مـی .گریزندکنند و میآید، قبول نمیپیش می
انـد دانسـتند و آن طایفه که رضا و تسلیم ونظاره کردن اختیار کرده. گریزندترسند و میایشان از دنیا و اهل دنیا می

وقت باشد که آدمی را چیزی پیش آید و او را از آمدن آن چیز خـوش . داند که به آمد وی در چیستکه آدمی نمی
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آید و زیان وی در آن چیز باشد و وقت باشد که آدمی را چیـزی پـیش آیـدو او را از آمـدن آن چیـز نـاخوش آیـد و 
خود و ارادت و اختیـار خـود از چون این طایفه برین سر واقف شدند، تدبري و تصرّف . سود وی در آن چیز باشد

میان برداشتند، و راضی و تسلیم شدند، اگـر مـال و جـاه بیامـد، شـاد نشـدند، و اگـر مـال و جـاه برفـت، غمنـاک 
اگـر بصـحبت اهـل دنیـا رسـیدند خـوش بودنـد و . نگشتند و اگر نو رسـید، پوشـیدند و اگـر کهنـه رسـید پوشـیدند

اگر بصحبت اهل آخرت رسیدند خوش بودند و خواسـتند کـه ایشـان را  خواستند که اهل دنیا از ایشان سود کنند و
و این بیچاره مدتهای مدید بعد از ترک در عزلت و قناعت و خمول بودم، و مدّتهای . از اهل آخرت سودی باشد

اسـت، و مرا بیقني نشد که کدام شاخ بهـرت . امو حاىل درین. مدید بعد از ترک در رضا و تسلیم و نظاره کردن بودم
تـوانم کـرد، از جهـت و نمی. امنویسم هم هیچ ترجیح نکردههیچ طرف را ترجیح نتوانستم کرد، و امروز که این می

  .بینمبینم، و آفات بسیار میآنکه در هر طرفی فواید بسیار می

  در بیان صحبت
د حاصـل نکـرد، از هر سالکی که بمقصد نرسید و مقصـو. بدان که صحبت اثرهای قوی و خاصیّتهای عظیم دارد

هر که هر چه یافت، از صحبت دانا یافت، باقی این همه . کار صحبت دانا دارد. آن بود که بصحبت دانائی نرسید
ریاضات و مجاهدات بسیار، و این همه آداب و شرایط بی شمار از جهت آن است که تا سالک شایسـته صـحبت 

  .سالک تمام شددانا گردد که سالک چون شایسته بصحبت دانا گشت کار 
ای درویش، اگر سالکی یک روز، بلکه یک لحظه بصحبت دانائی رسد، و مستعد و شایسـتۀ صـحبت دانـا باشـد 
بهرت از آن بود که صد سال، بلکه هزار سال بریاضات و مجاهدات مشغول باشد، و انّ یوماً عند ربّک کـالف سـنة 

رسـد و مقصـود حاصـل کنـد، اگرچـه مسـتعدّ باشـد و امکان ندارد که کسی بی صحبت دانـا بمقصـد . ممّا تعدّون
  .اگرچه بریاضات و مجاهدات بسیار مشغول بود

بسیار کس باشد که بدانا رسد، و او را از آن دانا هیچ فایده نباشد؛ و این از دو حال خـاىل نباشـد، یـا ! ای درویش
و آنکـه اسـتعداد دارد و هـم . آنکـه اسـتعداد نـدارد از اهـل صـحبت نیسـت. استعداد ندارد یا هم مقصـود نباشـد

هرگـاه دو کـس یـا زیـادت بـا هـم . مقصود نیست هم صحبت نباشد از جهت آنکه هم صحبت هم مقصـود اسـت
  .باشند و مقصود ایشان یکی باشد، هم صحبت باشند؛ و اگر مقصود ایشان یکی نباشد، هم صحبت نباشند

شان رسی، باید که سخن کم گوئی، و سخنی کـه چون معنی صحبت را دانستی، اکنون بدان که چون بصحبت دروی
دانـم و و اگر چیزی از تو سؤال کنند و جواب ندانی باید که زود بگوئی کـه نمـی. ازتو سؤال نکنند جواب نگوئی

شرم نداری و اگر جواب دانی جوابی مختصر با فایده بگوئی و دراز نکشی ودر بند بحث و مجادله نباشـی و در 
کنی ودر نشسنت باال نطلبی بلکه ایثار کنی و چون اصحاب حاضر باشند و خلوت باشد یعنی میان درویشان تکرب ن

ف  بغري اصحاب کسی دیگر در میان نباشد، باید که تکلّف نکنی و در ادب مبالغة ننمائی کـه در چنـد موضـع تکلـّ
  .باید کرد؛ بی تکلّفی آزادی استنمی

همه زمان و در همه مکان حرام است، مراد مـا آن اسـت کـه در  ادبی کنی که بی ادبی درنه آنکه بی! ای درویش
خلوت بی تکلّف زندگانی کنی، که اگر تو تکلّف کنی دیگران را هم تکلّف باید کرد و بدین سبب درویشان گـران 
بار شوند، و از آن صحبت لذّت نیابند و آن را سبب تو باشی و باید کـه بـت پرسـت نباشـی و چیـزی را بـت خـود 

  .کنکنند تو نیز میآن چنانکه دیگران مینسازی 
هر کاری که مباحست در کردن و ناکردن آن ضرورتی نیست، در آن کار موافقت کردن بـا اصـحاب از ! ای دوریش

و بر هر کاری که عادت کنی، آن کار بت تـو شـود ودر . کرم و مروّت است، و اگر موافقت نکنی، بی مروّت باشی
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  .میان اصحاب بت پرست باشی
ت نبایـد کـرد کـه چـون دآن کـار عـا رهر کاری که نه ضرورت باشد و نه سبب راحت اصحاب بـود، بـ! ای درویش

  .عادت کردی بت شد و ترک عادت کردن و بت را شکسنت کار مردان است

  در بیان سلوک
ایت دارد امّا سري فی سري اىل اللّه نه. بدان که سلوک عبارت از سري است، وسري اىل اللّه باشد، و سري فی اللّه باشد

اللّه نهایت ندارد و سري اىل اللّه عبارت از آن اسـت کـه سـالک چنـدان سـري کنـد کـه ازهسـتی خـود نیسـت شـود و 
  .بهستی خدا هست شود، و بخدا زنده و دانا و بینا و شنوا و گویا گردد

دار برخیـزد و بیقـني بدانـد پنداشت که مگردارد آن پناگرچه سالک هرگز هیچ هستی نداشت، امّا می! ای درویش
چون دانست و دید که هستی خدای راست، سري اىل اللّه تمام شد، اکنون ابتـداء سـري . که هستی خداراست و بس

فی اللّه است و سري فی اللّه عبارت از آن است که سالک چون بهستی خدا هست شد و بخدا زنده و دانا و بینا و 
ند که اشیاء را کماهی و حکمت اشیاء را کماهی بتفصـیل وبتحقیـق بدانـد و گویا و شنوا گشت، چندان دیگر سري ک

انـد کـه ممکـن اسـت کـه بعضـی گفتـه. ببیند چنانکه هیچ چیزی در ملک و ملکوت و جربوت بروی پوشیده نماند
اند که ممکن نیسـت کـه یـک آدمـی ایـن همـه یک آدمی این همه بداند، و هیچ چیز نماند که نداند؛ و بعضی گفته

انـد کـه سـري فـی بداند، از جهت آن که عمر آدمی اندک است و علم و حکمت خدای بسیار است، و ازینجـا گفتـه
  .اللّه نهایت ندارد

چون معنی سلوک رادانستی، اکنون بدان که اهل حکمت گویند که از تو تا بخـدای راه بطریـق طـول ! ای درویش
ئـی از مراتـب با خدای همچنان است که نسبت هر مرتبـهاست، از جهت آنکه نسبت هر فردی از افراد موجودات 

گویند که از تو تا بخدای راه بطریق عرض است از جهت آنکه نسبت هر درخت با تخم درخت و اهل تصوّف می
فردی از افراد موجودات با خدای همچنان است که نسبت هرحرفی از حروف این کتاب با کاتب و اهـل وحـدت 

خدای راه نیست، نه بطریق طول و نه بطریق عرض از جهت آنکه نسبت هـر فـردی از افـراد گویند که از تو تا بمی
انـد کـه وجـود حروف این کتاب با مداد، و ازینجـا گفتـه موجودات با خدای همچنان است که نسبت هر حرفی از

و امکـان و بغري از وجود خدای وجودی دیگر نیسـت  -تعاىل و تقدّس -یکی بیش نیست و آن وجود خدای است
  .ندارد که باشد
  .والحمدللّه ربّ العالمني. این پنج فصل را در مسجد جمعۀ ابرقوه جمع کردم ونوشتم! ای درویش
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  در بیان معرفت انسان رسالۀ اوّل
  بسم اللّه الرحمن الرّحیم

قه و علی آلهم و اصحابهم الحمدللّه ربّ العالمني والعاقبةً للمتقّني، و الصلوة و السالم علی انبیائه و اولیائه خري خل
  .الطیّبني الطاهرین

ازیـن  -کثّـرهم اللّـه -اما بعد، چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی، که جماعت درویشان
ئی جمع کنید و ظاهر و باطن انسـان را شـرح کنیـد باید که در معرفت انسان رسالهبیچاره درخواست کردند، که می

ی روح یعنی بیان ک نید که از روی صورت خلقت انسان چـون اسـت، و از روی بـاطن روح انسـانی چیسـت، و ترقـّ
 را درخواسـت ایشـان. انسانی تا کجاست، و دیگر بیان کنید که هر انسانی چند روح دارد، و هر روحی چه کار کنـد

ه علـی مایشـاء قـدیر و «: اجابت کردم و از خداوند تعـاىل مـدد و یـاری خواسـتم تـا از خطـا و زلـل نگـاه دارد انـّ
  .»باالجابة جدیر

  در بیان خلقت صورت انسان
بدان، اعزّک اللّه فی الدارین که اوّل انسان یک جوهر است و هر چیز که در انسان بتدریج موجـود شـد، جملـه در 
آن یک جوهر موجود بودند، و هر یک بوقت خود ظاهر شدند و آن یک جوهر نطفه است، یعنی تمامـت اجـزای 

باید تا بکمال انسانی رسد، بـا انسان از جواهر واعراض، جمله در نطفه موجود بودند، و هر چیز که او را بکار می
خود دارد و از خود دارد، یعنی نطفه هم کاتب، و هم قلم، و هم کاغذ، و هم دوات، و هـم مکتـوب، و هـم قـاری 

  .است
ت عالم صغري است، و تخم عالم صـغري اسـت، و عـالم نطفۀ انسان جوهر اوّل عالم صغري است، و ذا! ای درویش

خواهد که جمـال خـود را بینـد و صـفات و اسـامی خـود را عشق عالم صغري است، نطفه بر خود عاشق است، می
مشاهده کند، تجلی خواهد کرد و بصفت فعل ملتبس خواهد شـد و از عـالم اجمـال بعـالم تفصـیل خواهـد آمـد و 

و انوار ظاهر خواهد شد تا جمال وی ظاهر شود و صفات و اسامی و افعـال وی  بچندین صور و اشکال و معانی
  .پیدا آید

  در بیان تربیت نطفه
افتد، مدّتی نطفـه اسـت، و مـدّتی علقـه اسـت، و مـدّتی مضـغه اسـت، و در میـان بدان که نطفه چون در رحم می

گـاه در اوّل مـاه چهـارم کـه نوبـت آفتـاب آید، تا مدّت سه ماه بگـذرد؛ آنمضغه عظام و عروق و اعصاب پیدا می
و چون چهار مـاه . آید تا چهار ماه بگذردشود و بتدریج حس و حرکت ارادی در وی پیدا میاست آغاز حیوة می

گذشت جسم و روح حاصل شد و خلقت اعضا و جوارح تمام گشت و خونی که در رحـم مـادر جمـع شـده بـود، 
رسد تا هشت رسد و جسم و روح و اعضاء فرزند بتدریج بکمال میند میشود و از راه ناف بفرزغذای فرزند می

دانم که تمـام فهـم چنني می. زایدرسد از رحم مادر باین عالم میدر ماه نهم، که نوبت باز بمشرتی می. ماه بگذرد
  .نکردی، روشنرت ازین بنوعی دیگر بگویم

  در بیان تربیت نطفه بنوعی دیگر
آنگاه نطفه بواسـطه . شود، از جهت آنکه آب بطبع خود مدوّر استافتد، مدوّر میحم میدر ربدان که نطفه چون 

یابد، و اجزای لطیف وی از اجزای حرارتی که با خود دارد، و بواسطۀ حرارتی که بر رحم است، بتدریج نضج می
نهـد، و اجـزای ییابـد، اجـزای غلـیظ از تمامـت نطفـه روی بمرکـز مـچون نضج تمام می. شودغلیظ وی جدا می
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هر طبقه محـیط مـا تحـت  .شودلطیف از تمامت نطفه روی بمحیط نطفه نهد و بدین واسطه نطفه چهار طبقه می
گريند و آنچه لطیف اسـت روی نهد و در میان نطفه قرار میباشد، یعنی آنچه غلیظ است روی بمرکز میخود می

چه در زیر سطح اعلی است متّصل بسـطح اعلـی اسـت در سازد، و آنآرد و درسطح اعلی نطفه مقرّ میبمحیط می
لطیفی کمرت از سطح اعلی است، و آنچه باالی مرکز است و متّصل بمرکـز اسـت در غلیظـی کمـرت از مرکـز اسـت، 

گویند و سودا سرد و خشک اسـت مرکز را که در میان نطفه است سودا می. شودباین واسطه نطفه چهار طبقه می
الجرم بجای خاک افتاد و آن طبقه را که باالی مرکز است و متّصـل بمرکـز و محـیط مرکـز و طبیعت خاک دارد، 

و آن طبقـه را کـه بـاالی  .گویند و بلغم سرد و ترّ است و طبیعت آب دارد، الجـرم بجـای آب افتـاداست بلغم می
هـوا دارد الجـرم گوینـد و خـون گـرم و ترّاسـت و طبیعـت بلغم است و متّصل ببلغم و محیط بلغم است خون مـی

گوینـد و صـفرا را که باالی خون است و متّصل بخون و محیط خون است صـفرا مـی هو آن طبق. بجای هوا افتاد
الجرم بجای آتـش افتـاد و آن یـک جـوهر کـه نـامش نطفـه بـود، چهـار . گرم و خشک است و طبیعت آتش دارد

  .عنصر و چهار طبیعت شد و این جمله در یک ماه بود

  الیددر بیان مو
اوّل معـدن، دوم . چون عناصر و طبایع تمام شدند، آنگاه ازین عناصر و طبایع چهارگانه موالید سه گانه پیدا آمدند

: نبات، سیم حیوان، یعنی این عناصر و طبایع چهارگانه را قسّـام قسـمت کـرد و تمامـت اعضـای انسـان پیـدا آورد
عضوی را مقداری معیّن از سودا و بلغم و خون و صفرا میهر . انداعضای اندرونی و بريونی و این اعضا معادن

کـرد، تـا تمامـت اعضـاء فرستاد؛ بعضی را از هـر چهـار برابـر و بعضـی را متفـاوت، چنانکـه حکمـت اقتضـا مـی
اندرونی و بريونی پیدا آمدند و همه را با همـدیگر بسـته کـرد و مجـاری غـذا و مجـاری حیـوة و مجـاری حـسّ و 

  .پیدا آورد تا معادن تمام شدند، و این جمله در یک ماه دیگر بودمجاری حرکت ارادی 

  در بیان روح نباتی
: تمام شدند و معادن تمام گشتند، آنگاه در هر عضوی از اعضا بريونـی و انـدرونی قوّتهـا پیـدا آمدنـدچون اعضا 

و این قوّتها را مالیکه می. قوّة نامیه قوّۀ جاذبه و قوّۀ ماسکه و قوّۀ هاضمه و قوة دافعه و قوّة مغیّره و قوّة غاذیه و
چون اعضا و جوارح و قوّتها تمام شدند آنگاه فرزند طلب غذا آغاز کرد و از راه ناف خونی کـه در رحـم . خوانند

مادر جمع شده بود بخود کشید چون آن خون در معدۀ فرزند درآمد و یکبار دیگر هضم شـد و نضـج یافـت جگـر 
ریقا بخود کشید و چون در جگر درآمد و یک بار دیگر هضم و نضج یافت، آنچـه زبـده وس را از راه ماسامآن کی

و خالصۀ آن کیموس بود که درجگر است روح نباتی شد، و آنچه باقی ماند بعضی صفرا و بعضی خون و بعضی 
کشید و آنچه آنچه صفرا بود زهره آن را بخود کشید و آنچه سودا بود سرپز آن را بخود . بلغم و بعضی سودا گشت

بلغم بود روح نباتی آن را بر جملۀ بدن قسمت کرد از برای چند حکمـت، و آنچـه خـون بـود روح نبـاتی آن را از 
راه آورده بجملۀ اعضا فرستاد تا غذای اعضا شد؛ و قسّام غذا در بدن این روح نبـاتی اسـت، و موضـع ایـن روح 

جملۀ اعضا رسد نشو و نما ظاهر شد و حقیقت نبات چون غذا ب. نباتی جگر است و جگر در پهلوی راست است
  .و این جمله در یک ماه دیگر بود. این است

  در بیان روح حیوانی
چون نشو و نما ظاهر شد و نبات تمام گشت و روح نباتی قوّت گرفت و معده و جگر قوی گشتند و بر هضم غـذا 

آن را جذب کرد و چون در دل درآمـد و یـک بـار  قادر شدند، آنگاه آنچه زبده و خالصۀ این روح نباتی بود، دل
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آنچه زبده و خالصۀ آن حیوة بود که در دل است، روح حیـوانی شـد؛ و . دیگر هضم و نضج یافت، همه حیوة شد
آنچه از روح حیوانی باقی ماند، روح حیوانی آن را از راه شرائني بجملۀ اعضا فرستاد تا حیوة اعضا شـد؛ و همـه 

و قسّام حیوة در بدن این روح حیوانی اسـت و موضـع ایـن روح حیـوانی . یوانی زنده شدنداعضا بواسطۀ روح ح
  .دل است و دل در پهلوی چپ است

و چون روح حیوانی قوت گرفت، آنچه زبده و خالصۀ این روح حیوانی بود، دماغ آن را جـذب کـرد، و چـون در 
صه آن بود که در دماغ است، روح نفسانی شـد؛ دماغ درآمد و یکبار دیگر هضم و نضج یافت، آنچه زبده و خال

و آنچه ازروح نفسانی بـاقی مانـد، روح نفسـانی آن را، از راه اعصـاب بجملـۀ اعضـا فرسـتاد تـا حـسّ و حرکـت 
عناصـر و طبـایع و . ید آمد، و حقیقت حیوان این است و این جمله در یک ماه دیگر بوددارادی در جملۀ اعضا پ

و بعد از حیوان چیزی دیگر نیست، حیـوان در . چهار ماه تمام شدند، هر یک در ماهیمعدن و نبات و حیوان در 
  .»وانّ الدار اآلخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون«. آخرتست

  در بیان حواس ده گانه پنج اندرونی و پنج بريونی
قسمی در ظـاهر و : بدان که روح نفسانی که در دماغ است مدرک و محرّک است، و ادراک او بر دو قسم است

یعنی حواس ظـاهر : باز آنچه در ظاهر است پنج قسمت است و آنچه در باطن هم پنج قسم است. قسمی در باطن
پنج است، سمع و بصر و شم و ذوق و لمس؛ و حواس باطن هم پنج است، حس مشرتک و خیال و وهم و حافظه 

حـسّ مشـرتک مـدرک صـور . دار وهـم اسـت و خیال خزانه دار حسّ مشرتک اسـت، و حافظـه خزانـه. و متصرّفه
یابـد، و هـم غایـب محسوسات است، و وهم مدرک معانی محسوسات است، یعنی حسّ مشرتک شاهد را در می

انـد یابد، و آن جمله در حسّ مشرتک جمـعیابند، آن جمله را حسّ مشرتک در میهر چه حواسّ بريونی در می .را
گفتـه شـد یعنـی مسـموعات و مبصـرات و مشـمومات و مـذوقات و و حسّ مشرتک را از جهت این حس مشرتک 

یابـد؛ و و وهم معنی دوستی رادر دوست و معنی دشمنی را در دشمن درمـی. اندملموسات در حسّ مشرتک جمع
  .کند برتکیب و تفصیلاند در خیال تصرّف میمتصرّفه آن است که در مدرکاتی که مخزون

  در بیان قوّۀ محرّکه
باعثه آن است که چون صورت مطلوب یـا مهـروب، در : محرکه هم بر دو قسمت است، باعثه و فاعله بدان که قوّۀ

و قـوّة فاعلـه آن اسـت کـه محـرّک اعضاسـت، و حرکـة . خیال پیدا آید داعی و باعث قوّة فاعله گردد بر تحریـک
و باعـث قـوّة فاعلـه اسـت بـر و این قوّة فاعله مطیع و فرمان بردار قوّة باعثـه اسـت کـه داعـی . اعضا از وی است

ت اسـت، ودریـن مرتبـه او را قـوّة ایـا از جهـت جـذب منفعـت و حصـول لـذ: تحریک، از جهت دو غرض است
  .خوانندگویند؛ یا از جهت دفع مضرّت و غلبه است، و درین مرتبه او را قوّة غضبی میشهوانی می

  در بیان روح انسانی
عنی درین سه روح که گفته شد، روح نبـاتی يدیگر حیوانات شریک است، بدان که تا بدینجا که گفته شد آدمی با 

 شـود و روحشود از دیگر حیوانـات بـروح انسـانی ممتـاز مـیو آدمی که ممتاز می. و روح حیوانی و روح نفسانی
انسانی نـه از قبیـل ایـن سـه روح اسـت از جهـت آنکـه روح انسـانی از عـالم علـوی اسـت، و روح نبـاتی و روح 

اند که داخل بـدن اسـت یـا داخـل بـدن و در روح انسانی اختالف کرده. اندی و روح نفسانی از عالم سفلیحیوان
گویند که داخل نیست گویند که داخل بدن است چنانکه روغن در شري؛ و اهل حکمت میاهل شریعت می. نیست

چون در مکـان نیسـت . یستو خارج بدن هم نیست، از جهت آنکه نفس ناطقه در مکان نیست و محتاج مکان ن
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انـد و نفـس ودیگـر آنکـه داخلـی و خـارجی صـفات اجسـام. نتوان گفنت که داخل بدن است یا خارج بدن اسـت
اند و روح نفسانی داخل بدن یاند که روح نباتی و روح حیواناما جمله اتفاق کرده. ناطقه جسم و جسمانی نیست

یشان عروج کـرده اسـت و بمراتـب برآمـده و دانـا و شـنوا و بینـا غذا برتبیت و پرورش ا. و زبده و خالصۀ غذااند
  .شده

اگر گویند که غذاست که عروج کرده است و بمراتب برآمده و دانا و بینا و شنوا شده، راست باشد، و ! ای درویش
شـنوا شـده، که نور است که با غذا همراه است آن نور عروج کرده است و بمراتب برآمده و دانا و بینا و اگر گویند 

تر ازین بگویم که دانسنت این سخن از مهمّات است، و دانم که تمام فهم نکردی، روشنچنني می. هم راست باشد
ریاضات و مجاهدات اهل هند جمله بنا برین سخن است؛ یعنی سـخنی بغایـت خـوب اسـت و بسـیار مشـکالت 

  .گرددشود و حّل میازدانسنت این سخن گشاده می

  هل هنددر بیان سلوک ا
بدان که خاک و آب و هوا و آتش و حیوانات و نباتات و افالک و انجم یعنی جمله افراد موجودات مملو از 

  :و آن عزیز از سر این نظر فرموده است. نوراند، و عالم ماالمال نور است و این نور است که جان عالم است
  بیت

 مرد باید که بوی داند برد
 

 تورنه عالم پر از نسیم صباس
 

  و آن عزیز دیگر هم از سر این نظر فرموده است
  بیت

 رو دیده بدست آر که هر ذره خاک
 

 نمای چون درنگری جامیست جهان
 

این دو دریا در یک دیگر . عالم دو چیز است، نور و ظلمت یعنی دریای نور است و دریای ظلمت! ای درویش
ت نور ظاهر شوند و این نور را از ظلمت اندرون حیوانات باید کرد تا صفااند، نور را از ظلمت جدا میآمیخته
اند و همیشه در کاراند؛ و کار ایشان این است که این توانند کرد از جهت آنکه در اندرون حیوانات کارکنانجدا می

کار  دهد و معدهکند و بمعده میدهان کار خود تمام می: اول غذا در دهان نهادند. کنندنور را از ظلمت جدا می
کند و دهد و دل کار خود تمام میکند و بدل میدهد، و جگر کار خودتمام میکند و بجگر میخود تمام می
چون بدماغ رسید و دماغ کار خود تمام کرد و عروج تمام شد و نور از ظلمت جدا گشت و . دهدبدماغ می

است و حیوانات دایم در اکسرياند و آدمی صفات نور پیدا آمدند و حیوان دانا و شنوا و بینا گشت و این اکسري 
ستاند و خورد جان آن چیزها میاین اکسري را بنهایت رسانید و اکسري این است که آدمی میکند بهر چیزی که می

. بیندداند و میکند که نور خود را کماهی مییعنی نور را از ظلمت چنان جدا می -گريدزبده و خالصه چیزها می
  .ان کامل نباشدو این جزدر انس

انسان کامل این اکسري را بکمال رسانید و این نور را تمام از ظلمت جدا گردانید از جهت آنکه نور ! ای درویش
  .هیچ جای دیگر خود را کماهی ندانست و ندید، و در انسان کامل خود را کماهی دید و دانست

ظلمت نتواند بود و ظلمت بی نور هم نتواند بیاین نور را بکلّی از ظلمت جدا نتوان کردن که نور ! ای درویش
هر دو با یکدیگراند و با . بود، از جهت آنکه نور از جهتی وقایۀ ظلمت است و ظلمت از جهتی وقایۀ نور است

اند و با یکدیگر خواهندبود، اما نور با ظلمت در اول همچنان است که روغن با شري، الجرم صفات یکدیگر بوده
چون . باید که نور با ظلمت چنان شود که مصباح در مشکوة تا صفات نور ظاهر شوند، مینور ظاهر نیستند
شود که مصباح در مشکوة، رسد چنان میکنند و بدماغ میآید و کارکنان هر یک کار خود تمام میبمراتب برمی
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. رسدنکه بدماغ میکند بعد از آو این مصباح است که مرتبۀ دیگر عروج می. و حقیقت آدمی این مصباح است
چون بدماغ رسید . اما تا مادام که بدماغ نرسیده است عروج وی هم از روی صورت است و هم از روی معنی

شود و صفات وی تر میعروج وی از روی معنی است نه از روی صورت؛ یعنی عروج او آن است که صافی
  .شودبیشرت ظاهر می
از آن بعضی ضعیف و مکرّر است؛ این مصباح را قوی و صافی میاین مصباح همه کس دارد، امّا ! ای درویش

تر و هر چند این مصباح قوی. باید گردانید که علم اوّلني و آخرین در ذات این مصباح مکنون است تا ظاهر گردد
وقوّت او بدو چیز است، روزی یک . گرددشود علم و حکمت که درذات او مکنون است ظاهرتر میتر میصافی
خوردند و آن یک نوبت چیز خوردن چیزی صالح خوردن و چیزی صالح آن باشد که از وی خون لطیف  نوبت

  .و صفای وی بچهارچیز است، کم خوردن و کم گفنت و کم خفنت و عزلت. بسیار تولّد کند
سخن دراز شد و از مقصود دور افتادیم، . این فصل از اوّل تا بآخر بیان سلوک اهل هند است! ای درویش

ایست که الیق حوصلۀ غرض ما بیان ارواح بود، آمدیم بسخن شما که این سخنان که درین فصل گفته شد لقمه
  .شما نیست

  در بیان آنکه روح چیست
ل و بدان که روح  نباتی جوهر است و مکمّل و محرّک جسم اسـت بـالطبع، و روح حیـوانی جـوهر اسـت و مکمـّ

. جوهر بسیط است و مکمّل و محرّک جسم است باالختیار و العقلمحرّک جسم است باالختیار، و روح انسانی 
بـدان کـه روح حیـوانی مـدرک جزئیـات اسـت و روح . کنی بعبـارت دیگـر بگـویمو اگر این عبارت را فهم نمی

انسانی مدرک جزئیات و کلیات، و روح حیوانی دریابنـدۀ نفـع و ضـرّ اسـت و روح انسـانی دریابنـدۀ نفـع و ضـرّ 
  .استاضرّ  است و انفع و
روح انسانی حّی و عالم و مرید وقادر و سمیع و بصري و متکلّم است، ونه چنان است که از موضـعی ! ای درویش

گوید چنانکه قالب که این چنني متجزّی و قابـل قسـمت شنود و از موضعی دیگر میبیند و ازموضعی دیگر میمی
سـانی در وقـت دانـش همـه داناسـت و در وقـت دیـدن باشد، و روح انسانی متجزّی و قابل قسمت نیست روح ان

دان و همه بیناست و در وقت شنیدن همه شنواست و در وقت گفنت همه گویاست ودر همه صفات هـم چنـني مـی
  .بسایط هم چنني باشد

  در بیان ترقی روح انسانی
م ایمان رسید و نام او مـؤمن گویند که انسان چون تصدیق انبیا کرد و مقلّد انبیا شد، بمقابدان که اهل شریعت می

گشت و چون با وجود تصدیق و تقلید انبیا عبادت بسیار کرد و اوقات شب و روز را قسمت کرد و بیشـرت بعبـادت 
ی . گذرانید، بمقام عبادت رسید و نام او عابد شد و تمام گشت و چون با وجـود عبـادت بسـیار روی از دنیـا بکلـّ

لذّات و شهوات بدنی آزاد شد، بمقام زهد رسید و نام او زاهد گشت؛ و چون  ال و جاه کرد و ازمگردانید و ترک 
ودید چنانکه در ملـک و ملکـوت و جـربوت هـیچ با وجود زهد اشیا را کماهی و حکمت اشیا را کماهی دانست 

این  و .چیز بر وی پوشیده نماند، و خود را و پروردگار خود را شناخت، بمقام معرفت رسید و نام او عارف گشت
و چـون بـا وجـود معرفـت او را . مقام عاىل است و از سالکان اندکی بـدین مقـام رسـند کـه سـرحد والیـت اسـت

و چـون بـا وجـود . خدای تعاىل بمحبت و الهام خود مخصوص گردانید بمقام والیت رسـید و نـام او وىل گشـت
ام بخلـق فرسـتاد تـا خلـق را بحـق محبت و الهام او را حق تعاىل بوحی و معجزۀ خود مخصوص گردانید و بر پیغ
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و چون با وجود وحی ومعجزه او را حـق تعـاىل بکتـاب خـود . دعوت کند، بمقام نبوت رسید ونام وی نبی گشت
و چـون بـا وجـود کتـاب شـریعت اوّل را منسـوخ . مخصوص گردانید، بمقام رسالت رسـید و نـام او رسـول گشـت

و چون با وجود آنکه شـریعت اوّل را . سید ونام او اولوالعزم گشتشریعتی دیگر نهاد بمقام اولوالعزم ر گردانید و
منسوخ گردانید و شریعتی دیگر نهاد، او را خدای تعـاىل خـتم نبـوّت گردانیـد و بمقـام خـتم رسـید ونـام او خـاتم 

  .این بود ترقی روح انسانی. گشت
چـون اول و آخـر را دانسـتی اکنـون . روح مؤمن یک مرتبه ترّقی کرد و روح خاتم نه مرتبه ترّقی کرد! ای درویش

گویند که ترقی روح چون ترقی روح انسانی معلوم کردی اکنون بدان که اهل شریعت می. دانباقی را همچنني می
ئـی کـه بـاالتر اسـت و امّا هر کدام مرتبه. اندو این هر نه مرتبه اهل تقوی و علمانسانی همني نه مرتبه بیش نیست، 

او بیشرت است چنانکه علم و تقوی هیچکس بعلم وتقوی خاتم نرسد و هر کـدام آخرتـر بـاالتر آخرتر، علم و تقوی 
چنانکـه مقـام هـیچ . تـر اسـتتر و شریفاست، مقام او که بعد از مفارقت قالب بازگشت اوبدان خواهد بود عاىل

اند و هر رتبه عطائیو بنزدیک اهل شریعت این هر نه م .کس بمقام خاتم نرسد، عرش خاص مقام خاتم انبیاست
یک را مقامی معلوم است و بسعی و کوشش از مقام معلوم خود درنتوانند گذشـت، از جهـت آنکـه بنزدیـک اهـل 

. اند، هـر یـک را در مقـام معلـوم، هـم از روی مکـان هـم از روی مکانـتشریعت ارواح را پیش از اجساد آفریده
ش مشغول باشند بمقام خود رسند، و از مقام معلوم خـود چون بقالب آیند و عمر خود ضایع نکند و بسعی و کوش

گویند که ترقی روح انسانی همني نه مرتبه بیش نیست و این هـر نـه مرتبـۀ و اهل حکمت هم می .درنتوانند گذشت
اند، و هر کدام مرتبه که باالتر است علم وطهارت وی بیشرت است، و مقامی که بعد از مفارقـت اهل علم و طهارت

گویند که این هر نه مرتبه کسبیازگشت وی بآن خواهد بود عاىل تر و شریف تر است، امّا اهل حکمت میقالب ب
اند وهیچ کس را مقام معلوم نیست، مقام هرکس جزاء علم و عمل وی است، هر که علم و طهارت بیشرت کسب می 

گـردد، از جهـت تـر مـیتـر و شـریفشود و مقامی که بازگشت وی بدان خواهد بود عاىلکند مرتبۀ وی باالتر می
انـد؛ پـس هـیچ کـس را را با اجسـاد آفریـده واحرااند آنکه نزدیک اهل حکمت ارواح را پیش از اجساد نیافریده
گوینـد کـه هـیچ چیـز را کند و دیگر اهل حکمـت مـیمقام معلوم نبوده باشد، هر یک مقام خود را اکنون پیدا می

و هـر هست باز آغاز هست، یعنی در آخر دور قمر همه چیز بکمـال خـود رسـد ختم نیست و اگر همه چیز را ختم 
چیز که بکمال خود رسید ختم آن چیز شد، باز در اول دور دیگر همه چیز را ابتدا باشد تا باز بتدریج بکمال خـود 

د را هـزار گویند که ترقی روح انسانی را حدّی پیدا نیست از جهت آنکه اگر آدمی مسـتعو اهل وحدت می .رسند
و اذکار مشغول بود هر روز چیزی دانـد و چیـزی  سال عمر باشد و درین هزار سال بتحصیل و تکرار و مجاهدات

یابد، که پیش از آن روز ندانسته باشد و نیافته بود از حکمت، از جهت آنکه علم و حکمت خـدای نهایـت نـدارد 
د آدمـی نیسـت تـا بعـد از مفارقـت قالـب بازگشـت تر از وجوگویند که هیچ مقامی شریفو دیگر اهل وحدت می
چون بـآدمی رسـیدند بکمـال . جمله افراد موجودات در سري و سفراند تا بآدمی رسند. روح آدمی بآن مقام باشد

رسیدند و معراج همه تمام شد و آدمی هم در سري و سفر است تا بکمال خود رسد چون بکمال خود رسید معراج 
ۀ موجودات بکمـال خـود رسـید و بنزدیـک اهـل وحـدت کمـال آدمـی وجـود نـدارد، از آدمی هم تمام شد، و میو

پـس . جهت آنکه آدمی بهر کماىل که برسد نسبت باستعداد وی و نسبت بعلم و حکمت خدای هنوز نـاقص باشـد
. شود، و بنزدیـک اهـل شـریعت و اهـل حکمـت کمـال وجـود داردشود بنسبت گفته میآدمی را که کامل گفته می

و مـراد از معـارف معرفـت . اقوال نیـک، افعـال نیـک و اخـالق نیـک و معـارف: ل آدمی در چهارچیز استکما
  .چهارچیز است، معرفت دنیا، و معرفت آخرت و معرفت خود و معرفت پروردگار خود
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  در بیان آنکه یک آدمی چند روح دارد
اند، و بعضـی از دارند، و اینها ناقصانگویند که بعضی از آدمیان سه روح میبدان که اهل شریعت و اهل حکمت 

انـد، و ایـن پـنج اند، و بعضی از آدمیان پنج روح دارنـد و اینهـا کـامالنآدمیان چهار روح دارند و اینها مقتصدان
روح نباتی که در جگر است بمثابه زجاجه است، و روح . روح هر یک غري یکدیگراند، قالب بمثابه مشکوة است

بمثابۀ فتیله است و روح نفسانی که در دماغ اسـت بمثابـه روغـن اسـت؛ و ایـن روغـن از  حیوانی که در دل است
خواست که اشـیا را و حکمـت اشـیا را کمـاهی بدانـد و بـه بینـد بـیش از آنکـه نـار بـوی غایت لطافت و صفا می

ح انسانی است بروغن پس این روغن نور باشد و چون نار که رو. »لم تَمَسسهُ نارً و لو یءیکاد زیتها یض«: پیوندد
  .»یهدی اللّه لِنوره مَن یَشاء«: باشد و چون نوراللّه بروح انسانی پیوست نور نور نور شد» نور علی نور«پیوست 

بدان که بنزدیک این ضعیف آن است که هر آدمی که هست از کامل و ناقص یک روح بیش نـدارد؛ ! ای درویش
پندارنـد کـه مگـر روح هـم بسـیار امی دارد از اسامی بسیار مـردم مـیاما آن یک روح مراتب دارد و در هر مرتبه ن

ا جسـم و روح مراتـب دارد و در هـر  است و نه چنني است؛ روح یکی بیش نیست و جسم یکـی بـیش نیسـت، امـّ
  .ئی نامی داردمرتبه

آفتـی بایشـان آیند تـا بحـّد خـود رسـند، اگـر اند و بمراتب برمیجسم و روح هر دو در ترقی و عروج! ای درویش
هر چیز که در زیـر فلـک قمـر اسـت عروجـی . نهندو چون بحّد خود رسیدند، باز هر دو روی در نقصان می. نرسد

دارد، و آن عروج را حدّی و مقداری معلوم است و نزوىل دارد و آن نزول را حدّی و مقـداری معلـوم اسـت و در 
و مقداری معلوم است، گوئیا صـراط ایـن اسـت؛ و بـرین  میان عروج و نزول استوائی دارد و آن استوارا هم حدّی

و ایـن . بایـد رفـتباید رفت، و چندین گاه بزیـر مـیباید رفت، و چندین گاه راست میصراط چندین گاه بباال می
و جملۀ خلـق . صراط بر روی دوزخ کشیده است،و آن بایست است و بایست دوزخی سخت و درهای بسیار دارد

است از نبی و وىل و پادشاه و رعیت و توانگر و دوریـش و بـزرگ و کوچـک چیزهـا کـه نبـود را گذر برین دوزخ 
و بعضـی کـس بـرین صـراط خـوش و آسـان  .خواهند که بود و چیزها که بود خواهند که نبود و هر دو دوزخ اسـت

رک بایسـت بگذرند از جهت آنکه سخن دانایان قبول کنند و بدنیا مشـغول نشـوند و حـریص و طـامع نباشـند و تـ
کنند و کارهای دنیا را سهل و آسان برگريند و بعضی کس افتان و خیزان بگذرند و بعضی کس بغایت در زحمت 
باشند و ناخوش و دشوار بگذرند از جهت آنکه سخن دانایان قبول نکنند و بدنیا مشغول شوند و بآتش حرص و 

از دوزخ گذشت و ببهشت رسید، همان بهشـت و هر که ازین صراط گذشت . سوزند و بآتش حسد گدازندطمع می
شـود، غـرض آن بـود کـه خواهیم که سخن دراز نشود بی اختیار من دراز مـیند میچهر .که اوّل در آن بوده است

و این سخن وقتی بر تو روشـن شـود کـه بـدانی کـه مبـداء جسـم . روح یکی بیش نیست و جسم یکی بیش نیست
  .چیست و از چه پیدا آمد چیست و از چه پیدا آمد و مبداء روح

  و در بیان آنکه مزاج چیست و چون پیدا آمد در بیان آنکه اجسام و ارواح و موالید چون پیدا آمدند
صـورت هـر یکـی ظلمـت . اند و هر یکی صورتی دارند و معنـی دارنـدبدان که خاک و آب و هوا و آتش امّهات

پـس . خواننـدگویند و معنی هر یک را طبیعت مـیصورت هر یک را عنصر می. است و معنی هر یکی نور است
هرگاه که این چهار با یک دیگـر بیامیزنـد، چنانکـه شـرط آن اسـت البتـه ازیـن . چهار عنصر و چهار طبیعت باشد

  .اندمیان چیزی متشابه االجزا پیدا آید، آن مزاج است و مزاج را از امتزاج گرفته
دانستی، اکنون بدان که چـون امّهـات بیامیزنـد البتـه صـورت هـر  کردی و معنی مزاج راچون این مقدمات معلوم 

از صورت هـر چهـار چیـزی متشـابه االجـزا پیـدا آیـد و آن را . چهار آمیخته شود و معنی هر چهار هم آمیخته شود
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پـس مـزاج هـم در جسـم . خواننـدجسم گویند و از معنی هر چهار چیزی متشابه االجزا پیدا آیـد و آن را روح مـی
گفتنـد و و هم در روح بود، تا مادام که امّهات با همدیگر نیامیخته بودند و مفرد بودند، عناصر و طبایع مـی باشد

چون جسم و روح موالید را دانسـتی، اکنـون . خوانندچون با یکدیگر بیامیختند و مزاج پیدا آمد، جسم و روح می
جسـم جمـاد و جسـم نبـات و جسـم : گـريدنامی می ئیآید و در هر مرتبهبدان که این جسم است که بمراتب برمی

روح جمـاد و روح نبـات و روح : گـريدئـی نـامی مـیو در هر مرتبـه آیدو این روح است که بمراتب برمی. حیوان
ت باسـامی مختلفـه ذکـر کـردهات و اعتبـاراحیوان و انسان یک نوع است از انواع حیوان و روح انسان را باضاف

و ایـن اسـت حقیقـت جسـم وایـن اسـت این اسـت حقیقـت مـزاج  .گريدشود نام دیگر میهر چند داناتر می: اند
جسم او عالم ملک است و روح از عالم ملکوت، جسم از عـالم خلـق اسـت و روح از . حقیقت روح که گفته شد

ل و . عالم امر چون معلوم شد که روح یکی بیش نیست، پس تعریف روح آن باشد کـه روح جـوهر اسـت کـه مکمـّ
  .حرّک جسم است در مرتبۀ نبات بالطبع، و در مرتبۀ حیوان باالختیار و در مرتبۀ انسان باالختیار و العقلم

  در بیان نصیحت
باید که بر دنیا و نعمت دنیا دل ننهی و بر حیوة و صحّت و مال و جاه اعتماد نکنی، که هر چیز که در ! ای درویش

یعنـی حـال . گردندماند، و البته از حال خود میبر یک حال نمی گرددزیر فلک قمر است و افالک بر ایشان می
گـريد و هـر سـاعت نقشـی ماند، همیشه در گردش است، هر زمان صورتی میاین عالم سفلی بر یک صورت نمی

است و استقامت نیافته است که صورت دیگر آمـد و آن صـورت اول را  صورت اوّل هنوز تمام نشده. آیدپیدا می
ماند یا خود موج دریاست، و عاقل هرگز بر موج دریا عمارت نسـازد و ید؛ بعینه کار عالم بموج دریا میمحو گردان

  .نیّت اقامت نکند
انـد و از اند که باختیار خود درویشـی اختیـار کـردهترین آدمیان درویشانیدرویشی اختیار کن، که عاقل! ای درویش

در زیر هر مرادی ده نامرادی نهفته است بلکه صد و عاقل از بـرای اند، از جهت آنکه سر دانش نامرادی برگزیده
  .یک مراد صد نامرادی تحمل نکند ترک آن یک مراد کند تا آن صد نامرادی نباید کشید

بیقني بدان که ما مسافرانیم و البته ساعةً فساعةً درخواهیم گذشت و حـال هـر یـک از مـا هـم مسـافر ! ای درویش
پـس اگـر  .گـذردگذرد و اگر محنت است هم مـیاعةً خواهد گذشت و اگر دولت است میاست و البته ساعةً فس

دولت داری اعتماد بر دولت مکن که معلوم نیست که ساعة دیگر چون باشد و اگر محنـت داری هـم دل خـود را 
آنکه می تنگ مکن که معلوم نیست که ساعة دیگر چون باشد، در بند آن مباش که آزاری از تو بکسی رسد، بقدر

  .والحمدللّه ربّ العالمني. رسانتوانی راحت می
  تمام شد رسالۀ اوّل
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  در بیان توحید رسالۀ دوّم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

و الســالم علــی خــري خلقــه انبیائــه و اولیائــه و علــی آلهــم و الحمدللّــه ربّ العــالمني و العاقبــه للمتّقــني، و الصــلوة 
  .اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن  -کثـرّهم اللّـه -مّا بعد، چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا عزیز بن محمّد النسفی کـه جماعـت درویشـانا
ئی جمع کنید و بیان کنید که کفر و توحید و اتحاد ووحـدت باید که در توحید رسالهبیچاره درخواست کردند که می

د و یـاری خواسـتم تـا از خطـا و زلـل نگـاه دارد درخواست ایشان را اجابت کردم و از خداوند تعاىل مد. چیست
  .»انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابة جدیر«

  در بیان واجب الوجود
اگر او را اوّل نباشد . که وجود از دو حال خاىل نباشد، یا او را اوّل باشد یا نباشد -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

و ایـن سـخنی بغایـت روشـن و ظـاهر اسـت و در وی . سـتآن وجود قدیم است، و اگر باشد آن وجـود حـادث ا
یـابیم قـدیم اسـت اگر این وجود که ما مـی. یابیمخفائی نیست، و دیگر بدان که هیچ شک نیست که ما وجود می

پس وجود قدیم یافتیم و اگر حادث است هم وجود قدیم یافتیم، از جهت آنکـه حـادث بـی قـدیم نتوانـد بـود، و 
و وجـود قـدیم واجـب الوجـود اسـت تعـاىل و تقـدّس و وجـود . رسد تا حادث را وجود باشـد البته باید که بقدیم

و واجب الوجود . حادث ممکن الوجود است و واجب الوجود خدای عالم است، و ممکن الوجود عالم خداست
ب باید و ضرورت کلّی یکی بیش نیست، و واجممکنات را بضرورت واجبی مییکی بیش نباشد، از جهت آنکه 

الوجود باید که عالم و مرید و قادر بود از جهت آنکه امکان ندارد که بی این سه صـفت کسـی چیـزی پیـدا توانـد 
  .آوردن

بعضـی اهـل . انـدچون این مقدّمات معلوم کـردی، اکنـون بـدان کـه مـردم در معرفـت واجـب الوجـود بـر تفـاوت
ا سـخن ایـن هـر سـه طایفـه را بشـرح بیـاوریم تـا و م. انداند، و بعضی اهل کشفتقلیداند، و بعضی اهل استدالل

  .انداند و در کدام مرتبهسالکان بدانند که هر یک از کدام طایفه

  گوینددر بیان اعتقاد اهل تقلید و این طایفه را عوام می
کنند هسـتی و یگـانگی خـدا را تعـاىل و تقـدّس، و مـیکنند و بدل تصدیق میبدان که اهل تقلید بزبان اقرار می

و اوّل و آخـر و حـّد و نهایـت و مثـل وماننـد نـدارد و دانند که این عالم را صانعی است و صانع عالم یکی اسـت 
داند و اقوال و افعال بنـدگان حّی و عالم و مرید و قادر و سمیع و بصري و متکلّم است، ظاهر وباطن بندگان را می

همه چیـز موصـوف اسـت بصـفات سـزا و منـزّه اسـت از بیند و داناست بهمه چیز و تواناست بر شنود و میرا می
امّا اعتقاد این طایفه بواسطۀ حسّ و سمع است، یعنی نه بطریق کشف و عیان ونه بطریـق دالیـل و . صفات ناسزا
  .شنوده است و اعتقاد کرده استبرهان است 
انـد و از اهـل ایمـان اگرچه این اعتقاد بواسطۀ حس و سمع است امّا در حساب است و ایـن طایفـه! ای درویش

درین مرتبه قدر غالب باشد از جهت آنکه مقلّد اگر چه اعتقاد بهستی و یگانگی خدای دارد و خـدای را عـالم و 
داند، امّا علم و ارادت و قدرت خدای را بر جملۀ اسباب و مسببّات بنور کشف و عیان و یـا بنـور مرید و قادر می

بـاین . لۀ اسباب را همچون مسببّات عاجز و مسخّر مشـاهد نکـرده اسـتدالیل و برهان محیط ندیده است؛ و جم
سبب اسباب پیش این مقلّد معترب باشد و همه چیز را باسباب اضافت کند و از سبب بیند از جهت آنکه این مقلّد 
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مـیتواند کرد و از اسـباب در ناند و حسّ این مقلّد بیش ازین ادراک نمیهنوز در حسّ است و اسباب محسوس
  .تواند گذشت
چون دانستی که اسباب درین مرتبه معترب است، اکنون بدان که غم عمر و معاش و انـدوه رزق دریـن ! ای درویش

مقام است و حرص و سعی بسیار در کارها درین مقام است و محبّـت اسـباب و محبّـت غـري دریـن مقـام اسـت و 
  .اعتماد کردن بر گفت طبیب و گفت منجّم درین مقام است

  گویندر بیان اعتقاد اهل استدالل و این طایفه را خاصّ مید
کنند هستی و یگـانگی خـدای را تعـاىل و تقـدّس، و کنند و بدل تصدیق میبزبان اقرار میبدان که اهل استدالل 

دانند که این عالم را صانعی هست و صانع عالم یکی است و اوّل و آخـر و حـّد ونهایـت و مثـل و ماننـد بیقني می
دانـد و اقـوال و ارد، و حّی و عالم و مرید و قادر و سمیع و بصري و متکلّم اسـت؛ ظـاهر و بـاطن بنـدگان را مـیند

داناست بهمه چیز و تواناست بر همه چیز، موصوف است بصفات سزا و منزّه  .بیندشنود و میافعال بندگان را می
، یعنی بطریق دالیل قطعی و برهان یقینی است، است از صفات ناسزا و اعتقاد این موحّد بواسطۀ نور عقل است

و درین مرتبه جرب برین و موحّد غالب باشد، از جهت آنکه این موحّـد چـون بنـور عقـل و دالیـل قطعـی و برهـان 
یقینی خدای را و یگانگی خدای را شناخت و بیقني دانست که علم و ارادت و قدرت او بکلّی موجودات محیط 

ر عاجز و مقهور دید و اسباب را همچون مسببّات عاجز و مقهور یافت، یعنـی چنـان کـه است، موجودات را بیکبا
  .دید اکنون سبب را هم عاجز و مقهور بیندتا اکنون مسببّ را عاجز و مقهور می

دیـد، اکنـون انگشـت را هـم هر که خود را شناخت عالمت او آن باشد که چنانکـه قلـم را مسـخّر مـی! ای درویش
ا اگر چه دست محرّک انگشت است، و انگشت محرّک قلم است و از قلم حرف پیدا می. دبینمسخّر می آیـد، امـّ

چه تفاوت است میان حرف و قلم و انگشت ودست، چون هر چهار عـاجز و مقهـور و مسـخّراند، محـرّک جملـه 
ک یکدیگرانـد، دان، که هر یک سبب وجود یکدیگراند، و هر یک محّرروح است؛ کاینات را بیکبار همچنني می
اند، وجود همه از خدای است و حرکت همـه از خـدای اسـت و موجـد و امّا جمله عاجز و مقهور و مسخّر خدای

اند که خود را و افعـال خـود را بشـناس تـا خـدای را و افعـال خـدای را و ازینجا گفته. محرّک جمله خدای است
  .بشناسی

و چنانکـه مسـبّب عـاجز و مقهـور . هـم از خـدای اسـتوجود سبب از خدای است و وجود مسـبّب ! ای درویش
بیش ازین تفاوت نیسـت میـان . است، سبب هم عاجز و مقهور است و سبب را هیچ تأثري نیست، در وجود مسبّب

بدان که وجود . سبب و مسبّب که وجود سبب مقدّم است بر وجود مسبّب و این سخن ترا جز بمثاىل معلوم نیشود
د بی امّا ترا بیقني معلوم است که وجود فلا از کاتب است و وجود بی هم از کاتب است بـی فلا مقدّم است بر وجو

همچنني افراد کاینـات بعضـی . تفاوت و فلا را هیچ تأثريی نیست در وجود بی و کاتب شریک ندارد در کتابت بی
  .اند و خدای شریک ندارد در آفرینش کایناتاند، امّا جمله از خدایبر بعضی مقدّم
افراد کاینات نسبت بخدای هیچ یک بر یکدیگر مقدّم و هیچ یـک از یکـدیگر مـؤخّر نیسـتند، جملـه ! ای درویش

برابراند، از جهت آنکه نسبت هر فردی از افراد کاینات با خدای همچنان است که نسبت هر حرفی از حروف این 
ز کاتب، همچنني تا بآخر کتـاب جملـه از کتاب با کاتب، حرف اوّل از کاتب، و حرف دوم از کاتب، و حرف سوم ا

دان عرش از خـدای و کرسـی از خـدای و آسـمانها از خـدای و زمـني از خـدا کاینات را همچنني می. کاتب است
  .اند که از تو تا بخدای راه بطریق عرض است، نه بطریق طولجمله افراد موجودات از خدای است و ازینجا گفته

بیکدیگر بعضی بر بعضی مقدّم و بعضی بر بعضی مؤخّراند، و بعضـی ماضـی و  افراد کاینات نسبت! ای درویش
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  .بعضی مستقبلند، امّا نسبت بخدای جمله برابرند
چون این مقدّمات معلوم کردی، و دانستی که علـم و ارادت و قـدرت خـدا بجملـۀ اشـیا محـیط اسـت بکلیّـات و 

های نیامد و نیاید، اکنون بدان که خدای را خزینه جزؤیات و هیچ چیزی بی علم و ارادت و قدرت خدا در وجود
بسیار است، خزینۀ وجودو خزینۀ حیوة و خزینۀ صحّت و خزینـۀ رزق و خزینـۀ امـن و خزینـۀ غنـا و خزینـۀ عقـل و 

انـد، خزینۀ علم و خزینۀ حکمت و خزینۀ سعادت و خزینۀ دولت و خزینۀ فراغت و مانند این جمله خـزاین خـدای
  .هد و بهر که نخواهد ندهد و کلید این خزاین بدست هیچ کس نیست نزد خدای استبهر که خواهد د

چون دانستی که این موحّد از اسباب در گذشت و بمسبّب اسـباب رسـید، و علـم و ارادت و قـدرت ! ای درویش
ر کـه مـیهـای وی را ماالمـال یافـت، و بیقـني دانسـت کـه بهـمسبّب االسباب را بر کّل کاینات محیط دید و خزینه

خیـزد و توکـّل بجـای آن مـیدهد اکنون بدان که درین مقام است که حرص بـر مـیعلّت میدهد و بیخواهد می
نشیند ودریـن مقـام اسـت خیزد و رضا و تسلیم بجای آن مینشیند درین مقام است که سعی و کوشش بسیار بر می

دریـن مقـام اسـت کـه غـم معـاش و انـدوه رزق  نشـیند، وخیزد و محبّت خدای بجای آن میکه محبّت غري بر می
شـود و مـنجّم خیزد و درین مقـام اسـت کـه طبیـب معـزول مـیخیزد و درین مقام است که شرک خفی بر میبرمی

گردد، و اسباب بیکبار از پیش این موحّد برخاست، چنانکه اگر در وقتی بنادر نظرش بر سـببی افتـد در باطل می
  .ن را شرک داند وزود از آن باز گردد، و بتوبه و استغفار مشغول شودوقت رنج یا در وقت راحت، آ

  گوینددر بیان اعتقاد اهل کشف، و این طایفه را خاص الخاص می
و ایـن . کنند هستی و یگانگی خدای را تعاىل و تقدّسکنند و بدل تصدیق میبدان که اهل کشف بزبان اقرار می

  .کنند بطریق کشف و عیان استکنند وبدل تصدیق میمیهستی و یگانگی که ایشان بزبان اقرار 
و بلقـای خـدای مشـرّف  اند کـه از تمامـت حجابهـا گذشـتند، و بمشـاهدۀ خـدای رسـیدند،این طایفه! ای درویش

و چون بلقای خدای مشرّف شدند و بعلم الیقني دانسته بودند، اکنون بعني الیقني هم دانستند، و دیدنـد کـه . شدند
داننـد، بینند و نمـیگویند که غري خدای نمیازین جهت این طایفه را اهل وحدت می. است و بسهستی خدای ر
  .دانندبینند و همه خدای میهمه خدای می
از کفر تا بتوحید راه بسیار است، و از توحید تا باتّحاد راه بسیار است، و از اتّحاد تا بوحدت هـم راه ! ای درویش

  .مقصد سالکان و مقصود روندگان استبسیار است، و وحدت است که 
یـک پوشـش آن اسـت کـه بواسـطۀ آن . معنی مطابق کفر پوشش است، و پوشـش بـر دو قسـم اسـت! ای درویش

دانند، و این کفر مبتدیان است و این کفر مذموم است؛ دیگر پوشش آن است که بینند و نمیپوشش خدای را نمی
انّ الذین «. دانند، و این کفر منتهیان است، و این کفر محمود استبینند و نمیبواسطۀ آن پوشش غري خدای نمی

کفروا سواء علیهم ءَانذرتهم ام لم تنذرهم الیؤمنون ختم اللّه علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة و 
  .این آیت متناول هر دو کفر است. »لهم عذاب عظیم

مطابق توحیـد یکـی کـردن اسـت، و یکـی را یکـی نتـوان کـردن، چون معنی کفر را دانستی، اکنون بدان که معنی 
چیزهای بسیار را یکی توان کردن، و چیزهای بسیار را یکـی کـردن بـدو طریـق باشـد، یکـی بطریـق عمـل و یکـی 

  .پس توحید دو نوع آمد، یکی توحید علمی و یکی توحید عملی. بطریق علم
ابق اتحـاد یکـی شـدن اسـت، و یکـی شـدن میـان دو چیـز چون معنی توحید را دانستی، اکنون بدان که معنی مط

باشد، و معنی مطابق وحدت یگانگی است و در یگـانگی کثـرت نیسـت پـس در کفـر مـذموم کثـرت هسـت و در 
ت است که کثرت نیست و وحدت است که مطلوب طالبـان دتوحید کثرت هست و در اتحاد کثرت هست و در وح
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  .و مقصود روندگان است
کثرت برخاست، سالک برخاست و شـرک برخاسـت و حلـول واتّحـاد برخاسـت وقـرب و بعـد چون ! ای درویش

  .برخاست و فراق و وصال برخواست، خدای ماند و بس
پنداشـت همیشه خدای بود و بس، و همیشه خدای باشد و بس، امّا سالک در خیال و پندار بود، می! ای درویش

ای وجودی دارد، اکنون از خیال و پندار بريون آمد، و بیقـني خدای وجودی دارد و وی بغري از وجود خدکه مگر 
  .دانست که وجود یکی بیش نیست و آن وجود خدای است تعاىل و تقدّس

گویند که وجود یکی بیش نیست و آن وجـود تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، بدان که اهل وحدت می
گوینـد و دیگـر مـی. ودی دیگر نیست و امکان ندارد که باشدخدای است تعاىل و تقدّس و بغري وجود خدای وج

که اگرچه وجود یکی بیش نیست؛ اما این یک وجود ظاهری دارد و باطنی دارد، باطن این یک وجود نور است 
نامحدود و نامتنـاهی و بحـری بس نوری است . و این نور است که جان عالم است و عالم ماالمال این نور است

و بی کران، حیوة و علم و ارادت و قدرت موجودات ازین نور است، بینائی و شـنوائی و گویـائی و است بی پایان 
گريائی و روایی موجودات ازین نور است، طبیعت و خاصیت و فعل موجودات ازین نور اسـت، بلکـه خـود همـه 

  .این نور است
وجود مشکوة این نور است و مظاهر  چون باطن این وجود را دانستی که یک نور است، اکنون بدان که ظاهر این

  .یکبار مظاهر صفات این نوراندبه صفات این نور است افراد موجودات جمله 
باید کرد، تا از شـرک باید دید، و از این نور در عالم نگاه میباید رسید، و این نور را میباین نور می! ای درویش

فرمـود کـه و شیخ ما مـی.  شود که وجود یکی بیش نیستخالص یابی، و کثرت برخیزد و سرگردانی نماند، و یقني
پایان و بی کـران، من بدین نور رسیدم، و این دریای نور را دیدم، نوری بود نامحدود و نامتناهی، و بحری بود بی

فوق و تحت یمني و یسار پیش ویس نداشت، دران نور حريان مانده بودم، خواب و خـور و دخـل و خـرج ا زمـن 
فرمـود کـه بـرو و از خـرمن گـاه کسـی . با عزیزی گفتم که حال من چنني اسـت. توانستم حکایت کردیبرفت، و نم

  .برفتم و برداشتم، آن نور را ندیدم. مشتی کاه بی اجازت خداوندبردار
و . هر سالکی را بدین دریای نور نرسید، و درین دریای نور غرق نشد، بوئی از مقـام وحـدت نیافـت! ای درویش
قام وحدت نرسید، و بلقای خدای مشرّف نشد، هیچ چیز را چنانکه آن چیز است ندانست و ندیـد، نابینـا هر که بم

  .بسیار کس گوید که ما بدین دریای نور رسیدیم، و این دریای نور را دیدیم. آمد و نابینا رفت
. ا عالمـات بسـیار باشـدهر که باین دریای نور رسیده باشد، و درین دریای نور غرق شده باشـد، آن ر! ای درویش

با خلق عالم بیکبار بصلح باشد و بنظر شفقت و مرحمت در همه نگاه کند و مـدد و معاونـت از هـیچ کـس دریـغ 
ندارد و هیچ کس را بگمراهی و بی راهی نسـبت نکنـد، و همـه را در راه خـدای دانـد و همـه را روی در خـدای 

هـیچ . کند که چندین سال خلق را بخدای دعوت کردمیو شک نیست که این چنني است، عزیزی حکایت م. بیند
چـون بحضـرت خـدای رسـیدم جملـه . کس سخن من قبول نکرد، نومید شدم، و ترک کـردم، و روی بخـدا آوردم

  .شنودندگفتند و از خدای میقرب بودند، با خدای میخالیق رادر آن حضرت حاضر دیدم، جمله در 
شقی را سعادت بخشند، و نامستعد را مستعد کنند، و حقیقت چیزها بـر دعوت و تربیت آن نیست که ! ای درویش

مردم آشکارا گردانند، دعوت و تربیت آن است که عادتهای بد از میـان مـردم بردارنـد، و زنـدگانی کـردن و تـدبري 
دم بـا معاش بر مردم سهل و آسان کنند و مردم را با یکدیگر دوست و بر یکدیگر مشفق گرداند، وسعی کنند تا مـر

یکدیگر راست گفتار و راست کردار شوند، دعوت و تربیت ایـن اسـت کـه گفتـه شـد و بـیش ازیـن نیسـت، و امـر 
اند، گردانیدن آن چیزها میسّر نشود، یعنی آدمیان باقی هرچه با خود آورده .معروف و نهی منکر از برای این است
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ری دارنـد و بـا هـر یکـی سـعادتی و شـقاوتی هر یک صفتهای نیک و صفتهای بد دارند، و هر یـک اسـتعداد کـا
بعثت لرفع العادات اللرفع الصفات بعثت لبیان «اند، کردن چیزها میسّر نیست همراه است، و اینها را باخود آورده

اند تا زندگانی توانند کرد، و بآسانی بگذرانند، وبدانسـنت مردم بدانسنت احکام محتاج. »االحکام اللبیان الحقیقة
  .تاج نیستند، آن کس که مستعد است خود بدست آردحقایق مح
گویند کـه آن صـفت بـد فرمایند، میبد نیست، امّا قومی آن صفات نه بجای خود کار میهیچ صفتی ! ای درویش

ا چـون بعضـی نـه بجـای خـود باشـد، . است در عالم هیچ چیز بد نیست، جمله چیزها بجای خود نیک است، امـّ
  .تعاىل هیچ چیز بد نیافرید، همه نیک آفریده استپس خدای . شودنامش بد می

  در بیان یک طایفۀ دیگر از اهل وحدت
گوینـد کـه وجـود یکـی بـیش نیسـت، و آن وجـود خـدای اسـت اند، یک طایفه میبدان که اهل وحدت دو طایفه

ایـن طایفـه را و بغري از وجود خدای تعاىل وجودی دیگر نیست، و امکان ندارد که باشد و سخن تعاىل و تقدّس، 
گویند که وجـودبر دو قسـم اسـت، وجـود حقیقـی و و آن طایفۀ دیگر می. درین فصل که گذشت بشرح تقریر کردیم

خـدای هسـتی اسـت نیسـت نمـای، و عـالم . خدای وجود حقیقی دارد، وعـالم وجـود خیـاىل دارد. وجود خیاىل
بخاصیت وجود حقیقـی کـه وجـود خـدای عالم جمله بیکبار خیاىل و نمایشی است، و . نیستی است هست نمای

ه ربّ . نماید، و بحقیقت وجود نـدارد، الّـا وجـود خیـاىل و عکسـی و ظلّـیاست این چنني موجود می و الحمدللـّ
  .العالمني

  تمام شد رسالۀ دوم
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  در بیان آفرینش ارواح و اجسام رسالۀ سوم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

تقــني، و الصــلوة و الســالم علــی انبیائــه و اولیائــه خــري خلقــه و علــی آلهــم و الحمدللّــه ربّ العــالمني و العاقبــة للم
  .اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن  -کثـرهم اللّـه -امّا بعد، چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی، که جماعت درویشان
ب ارواح و در نزول و عروج ارواح بر قاعـده و باید که در آفرینش ارواح و در مراتبیچاره درخواست کردند که می

تواند رسـانید ئی جمع کنید و بیان کنید که روح انسانی کمال خود را بنهایت کماالت میقانون اهل شریعت رساله
تواند رسانید یـا کمـال او و مقام خودرا که بعد از مفارقت قالب بازگشت وی بآن خواهد بود بنهایت مقامات می

تواند کرد، و دیگـر بیـان مقام او مقدّر است، و از آنچه تقدیر رفته است بسعی و کوشش زیادت نمی است، ومقدّر 
درخواست ایشان را اجابت کردم و از خداوند تعاىل مدد و یاری خواستم تا از . کنید که تقدیر خدای خود چیست

  .انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابة جدیر. خطا و زلل نگاه دارد

  بیان سه طایفۀ آدمیان آنکه آدمی مرکب از روح و قالب است و در در بیان
که آدمیان درین عالم سفلی مسافراند از جهت آنکه روح آدمی را، کـه از جـوهر  -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان که

صـل اند، تـا کمـال خـود را حامالئکه سماوی است، از عالم علوی است، و باین عالم سفلی بطلب کمال فرستاده
کند و چون کمال خود حاصل کرد بازگشت او بجواهر مالئکه سماوی خواهد بود، و بعالم علوی خواهد پیوسـت 

توانست کرد، از جهت آنکه روح آدمی بکلیّات عالم بودف امّا بجزئیـات عـالم نبـود، و کمال بی آلت حاصل نمی
گـار دپروربه ز کلیّات و جزویات استدالل کرد، و آلتی ازین عالم سفلی بروح دادند تا بجزئیات عالَم عالِم شد، و ا

پس آدمی مرکب آمد از روح و قالـب، و روح او از عـالم علـوی اسـت و . خود را بشناخت، و آن آلت قالب است
  .قالب او از عالم سفلی است، روح او از عالم امر است و قالب او از عالم خلق است

دانند که درین عالم سفلی مسافراند، و بطلب بعضی از آدمیان نمی چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که
دانند بطلب کمال مشغول نیستند، شهوت بطن و شهوت فرج و دوستی فرزند ایشـان را و چون نمی.اندکمال آمده

عـالم  درین دانند کهاند، وبعضی از آدمیان میو این هر سه بتان عوام. فریفته است، و بخود مشغول گردانیده است
اند، امّا بطلب کمال مشغول نیستند، و دوستی آرایش ظاهر که بت صغري است، سفلی مسافراند و بطلب کمال آمده

و دوستی مال که بت کبري است، و دوستی جاه که بت اکرب است، ایشان را فریفته است، و بخود مشغول گردانیـده 
  .د و لذّات دنیا بیش ازین نیستو هر شش شاخهای دنیاان. اندبتان خواصاین هر سه . است

. چون این سه شاخ آخرین قوت گريد و غالب شود، آن سه شاخ اوّلني ضـعیف شـود و مغلـوب گـردد! ای درویش
پس بتان آدمی بحقیقت هفت آمدند، یکی دوستی نفس، و دوستی این شش چیـز دیگـر از بـرای نفـس اسـت، و 

ا اینـد و جملـه را مـیطه وی پیـدا مـیدوستی نفس بتی بغایت بزرگ است و بتان دیگـر بواسـ تـوان شکسـت، امـّ
داننـد کـه دریـن عـالم سـفلی و بعضـی از آدمیـان مـی .توان شکسـتدوستی نفس که بتی بغایت بزرگ است نمی

انـد و بتکمیـل دیگـران انـد، بعضـی کمـال حاصـل کـردهاند، و بطلب کمـال مشـغولمسافراند، و بطلب کمال آمده
انـد فمـنهم ظـالم لنفسـه و مـنهم مقتصـد ومـنهم سـابق اند و بخود مشـغولحاصل کرده اند، و بعضی کمالمشغول

  .ماننداند و بعضی بآدمی میآدمیان همني سه طایفه بیش نیستند و ازین سه طایفه بعضی آدمی. بالخريات
آن  طریقی که موصل اسـت بکمـال یـک طریـق اسـت، و! تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، ای درویش

باید که اوّل بمدرسه رونـد، و از مدرسـه بخانقـاه . طریق اوّل تحصیل است و تکرار و آخر مجاهدت و اذکار است
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  .هر که این چنني کند، شاید که بمقصد و مقصود رسد، و هر که نه چنني کند، هرگز بمقصد و مقصود نرسد. آیند
سري اىل اللّه با بهره و با نصیب باشـد و بخـدای رسـد، هر که بمدرسه نرود، و بخانقاه رود شاید که از ! ای درویش

  .امّا از سري فی اللّه بی بهره و بی نصیب گردد

  در بیان آفرینش ارواح و اجسام
در آن وقت که خواست .گویند که خدای تعاىل موجد مختار است، نه موجد بالذات استمیبدان که اهل شریعت 

چـون . گویند، و اوّل چیزی که بیافرید، جوهری بود و آن جوهر اوّل میعالم را که جواهر و اعراض است، بیافرید
خداوند تعاىل خواست که عالم ارواح و اجسام را بیافریند، بآن جـوهر اوّل نظـر کـرد، آن جـوهر اوّل بگـداخت، و 

جـوهر  آنچه زبده و خالصۀ آن جوهر بود، برسر آمد بر مثـال زبـدۀ قنـد، و آنچـه در وی و کـدورت آن. بجوش آمد
خداوند تعاىل از آن زبدۀ نـورانی مراتـب عـالم ارواح بیافریـد و ازان دروی . بود، درین نشست بر مثال دروی قند
  .ظلمانی مراتب عالم اجسام پیدا آورد

انـد اند و ازینجا گفتـهآدم و حوّا موجودات. این زبدۀنورانی آدم است، و این دروی ظلمانی حوّاست! ای درویش
  .پهلوی آدم بگرفتندکه حوّارا از 

  در بیان روح و مراتب ارواح
ل و محـرّک جسـم اسـت باالختیـار و العقـل، و روح حیـوانی  بدان که روح انسانی جوهری بسیط اسـت، و مکمـّ
ل و محـرّک جسـم اسـت  جوهر است، و مکمّل و محرّک جسم است باالختیار، و روح نباتی جوهر است و مکمـّ

بدان که روح انسانی جوهری لطیف است، و قابل . نکردی بعبارتی دیگر بگویم و اگر این عبارت را فهم. بالطبع
  .تجزی و تقسیم نیست و از عالم امر است، بلکه خود عالم امر است

چون معنی روح را دانستی، اکنون بدان که چون خداوند تعاىل خواست کـه مراتـب ارواح را بیافرینـد، بـآن زبـدۀ 
ی بگداخت و بجوش آمد، و از زبده و خالصۀ آن زبده روح خـاتم انبیـا بیافریـد، و آن زبدۀ نوران. نورانی نظر کرد

از زبده و خالصۀ آن باقی ارواح اولوالعزم بیافرید و از زبده و خالصۀ آن بـاقی ارواح رسـل بیافریـد و از زبـده و 
، و از زبده و خالصۀ آن بـاقی خالصۀ آن باقی ارواح انبیا بیافرید و از زبده و خالصۀ آن باقی ارواح اولیا بیافرید

ارواح اهل معرفت بیافرید، و از زبده و خالصۀ آن باقی ارواح زهّاد بیافرید، و از زبده و خالصـۀ آن بـاقی ارواح 
عبّــاد بیافریــد، و از زبــده و خالصــۀ آن بــاقی ارواح مؤمنــان بیافریــد و از زبــده و خالصــۀ آن بــاقی طبیعــت آتــش 

و از . آن باقی طبیعت هوا بیافرید و از زبـده و خالصـۀ آن بـاقی طبیعـت آب بیافریـد بیافرید، و از زبده و خالصۀ
  .مفردات عالم ملکوت تمام شدند. آنچه باقی ماند طبیعت خاک بیافرید و با هر روحی چندین مالیکه بیافرید

  در بیان جسم و عالم اجسام و مراتب اجسام
قسـیم اسـت، و از عـالم خلـق اسـت بلکـه خـود عـالم خلـق بدان که جسم جوهری کثیف است، و قابل تجـزّی و ت

چون معنی جسم را دانستی، اکنون بدان که چون خداوند تعاىل خواست کـه مراتـب اجسـام بیافرینـد، بـآن . است
آن دروی ظلمانی بگداخت و بجوش آمد، و از زبده و خالصـۀ آن در وی عـرش بیافریـد، . دروی ظلمانی نظر کرد
باقی کرسی بیافرید، و از زبده و خالصۀ آن باقی آسمان هفتم بیافرید، و از زبده و خالصۀ  و از زبده و خالصۀ آن

خالصـۀ آن بـاقی آن باقی آسمان ششم بیافرید، و از زبده و خالصـۀ آن بـاقی آسـمان پـنجم بیافریـد، و از زبـده و 
ده و خالصۀ آن بـاقی آسـمان دوم آسمان چهارم بیافرید، و از زبده و خالصۀ آن باقی آسمان سوم بیافرید، و از زب

بیافرید، و از زبده و خالصۀ آن باقی آسمان اوّل بیافرید، و از زبـده و خالصـۀ آن بـاقی عنصـر آتـش بیافریـد و از 
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زبده و خالصۀ آن باقی عنصر هوا بیافرید، و از زبده و خالصۀ آن باقی عنصر آب بیافریـد، و از آنچـه بـاقی مانـد 
ات عالم ملک تمام شدند، مفردات ملک و مفردات ملکـوت بیسـت و هشـت آمدنـد، مفرد. عنصر خاک بیافرید

همچنـني مفـردات حـروف تهجـی . چهارده ملک و چهارده ملکوت، و مرکّب سه آمدنـد معـدن و نبـات و حیـوان
  .بیست و هشت آمدند، و مرکب سه آمد اسم و فعل و حرف

  در بیان آنکه ارواح هر یکی جا کجا گرفتند
رواح تمام شد، و مراتب اجسام تمام گشت، آنگاه مراتب ارواح در مراتـب اجسـام هـر یکـی در هـر چون مراتب ا

عرش مقام خاتم انبیا شد، و صومعه و خلوت خانۀ وی گشـت، و کرسـی مقـام ارواح اولـوالعزم . یکی مقام گرفتند
و خلـوت خانـۀ ایشـان هفتم مقام ارواح رسل شد، و صـومعه شد، و صومعه و خلوت خانۀ ایشان گشت، و آسمان 

گشت، و آسمان ششم مقام ارواح انبیا شد، و صومعه و خلوت خانۀ ایشان گشت و آسمان پنجم مقام ارواح اولیـا 
شد، و صومعه و خلوت خانۀ ایشان گشت و آسمان چهارم مقام ارواح اهل معرفت شد و صـومعه و خلـوت خانـۀ 

معه و خلوت خانۀ ایشان گشت، و آسمان دوم مقام ارواح مقام ارواح زهّاد شد، و صو ایشان گشت، و آسمان سوم
عبّاد شد و صومعه و خلوت خانۀ ایشـان گشـت و آسـمان اوّل مقـام ارواح مؤمنـان شـد و صـومعه و خلـوت خانـۀ 

نـه مرتبـه علـوی آمدنـد، و چهـار مرتبـه سـفلی . و طبایع چهارگانه در عناصـر چهارگانـه مقـام گرفتنـد. ایشان گشت
خاک اسفل السافلني آمد و مرتبۀ عرش اعلی العلیني آمد، پس عرش اعلی العلیني اسـت، و خـاک آمدند، و مرتبۀ 

  .اسفل السافلني است
کنند، وبر مرکب قالب سوار میجمله ارواح هر یک از مقام خود باین مرتبه اسفل السافلني نزول می! ای درویش

رسـند و چـون کنند و بمقام اوّل خود میعروج می کنند، و باز ازینجاشوند و بواسطۀ قالب کمال خود حاصل می
ی ممکـن و چون دایره تمام می. بمقام اوّل خود رسیدند، عروج یک تمام شد ودایرۀ هر یک تمام گشت شود ترقـّ

ترّقی تا بدینجا بیش نیست که هر یک تا بمقام اوّل خود رسند، ارواح مؤمنان تا بآسـمان اوّل، و ارواح . ماندنمی
ا عبّاد تا  بآسمان دوم و ارواح زهّاد تا بآسمان سوم، همچنني هر نه مرتبه هر یک بمقام اوّل خود عـروج کننـد، امـّ

در . از مقام اوّل خود در نتوانند گذشت در راه ماندن ممکن است، امّا از مقام اوّل خود درگذشـنت ممکـن نیسـت
ند، بازگشت وی تا بآسمان اوّل خواهـد بـود، راه ماندن عبارت ازان است که روح هر که در مقام ایمان مفارقت ک

و روح هر که در مقام عبادت مفارقت کند، بازگشت وی تا بآسمان دوم خواهد بود، و در جمله مقامـات همچنـني 
هر یک در هر مقامی که مفارقت کنند، بازگشت ایشان باهل این مقام باشد، اگرچه از مقـام بـاالتر نـزول . دانمی

و آنکه بمقام ایمان نرسـید، . عظیم باشد که کسی بمقام اوّل خود نتواند رسید و در راه بماند کرده باشند، و حیفی
بازگشت وی بآسمان نخواهد بود، از هر کدام مرتبه که نزول کرده باشد، از جهت آنکـه عمـر ضـایع کـرده اسـت و 

التفتح لهم ابـواب السـماء و الیـدخلون انّ الذین کذّبوا بآیاتنا و استکربوا عنها «سخن انبیاء و اولیا نشنوده است 
  .»الجنّة حتّی یلج الجمل فی سمّ الخیاط

آدمیان که تصدیق انبیاء نکردند، اگرچه صورت آدمیان دارند معنی آدمیان ندارند، از حسـاب بهـایم! ای درویش
بهـا ولهـم اعـني ال  لقـد ذرءنـا لجهـنّم کثـرياً مـن الجـنّ واالنـس لهـم قلـوب الیفقهـون«اند، بلکه از بهایم فروتر، 

و بهایم را بعالم علـوی . »هم اضلّ اولئک هم الغافلون یبصرون بها و لهم آذان الیسمعون بها اولئک کاالنعام بل
راه نیست از جهت آنکه عالم علوی صومعه و خلوت خانۀ پاکان است، جای مالئکه و اهل تقوی است، بی علم 

اند، در زیر فلک قمر بمانند، از هر ن طایفه که بدرجه ایمان نرسیدهپس ارواح ای. و تقوی بعالم علوی نتوان رسید
  .کدام مرتبه نزول کرده باشند
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خدای تعاىل جملۀ ارواح را در عالم در اصل فطرت پاک و مطهّر آفریده است، امّا چون باین عـالم ! ای درویش
کّل مولود یولـد علـی فطرتـه فـابواه «. باین عالم فریفته شدند، و در راه بماندندسفلی بطلب کمال آمدند، بعضی 

تواننـد گذشـت ایـن و اگر کسی سؤال کند که چون ارواح از مقام اوّل خود درنمـی. »یهودانه و ینصّرانه و یمجسانه
دانسـتند، مـیبدان که ارواح چون باین عالم سفلی نـزول نکـرده بودنـد، آنچـه مـی.نزول و عروج را فایده چیست

توانستند کرد، و بکلّیت عالَم عالِم بودند امّا بجزؤیـات و اکتساب علوم و اقتباس انوار نمیدانستند، ترقی نداشتند 
چون باین عالم سفلی نزول کردند، بر مرکب قالب سوار شـدند، بواسـطۀ قالـب ترقـی دارنـد، و . عالَم عالِم نبودند

ند و از کلیّات و جزؤیات عـالَم اسـتدالل توانستند کرد، و بجزؤیات عالَم عالِم شداکتساب علوم و اقتباس انوار می
  .و پروردگار خود را شناختند. کردند

پـس . کنند، کمال دارنـدآمدند، و اکنون چون عروج میکردند، بطلب کمال میارواح چون نزول می! ای درویش
مـال معلـوم و در عروج و نزول فواید بسیار باشد، امّا کمال هر یک معلوم است، و مقام هر یک معلوم اسـت، از ک

تر ازین دانم که تمام فهم نکردی، روشنچنني می. »مقام معلومله و ما منّا اال «مقام معلوم خود در نتواند گذشت، 
  .بگویم

  در بیان مقام معلوم
و دین حنیف و دین قیم این است، و فطرة  .اند، نه کسبیگویند که این هر نه مرتبه عطائیبدان که اهل شریعت می

است، هر یک را چنان که آفریدنـد آفریدنـد، در  جملۀ آدمیان را بر آن فطرة آفریده است، این مراتب ارواح اللّه که
فاقم وجهک للدّین حنیفاً فطرة اللّه الّتی فطر النـاس علیهـا التبـدیل لخلـق اللّـه ذلـک «خلق خدای تبدیل نیست 

  .»الدّین القیم
. ودندی، هر کس که کسب زیادت کردی، مقام او عـالیرت شـدیاگر چنان بودی که این مراتب کسبی ب! ای درویش

ا ایـن عارف بکسب بمقام وىل رسیدی، و وىل بکسب بمقام نبی رسید، و در جمله مقامات همچنـني مـی دان، امـّ
  .اندجمله کسبی نیستند، عطائی

معلـوم خـود در نمـی اینچنني که مراتب ارواح را دانستی که هر یک را مقام معلوم اسـت، و از مقـام! ای درویش
هر یک را مقامی و مقداری معلوم است و از آن در نتواند . دانتواند گذشت، اقوال و افعال ایشان را همچنني می

یعنی هر روحی که بـاین عـالم آیـد و بـر مرکـب قالـب سـوار شـود او را حـدّی » وکّل شیء عنده بمقدار«گذشت 
د و چند نفس زند، و چه خورد، و چنـد خـورد، و چـه گویـد و پیداست و مقامی معلوم است که چند در قالب باش

و علم خدای تعاىل . دانچند گوید، و چه کند، و چند کند، و چه آموزد و چند آموزد، و در جملۀ کارها همچنني می
وانّ اللّـه قـد «در ازل باین جمله محیط است، یعنی خـدای تعـاىل در ازل بکلّیـات و جزؤیـات عـالَم عـالِم اسـت 

  .»ط بکلّ شیءاحا

  در بیان تقدیر خدای
کان اللّـه ولـم یکـن معـه شـیء ثـمّ کتـب فـی الـذکر کـّل «بدان که خدای تعاىل در ازل بود، و هیچ چیز دیگر نبود 

که آن وقت که خواست، آن چنان که در ازل دانسـته . خدای تعاىل و علم خدای تعاىل ازىل و ابدی است. »شیء
ملـک عبـارت . پس خدا اوّل ندارد، و عالم ملک و ملکوت اوّل دارد. بیافرید بود، عالم ملک و عالم ملکوت را

از عالم اجسام است، و ملکوت عبارت از عالم ارواح است، و جربوت عبارت از ذات و صفات خداست، یعنـی 
ملک عالم محسوسات اسـت، و ملکـوت عـالم معقـوالت اسـت، و جـربوت آفریـدگار ملـک و ملکـوت اسـت، و 
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  .اندین منزل این چنني تفسري کردهجربوت را در
گویند که خدای تعاىل در ازل ذات و صفات همـه چیـز چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که بعضی می

و ایـن طایفـه اهـل . این است معنی تقـدیر خـدا یعنـی علـم او تقـدیر اوسـت. را و مقدار همه چیز را دانسته است
ای تعاىل در ازل ذات و صفات همه چیز را و مقدار همه چیز را دانسته است گویند که خدو بعضی می. اندشیعت

  .اندو این طایفه اهل سنّت. این است معنی تقدیر خدای، یعنی علم و ارادت او تقدیر اوست. و خواسته است
در ظاهر شریعت حکم خدا و قضای خدا و قدر خدا و تقدیر خدا بیـک معنـی اسـت و ازیـن جملـه ! ای درویش

اگـر علـم و ارادت او تقـدیر اوسـت، و علـم و . خواهنـدخواهند، و بعضی علـم و ارادت او مـیعضی علم او میب
ارادت او بجملۀ اشیا محیط است بکلیّات و جزؤیات عالم، پس جملۀ اشیا بتقـدیر او باشـد، وردّ تقـدیر او بهـیچ 

هم ال مانع لمـا اعطیـت و لال«: خوانندو میو علما و مشایخ این دعا را بسیار خواندند . وجه ممکن نیست و نبود
ال معطی لما منعت، و الهادی لمن اضللت و المضلّ لمن هدیت، و ال رادّ لما قضـیت، و الینفـع ذا الجـدّ منـک 

  .»الجّد
اگر علم او تقدیر اوست برین تقدیر جملۀ آدمیـان در اقـوال و احـوال و در همـه چیـز مختـار باشـند، ! ای درویش

ین تقـدیر راگر علم و ارادت او تقدیر اوست، ب. خورند و هرچه خواهند گویند و هر چه خواهند کنندهرچه خواهند 
جملۀ آدمیان در اقوال و احوال و در همه چیز مجبور باشند، آن خورند و آن گویند و آن کنند که خدا خواسته باشد 

  .مانع اختیار آدمیان باشداز جهت آن که علم خدا مانع اختیار آدمیان نباشد، امّا ارادت خدای 

  در بیان گذشنت صراط
آرند که صراط چیزی است که ماند، از جهت آن که میبدان که این نزول و عروج روح انسانی بگذشنت صراط می

باید رفـت، و تر و از شمشري تیزتر است، و برین صراط مدتی بزیر میبر روی دوزخ کشیده است، و از موی باریک
وبعضی برین صـراط زود وآسـان بگذرنـد، و هـیچ زحمتـی . باید رفتاید رفت و مدّتی بباال میبمدّتی راست می
و بعضـی نتواننـد . بعضی افتان و خیزان بگذرند، و زحمت بسیار بدیشان رسد، امّا بعاقبت بگذرند. بدیشان نرسد

الم طبیعـت بـدوزخ مـینزول و عروج روح انسانی نیز همچنني است، از جهت آنکه ع. گذشت، و در دوزخ افتند
آیند، و باید گذشت، پس ارواح مدّتی بزیر میباید آمد و از عالم طبیعت میماند، و ارواح را باین عالم طبیعت می

گذرنـد، و هـیچ زحمتـی و بعضـی از عـالم طبیعـت زود و آسـان مـی .رونـدآیند، و مدّتی بباال میمدّتی راست می
ا بعاقبـت مـیگذرند، و زحمت بسـیار بدیشـان مـین میرسد، وبعضی افتان و خیزابدیشان نمی گذرنـد و رسـد امـّ
و ایـن صـراط از مـوی . تواننـد پیوسـتماننـد و بعـالم علـوی نمـیتوانند گذشت و در عالم طبیعت میبعضی نمی

باریکرت است، و از شمشري تیزتر است، از جهت آنکه در جمله کارها وسط صـراط مسـتقیم اسـت، و وسـط طریـق 
ت، و طرف افراط و طرف تفریط عالم طبیعت اسـت کـه دوزخ اسـت، و وسـط از مـوی بـاریکرت اسـت و عقل اس

  .وسط را نگاه داشنت، و بر وسط رفنت از شمشري تیزتر است

  در بیان آنکه هر چیز که در دنیا و آخرت است در آدمی است
آدمی نسخه و نمودار دنیا و آخرت بدان که هر چیز که در دنیا و آخرت موجود است در آدمی هم موجود است، و 

  .است
. شمار اسـتروح انسانی را نسبت بآمدن و رفنت و نسبت بنادانی و دانائی احوال بسیار و اسامی بی! ای درویش

چـون نـزول افـول نـور . کنـد طلـوع نـور اسـتکند، افول نور است، و چون عروج مـیروح انسانی چون نزول می
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و دیگـر . شد، و چون عروج طلوع نور است پس عروج روح انسانی روز بوداست، پس نزول روح انسانی شب با
آنکه در وقت نزول چیزها در روح انسانی مقدر است و جمله پوشیده و ناپیدا است، پس نزول روح انسانی شـب 
هر قدر باشد و چون در وقت عروج هرچیز که در روح انسانی مقدر بودند، و پوشیده و ناپیدا بودنـد، آن جملـه ظـا

و چون افول نور در جسم است، و عـروج نـور از . شدند و آشکارا گشتند، پس عروج روح انسانی روز قیامت بود
جسم است، پس جسم آدمی هم مغرب و هم مشرق باشد، و روح انسانی ذوالقـرنني اسـت، یـک شـاخ وی نـزول 

دید که در چشـمۀ گـرم غـروب و این ذوالقرنني چون بمغرب رسید، آفتاب را . است و یک شاخ دیگر عروج است
و ایـن چشـمۀ گـرم جسـم . »ةُ و وجد عندها قوماًئحتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عني حم«کند می

  .آدمی است
باشـد کند و در وی میجسم آدمی تا گرم است، و حرارت غریزی دارد، آفتاب روح در وی نزول می! ای درویش

پـس . کنـدشود، آفتاب روح از وی عروج میچون سرد می. ی در وی نماندتا آنگاه که سرد شود، و حرارت غریز
کند و این ذوالقرنني در مغرب قومی را بیافـت کند، و از چشمۀ سرد عروج میآفتاب روح در چشمۀ گرم نزول می

ی نصیب که بغایت ضعیف، و ناتوان و بغایت نادان و بی خرب بودند، در تاریکی مانده و از روشنائی بی بهره و ب
و چون بمشرق رسید، قومی را دید که بغایت قوی و توانا، و بغایت دانا و با خرب بودنـد، از تـاریکی بـريون . بودند

  .»حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سرتاً«آمده، و بروشنائی رسیده 
مشرق دید، جملـه صـفات روحـانی و صـفات جسـمانی آن قوم که در مغرب یافت، و این قوم که در ! ای درویش
چـون . جهـان تاریـک جسـم اسـت، و آب حیـوة علـم اسـت. گویند که ذوالقرنني بجهان تاریـک رفـتبودند و می

مغرب و مشرق را دانستی، اکنون بدان که مغرب سدّی است، و مشرق هم سدّی است، و میان مشرق و مغرب بني 
مل است تمام عمر را و در میان این دو سّد قومی را یافت و آن قوم از یـاجوج و دّین مشتسو بني ال. دّین استسال

کنند و در خرابی اند که فساد میاند و شهوت و غضبماجوج شکایت کردند و یاجوج و ماجوج شهوت و غضب
رنني بـا ذوالق. و آن قوم که از یاجوج و ماجوج شکایت کردند، صفات روحانی و قوتهای عقلی بودند. کوشندمی

ونی زبـر تـآ«گویند که شما مرا یاری دهید بقوّت، تا من میـان شـما و یـاجوج و مـاجوج سـدّی پیـدا کـنم اینان می
و اگـر یـن عبـارت را فهـم . حدید عبارت از سختی و راستی و ثبـات اسـت، و قهـر و منـع نفـس اسـت. »الحدید

   .نکردی بعبارتی دیگر بگویم
ت دانا، ظاهر و باطن وی راسـت باهدات پیش گريد با مرد دانا، و در صحهرکه طریق ریاضات و مج! ای درویش

شود، و راست یعنی ظاهر همچون باطن پاک باطن سالک راست شد، کار سالک تمام گشت،  چون ظاهر و. شود
حتی اذا ساوی بني الصدفني «. تواند شدگردد، باطن قابل نور نمیشود و پاک نمیگردد، که تا ظاهر راست نمی

چون ظاهر و باطن راسـت شـد، آنگـاه دانـا نفـع علـم و معرفـت . اندظاهر و باطن، آدمی دو صدف. »نفخواأال ق
چون سالک دانا شد و عارف گشت، آن علـم و معرفـت سـالک بمثابـت . کند، تا سالک دانا شود و عارف گردد

خاسـتند، نیسـت طبیعـت بـر مـیهای باطل را که از یاجوج و مـاجوج آتش باشد، جمله خیاالت فاسد را و اندیشه
  .گرداند، و سالک را پاک و صافی کند

حتـی اذا سـاوی «علم است  خ، و این نف»ت فیه من روحیخیته و نففاذا سّو«روح بود  خدر اول نف! ای درویش
روح اسـت، و  خاست از اول عمر تا بآخر عمـر یکـی نفـ خچهار نف» وا حتی اذا جعله ناراخبني الصدفني قال انف

ی است تا اوصـاف حمیـده و اخـالق خی است تا اوصاف ذمیمه و اخالق ناپسندیده بمريند، و یکی نفخفیکی ن
و نفخ فی الصور فصعق من فی السموات و مـن فـی االرض اال مـن شـاء اللّـه ثـمّ نفـخ فیـه «پسندیده زنده شود، 

شـود و از قالـب جـدا مـی و یکـی نفحـی اسـت کـه روح» اُخری فاذا هم قیام ینظرون و اشرقت االرض بنور ربّها
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ه . »هذا رحمة من ربی فاذا جاء وعد ربّی جعله دکّاء و کان وعد ربّی حقاً«قال . گرددقالب خراب می و الحمدللـّ
  .ربّ العالمني

  تمام شد رسالۀ سوم
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  در بیان مبداء و معاد بر قانون اهل حکمت رسالۀ چهارم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

و الســالم علــی انبیائــه و اولیائــه خــري خلقــه و علــی آلهــم و العاقبــة للمتّقــني، و الصــلوة  الحمدللّــه رب العــالمني و
  .اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن  -کثّرهم اللّـه -اما بعد، چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقراء، عزیز بن محمّد النسفی، که جماعت درویشان
ئـی جمـع کنیـد، در معاد بر قاعده و قانون اهـل حکمـت رسـاله باید که در مبداء وبیچاره در خواست کردند که می

ه علـی مـا «خواست ایشان را اجابت کردم و از خداوند تعاىل مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد  انـّ
  .»یشاء قدیر و باالجابة جدیر

  در بیان مبداء
اگر نباشد، آن واجب . یا او را اوّل باشد یا نباشد خاىل نباشد،بدان، اعزّک اللّه فی الدارین، که وجود از دو حال 

و واجب الوجود لذاته خدای عالم اسـت تعـاىل و . الوجود لذاته است، و اگر باشد، آن ممکن الوجود لذاته است
و این واجب الوجود لذاتـه کـه خـدای عـالم اسـت، بـه نزدیـک . تقدّس، و ممکن الوجود لذاته عالم خدای است

عقل اول از ذات او صادر شد، چنانکه شعاع آفتاب از . لذات است، نه موجد مختار استاهل حکمت موجب با
  .پس تا وجود علّت باشد وجود معلول هم باشد. قرص آفتاب، و چنانکه وجود معلول از وجود علّت

گوینـد کـه از ذات بـاری تعـاىل و تقـدّس یـک چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که اهـل حکمـت مـی
. و عقل جوهری بسیط است و قابل تجزی و تقسیم نیسـت. وهر بیش صادر نشد و نام آن جوهر عقل اوّل استج

باقی آبا و امّهـات از عقـل . پس از باری تعاىل که احد حقیقی است احد حقیقی صادر شد، و آن عقل اوّل است
و اعتبارات کثرت پیدا آمد، یعنـی اوّل صادر شدند، ازجهت آنکه درین عقل اوّل که احد حقیقی است، باضافات 

نظر بذات عقل و نظر بعلّت عقل، و نظر برابطۀ که میان علّت و معلول است، باین سه نظر در عقل اوّل سه اعتبار 
همچنـني از هـر عقلـی عقلـی و  .پیدا آمد، و بهر اعتباری از عقل اوّل چیزی صـادر شـد، عقلـی و نفسـی و فلکـی

آنگاه در زیر فلک قمـر . نه فلک پیدا آمدند نه نفس و بعد از عقل اول نه عقل وشد، تا نفسی و فلکی صادر می
باز عنصر هوا و طبیعت هوا پیدا آمدند، باز عنصر آب و طبیعت آب پیـدا . عنصر آتش، و طبیعت آتشی پیدا آمدند

چهـارده مرتبـه  .آمدند، باز عنصر خاک و طبیعت خاک پیدا آمدند، آبا و امّهات تمام شـدند و نـزول تمـام گشـت
  .نزول کرد، و عروج در مقابلۀ نزول خواهد بود؛ پس چهارده مرتبه عروج باشد تا دایره تمام شود

این تقدّم که گفته شد بعضی را بر بعضی نه تقدّم زمانی است از جهت آنکه تقدّم بچند گونـه باشـد، ! ای درویش
تقدّم این مراتب از روی . تبت و تقدّم از روی علّت بودتقدّم از روی زمان و تقدّم از روی مکان و تقدّم از روی ر

رتبت و از روی علّت است، از جهت آنکه این مراتب یعنی آبا و امّهات جمله در یک طرفة العـني، بلکـه کمـرت از 
سه  آیند و موالیدیک طرفة العني از عقل اوّل صادر شدند آنگاه موالید سه گانه ازین آبا و امّهات پیدا آمدند و می

  .اند و انسان یک نوع است از انواع حیوانگانه معدن و نبات و حیوان
چون در آخر همه انسان پیدا آمد، معلوم شد که انسان میوۀ درخت موجـودات اسـت، و چـون انسـان ! ای درویش

وّل بعقل رسید تمام شد، معلوم شد که تخم درخت موجودات عقل بوده است که هر چیز که در آخـر پیـدا آمـد در ا
پـس عقـل . و چون انسان بعقل رسید، دایره تمام شد که دایره چون باوّل خـود رسـید، تمـام شـد. همان بوده باشد

اوّل، هم آغاز است و هم انجام، نسبت بآمدن آغاز است و نسبت به بازگشـنت انجـام اسـت، نسـبت بآمـدن مبـداء 
  .است ة، و نسبت به بازگشنت یوم القیامنسبت بآمدن لیلة القدر است. است، و نسبت به بازگشنت معاد است
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ت مخلوقـات، و آدم موجـودات اسـت، و بصـفات و ! ای درویش عقل اوّل قلم خدای و رسول اللّه اسـت ، و علـّ
هیچ یـک از عقـول و . اند که خدای تعاىل آدم را بر صورت خود آفریدهو ازینجا گفته. اخالق خدای آراسته است

عقـل اوّل . توانند کرد، اال عقل اوّل، که اعلم و اشرف عقول اسـتیض قبول نمینفوس از باری تعاىل و تقدّس ف
گرينـد، و هر یـک از عقـول از بـاالی خـود مـی. دهدکند و بفرود خود میاز باری تعاىل و تقدّس فیض قبول می

گـريد، و نمـی دهدواجب الوجود می. دهندگريند و میدهند، هر یک ید اخذ و ید اعطا دارند، میبفرود خود می
  .از جهت آنکه باال ندارد و تنزیه و تقدیس و علم و حکمت ذاتی دارد

انـد و جملـه علـم و طهـارت دارنـد، و هـر کـدام کـه عقول و نفوس عالم علوی جمله شریف و لطیف! ای درویش
در افالک نیز و . باالتر است، و بعقل اوّل نزدیکرت است، شریفرت و لطیفرت است، و علم و طهارت وی بیشرت است

نـزول هـر  در. دان، هر فلک که باالتر است، و بفلک االفالک نزدیکرت است، شریفرت و لطیفـرت اسـتهمچنني می
کدام مرتبه که بمبداء نزدیکرت است، شریفرت و لطیفرت است، و در عروج هـر کـدام مرتبـه کـه ازمبـداء دورتـر اسـت، 

و اگـر چنـني . ت به بـن نشـیند، و در عـروج صـافی بـر سـرآیدلطیفرت و شریفرت است، از جهت آنکه در نزول کدور
گردند، و در مرکبـات هـر چنـد از مبـداء دورتـر تر میشوند، خسیسگویند که در بسایط هر چند از مبداء دورتر می

  .گردند، هم راست باشدشوند شریفرت میمی
خـدای اسـت، بـاز عقـل، بـاز نفـس، بـاز بـدان کـه اوّل . تر ازیـن بگـویمدانم که تمام فهم نکردی، روشنچنني می
چون نزول برین وجـه آمـد، و عـروج در مقابلـۀ نـزول باشـد، پـس در عـروج اوّل طبیعـت . نزول تمام شد. طبیعت

معلوم شـدکه هـر چـه در نـزول اوّل، در عـروج آخـر اسـت، و . عروج تمام شد. باشد، باز نفس، باز عقل، باز خدا
  .ست، و در عروج آخر شریفرت استمعلوم شد که در نزول اوّل شریفرت ا

. انـدباز عقل است، و حکما و علمـا مظـاهر عقـل. انداوّل خدای است، و انبیا و اولیا مظاهر خدای! ای درویش
. انـدباز طبیعت است، و عوام و صحرا نشینان مظاهر طبیعـت. اندباز نفس است، و سالطني و ملوک مظاهر نفس

ون عقل در مرتبۀ دوم افتاد، دو قسم آمد و چون نفس در مرتبۀ سوم، افتاده سه و چ. چون اوّل خدا بود، یکی آمد
تلـک عشـرة «یکـی و دو و سـه و چهـار ده باشـد . و چون طبیعت در مرتبۀ چهارم افتاد، چهار قسم آمد. آمدقسم 
  این است مراتب ملک و ملکوت و جربوتو. »کاملة

م محسـوس اسـت، و ملکـوت عـالم معقـول اسـت، و بنزدیک اهل شریعت و اهل حکمت ملک عال! ای درویش
و به نزدیک اهل وحدت ملک . جربوت ذات و صفات واجب الوجود است، که خدای عالم است تعاىل وتقدّس

  .اند، و جربوت عالم اجمال استاند، و ملکوت معقوالتمحسوسات

  در بیان عقول و نفوس عالم سفلی
قول و نفوس عالم سفلی عقل عاشر است، که عقل فلک قمر است، گویند که مبداء عبدان که بعضی از حکما می

اند که عقول عالم علوی امّا بیشرت حکما بر آن. ب الصوّر اوستهو عقل فعّال نام اوست، و مدّبر عالم سفلی، و وا
 و ازین جهـت اسـت کـه تفـاوت بسـیار اسـت میـان. انداند، و هر ده مبادی عقول و نفوس عالم سفلیهر ده فعّال

و . شود، هرگز برابر نباشد با آنکه از نفس فلک شمس فایض شـودنفسی که از نفس فلک قمر فایض می. آدمیان
  .نفسی که از فلک شمس فایض شود عاىل همّت باشد، و نفسی که از فلک قمر فایض شود خسیس همّت بود

ت دیگـر هـم هسـت، و آن و از جهـ. آدمیان ازین جهت اسـت کـه گفتـه شـد، یعنـی از مبـادیتفاوت ! ای درویش
ست، سعادت، و شقاوت و زیرکی و بالدت و بخل و سخاوت و دیانـت و خیانـت و همّـت اخاصیّت ازمنۀ اربعه 

عاىل و خساست و درویشی و توانگری و عـزّت و خـواری و درازی عمـر و کوتـاهی عمـر و ماننـد ایـن جملـه اثـر 
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  .مبادی، و خاصیت ازمنۀ اربعه است
. اند، بدادۀ خدای قناعت کن و راضی وتسلیم شوی که کار آدمی پیش از آمدن وی ساختهچون دانست! ای درویش

بایـد سـاخت، از جهـت آنکـه درویشـی و باید ساخت، و توانگر را با تـوانگری هـم مـیدرویش را با درویشی می
که بخیـل آفریـده طلبد تا خرج کند، و آن رااند میتوانگری هر دو سبب عذاب آدمی است، آن را که سخی آفریده

پندارد که توانگر در راحت و آسایش است، و تـوانگر درویش می. اندطلبد تا نگاه دارد، وهر دو در عذاباند می
  .پندارد که درویش در راحت و آسایش استمی

  .بیقني بدان که در دنیا خوشی نیست! ای درویش

  در بیان معاد
لب، اگر کمال حاصل کرده اسـت، بعقـول و نفـوس عـالم علـوی بدان که بازگشت نفس انسانی بعد از مفارقت قا

خواهد بود، و اگر کمال حاصل نکـرده اسـت، در زیـر فلـک قمـر کـه دوزخ اسـت بمانـد، بعضـی مـدّتی و بعضـی 
  .و کمال نفس انسانی مناسبت است با عقول و نفوس عالم علوی. ابداآلباد

دارند و دایم در اکتساب علوم و اقتباس انواراند، و عقول و نفوس عالم علوی جمله علم و طهارت ! ای درویش
پس کار آدمی است که دایم در اکتساب علوم و اقتباس انوار باشد و علـم و طهـارت . علم و طهارت حاصل کنند

چـون نفـس وی مفارقـت کنـد ازیـن . حاصل کند و هر که مناسبت حاصل کرد، استعداد شفاعت او را حاصل شـد
بـا هـر کـدام کـه مناسـبت حاصـل . م علوی او را بخود کشند، و معنی شفاعت این اسـتقالب، عقول و نفوس عال

وی باشـد، و اگـر بـا ه کرده باشد، بازگشت وی بآن بود، اگر با نفس فلک قمر حاصل کرده بود، بازگشـت وی بـ
چنـني چون اوّل و آخـر را دانسـتی، بـاقی را هم. وی باشده نفس فلک االفالک حاصل کرده بود، بازگشت وی ب

و نفوس انسانی چون بعالم علوی رسیدند، از مرکبان فانی خالص یافتند و بر مرکبان باقی سـوار شـدند،  .دانمی
و ابداآلباد برین مرکبان سوار خواهند بود، و هر یک بقدر مقام خود در لذّت و راحت خواهنـد بـود، و مقـام هـر 

شود، یعنی نه چنـان تر میکند، مقام وی عاىلمی هر که علم و طهارت زیادت. یک جزاء علم و طهارت وی است
است که اهل شریعت گفتند که هر یک را مقام معلوم است، چون بمقام معلوم خود رسـیدند دائـرۀ هـر یـک تمـام 

ماند و این خالف بنـا بـرآن اسـت کـه بنزدیـک اهـل شـریعت ارواح شد، و چون دایره تمام شد، ترقی ممکن نمی
وجود بودند، هر یک در مقام معلـوم، و چـون از آن مقـام معلـوم بـاین عـالم سـفلی نـزول آدمیان پیش از اجساد م

کردند و بر مرکب قالب سوار شدند و کمال حاصل کردند باز چون عروج کنند هر یک تـا بمقـام اوّل خـود بـیش 
موجـود شـدند  امّا به نزدیک اهل حکمت نفوس آدمیان پیش از اجساد موجود نبودند با جسد. عروج نتوانند کرد

کنند و گفته شد که مقام هر یک جـزاء علـم پس نفوس را مقام معلوم نبوده باشد، نفوس مقام خود اکنون پیدا می
  .گرداندتر میکند، مقام خود را عاىلو طهارت وی است، هر که علم و طهارت بیشرت کسب می

الفالک حاصل کنـد، علـم و طهـارت را هر که نفس خود را بجائی رساند که مناسبت با نفس فلک ا! ای درویش
مـن «ر وی شـد، و رسـول بارگـاه وی گشـت اعقل اوّل پیغام گـذ. بنهایت رسانید، و بنهایت مقامات انسانی رسید

درین مقام است که گاه بواسطۀ عقل اوّل با حـقّ . »الملک الحّی الذی الیموت اىل الملک الحّی الذی الیموت
و چون از قالب مفارقـت کنـد، . بی واسطۀ عقل اوّل با حقّ گوید و از حقّ شنودسخن گوید و از حق بشنود، و گاه 

و این بهشت خاصّ  .ابد اآلباد در جوار حضرت ربّ العالمني خرّم و شادان باشد، و از مقرّبان حضرت وی باشد
تبـۀ بـاقی ایـن هشـت مر. و هر که درین بهشت است، در لـذّت و راحـت مطلـق اسـت. است، و جای کامالن است

که در این درجات باشند، در لذّت و راحت مطلق نباشند، و در الـم و رنـج مطلـق اند، و آنها دیگر درجات بهشت
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ئی از درجات بهشت رسیده بودنـد، در لـّذت و راحـت ازین وجه که از دوزخ گذشته باشند و به درجه: هم نباشند
اند، در ز جوار حضرت ذوالجالل بی بهره و بی نصیباند، و اباشند، و ازین وجه که از قرب ربّ العالمني محروم

اگـر عـذاب از جهـت . انـدآتش فراق باشند و ابداآلباد درین آتش فراق بمانند و این هشت بهشت جای ناقصـان
ام ازان  نقصان علم باشد، هرگز ازان عذاب خالص نیابند و اگر عذاب از جهت نقصـان طهـارت بـود، بمـرور ایـّ

  .عذاب خالص یابد
و سـاده پـاک . نفس انسانی بعد از مفارقت از شش حال بريون نباشد یا سـاده باشـد، یـا غـري سـاده! درویشای 

یـن نفـوس حـال هـر یـک از. و غري ساده کامل باشـد یـا نـاقص. باشد یا ناپاک، و غري ساده پاک باشد یا ناپاک
  .ششگانه بر تفاوت خواهد بود بعداز مفارقت قالب

  بعد از مفارقت قالبدر بیان حال نفوس انسانی 
سانی که علم و طهارت حاصل نکردنـد، و بعـد از مفارقـت قالـب در زیـر فلـک قمـر ماندنـد، و انبدان که نفوس 

گویند که هر یکی ازین نفوس باز بقالب دیگـر پیوندنـد، تـا در بعالم علوی نتوانستند پیوست، بعضی از حکما می
آن صـفت حشـر شـوند، و آن صـورت یـا صـورت آدمیـان وقت مفارقت کدام صفت بروی غالب باشد، درصورت 

و دران صورت بقدر معصیت عذاب کشند و بقـدر . باشد یا صورت حیوانات یا صورت نباتات، یا صورت معادن
روند تا بمعادن رسند و این فرو رفنت را مسـخ گردند، و بمراتب فرو میجنایت قصاص یابند و از قالب بقالب می

روند و برمیهم چنني فرو می. گویندآیند، تا به انسان رسند و این برآمدن را نسخ میبرمی گویند و باز بمراتبمی
کلّمـا «آیند تا آنگاه که بقدر معصیت عذاب کشند، و بقدر جنایت قصاص یابند، و علـم و طهـارت حاصـل کننـد 

لم و طهارت حاصل کردنـد، و چون ع» نضجت جلود هم بدّلنا هم جلوداً غريها لیذوقوا العذاب بما کانو یکسبون
و بعضـی دیگـر از  .ل تناسـخ اسـتهـو ایـن سـخن ا. بعداز مفارقت قالب بعالم علوی پیوندند، چنانکه گفته شـد

گویند که این نفوس باز بقالبی دیگر نتوانند پیوست از جهت آنکه هر قالبی که باشـد، او را البّتـه نفسـی حکما می
گوینـد کـه و بعضی می .همچنان بی قالب همیشه در زیر فلک قمر بمانند بود و یک قالب را دونفس نتوانند بود،

شـوند و بـر آینـد و مصـور مـیخواهند، برمـیاند، و بهر صورتی که میاند که در زیر فلک قمر ماندهجن این نفوس
دم بـا گویند که جن را وجود نیست، ایـن چنـني کـه مـرو بعضی هم از حکما می .گردندخواهند ظاهر میهرکه می

اند که در صحرا و کوه نشینند، و دانـا را ندیـده باشـند، و سـخن دانـا گویند که جّن آدمیانیاند، میخود تصور کرده
کردن است یا پوشیده شدن، و عقـل معنی جن پوشیده . نشنوده بودند، از حساب بهایم باشند، بلکه از بهایم فروتر

گویند که جـّن وجـود دارنـد بغـري و اهل شریعت می .گویندون میایشان پوشیده است و دیوانه را بهمني معنی مجن
چنانکه آدمیان پدر و مادر دارنـد، و آن آدم و حوّاسـت، . جّن نوعی دیگر است، و آدمی نوعی دیگر. وجود آدمی

و خـدای تعـاىل آدم را از خـاک آفریـد، و مـارج را از آتـش . جن هم پدر و مادر دارند و آن مارج و مارجه اسـت
  .»ق الجانّ من مارج من نارخل«

رسالۀ اول رادر سنۀ سـتني و سـتمایة در شـهر . این چهار رساله را در چهار والیت جمع کردم ونوشتم! ای درویش
قـدّس اللّـه روحـه  -بخارا، و رسالۀ دوم را در خراسان در بحرآباد بر سر تربت شـیخ المشـایخ سـعد الـدین حمـوی

ر شهر کرمان جمع کردم و رساله چهـارم را در شـهر شـرياز بـر سـر تربـت شـیخ جمع کردم، و رسالۀ سوم راد -العزیز
  .در سنۀ ثمانني و ستمایة جمع کردم -قدّس اللّه روحه العزیز -المشایخ ابوعبداللّه حفیف
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  در بیان نصیحت
و در این بیچاره در عالم سـفر بسـیار کـرد، و نیـز بزرگـان بسـیار دریافـت از علمـا و حکمـاو مشـایخ، ! ای درویش

خدمت هر یکی مدّتها مدید بودم و هر چه فرمودند کـردم از تحصـیل و تکـرار، و از مجاهـدات و اذکـار، و فوایـد 
بسیار ازایشان بمن رسید، و چشم اندرون من بملک و ملکوت و جربوت گشاده شد و میدان فکر من فراخ گشـت 

  .و علما را که فنون علم داشتند، دوست گرفتم
و . داردفن علم دارد، میدان فکر وی تنگ است، و علما را که فنون علم دارند دشمن مـی هرکه یک! ای درویش

و . داردهر که از فنون علم با نصیب است، میدان فکر وی فراخ است، و علما را که فنون علوم دارنـد دوسـت مـی
حکماسـت در بیـان رسـالۀ چهـارم زبـده و خالصـۀ سـخن . از سخنان ایشان آنچه زبده و خالصه بود، جمع کـردم

مبداء و معاد، و رسالۀ سوم زبده و خالصۀ سخن علماست در بیان نزول و عروج روح انسانی، و رسالۀ دوم زبـده 
در بیان توحید، و رسالۀ اوّل سخن این بیچاره است در بیـان معرفـت انسـان، هـر کـه و خالصۀ سخن مشایخ است 

ز کتـب بسـیار مسـتغنی گـردد، و چشـم انـدرون وی بملـک و این چهار رساله را بتحقیق بداند، و مستحضـر شـود ا
ملکوت و جربوت گشاده شود، و میدان فکر وی فـراخ گـردد و آنچـه مقصـود رونـدگان و مطلـوب طالبـان اسـت، 

  .بیابد
در بند آن مباش که علم و حکمت بسیار خوانی و خود را عالم و حکیم نام نهـی، ودربنـد آن مبـاش ! ای درویش

از علـم و . ت بسیار کنی و خود را عابد و شیخ نام کنی، که اینها همه بال و عذاب سـخت اسـتکه طاعت و عباد
حکمت بقدر ضرورت کفایت کن، وانچه نافع است بدسـت آر و از طاعـت و عبـادت بقـدر ضـرورت پسـنده کـن 

آزار و و دربند آن باش که بعداز شناخت خدای طهـارت نفـس حاصـل کنـی و بـی . وآنچه ما البد است بجای آر
  .راحت رسان شوی، که نجات آدمی درین است

دوستی شـهوت بطـن و فـرج . هرکه طهارت نفس حاصل نکرد، اسري شهوت و بندۀ مال و جاه است! ای درویش
کنـد گرداند، و سالک را خسر الدنیا و اآلخرة مـیسوزاند، و نیست میآتشی است، که دین و دنیای سالک را می

و هر که از دوستی شهوت . مردم خوار است، چندین هزار کس را فرو برد و خواهد بردو دوستی مال و جاه نهنگ 
آزاد و فـارغ . بطن و فرج، و ازدوستی مال و جاه آزاد شـد و فـارغ گشـت، مـرد تمـام اسـت و آزاد و فـارغ اسـت

  .مطلق وجود ندارد، و ممکن نیست، اما بنسبت آزاد و فارغ باشد
. اند، از انبیا و اولیا و سـالطني و ملـوک و غـريهم، جملـه دربندانـدالم در زندانجملۀ آدمیان درین ع! ای درویش

بعضی را یک بند است، و بعضی را دو بند است، و بعضی را ده بند است، و بعضی را صد بند اسـت، و بعضـی 
بنـد دارد، آزادو هیچ کس درین عالم بی بند نیست، امّا آنکه یک بند دارد، نسبت با آنکه هزار . را هزار بند است

  .گرددشود، رنج و عذاب وی زیادت میهرچند بند زیادت می. فارغ باشد و رنج و عذاب وی کمرت بود
  .والحمدللّه رب العالمني. توانی که آزاد و فارغ شوی، باری راضی و تسلیم باشاگر نمی! ای درویش

  تمام شد رسالۀ چهارم
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  در بیان سلوک رسالۀ پنجم
  ن الرحیمبسم اللّه الرحم

الحمدللّه رب العالمني و العاقبة للمتقني، و الصلوة و السالم علی انبیائه و اولیائه خريخلقه و علی آلهم و اصحابهم 
  .الطیّبني الطاهرین

از  -کثّـرهم اللّـه -اما بعد، چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقراء، عزیز بن محمّد النسـفی، کـه جماعـت درویشـان
ی جمع کنید، و بیـان کنیـد کـه سـلوک چیسـت، و نیـت اباید که در سلوک رسالهکردند که می این بیچاره درخواست

درخواست ایشان را اجابت کردم و از خداوند تعـاىل . سالک در سلوک چیست، و شرایط و ارکان سلوک چیست
  .»انه علی ما یشاء قدیر و باالجابة جدیر«. مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد

  در بیان آنکه سلوک چیست
که سلوک در لغت عرب عبارت از رفنت است علی االطالق، یعنی رونده شـاید کـه  -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

و بنزدیــک اهــل تصــوّف ســلوک عبــارت از رفــنت . در عــالم ظــاهر ســفر کنــد، و شــاید کــه در عــالم بــاطن ســري کنــد
  .لّه استمخصوص است، و آن سري اىل اللّه و سري فی ال

اند که سلوک سري اىل اللّه اند، و در جملۀ این گفتهپیش از ما مشایخ در سلوک کتاب بسیار جمع کرده! ای درویش
و سـري فـی اللّـه  و سري فی اللّه است، و این بیچاره در چند رساله این چنني هم گفته است که سـلوک سـري اىل اللّـه

  .گوئیممیاکنون درین رساله بعبارت دیگر چیزی . است
اند، و در هـر مرتبـه چیـزی ظـاهر آدمی مراتب دارد و صفات اخالق آدمی که در ذرّات آدمی مکنون! ای درویش

چون مراتب آدمی تمام ظاهر شوند، صفات و اخالق آدمی هم تمـام ظـاهر گردنـد و عـالم صـغري تمـام . گردندمی
نائب و خلیفۀ خدا شد، گفت وی گفـت خـدا باشـد، و  و این رونده که عالم صغري را تمام کرد، در عالم کبري. شود

  .و این تجلّی اعظم است، از جهت آنکه ظهور اخالق اینجاست، و ظهور علم اینجاست. کرد وی کرد خدای بود
اینجا خود را شناخت و اینجا اشیا را کماهی . ظهور علم بسیار جای هست، امّا علم محیط اینجاست! ای درویش

آورد و مراتب خـود را بتـدریج تمـام وک عبارت از آن باشد که رونده روی بمراتب خود میپس سل. دانست و دید
و تا عالم صغري تمام نشود، امکان نـدارد کـه وی در عـالم کبـري نائـب و خلیفـۀ . ظاهر گرداند، عالم صغري تمام کند

دیگـران چـون بـود؟ و بعضـی کسی را که قدرت برخـود نباشـد، بـر . خدا باشد و او را قدرت بر عالمیان پیدا آید
چون مراتب رونده تمام ظاهر . انداند و بمقصود و مراد نرسیدهاند و در عذابهای گوناگون افتادهازینجا غلط کرده

  .شد، سلوک تمام گشت
و چـون مراتـب رونـده تمـام ظـاهر شـد، آنگـاه . معلوم شد که ره رو توئی، و راه تـوئی، و منـزل تـوئی! ای درویش
. تر ازیـن بگـویمدانم که تمام فهم نکردی روشنچنني می. فی اللّه باشد، و این سري هرگز بنهایت نرسدابتدای سري 

  .دانسنت این سخن از مهمّات است

  در بیان آنکه نیت سالک در سلوک چیست
کنم، از جهت آنکه خدای را باید که نیت سالک در ریاضات و مجاهدات آن نباشد که طلب خدا می! ای درویش

کـنم، و آن نباشـد کـه طلـب جت بطلب کردن نیست و دیگر باید آن نباشد که طلب طهارت و اخالق نیـک مـیحا
ئـی از مراتـب کنم که اینها هر یک بمرتبـهکنم و آن نباشد که طلب کشف اسرار و ظهور انوار میعلم و معرفت می
که بآن مرتبه مخصـوص اسـت خـود اند، و سالک چون بآن مرتبه نرسد، امکان ندارد که چیزی انسانی مخصوص
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ظاهر نشود، و اگر بآن مرتبه برسد، امکان نـدارد کـه اگـر خواهـد و اگـر نخواهـد، و اگـر کسـی گویـد و اگـر کسـی 
اگر جملـه عـالم بـا طفـل بگوینـد کـه لـذت شـهوت . نگوید، چیزی که بآن مرتبه مخصوص است، خود ظاهر شود

  .اگر گویند و اگر نگویند خود دریابد راندن چیست، درنیابد؛ و چون بآن مرتبه برسد،
ئی از مراتب درخـت چـه و پیدا است که در هر مرتبه. انسان مراتب دارد چنانکه درخت مراتب دارد! ای درویش
کند، و آب بوقـت دارد و از خار و خاشاک پاک میپس کار باغبان آن است که زمني را نرم و موافق می. پیدا آید

تا آفتی بدرخت نرسد تا مراتب درخت تمام پیدا آیند و هر یک بوقت خودتمام ظاهر  کنددهد و محافظت میمی
کار سالکان نیز هم چنني است باید که نیت سالک در ریاضات و مجاهدات آن باشد کـه تـا آدمـی شـوند و . شوند

د و اگـر مراتب انسانی در ایشان تمام ظاهر شود، کـه چـون مراتـب انسـانی تمـام ظـاهر شـود، سـالک اگـر خواهـ
نخواهد، طهارت و اخالق نیک و علم و معرفت و کشف اسرار و ظهور انوار، هر یک بوقت خـود ظـاهر شـوند و 
چیزها ظاهر شود که سالک نام آن هرگز نشنوده بود و بر خاطر سالک هرگز نگذشته باشد؛ و کسی که نه درین کـار 

مقصود باز نمانیم، سالک باید که بلنـدهمّت باشـد، و تا سخن دراز نشود، و از . بود این سخنان را هرگز فهم نکند
  .تا زنده است در کار باشد، و بسعی و کوشش مشغول بود، که علم و حکمت خدا نهایت ندارد

باید کـه تـا تمـام جمله مراتب درخت در تخم درخت موجوداند، باغبان حاذق و تربیت و پرورش می! ای درویش
ق نیک، و علـم و معرفـت و کشـف اسـرار، و ظهـور انـوار، جملـه در ذات و همچنني طهارت، و اخال. ظاهر شوند

  .باید که تا تمام ظاهر شوندآدمی موجوداند، صحبت دانا و تربیت و پرورش می
خواهی، در خود طلب کن، از بـريون چـه مـیهرچه می. علم اوّلني و آخرین در ذات تو مکنون است! ای درویش

تو رسد همچنان باشـد کـه آب از چـاه دیگـران برکشـی و در چـاه بـی آب خـود طلبی؟ علمی که از راه گوش بدل 
  .ریزی آن آب را بقائی نبود، و با آنکه بقائی نباشد زود عفن شود و بیماریهای بد از وی تولّد کند

بایـد کـه تـو . »ولیس الخرب کالمعاینـة«. از آن آب بیماری عجب و کرب زاید و دوستی مال و جاه روید! ای درویش
و هر چند کـه . چنان سازی که آب از چاه تو برآید و هر چند که برکشی و بدیگران دهی، کم نشود، بلکه زیاده شود

  .بماند، عفن نشود، بلکه هر روز برآید پاکرت و صافی تر گردد و عالج بیماریهای بد شود
ز چشـمۀ دل وی روانـه و آب حیـات ا سالک را باین طریق که گفته شد، علم و معرفت حاصل شود،! ای درویش

یعنی سالک را علـم و حکمـت . »من اخلص للّه اربعني صباحاً ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه«. گردد
خواهم که سخن دراز نشود، بی اختیـار مـن هر چند می. بدین طریق حاصل شود، و بطریق عکس نیز حاصل شود

  .دراز شود
میـوۀ بیابـانی کـه . بی صحبت دانا امکان ندارد که کسی بجائی رسد. کار تربیت و پرورش دانا دارد! ای درویش

همچنـني هـر سـالکی کـه صـحبت . خود رسته باشد، هرگز برابر نباشد با میوۀ بستانی که باغبان او را پرورده باشـد
  .دانا نیافته باشد، هرگز برابر نباشد با سالکی که صحبت دانا یافته بود

  شودمعرفت بطریق عکس چون حاصل میدر بیان آنکه سالک را علم و 
بدان که دعوت انبیا و تربیت اولیـا از جهـت آن اسـت تـا مـردم بـر اقـوال نیـک، و افعـال نیـک، و اخـالق نیـک 
مالزمت کنند تا ظاهر ایشان راست شود، که تا ظـاهر راسـت نشـود، بـاطن راسـت نگـردد، از جهـت آن کـه ظـاهر 

پس اگر قالـب راسـت باشـد، آن چیـز کـه در وی . ست که در قالب ریزندبمثابۀ قالب است، و باطن بمثابه چیزی ا
  .ریزند هم راست باشد، و اگر قالب کج بود، آن چیز که در وی ریزند، هم کج بود

پس چـون بریاضـات . هیچ شک نیست که ظاهر در باطن اثرها دارد، و باطن در ظاهر هم اثرها دارد! ای درویش
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چون ظاهر و باطن راست شد، باطن . ظاهر راست شود، باطن هم راست گردد و مجاهدات بسیار در صحبت دانا
در میان دو عالم پاک افتاد، یک طرف عالم شهادت بود، و یک طرف عالم غیب، یعنی یک طرف بدن بـود کـه 
عالم شهادت و محسوسات است، و یک طرف عالم مالئکه و ارواح پاکان بود که عالم غیب و معقـوالت اسـت 

که عـالم غیـب اسـت، همیشـه پـاک و صـافی بـود، و بـاطن را از آن طـرف هرگـز زحمـت و ظلمـت و  و آن طرف
کدورت نبود، و این طرف که بدن است تا مادام که بلذّات و شهوات بسته است، و اسري حـرص و غضـب اسـت، 

مالئکـه و  بـدین سـبب بـاطن از عـالم غیـب کـه عـالم. داردمکدّر و ظلمانی است وباطن را مکدّر و ظلمـانی مـی
چون بدن پاک شد و صافی گشـت، بـاطن در  .توانست کردارواح پاکان است، اکتساب علوم و اقتباس انوار نمی

هر چه در عالم غیب باشد که عالم مالئکه و ارواح پاکان اسـت، در بـاطن سـالک پیـدا  .میان دو عالم پاک افتاد
هرچه در آن آیینه بود، دریـن آیینـه پیـدا شـود، و هـر چـه آید همچون دو آیینۀ صافی که در مقابلۀ یکدیگر بدارند، 

  .و حکمت در زیارت قبور این است، و حقیقت زیارت این است. درین آیینه بود، در آن آیینه پیدا باشد
ئی تا به درین سخن یک نکتۀ باریک است و آن نکته آن است که عالم غیب مراتب دارد، و از مرتبه! ای درویش

مرتبـۀ . ئی هم تفاوت بسیار اسـتبسیار است و باطن سالک هم مراتب دارد و از مرتبۀ تا به مرتبهئی تفاوت مرتبه
علـم و معرفـت سـالک را بـاین . تواند کـرد باستواند کرد، و مرتبۀ آخر از مرتبۀ آخر اکت باساوّل از مرتبۀ اوّل اکت
لهـام و علـم لـدُنّی عبـارت ازیـن شود و خواب راست عبارت ازیـن اسـت و وجـد و وارد و اطریق هم حاصل می

و هر که آیینۀ دل صافی گرداند، این اثرها یابد و این معنـی در خـواب . است و این معنی بکفرو اسالم تعلّق ندارد
و کـدورتی کـه بواسـطۀ . بسیار کس باشد، امّا در بیداری اندک بود، از جهت آنکه در خواب حـواس معـزول باشـد

بدین سبب باطن آن ساعت از آن عالم اکتساب  .اطن را حاصل آید، کمرت بودحواسّ و بواسطۀ غضب و شهوت ب
پس خلوت و عزلت و ریاضات و مجاهدات سالکان از جهت آن است تا بدن ایشـان در بیـداری . علوم تواند کرد

  .تراند، بلکه پاکرت و صافیهمچون بدن آن کسان باشد که در خواب
بعضی باندک ریاضت که بکنند این اثرهـا در . زاج سالکان برتفاوت استاند، و مسالکان بر تفاوت! ای درویش

و ایـن اثـر خاصـیت مبـادی و اثـر . خود یابند، و بعضی سالهای بسیار ریاضت کشـند و ایـن اثرهـا در خـود نیابنـد
  .خاصیت ازمنه اربعه است

  انددر بیان آنکه آدمیان سه طایفه
بایـت کـه و چنني می. ده است، و هر یک را استعداد کاری داده استبدان که خدای تعاىل آدمیان را بتفاوت آفری

 باید، و ماننـدباید و کنّاس هم میبزّاز می .بایدباید، و صحرانشني هم میشهرنشني می. بود تا نظام عالم تواند بود
رد، آن کار که وی پس باید که دانا هر یک را بکاری دا. و اگر جمله را یک استعداد دادی، نظام عالم نبودی. این

   .اندرا از برای آن کار آفریده
تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، بعضی همّت عاىل دارند و بعضی همّت عاىل ندارند و ازینجـا اسـت 

آدمیـان همـني سـه طایفـه بـیش . خواهنـدخواهند، و بعضی مـوال مـیخواهند و بعضی عقبا میکه بعضی دنیا می
انـد کـه سـالکاناند و این طایفهاند که بهرتین آدمیاناند، و ایشانخواهند عاىل همّته که موال مینیستند، این طایف

انـد، و ازین چندین هزار آدمی وی بر سر آمد، وی بود که مقصود بود و آن دودیگران بر مثال خار و خاشاک. اند
  .یابندخورند و پرورش میبطفیل وی آب می

یکی معرفت مقصد، و یکی معرفت : اهد کرد، او را معرفت چهار چیز ضرورت باشدهرکه سلوک خو! ای درویش
بی معرفت این چهـار چیـز . رونده بمقصد، و یکی معرفت راه بمقصد، و یکی معرفت هادی که شیخ و پیشواست
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انـد کـه خـدای اسـت رونـده بعضـی گفتـه. بدان که مقصد و مقصود سالکان کمال خـود اسـت. سلوک میسّر نشود
انـد کـه انـد کـه عقـل سـالک اسـت، و بعضـی گفتـهاند که روح سالک است، و بعضی گفتـهقصد، و بعضی گفتهبم

گوید که رونده باطن سالک است از جهت آن که باطن سالک یـک نـور اسـت، و نوراللّه است، و این ضعیف می
و باعتبـاری روح، و باعتبـاری انـد، باعتبـاری نفـس، آن یک نور را باضافت و اعتبارات بأسامی مختلفه ذکر کرده

اند، و مراد ازین جمله یک جوهر است، و آن یک جـوهر حقیقـت قلب، و باعتباری عقل و باعتباری نوراللّه گفته
  .آدمی است

  در بیان راه بمقصد
بدان که راه بمقصد به نزدیک این ضعیف یک طریق بیش نیست و آن یک طریق آن است که در اوّل تحصـیل و 

اوّل بمدرسه روند و از علم شریعت آنچه ماالبدّ است بیاموزد، و بعـد . و در آخر مجاهده و اذکار بود تکرار باشد
از ماالبدّ علمی که نافع باشد بخوانند تا زیرک شوندو سخن نیک فهم کنند کـه دریافـت سـخن دریـن بـاب رکنـی 

مرید شیخی شوند، و مالزم در وی  آنگاه بخانگاه آیند و. شودمعظّم است، و دریافت سخن در مدرسه حاصل می
شوند و بر یک شیخ قناعت کنند و از علم طریقت آنچه ماالبدّ است بیاموزنـد، و بعـد از ماالبـدّ حکایـت مشـایخ 
بخوانند، یعنی از ریاضات و مجاهدات و از تقوی و پرهیزگـاری و از احـوال و مقامـات مشـایخ چیـزی بخواننـد، 

و بنزدیک بعضی راه بمقصـد دو طریـق . شیخ مصلحت بیند بکار مشغول شوند آنگاه ترک کتب کنند، و آنچنانکه
اند، و هـر طایفـه بطریقـی اند بمقصد اگر بشرط روند، یعنی سائرین اىل اللّه دو طائفهاست، و هر دو طریق موصل

ار است، اند؛ و یکی طریق مجاهده و اذکروند یکی طریق تحصیل و تکرار است، و اینها سالکان کوی شریعتمی
  .اندو اینها سالکان کوی طریقت

یکی سالک آن است که هر روز چیزی از آنچه ندانسته اسـت بدانـد و یـاد گـريد؛ و یکـی سـالک آن ! ای درویش
در یک طریق وظیفه آن است که هر روز چیزی از کاغـذ . است که هر روز چیزی از آنچه دانسته است فراموش کند

  .ورد آن است که هر روز چیزی ازدل سیاه سپید گرداندسپید سیاه کند، و در یک طریق 
بعضی از سالکان گفتند که ما حرفت نقاشی بیاموزیم و لوح دل خود را بمداد تحصیل و قلـم تکـرار ! ای درویش

بجمله علوم منقّش گردانیم تا جمله علوم در دل ما مکتوب و منقّش شود، و هر چیز که در دل ما مکتوب و منقّش 
اند که ما حرفت صیقلی بیاموزیم و و بعضی از سالکان گفته. ما گشت؛ پس دل ما لوح محفوظ گردد شد، محفوظ

آیینۀ دل خود را بمصقل مجاهده و روغن ذکر پاک و صافی گردانیم تا دل ما شفاف و عکـس پـذیر شـود تـا هـر 
 تکتابـ درسـترت از علمی که در عالم غیب و شهادت است عکـس آن در دل مـا پیـدا آیـد و عکـس بـی شـبهترت و

و حکایـت . باشد، از جهت آنکـه در کتابـت سـهو و خطـا ممکـن اسـت و در عکـس سـهو و خطـا ممکـن نیسـت
صورت گران چني و ماچني معروف است، ودیگر آن که افراد علوم بسیارو بیشمار است، بلکه انواع علوم بسـیار و 

ند تا دل را لوح محفوظ کنند بطریق تحصیل و وفا ک رشد که عمابیشمار است، و عمر آدمی اندک است، ممکن نب
  .تکرار، اما ممکن باشد که عمر وفا کند تا دل را آیینۀ گیتی نمای کنند بطریق مجاهده و اذکار

تا سخن دراز نشود، و از مقصود باز نمانیم، ای درویش، طریق یکی بـیش نیسـت، و اگـر دو طریـق اسـت، طریـق 
  . استتر و نزدیکرتمجاهده و اذکار بسالمت

  در بیان درجۀ عوامّ 
بدان که فرزند چون بحّد تمییـز رسـید، بایـد کـه در عبـادات موافقـت پـدر و مـادر کنـد، و اگـر نکنـد، پـدر و مـادر 
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بحّد عقل رسید بعد از اسالم شـش چیـز دیگـر بـر و چون . و این موافقت کردن را اسالم گویند. بفرمایند تا بکند
که او را در هستی و یگانگی خدای و در نبوت انبیا هیچ شکی نباشد، و بیقـني باید : اول ایمان. فرزند فرض شود

چهارم توبه، یعنی . سوم اجتناب نواهی. دوم امتثال اوامر. بداند که انبیا هر چه گفتند راست گفتند و از خدا گفتند
آن اسـت کـه از کـرده پشـیمان  اگر امری از اوامر فرو گذارد یا بنهی از نواهی اقدام نماید، درحال توبه کند و توبـه

پنجم کسب، یعنی حرفتی بیاموزد و بکاری مشغول شود کـه آن کـار . شود، و نیت کند که من بعد هرگز آن کار نکند
سبب معاش وی گردد، تا از طمع خالص یابد و ایمان وی بسالمت ماند؛ که ایمان هر که بزیان رفت بشومی طمع 

احتیاط کند تا بر وجه مشروع باشـد، و ازمـال حـرام و مـال شـبهه، و مـال ششم تقوی، یعنی در کسب . بزیان رفت
  .پادشاهان و مال ظالمان پرهیز کند و در اقوال و افعال احتیاط کند تا باخالص باشد و از ریا و سمعه دور بود

کـه خواهـد پـس هـر کـه مـی. این شش چیز عام بود در حق جمله مسلمانان، و این درجۀ عـوامّ اسـت! ای درویش
ازدرجۀ عوامّ بدرجۀ خواصّ برسـد، بایـد کـه عمـل خـواصّ پـیش گـريد، و عمـل خـواصّ سـلوک اسـت یـا بطریـق 

  .و ما درین رساله طریق مجاهده و اذکار بیان خواهیم کرد. تحصیل و تکرار، یا بطریق مجاهده و اذکار

  در بیان شرایط سلوک
و ترک جاه و ترک دوستی مال و جـاه، و تـرک بدان که شرایط سلوک شش چیز است، اول ترک است، ترک مال 

بـا خلـق عـالم بیکبـار صـلح کنـد، و بدسـت و زیـان هـیچکس را . دوم صلح اسـت. معاصی و ترک اخالق بد کند
. سوم عزلت است. نیازارد، و شفقت از هیچکس دریغ ندارد و همه را همچون خود عاجز و بیچاره و طالب داند

  .این است شرایط سلوک که گفته شد. سهر است ششم. چهارم صمت است پنجم جوع است

  در بیان ارکان سلوک
رکـن دوم ارادت و . رکن اول هادی است که بی هـادی سـلوک میسـر نشـود. هم شش استبدان که ارکان سلوک 
سالک چون بهادی رسید و قبول هادی یافت، باید کـه در وقـت وی در عـالم هـیچکس را . محبّت است با هادی
چـون . د که هادی خود را تا زود بمقصد رسد که مرکب سالک درین راه ارادت و محبّت اسـتچنان دوست ندار

ارادت و محبّت قوی افتاد، مرکب قوی افتاد، و هر که را مرکب قوی باشد از سختی راه بـاکی نباشـد و اگـر یـک 
فرمـان بـرداری  رکـن سـوم. سر موی در ارادت و محبت خللی پیدا آید، مرکب لنگ شـود و سـالک در راه بمانـد

است در همه کارهای اعتقادی و عملی، یعنی سالک را تقلید مادر و پدر ترک باید کرد و پريوی هـادی بایـد کـرد، 
و چـون مـریض فرمـان . بمثابـۀ مـریض وهم در اعتقاد و هم در عمل، از جهت آنکه هادی بمثابۀ طبیب است، و ا

ز صـحت نیابـد، بلکـه هـر روز کـه برآیـد، رنـج و علـت وی برداری طبیب نکند، و بخالف امر طبیب کار کند، هرگ
حضور طبیب باید، و فرمان . و اگر بیمار خواهد که بکتب طّب عالج خود کند هم هرگز صحت نیابد. زیادت شود

سالک باید که هیچ کـاری بـرأی : رکن چهارم ترک رأی و اندیشۀ خود است .برداری بیمار، تا رنج و علّت برخیزد
نکند، اگرچه طاعت و عبادت باشد، از جهت آن که سالک هر کاری که برأی و اندیشـۀ خـود کنـد،  و اندیشۀ خود

رکـن پـنجم تـرک اعـرتاض و انکـار . سبب دوری وی شود، و هر کاری که بامر هادی کند، سبب نزدیکی وی گردد
نکـه سـالک نیـک و سالک باید که بر گفت هادی اعرتاض نکند، و بر فعل هادی انکار نکند، و از جهت آ. است

و حکایـت . بد نداند، و طاعت و معصیت نشناسد که شناخنت نیک و بد، و طاعت و معصیت کـاری عظـیم اسـت
  .دهدموسی و خضر ازین معنی خرب می

بسیار سخن باشد که آن سخن پیش مرید نیک باشد، و پیش شیخ بد باشـد، و بسـیار سـخن بـود، کـه ! ای درویش
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پـس مصـلحت مریـد آن اسـت کـه . دانیخ نیک باشد و در افعـال نیـز همچنـني مـیپیش مرید بد باشد، و پیش ش
  .اعرتاض و انکار کند، و هر چه از شیخ شنود، نیک شنود و هرچه ازو بیند، نیک بیندبیکبار ترک 
  .اعرتاض و انکار مرید تاریکی و کدورت آرد و جدائی اندازد میان مرید و مراد! ای درویش

است بر شرایط و ارکان سلوک سالهای بسیار، کـه از بـی ثبـاتی هـیچ کـار نیـک نیایـد، نـه رکن ششم ثبات و دوام 
  .دنیوی و نه اخروی

این است شرایط و ارکـان سـلوک . هر کس که بجائی رسید در کار دنیا و در کار آخرت، از ثبات رسید! ای درویش
  .که گفته شد، و سلوک تمام نشود اال باین دوازده چیز

  و مقامدر بیان حجاب 
سالک چون بـدین دوازده چیـز کـه گفتـه شـد ثبـات نمایـد، البتـه حجابهـا از پـیش سـالک برخیـزد و  !ای درویش

. دوستی مال، ودوستی جاه و تقلید مادر و پـدر،و معصـیت: واصل حجابها چهار چیز است. بمقامات عالیه برسد
و مـراد از معـارف . نیـک، و معـارف اقوال نیک، و افعـال نیـک، و اخـالق: و اصل مقامات هم چهار چیز است

و . سالک دانا باید که البته این هـژده چیـز را بدانـد: امّا معرفت هژده چیز ضروری است. معرفت بسیار چیز است
بعلم الیقني و بعني الیقني بشناسـد، معرفـت دنیـا، و معرفـت کـار دنیـا، و معرفـت آخـرت و معرفـت کـار آخـرت، و 

و معرفت شیطان و معرفت امر شیطان و معرفت ملک و معرفت امـر ملـک  معرفت مرگ و معرفت حکمت مرگ،
و معرفت نبی و معرفت سخن نبی و معرفت وىل و معرفت سخن وىل و معرفت خود و معرفت امر خود و معرفت 

خواهی بگو که نه چیز اسـت، و اگـر مـیخواهی بگو که هژده چیز است و اگر میاگر می. خدا و معرفت امر خدا
  .بگو که یک چیز استخواهی 

فرق کردن میان امر شیطان و امر ملک، و امر نفس و امر خدا کـاری عظـیم اسـت، و دریـافنت سـخن ! ای درویش
  .نبی و سخن وىل کاری مشکل است

حجابها بسیار است، اما اصل حجب این چهارچیز است، ! تاسخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، ای درویش
باید کرد و از پـیش برمـیهر چیز که از خود دفع می. ، اما اصل مقامات این چهار چیز استو مقامات بسیار است

باید بود، عبـارت از مقـام باید کرد و بر آن میباید داشت، عبارت از حجاب است و هر چیز که خود را حاصل می
  .است

چهـار مقـام دارنـد، و ایـن  چون معنی حجاب و معنی مقام دانستی، اکنـون بـدان کـه جملـه رونـدگان روی دریـن
کشند تا این چهار حجاب را از پیش بردارند، و ایـن چهـار مقـام را چندین ریاضات و مجاهدات از جهت آن می

  .بکمال رسانند؛ و هر که این چهار مقام را بکمال رسانید، بکمال خود رسید
این چهار مقام را حاصل کـردن  این چهار حجاب را از پیش برداشنت بمثابۀ طهارت ساخنت است، و! ای درویش

اول طهارت باشد آنگاه نماز، اول فصل است و آنگاه وصل، اول تصقیل است و آنگاه . بمثابۀ نماز گذاردن است
تنویر، هر که این چهار حجاب را از پیش برداشت، طهارت ساخت و در طهـارت دایـم اسـت و هـر کـه ایـن چهـار 

  .ز دایم استمقام را حاصل کرد، نماز گذارد و در نما

  در بیان تربیت
پادشاه چون باز صید کند، اول چشم باز بـدوزد و بنـد بـر پـایش نهـد و روزهـاش گرسـنه و تشـنه، و  بدان که صیّاد

. شبهاش بیدار دارد تا نفس باز شکسته شود، و قوت حیوانی و سبعی وی کمرت گردد، و با صیّاد انـس و آرام گـريد
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و چون صید کردن آموخت آنگاهش بحضرت . آنگاهش صیّاد صید کردن بیاموزدچون با صیّاد انس و آرام گرفت، 
معلوم شد که غرض صیّاد از چشم دوخنت و بنـد بـر پـای . پادشاه برد تا قرب پادشاه بیابد و بر دست پادشاه نشیند

ردن بـوی توانـد نهادن و گرسنه و تشنه و بیدار داشنت باز نبود، غرض آن بود که تا باز چنان شود کـه صـیّاد صـید کـ
آموخت و دیگر معلوم شد که غرض صیّاد آموخنت باز هم نبود غرض صیّاد صید کردن بـود تـا بواسـطۀ صـید کـردن 

همچنني هادی اول سالک را صید کند، و چون صید کرد چشمش بدوزد، یعنی بخانۀ تاریک و . بقرب پادشاه رسد
دارد، و شبهاش بیدار دارد تا نفـس سـالک شکسـته  زبانش ببندد یعنی بخلوت و عزلت و روزهاش گرسنه و تشنه

آنگاهش هادی صید کردن بیـاموزد و صـید سـالک علـم و . شود و قوّت حیوانی و سبعی و شیطانی وی کمرت گردد
معرفت و محبّت و مشاهده و معاینه است و چـون صـید کـردن آموخـت، بحضـرت پادشـاه رسـید، و قـرب پادشـاه 

  .و الحمدللّه ربّ العالمني. ، رستگار شد و از اهل نجات گشتو چون بقرب پادشاه رسید. یافت
  تمام شد رسالۀ پنجم
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  آداب الخلوة رسالۀ ششم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّــه رب العــالمني و العاقبــة للمتقــني، و الصــلوة و الســالم علــی انبیائــه و اولیائــه خــري خلقــه و علــی آلهــم و 
  .اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن  -کثّـرهم اللّـه -ا بعد، چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی، که جماعت درویشانامّ
ئـی باید که در شرایط چلّـه، و در آداب ذکـر گفـنت و در عـروج اهـل تصـوّف رسـالهبیچاره درخواست کردند که می

باید گفـت و چـون ید خورد و از اذکار کدام ذکر میباباید خورد و چند میجمع کنید و بیان کنید که در چلّه چه می
درخواسـت ایشـان را اجابـت کـردم و از خداونـد . و دیگر بیان کنید که عروج اهـل تصـوّف چیسـت. باید گفتمی

و این رسـاله را . »انه علی ما یشاء قدیر و باالجابة جدیر«. تعاىل مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد
  . »نام نهادم و ما توفیقی اال باللّه و علی اللّه توکلت و الیه انیب» وةآداب الخل«

  در بیان طاعت و معصیت
جذبـه عبـارت از کشـش اسـت و . بدان که اهل سه چیز را بغایت اعتبار کنند، اوّل جذبه، دوّم سلوک، سـوم عـروج

شیخ و پیشواست و هر که این سلوک عبارت از کوشش است و عروج عبارت از بخشش است، هر که این سه دارد، 
  .سه ندارد، یا یکی ازین سه ندارد شیخی و پیشوائی را نشاید

از اول مقام انسانی تا بآخر مقام انسانی ده مقام است و در هر مقامی جذبه هست و سـلوک هسـت ! ای درویش
ی دیگـر اسـت و امّا جذبه هر مقامی دیگر است و سلوک هر مقامی دیگر است و عروج هر مقـام. و عروج هست

و طاعـت و معصـیت را شـناخنت و نیـک و بـد را دانسـنت کـاری عظـیم . طاعت و معصیت هر مقامی دیگر اسـت
اند که مرید باید که بهیچ وجه بر شیخ اعرتاض و انکار نکند، از جهت آن که مریـد ندانـد و ازین جهت گفته. است

قامی طاعت بود، و همـان چیـز در مقـامی بـاالتر بسیار چیز باشد که در م. که طاعت و معصیت هر مقامی چیست
؛ و بسیار چیز باشد که در مقامی معصیت بود، و همـان چیـز در »حسنک االبرار سیئات المقرّبني«: معصیت باشد

خسپد، و شهوت میخورد، و میمثال پیش از ایمان، یعنی پیش از علم، جاهل اگر می. مقامی باالتر طاعت باشد
رانـد خسـپد، و شـهوت مـیخـوردو مـیست، و بعد از ایمان، یعنی بعد از علم، عالم اگر مـیراند جمله معصیت ا
و این مراتب دارد، یعنی رونده تا بجائی رسد که خدای تعاىل چشم و گوش وی شود، و دست . جمله طاعت است

کس را بـر گفـت و و زبان وی گردد، تا هر چه وی گوید خدا گفته باشد، و هر چه وی کند خدا کرده باشـد و هـیچ
  .دهدکرد وی اعرتاض و انکار نرسد و حکایت خضر و موسی ازین معنی خرب می

کند و این هر دو از جهت عزّت و نیّت رونـده مـیپس خدای تعاىل تبدیل حسنه به سیئه و تبدیل سیئه بحسنه می
  .کند

  در بیان شرایط چلّه
خ نشیند، و شیخ حاضر باشـد، و هـر هفتـه و یـا بهـر ده باید که به اجازت شی. بدان که شرط اوّل حضور شیخ است

روز شیخ بخلوتخانۀ وی رود تا وی را بدیدن جمال شـیخ قـوّت زیـاده شـود، و تحمّـل مجاهـده توانـد کـرد و اگـر 
شرط دوم زمان و مکـان اسـت، یعنـی در وقتـی بایـد کـه باشـد کـه سـرما و گرمـای  .مشکلی افتاده باشد، سؤال کند

ی معتدل باید که باشد و جائی باید که از میان خلق دور بـود، چنانکـه آواز مـردم بـوی نرسـد و سخت نبود، در وقت
و جائی خاىل و تاریک باید که باشد، و درین چهل روز هیچ کس به پیش وی نرود اال . آواز ذکر وی بمردم نرسد
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ء تازه کند و هـر نوبـت کـه شرط سوم آن است که همیشه با وضو باشد، ودر هر وقت نمازی را وضو .شیخ و خادم
 .باید که درین چهل روز بـروزه باشـد. شرط چهارم صوم است .وضوء تازه کند دو رکعت نماز شکر وضوء بگذارد

شرط پنجم کم خوردن است، و کم خوردن در حق هر کسی بر تفاوت باشد، و این بنظر شیخ تعلّق دارد، تا هر کـس 
باید که درین چهل روز بـا هـیچکس سـخن نگویـد اال بـا شـیخ و . تشرط ششم کم گفنت اس .را چه مقدار فرماید

شـرط هشـتم خـاطر شـناخنت اسـت، و  .شرط هفتم کم خفنت است باید بشب دو دانگ بـیش خـواب نکنـد .خادم
خاطر چهار قسم است، خاطر رحمانی و خاطر ملکی، و خاطر نفسانی و خاطر شیطانی و هر یک عالمتی خـاص 

طر است، باید که دریـن چهـل روز هـر خـاطری کـه درآیـد نفـی کنـد و بفکـر آن مشـغول شرط نهم نفی خوا .دارند
دارد که آن خاطر که درآمده است رحمانی بود، نفی مـینشود، اگر چه خاطر شناس باشد و اگرچه احتمال آن می

و اگـر  بایـد کـرد و امـر شـیخ بـی هـیچ شـکی رحمـانی اسـتباید کرد، از جهت آن که او را بـه امـر شـیخ کـار مـی
ئی دیده باشد یا در بیداری چیزی در خارج ظـاهر شـود و آن را نفـی نتوانـد کـرد و خاطریدرآید یا خوابی یا واقعه

تواند کرد، باید که آن را بر شیخ عرضه کند تا شیخ شرح آن بکند تا آن چیـز شود و حّل آن نمیبفکر آن مشغول می
عد از ادای نماز پنجگانه بهیچ کاری دیگر مشـغول نشـود اال ب. شرط دهم ذکر دایم است .مانع جمعیت وی نشود

و ایـن . کنـدو باید که ذکر بلند گوید و جهد کند که حاضر باشد، و داند کـه نفـی و اثبـات مـی» الاله اال اللّه«بذکر 
  .اشدنفی و اثبات مراتب دارد، و سالک هم مراتب دارد، و نفی و اثبات مبتدی با نفی و اثبات منتهی برابر نب

  در بیان آداب ذکر گفنت
بدان که ذکر مر سالک را بمثابۀ شري است هر فرزند را، و سالک باید که ذکر از شیخ بطریق تلقني گرفته باشد، کـه 
تلقني ذکر بمثابۀ وصل درخت است و ذاکر چون ذکر خواهد گفت، باید که اوّل تجدید طهارت کنـد و نمـاز شـکر 

ع نشـیند، کـه ایـن چنـني و بعضی گفته. نشیند وذکرآغاز کندوضو بگذارد و آنگاه روی بقبله  اند که در ذکر گفنت مربـّ
ع تر باشد؛ و بعضی گفتهآسوده اند که بدو زانونشیند چنانکه در نماز، که اینچنني بأدب نزدیکرت باشد و شیخ ما مربـّ
نهـد و ذکـر در اوّل چنـد سـال نشستند و باید که در وقت ذکر گفنت چشم بر هم نشست، و اصحاب هم مربّع میمی

و چون ذکر از زبان درگذشت و در اندرون جای گرفت و دل ذاکر شد، اگـر پسـت گویـد شـاید و ذکـر . بلند گوید
باشـد و و گفته شد که در ذکر گفنت جهد کند کـه حاضـر . بمدّتی مدید در اندرون رود، و جای گريد، و دل ذاکر شود

اختیار کند و هر نوبت که اال اللّه گوید فلا » الاله اال اللّه«کند و از اذکار می نفی و اثبات به قدر مقام و علم خود
اال را بر مضغه که در پهلوی چپ است زند، چنانکه مضغه بدرد آیـد، و چـون چنـني گویـد البتـه در اوّل چنـد روز 

کـه ) شـود(کن شود، و چنـان آنگاه بعد از چند روز آواز بگشاید و درد مضغه سا. آواز بگريد، و مضغه به درد آید
اگر یک شبانه روز به آواز بلند ذکر گوید، آواز نگريد و مضغه به درد نیاید، و این عالمت آن باشد که ذکـر وی بـه 

شود و درویشان که ذاکر باشند چون بشنوند که کسی ذکر گوید چون بیک بار بگوید رود و دل ذاکر میاندرون می
. که ذکر وی به اندرون رفته است یا نرفته است ودل وی ذاکر شده است، یا نشـده اسـت که ال اله اال اللّه، بدانند

آید و این سخن را کسی فهم کند کـه سـالها دریـن و اینچنني ذکر گفنت خاصیّتها بسیار دارد که به نوشنت راست نمی
بایمـان قبـول کننـد و در کـار  مبتدیان این سخن را فهم نکنند، بایـد کـه. بوده باشد و این احوال بر وی گذشته بود

  .آیند تا این احوال بر ایشان ظاهر شود

  در بیان عروج اهل تصوف
بدانکه انبیا و اولیا را پیش از موت طبیعی موت دیگر هسـت، از جهـة آنکـه ایشـان بمـوت ارادی پـیش از مـوت 
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و احـوال . بیننـدطبیعی مـی مريند، و آنچه دیگران بعد از موت طبیعی خواهند دید، ایشان پیش از موتطبیعی می
رسـند، از جهـت آنکـه حجـاب شودو از مرتبۀ علـم الیقـني بمرتبـۀ عـني الیقـني مـیبعد از مرگ ایشان را معاینه می

و عـروج انبیـا دو نـوع . شـودچون روح از جسم بريون آمد، هـیچ چیـز دیگـر حجـاب او نمـی. آدمیان جسم است
بروح و جسم باشد و عروج اولیا یک نـوع اسـت بـروح اسـت بـی است، شاید که بروح باشد بی جسم و شاید که 

  .جسم
چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که غرض ما درین موضع بیان این سـخنان نیسـت، و غـرض مـا بیـان 

از جهت آنکه معراج انبیـا معـروف و مشـهور اسـت، غـرض مـا دریـن موضـع بیـان عـروج اهـل  عروج انبیا نیست
یه و ترغیب سالکان است تـا در ریاضـات و مجاهـدات کاهـل نشـوند و در راه بـاز نماننـد، تـا تصوّف است، و تنب

باشد که باین سعادت برسند و باین دولت مشرّف شوند، و بعداز رضـا و لقـای خـدا سـعادت بهـرت ازیـن باشـد کـه 
آن خواهد بود مشـاهده احوال بعد از مرگ سالک را معاینه شود، و مقام او که بازگشت او بعد از مفارقت قالب ب

  .افتد
انـد، و اگـر این کار عظیم است که احوال بعد از مرگ بر سالک معاینه شود و مردم ازین معنی غافل! ای درویش

بایستی که شب و روز در سعی و کوشش بودندی تا احوال بعد از مرگ برایشان مکشـوف گشـتی و مقـامی نه، می
  .ن خواهد بود بر ایشان معاینه شدیکه بازگشت ایشان بعد از مفارقت قالب بآ

تا سخن دراز نشود، و از مقصود باز نمانیم، بدان که عروج اهل تصـوّف عبـارت از آن اسـت کـه روح سـالک در 
حال صحّت و بیداری از بدن سالک بريون آید و احواىل که بعد از مرگ بر وی مکشوف خواست گشـت، اکنـون 

دوزخ را مطالعه کند، و احوال بهشتیان و دوزخیان را مشاهده کنـد  پیش از مرگ بر وی مکشوف گردد و بهشت و
روح بعضـی تـا بآسـمان اوّل بـرود، و . و از مرتبۀ علم الیقني بمرتبۀ عني الیقني رسد، و هرچه دانسته بـود، بـه بینـد

کـه هـر یـک روح بعضی تا بآسمان دوّم برود، همچنني تا بعرش بروند، روح خاتم انبیا تا بعرش برود از جهت آن 
و هر یک تا بدانجا کـه برونـد، . توانند گذشتتوانند کرد، امّا از مقام اوّل خود در نمیتا بمقام اوّل خود عروج می

و آنچه به بینند، چون باز بقالب آیند، جمله یاد ایشان باشد، و آنچه دیده باشند حکایت کنند اگردر صحو باشـند، 
صـحو باشـند و بعضـی در سـکر، از جهـت آن کـه قـدحهای ماالمـال از  یعنی چون ازین عروج باز آیند بعضی در

ترنـد ظـاهر باین سبب بعضی کـه ضـعیف .شراب طهور در کشیده باشند و ساقی ایشان پروردگار ایشان بوده باشد
توانند داشت و اگرچه مست باشند مستی نکنند و ظاهر شریعت را نگاه دارند و این سخن را کسـی نخود را نگاه 

ند و یا درآرد که وقتی ازین معنی بوئی بمشام او رسیده باشـد و روح بعضـی یـک روز در آسـمانها بمانـد و فهم ک
گرد آسمانها طواف کند، و آنگاه بقالب آیـد و روح بعضـی دو روز بمانـد و روح بعضـی سـه روز، و روح بعضـی 

فرمـود کـه شـیخ مـا مـی .انها بماننـدتا بده روز و بیست روز و چهل روز ممکن است که در آسم. زیاده ازین بماند
و قالب درین سیزده روز همچون مرده افتاده بـود و هـیچ . روح من سیزده روز در آسمانها بماند، آنگاه بقالب آمد

و عزیـزی دیگـر -: و دیگران که حاضر بودند گفتند که سیزده روز است قالب تو اینچنني افتـاده اسـت. خرب نداشت
فرمـود کـه روح مـن چهـل روز بمانـد و عزیزی دیگر مـی -روز بماند آنگاه بقالب آمد فرمود که روح من بیستمی

گفته شد که روح هر یک تا بمقام اوّل  و .آنگاه بقالب آمد و هر چه درین چهل روز دیده بود، جمله در یاد او بود
طائفۀ هم از اهل تصوّف . نتواند کرد، و دیگر گفته شد که روح خاتم انبیا تا بعرش تواند عروج کردخود عروج می

گویند که روح خاتمني تا بعرش عروج توانند کرد، یعنی خاتم انبیاء و خاتم اولیـا و ایـن طایفـه والیـت را مرتبـۀ می
بشـرح » کتـاب کشـف الحقـایق«و ما این بحـث در . مرتبۀ والیت چون اعلی باشد از مرتبۀ نبوّت. هندناعلی می
ت بـاطن آنجا طلب کنند و این طایفه میاگر خواهند از . ایمتقریر کرده گویند که والیت باطن نبـوّت اسـت، و الهیـّ
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نبوّت که قمر است چون بشکافد، والیت که آفتاب است ظـاهر شـود، والیـت کـه قمـر اسـت چـون . والیت است
  .لعالمنيو الحمدللّه ربّ ا. شودو این سخن از نون ملفوظ معلوم می. بشکافد، الهّیت که آفتاب است ظاهر شود

  تمام شد رسالۀ ششم
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  در بیان عشق رسالۀ هفتم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

و العاقبــة للمتّقــني، و الصّــلوة و الســالم علــی انبیائــه و اولیائــه خــري خلقــه و علــی آلهــم و الحمدللّــه ربّ العــالمني 
  !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن  -کثّـرهم اللّـه -درویشـان بن محمّد النسفی که جماعتامّا بعد، چنني گوید اضعف ضعفاء و خادم فقراء عزیز
ئـی، جمـع کنیـد، و بیـان کنیـد کـه محبّـت چیسـت، و عشـق باید کـه در عشـق رسـالهبیچاره درخواست کردند که می
درخواست ایشان را اجابت کردم، و از خداوند تعاىل مدد و یاری خواستم، تا از .چیست، و مراتب عشق چندست

  .»و انّه علی ما یشاء قدیر وباالجابة جدیر«اه دارد خطا و زلل نگ

  در بیان میل و ارادت و محبت و عشق
اند، اند، و بعضی در مرتبۀ ارادتبعضی در مرتبۀ میل: که ذاکران چهار مرتبه دارند -أعزّک اللّه فی الدارین -بدان

ف هر که را عـروج افتـاد، درمرتبـه چهـارم و از اهل تصّو. انداند، و بعضی در مرتبۀ عشقو بعضی در مرتبۀ محبّت
و ما این هرچهار مرتبه را بشـرح تقریـر کنـیم، تـا . افتاد و تا ذاکر بمرتبۀ چهارم نرسید، روح او را عروج میسّر نشود

مرتبۀ اوّل آن است که ذاکر بصورت در خلوتخانه باشد، و بزبان  .اند سالکان ذاکر بدانند که هر یک در کدام مرتبه
مرتبـۀ  .امّا از فائده خـاىل نباشـد. و این ذکر را اثر کمرت بود. گوید، وبدل در بازار بود و میخرد و میفروشدذکر می

ف دل خـود را حاضـر مـیو دل وی غایـب مـی. گویـددویم آن است که ذاکر ذکر می گردانـد، و شـود، و او بتکلـّ
مرتبۀ سـوّم آن اسـت کـه ذکـر بـر دل مسـتوىل  .ندبیشرت ذاکران درین مرتبه باشند که دل خود رابتکلّف حاضر گردان

و ذاکر نتواند که ذکر نگوید؛ و اگر خواهد که ساعتی بکار بريونی که ضروری باشـد . شودو همگی دل را فرو گريد
گرداند در مرتبـۀ سـوّم مشغول شود، بتکلّف تواند مشغول شد، چنانکه در مرتبۀ دوّم بتکلّف دل خود را حاضر می

و این سخن را کس . و این مقام قربست، و از ذاکران کم باین مقام رسند. ار بريونی مشغول گردانددل خود را بک
از جهت آنکه محّب همیشه ذکر محبوب خود کند، و بی ذکر محبوب خود . فهم کند که وقتی محبوبی داشته باشد

و . ش وی مدح محبوب وی کننـدهمه روز خواهد که با دیگران مدح محبوب خود گوید، یا دیگران پی: نتواند بود
مرتبـۀ چهـارم آن اسـت کـه  .اگر خواهد که بسخنی دیگر یا بکاری دیگر مشغول شود، بتکلّف مشغول توانـد شـدن

چنانکه در مرتبۀ سیم ذکر بر دل مستوىل بود، در مرتبـۀ چهـارم مـذکور بـر دل مسـتوىل . مذکور بر دل مستوىل شود
  .عشوق بر دل مستوىل باشد با آنکه معشوق بر دل مستوىل شودشود و فرق بسیار است میان آنکه نام م

وقت باشد که عاشق چنان مستغرق معشوق شودکه نام معشوق را فراموش کند، بلکه غري معشوق هـر ! ای درویش
  .چیز که باشد جمله فراموش کند

مقـام ارادت اسـت و مرتبـۀ چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که مرتبۀ اوّل مقام میل است و مرتبۀ دوم 
  .سیم مقام محبّت است، و مرتبۀ چهارم مقام عشق است

گویند، و چون میل زیـادت شـد و مفـرط هر که خواهان صحبت کسی شد آن خواست اوّل را میل می! ای درویش
گویند و چون ارادت زیادت شـد و مفـرط گشـت، آن ارادت مفـرط را محبّـت گشت، آن میل مفرط را ارادت می

پس محبت مفرط آمـد و . گویندگویند؛ و چون محبّت زیادت شد و مفرط گشت، آن محبّت مفرط را عشق میمی
  ...محبت ارادت مفرط آمد و همچنني

و عزیز داشنت این مسافر آن باشد کـه خانـۀ دل را از ! اگر این مسافر عزیز بمهمان تو آید، عزیزش دار! ای درویش
  .عشق شرکت بر نتابد؛ و اگر تو خاىل نگردانی، او خود خاىل گرداندجهت این مسافر خاىل گردانی، که 
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  )رباعی(
 عشــق آمــد و شــد چــو خــونم انــدر رگ و پوســت

  

ـــت ـــاخت ز دوس ـــر س ـــی و پ ـــرا ته ـــرد م ـــا ک  ت
  

ــــت ــــه دوســــت گرف ــــن هم  اجــــزای وجــــود م
  

 نامیبســـت ز مـــن بـــر مـــن و بـــاقی همـــه اوســـت
  

ر چه عقل به پنجاه سال اندوخته باشد، عشق در یـک عشق براق سالکان و مرکب روندگان است، ه! ای درویش
سالک بصد چله آن مقدار سري نتواند کرد که عاشـق در . دم آن جمله را بسوزاند، و عاشق را پاک و صافی گرداند

یک طرفة العني کند، از جهت آنکه عاقل در دنیا است و عاشق در آخرت است، نظر عاقـل در سـري بقـدم عاشـق 
  .نرسد

ا از نمی -آنچنانکه حق عشق است -از عشق حقیقی! ای درویش توانم نوشت، که مردم فهم کنند و کفـر داننـد امـّ
  .عشق مجازی چیزی بنویسم، تا عاقالن ازینجا استدالل کنند

  در بیان مراتب عشق مجازی
وی معشوق اوّل چنان باشد که عاشق همه روز در یاد معشوق بود، و مجاور ک. بدانکه عشق مجازی سه مرتبه دارد

باشد، و خانۀ معشوق را قبلۀ خود سازد، و همه روز گرد خانۀ معشوق طواف کند، ودر و دیـوار معشـوق نگـاه مـی
کند، تا باشد که جمـال معشـوق را از دور بـه بینـد، تـا از دیـدار معشـوق راحتـی بـدل مجـروح وی رسـد، و مـرهم 

چون معشـوق را بـه بینـد، لـرزه بـر . عشوق نتواند کردو در میان چنان شود که تحمّل دیدار م .جراحات دل او گردد
  .اعضای وی افتد و سخن نتواند گفت، و خوف آن باشد که بیفتد و بیهوش گردد

افتد و موضع این آتش دل است ، و این آتش از راه چشم بدل میعشق آتشی است که در عاشق می! ای درویش
  .سازدآید و در دل وطن می

  )بیت(
 وطـــــن ســـــازد عشـــــقگـــــر دل نبـــــود کجـــــا

  

 چـــــه کـــــار آیـــــد دله ور عشـــــق نباشـــــد بـــــ 
  

گردانـد تـا دل سـوزاند و پـاک و صـافی مـیو شعلۀ این آتش بجملۀ اعضا مريسد و بتدریج اندرون عاشق را می 
تواند کرد از غایت نـازکی و لطافـت و خـوف آن شود که تحمّل دیدار معشوق نمیعاشق چنان نازک و لطیف می

و موسی علیه الصلواة و السالم درین مقام بود که چون دیـدار خواسـت حـق . ق نیست گردداست که بتجلّی معشو
  .نمایمتعاىل فرمود که لَن ترانی مرا نتوانی دید، نفرمود که من خود را بتو نمی

نهـد؛ و از فـراق راحـت و آسـایش بـیش مـیدرین مقام است که عاشق فراق را بر وصال ترجیح می! ای درویش
نوازد و آن سـاعت شنود؛ و معشوق گاهی بلطفش میگوید و ازمعشوق میه روز باندرون با معشوق میو هم. یابد

گذارد، و آن ساعت عاشق در قبض است و کسانی که حاضر باشـند، ایـن عاشق در بسط است و گاهی بقهرش می
در آخر چنـان شـود کـه و  .دانند که سبب آن بسط و قبض آن عاشق چیستبینند، و نمیبسط و قبض عاشق را می

و چنانکه هیچ چیز دیگـر را راه . جمال معشوق دل عاشق را از غري خود خاىل یابد، همگی دل عاشق را فرو گريد
عاشق اگر خورد و اگر خسپد و اگر رود و اگر آید، . خود را نبیند، و همه معشوق را بیندبيش نماند، آنگاه عاشق 

و چون عاشـق از غـم هجـران خـالص یافـت و . آیدرود و میخسپد میخورد و میپندارد که معشوق است که می
اندوه فراق نماند، با جمال معشوق عادت کرد و گستاخ شد و از خوف بـريون آمـد، یعنـی پـیش از ایـن خـوف آن 
بود که عاشق بتجلی معشوق نیست گردد، و اکنون آن خوف برخاست و چنان شد که اگـر معشـوق را از بـريون بـه 
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تفات نکند و بحال خود باشد، و متغیّر نشود، از جهت آن که در اندرون است و در میـان دل وطـن سـاخته بیند، ال
چون آن که نزدیکرت اسـت همگـی دل را فـرو گرفتـه اسـت، و دل را . است، نزدیکرت از آن است که در بريون است

ه دورتـر اسـت، متـأثر نشـود و متغیّـر مستغرق خود گردانیده است، و دل باوی انس و آرام گرفته است، از بريون، ک
شود راست است چرا به بريون و اگر کسی سؤال کند که درین مقام از بريون متغیّر نمی. نگردد و التفات بوی نکند

گویند که عاشق بـآتش عشـق سـوخته اسـت و بدان که بعضی می .اندکند، چون بريون و اندرون یکیالتفات نمی
است و جمال معشوق که در دل وطن ساخته است، وهمگی دل را فرو گرفته است، بغایت لطیف و روحانی گشته 

و آن که در بريون است به نسـبت انـدرون کثیـف و جسـمانی اسـت، و التفـات . هم بغایت لطیف و روحانی است
  .روحانی بروحانی باشد و التفات جسمانی بجسمانی بود

همگی دل عاشق را فرو گرفت، چنانکه هـیچ چیـز  پیش این ضعیف آن است که چون جمال معشوق! ای درویش
پـس متغیّـر وقتـی شـود کـه دو کـس بـیش . بینـدبیند، همه معشوق مـیدیگر را راه نماند، عاشق بیش خود را نمی

مانـد، و خیزد و فراق و وصـال نمـیباشند، و التفات وقتی کند که دو کس بودند و درین مقام است که طلب بر می
  .شوندبسط بهزیمت می خوف و امید و قبض و

هرکه عاشق نشد، پاک نشد، و هر که پاک نشد، به پاکی نرسید، و هر که عاشق شد، و عشـق خـود را ! ای درویش
آشکارا گردانید پلید بماند و پاک نشد، از جهت آنکه آن آتش که از راه چشم بدل وی رسیده بـود، از راه زبـانش 

بماند، از آن دل من بعد هیچکاری نیاید، نه کار دنیوی، و نه کـار عقبـی  بريون کرد، آن دل نیم سوخته در میان راه
  .و نه کار موىل
این سه رساله را، رسالۀ سلوک و رسالۀ خلـوت و رسـالۀ عشـق را در شـهر شـرياز بـر سـر تربـت شـیخ ! ای درویش

  .جمع کردم و الحمدللّه ربّ العالمني -قدس اللّه روح العزیز -المشایخ ابوعبداللّه حفیف
  .تمام شد رساله هفتم
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  در بیان آداب اهل تصوّف رسالۀ هشتم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّــه رب العــالمني و العاقبــة للمتقّــني، و الصــلوة و الســالم علــی انبیائــه و اولیائــه خــري خلقــه و علــی آلهــم و 
  .اصحابهم الطیبني الطاهرین

ازیـن  -کثّـرهم اللّـه -زیز بن محمّد النسفی، که جماعت درویشانامّا بعد، چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، ع
درخواسـت ایشـان را اجابـت . ئـی جمـع کنیـدباید که در آداب اهل تصـوّف رسـالهبیچاره درخواست کردند که می

ه علـی مـا یشـاء قـدیر و باالجابـة «. کردم و از خداوند تعاىل مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلـل نگـاه دارد انـّ
  .»دیرج

  در بیان آداب اهل تصوّف
بدان که ادب اوّل آن است که پیوسته با وضوء باشد و هـر نوبـت کـه وضـوء سـازد، دو رکعـت نمـاز شـکر و ضـوء 

 .ادب دوم باید که پیوسته سجّاده با خود دارد و بهرجا که رسـد اوّل دو رکعـت نمـاز گـذارد آنگـاه بنشـیند .بگذارد
وورد غذا : وز را قسمت کند، یعنی هر وقتی را وردی معیّن کند ورد عبادتادب سوم آن است که اوقات شب و ر

نماز تهجّد است، یعنی در نیمۀ آخر شـب دوازده رکعـت  ادب چهارم .و ورد خواب تا از عمر او هیچ ضایع نشود
رد چـون نمـاز صـبح را بگـذا. ادب پـنجم اوراد نمـاز صـبح اسـت .نماز گذارد آنگاه نماز و تر سه رکعـت بگـذارد

چون آفتاب برآیـد، دو رکعـت . ادب ششم نماز چاشت است .باوراد خواندن مشغول شود تا آنگاه که آفتاب برآید
نماز اشراق بگذارد و چون نماز اشراق گذارد جای را نگـاه دارد و اوراد نمـاز صـبح تمـام بخوانـد، تـا آنگـاه کـه 

چون نماز چاشت تمـام کـرد، آنگـاه بکـاری . گذاردآنگاه برخیزد و دوازده رکعت نماز چاشت ب. آفتاب بلند برآید
و اهل . که خواهد مشغول شود و از اوّل صبح تا اکنون هیچ سخن از جهت دنیا نکند، و از جای نماز بريون نیاید

ادب هفـتم نمـاز اوّابـني اسـت،  .انـداند که فتوحهای بسیار درین وقت یافتهتصوّف این وقت را بغایت عزیز داشته
و این وقت را هـم . نماز شام و نماز خفنت دوازده رکعت نماز بگذارد بغري از دو رکعت سنّت نماز شامیعنی میان 

باید کـه درویـش همیشـه در درشـهر خـود . ادب هشتم سفر کردن است .اند، اوّل روز و اوّل شببغایت عزیز داشته
و دیگـر . ران بشناسد و مسـافران را عزیـز داردنباشد، وقتها سفر کند و مذلّه و مشقّۀ سفر را هم به بیند تا قدر مساف
و در سفر کردن فواید بسیار است، اگـر مـرد . آن که بدانایان رسد و صحبت زیرکان دریابد، و از هر کس فایده گريد

  .عاقل و زیرک باشد

  در بیان فواید سفر
  شعر

 تغــــرّب عــــن االوطــــان فــــی طلــــب النجــــا
ـــــــــب و اکتســـــــــاب معیشـــــــــة  تفـــــــــرّج قل

  

ـــــی اال  ـــــافر فف ـــــس فوایـــــدو س  ســـــفار خم
ــــــــم و آداب و صــــــــحبة مــــــــا جــــــــد  و عل

  

و زیاده از چهار زحمـت باشـد، و کمـرت از دو هـم زحمـت : و باید که تنها سفر نکند، البتّه یاری باید که با وی باشد
و البّتـه بایـد کـه یکـی را . و هر یک را باید که عصا و ابریق و سجّاده و شـانه و ازار و مسـواک خـود باشـد. باشد

و چـون . و چـون بخانقـاهی برسـند، اوّل طلـب خـادم آن خانقـاه کننـد. ود سازند، و باقی محکوم بودنـدحاکم خ
خادم بیامد، باید که ایشان را عزیز دارد و مرحبا گوید، ودر خانقاه درآورد و جائی که خادم مصلحت بیند مـوزه را 

ان مـوزه و عصـا و ابریـق و سـجّاده بخـادم و خادم راه آب خانه بایشان نمایـد، و ایشـ. بريون کنند و کفش بپوشند
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و ایشان برونـد، تجدیـد  .دهند، تا خادم رخت ایشان بجایی بنهد و سجّادۀ ایشان بجائی که مصلحت بیند بیندازد
اند، هر یک بسـر سـجادۀ خـود رونـد و دو رکعـت وضوء کنند، و بیایند ونگاه کنند که سجّادۀ هر یکی کجا انداخته

و . درویشــان را کــه حاضــر باشــند، ســالم کننــد. آنگــاه برخیزنــد و از ســجّاده بــريون آینــد نمــاز ســبک بگذارنــد؛ و
و دست در گردن یکدیگر آورنـد و . ها بريون آیند، و جواب سالم بگوینددرویشان هم جمله برخیزند، و از سجّاده

شان پرسند، جواب مختصـر دست یکدیگر بوسه کنند، و هر یک بسر سجّادۀ خود روند و بنشینند و هر چیز که از ای
و تـا سـه . آنگاه خادم سفرۀ ایشان بکشد، و آنچه حاضر باشد بیاورد. با فائده بگویند؛ و چیزی که نرپسند، نگویند

روز نگذرد، از خانقاه بريون نروند، مگر که ضـرورتی اوفتـد و چـون سـه روز بگـذرد، آنگـاه باجـازت بزیـارتی کـه 
  .به بینند خواهند بروند، و جماعتی که خواهند

کسانی که در خانقاه باشند، بی اجازت از خانقاه بريون نیایند و چون باجازت بريون آینـد، بـه بـازار ! ای درویش
نروند، بآن کار که بريون آمده باشند، چون کـار کـرده شـود، زود بخانقـاه بـاز گردنـد و در بـريون چیـزی نخورنـد، و 

  .نند، هر چه خواهند، از خادم خواهندکسی چیزی دریوزه نک بمهمانی کسی نروند و از

  در بیان آداب خانقاه
چون در خانقاه روند، اوّل پای راست در اندرون نهند، و چون بريون آیند، اوّل پای چپ بريون نهنـد و در مسـجد 

ل و چون در آبخانه روند، اوّل پای چپ در انـدرون نهنـد، و چـون بـريون آینـد، اوّ. و جایهای متربکه همچنني کنند
  .های ظالمان همچنني کنندو در گرمابه وخانه. پای راست در بريون نهند

در خانقاه نه بروز و نه شب سخن بلند نکنند، و چیزی بآواز بلند نخوانند، و چون راه رونـد، سـخت ! ای درویش
خـواب  نروند، و کفش کوب نروند تا عزیزانی که در فکر و ذکر باشـند، مشـوش نشـوند؛ و اگـر در خـواب باشـند،

  .برایشان شوریده نشود
باید که در خانقاه کسی اهل خدمت باشند، خدمتی قبول کنند، و اگر خدمتی نباشد، کـه هـر خـدمتی ! ای درویش

آن خدمت از سـر صـدق و اخـالص بجـای . ئی بوی دهند که خدمتی بوی حواله کنندرا کسی معیّن باشد، شکرانه
  .ر باجازت آن کسآورد، و در کارهای دیگران شروع نکنند، مگ

اگر یکی را رنجی بود، یا مهمّی باشد، و خـود . باید که ساکنان خانقاه از حال یکدیگر با خرب باشند! ای درویش
تدبري آن نتواند کردن، دیگران بمـدد وی برسـند، و آن مهـمّ را کفایـت کننـد و چـون بزرگـان بکوچکـان رسـند، در 

مـدد و معاونـت از یکـدیگر دریـغ ندارنـد، عیـب یکـدیگر  غرض ازین سخن این اسـت کـه. خلوت نصیحت کنند
بزرگـان بایـد کـه . و اگر کوچکان را چیزی مشکل باشد، از بزرگان سؤال کنند. بپوشند، و هرن یکدیگر آشکارا کنند

و اگـر چیـزی سـؤال کننـد، کـه نـه مقـام ایشـان باشـد و ایشـان را . بطریق لطف و روی تازه جواب ایشـان بگوینـد
زیان آن بیش از سود بود، و اگر دانند که برنجند . آن سخن نبود، مصلحت آن باشد که جواب نگویند استعداد فهم

سخن با هر کس بقدر . و نخواهند که رنجند، مصلحت آن باشد که جواب چنان گویند که گفته باشند و نگفته باشند
  .استعداد وی باید گفت

  در بیان ماجرا گفنت است
ید، یا کاری کند که دیگری برنجاند، آن کس که رنجیده باشد، بایـد کـه در دل نـدارد و یعنی اگر درویش سخنی گو

و اگـر او را جـوابی واضـح باشـد چنانکـه . در نظر درویشان با آن درویش بطریق لطف آنچـه رفتـه باشـد، بگویـد
دراز نباشـد، درویشان قبول کنند، بگویـد، تـا آن سـخن از خـاطر آن درویـش بـدر رود و اگـر او را جـواب واضـح 
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نکشد، و زود بعذر و استغفار پیش آید و برخیزد، و بجای کفش رود، و بایستد و دست بر هم نهد و سـر در پـیش 
و ایشان هردو دسـت در . اندازد، تا آنگاه که آن درویش برخیزد و آن درویشان دیگر بموافقت آن درویش برخیزند

وافقت ایشان یکدیگر را در برگريند و بنشینند، آنگـاه خـادم آنگاه جمله بر م. گردن یکدیگر آورند، و خوش شوند
و اگـر قـوّال حاضـر  .از مطموعات آنچه حاضر باشد در میان آورد و اگر چیزی حاضر نباشـد خـادم آب بگردانـد

و ماجرا گفنت مدد قـوی اسـت درویشـان را تـا درویشـان . باشد، چیزی بگوید که آواز خوش درین وقت اثرها دارد
انی کنند و سخنی که نباید گفت، نگویند؛ و کاری که نباید کرد، نکنند و در وقت ماجرا گفـنت البتـه بایـد بأدب زندگ

که شیخ حاضر باشد و اگر شیخ حاضر نباشد، درویش که بجای شیخ باشد، باید که حاضر بـود و اگـر ایـن هـر دو 
  .حاضر نباشند، باید که خود بخود ماجرا نگویند، که کدورت زیاده شود

  در بیان سماع کردن است
اگر درویشی را در ریاضات و مجاهدات ضعفی پیدا آید یا خللی در دماغ پیدا آید، باید که زود بعالج آن مشغول 

و یکی از عالج آن اسـت کـه او را بـآواز . شوند، و بروغنهای موافق، و غذاهای صالح، و هوای معتدل تدبري کنند
و اگر . ه او را آواز خوش و حزین بود، گاه گاه در پیش وی چیزی بگویدیکی هم از درویشان ک. خوش مدد دهند

کسی را زحمتی نباشد، و درویشان را ماللتی بود، دفع ماللت را بوقتی که مصلحت باشد و بجائی که موافق بود، 
از و بعضـی . و عوامّ در میان نباشـد، یکـی هـم از درویشـان چیـزی بگویـد؛ و اگـر بـدّف وی بگوینـد، هـم شـاید

. شمار بایشـان رسـدسالکان باشند که ایشان را در سماع احواىل پیدا آید و از آن احوال فواید بسیار و گشایش بی
  .اینچنني کسان را، اگر زمان و مکان و اخوان دست دهد، و سماع کنند، مصلحت باشد

کننـد، نـه کـار و سـماع مـینشینند این چنني که رسم اهل روزگار است، که خواصّ و عوامّ در هم می! ای درویش
اند کـه درویشـان بایـد کـه مشایخ گفته. درویشان است، و نه سنّت مشایخ است، یکی از رسوم و عادات عوامّ است

باین سماع نروند، و بنزدیک این ضعیف آن است که اهل تمییز باید که باین سماع حاضر نشوند، از جهت آن کـه 
  .ن کار کودکان استمردم عارف کار کودکان نکنند، بازی کرد

  .درویشان باید که در سماع البّته زمان و مکان و اخوان نگاه دارند تا بر سنّت مشایخ باشد! ای درویش
اگر در وقت سماع کردن شیخ حاضر باشد، یا بزرگی حاضر باشد، چون شیخ برخیزد، یـا آن بـزرگ ! ای درویش

چـون . ، و هر یک بجای خـود بایسـتند، و در میـان نرونـدبرخیزد، باید که جمله درویشان بر موافقت شیخ برخیزند
و اگر بعضی را، یا جملـه را در میـان کشـد، جملـه در میـان . شیخ یکی را در میان کشد، آن کس تنها در میان رود

اگر دستار از سر شیخ برود، جمله بموافقت شیخ دستارها بردارند و چون شیخ بنشیند، جمله بموافقت شیخ . روند
و اگر یکی را از درویشان حاىل پیدا آید، و برخیـزد، چـون شـیخ حاضـر باشـد، اگـر شـیخ برخیـزد، جملـه  بنشینند

برخیزند و اگر شیخ برنخیـزد، و بگویـد کـه شـما برخیزیـد، جملـه برخیزنـد؛ و اگـر نگویـد کـه برخیزیـد، هـیچ کـس 
ن حال بازآید، در حال باید که بنشیند چون از آ. و آن درویش ساعتی بگردد تا آنگاه که از آن حال بازآید .برنخیزد

و اگر یکی را از درویشان دستار از سر برود، اگر شیخ حاضر باشد، و دستار از سر بردارد، دیگران هم بردارنـد، و 
اگر شیخ برندارد، دیگـران هـم برندارنـد؛ و اگـر شـیخ حاضـر نباشـد، و یـا بزرگـی حاضـر نباشـد، چـون یکـی از 

مله بموافقت برخیزند و اگر یکی را دستار از سر برود، جمله دستارها از سر بردارند درویشان برخیزد، اصحاب ج
و اگر یکی را زحمتی باشد و . بطریق موافقت و موافقت شیخ الزم است، و موافقت اصحاب کرم و مروّت است

  .دستار از سر بر ندارد، و موافقت نکند از وی بازخواست نکنند
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  در بیان طعام خوردن است
د که درویشان بر سر سفره بأدب نشینند و حاضـر باشـند، و بـه شـره چیـزی نخورنـد، و پـريان را عزیـز دارنـد، و بای

باالی پريان ننشینند، و تا بزرگ قوم آغاز نکند، دیگران آغاز نکنند، و در دست و کاسـۀ دیگـران نگـاه نکننـد، در 
یک بخایند، و تا آن فرو نربند، لقمۀ دیگر برندارند کاسۀ خود نگاه کنند، و از کاسۀ خود لقمۀ کوچک بردارند، و ن

و اگر چنان افتد که درویشان در یک کاسه طعام خورند، باید که از پیش خود خورند، ودست به پیش دیگران دراز 
پـیش از . ئـی بنهنـدنکنند و چیزی که از دست بیفتد، و آن را بدست چپ بردارند و در دهـان نـه نهنـد یـا بگوشـه

در اوّل دسـت بشـویند و در آخـر . دارنـدت از طعام باز نگريند؛ و اگـر نخواهنـد، خـود را مشـغول مـیدیگران دس
  .دست و دهان بشویند

هر روز باید که از سخنان مشایخ یعنـی از تقـوی، پرهیزگـاری، و ریاضـات و مجاهـدات و از اذکـار و ! ای درویش
ئــی باشــد کــه چــون از صــحبت درویشــان برخیــزد، اوراد مشــایخ چیــزی بخواننــد و هــر یــک را بایــد کــه خلوتخانــه

  .بخلوتخانه رود، و بخواند سخنان درویشان، یا بذکر و فکر یا بوردی که دارد مشغول شود

  در بیان ریاضات و مجاهدات
درویشان باید که تا بچهل سال هرگز بی ریاضت و مجاهدت نباشند، و چون چهل سال بگذرد، آنگـاه ریاضـات و 

چون شصت سال بگـذرد؛ بـیش . ند، امّا بی ریاضت و مجاهدت هم نباشند تا بشصت سالمجاهدات سخت نکن
بعد از شصت سـال صـحبت بـدوام اسـت، بـی صـحبت اهـل دل زنـدگانی نکننـد و . ریاضت و مجاهدت نکشند

ریاضت و مجاهدت درویشان آنچه معظّم است، خدمت دانا است و بعداز خدمت، کـم خـوردن و کـم گفـنت و کـم 
  .بأمر دانا خفنت است

  در بیان صحبت
یتهای عظـیم دارد! ای درویش کـار . هـر کـه هـر چـه یافـت، از صـحبت دانـا یافـت. صحبت اثرهای قوی و خاصـّ

باقی این جمله ریاضات و مجاهدات و آداب و شرایط از جهت آن است که تا سالک شایسـتۀ . صحبت دانا دارد
کار سالک تمام شد و سالک وقتـی شایسـتۀ صـحبت چون سالک شایستۀ صحبت دانا گشت، . صحبت دانا گردد

هر سخنی که ازدانا بشنوده، اگر فهم . دانا گردد که از اخالق بد تمام پاک شود، و بأخالق نیک تمام آراسته گردد
و هـر دانـائی کـه بـا کسـی سـخن گویـد و آن . کند نیک و اگر فهم نکند بایمان قبول کند تا بوقت خود معلوم کند

ه . قام باشد و از اخالق بد پاک نشده، البتّه هر دو زیان کنند، هم گوینده، و هم شـنوندهکس نه در آن م والحمدللـّ
  .ربّ العالمني

  تمام شد رسالۀ هشتم
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  در بیان بلوغ و حرّیت رسالۀ نهم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

و اولیائــه خــري خلقــه و علــی آلهــم و و العاقبــة للمتّقــني، و الصّــلوة و السّــالم علــی انبیائــه الحمدللّــه ربّ العــالمني 
  .اصحابهم الطیّبني الطّاهرین

ازیـن  -کثّـرهم اللّـه -امّا بعد، چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیزبن محمّد النسفی، که جماعـت درویشـان
. ت چیسـتئی جمع کنید و بیان کنید که بلوغ و حریّباید که در بلوغ و حرّیت رسالهبیچاره درخواست کردند که می

انّه علی ما «. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خدای تعاىل مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد
  .»یشاء قدیر و باالجابة جدیر

  در بیان معنی بلوغ و حریّت
یـز بلـوغ نهایـت هـر چ. که هر چیزی که در عالم موجوداست نهایتی و غـایتی دارد -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

بدان که میوه چـون بـر درخـت تمـام . و این سخن ترا جز بمثاىل معلوم نشود. است، و غایت هر چیز حرّیت است
و چون میوه بعد از بلـوغ از درخـت جـدا شـود، و پیونـد . شود و بنهایت خود رسد، عرب گوید که میوه بالغ گشت

  .ازدرخت جدا کند عرب گوید که میوه حرّ گشت
هر چیز کـه بـأوّل . و غایت را دانستی، اکنون بدان که عالمت نهایت آن باشد که بأوّل خود رسد چون معنی نهایت

خود رسید، بنهایت رسید، یعنی تخم گندم که در زمني انداختند، و شرایط آن نگاه داشتند، هـر آینـه در نشـو و نمـا 
وۀ هر چیز تخم همان چیز باشـد؛ چـون بـتخم و می. آید، و هر روز در ترقی و زیادت باشد تا آنگاه که میوه پیدا آید

خود رسید، بنهایت خود رسید و دایره تمام شد، دائره تا بأوّل خود نرسد، تمام نشود؛ چون بأوّل خود رسید، تمام 
چون قالب آدمی بجائی رسد کـه نطفـه در وی پیـدا آیـد و ظـاهر شـود، . همچنني تخم قالب آدمی نطفه است. شد

  .نی بنطفه رسید و معنی بلوغ رسیدن است، و معنی حرّیت آزادی و قطع پیوند استگویند که بالغ شد، یع
دان، کـه محسـوس صـورت اکنون این چنني که بلوغ و حرّیت را در محسوس دیـدی، در معقـول نیـز همچنـني مـی

لملک معقول و جسم قالب روح است، و ملک نمودار ملکوت است، و دانائی گفته است که انّ اللّه تعاىل خلق ا
علی مثال ملکوته و اُسّس ملکوته علی مثال جربوته لیستدلّ بملکه علی ملکوته، و بملکوتـه علـی جربوتـه سـخنی 

چـون  .ملک وجود حسّی است، و ملکوت وجود عقلی است، و جربوت وجود حقیقی است. بغایت خوب است
پس افـراد ملکـوت نیـز همچنـني باشـند . دشونکنند، بالغ نمیرسند، ودایره تمام نمیافراد ملک تا بأوّل خود نمی

تا بأوّل خود نرسند، و دایره تمام نکنند، بالغ نشوندو افراد ملک چون بأوّل خود رسـیدند و دایـره تمـام کردنـد، و 
پـس افـراد . شـوندکننـد، حـرّ نمـیگردند، و قطع پیونـد نمـیبالغ شدند، تا از آن دایره و مراتب آن دایره جدا نمی

بأوّل خود رسند، دایره تمام کنندو بالغ شوند، تا از آن دایـره و مراتـب آن دایـره جـدا نگردنـد، و  ملکوت نیز چون
و دانسنت این سخن اصلی قوی است، یعنی دانسنت مناسبات میان ملـک و ملکـوت . قطع پیوند نکنند، حرّ نشوند
شد، و عالم ملک و ملکـوت و هر که برین سرّ واقف شد، درهای علوم بروی گشاده . و جربوت سرّی بزرگ است

  .جربوت را چنانکه هست دریافت
غرض ما ازین سخن آن است که از بلوغ و حرّیت ملک استدالل کنی تا بلـوغ و حرّیـت ملکـوت را ! ای درویش

گردنـد وبعضـی مـیآینـد و بـاز بطبـایع بـاز مـیگویند که تخم ملکوت طبایع است، از طبایع میبعضی می. بدانی
گویند که جملـه از خـدا و بعضی می. گردندآیند، و باز بعقل باز میملکوت عقل است، از عقل میگویند که تخم 

افحسـبتم انّمـا خلقنـاکم عبثـاً وانّکـم الینـا الترجعـون « -»منه بداء و الیه یعـود«گردند و باز بخدا باز میآیند می
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و غرض ما دریـن » ه له الحکم و الیه ترجعونکّل شیء هالک الّا وجه«، »فتعاىل اللّه الملک الحق ال اله اال هو
منـه «گردنـد، یند و باز بخدا بـاز مـیآ پیش ما هیچ شک نیست که همه از خدا می .موضع بیان این سخنان نیست

غرض ما درین مقام بیان بلوغ و حرّیت است، و هر چنانکه بگویند، غرض ما حاصل است، از . »بداء و الیه یعود
از بزرگی سؤال کردنـد کـه مـا عالمـة النهایـة؟ . م که هر چیز که بأوّل خودر سید، بالغ گشتگوییجهت آن که ما می

  .»الرجوع اىل البدایة«: فرمود

  در بیان بلوغ و حریت آدمی
بدان که ما قاعدۀ سخن چنان خواهیم نهاد که تخم موجودات عقل اوّل است، از جهت آن که انبیا و حکما اتّفاق 

چـون تخـم . ی که خـدای تعـاىل آفریـده اسـت جـوهری بـود و نـام آن جـوهر عقـل اوّل اسـتاند که اوّل چیزکرده
موجودات عقل اوّل است، پس عقول و نفوس و افالک و انجم و عناصر و طبایع معـادن و نباتـات و حیوانـات، 

در تخم گنـدم  جمله در عقل اوّل بالقوّه موجود بوده باشند، چنان که بیخ و ساق و شاخ و برگ و گل و میوه جمله
آیند تا بمیوه رسند؛ و چون بمیـوه رسـیدند، بنهایـت خـود رسـیدند و دایـره بالقوّة موجود بودند، و بتدریج پیدا می

چون بعد از انسـان چیـزی دیگـر  .همچنني جملۀ موجودات از عقل اول پديد آمدند تا به انسان رسيدند .تمام شد
و چـون انسـان بعقـل رسـید، و بعـد از عقـل چیـزی دیگـر . است نبود، معلوم شد که انسان میوۀ درخت موجودات

پس انسان چون بکمال عقل رسید، بنهایت خود رسـد و بـالغ گـردد . نبود، معلوم شد که تخم اوّل عقل بوده است
  .ودایره تمام شود

عقـل . افریـدتر و بزرگوارتر از عقـل اوّىل چیـزی دیگـر نیبیقني بدان که خدای تعاىل فاضلرت و گرامی! ای درویش
است که اشرف مخلوقات است، و عقل است که نزدیک است بخدا، و عقل است شناسای خـدای از مخلوقـات 

دانـاتر از عقـل و مقـرّب تـر از عقـل . هیچ چیز خود را نشناخت اال عقل، و هیچ چیز خدای را ندانست اال عقـل
هـر کـه بیـک جـزء عقـل . ی تفـاوت بسـیار اسـتئـئی تا بمرتبهچیزی دیگر نیست، امّا عقل مراتب دارد و از مرتبه

هر که بنهایت عقل رسید، بکمال عقـل رسـید و اگـر کسـی . رسید، پنداشت که بکمال عقل رسید؛ و نه چنني است
ه اتقوا فراسة المـؤمن «گوید که در آخر نور اللّه پیدا آمد و بعد از نور اللّه چیزی دیگر نبوده است، راست باشد  انـّ

ه اند، و خدای است که از جمله ظاهر شـده اسـت بـافراد موجودات جمله مظهر نور خدای. »تعاىل اللّه نظر بنوري
غـرض . »کنت له سمعاً و بصراً و یداً و لساناً بی یسمع و بی یبصر و بی یبطش و بی ینطق«: صیص از آدمیانخت

  .حرّیت بفهم مردم برسدما درین موضع بیان این سخن نیست، غرض ما ازین سخن نظری بیش نیست تا بلوغ و 
تا سخن دراز نشود و از مقصود دور نمانیم، ای درویش، آن که بعقـل اوّل رسـید و بـالغ گشـت، اگـر ازیـن دائـره، 
یعنی از آنچه درین دایره است، جدا شود و قطع پیوند کند، حرّ گردد؛ و اگر جدا نتواند شـد، و قطـع پیونـد نتوانـد 

  .بالغ باشد، امّا حرّ نباشد. کرد
و اگـر . هر چه بود و هست و خواهد بود جمله درین دایره است، و هیچ چیز ازین دایره بريون نیست! ای درویش

مـثال اگـر . خواهد، نه آزاد است و هر که آزاد نباشد، بنـده باشـداین بالغ بچیزی ازین موجودات بسته است، و می
خواهـد یـا رت مـیازو خواهـد یـا خـواجگی وخواهـد یـا بـاغ و بسـتان مـیخواهد یا مـال و جـاه مـیزر وزن می

خواهد، یا قرب و والیـت مـیخواهد یا قضا و تدریس میخواهد، یا واعظی و شیخی میپادشاهی و سلطنت می
خواهد و بستۀ یکی از اینهاسـت، نـه آزاد چون یکی از اینها می. خواهد و مانند اینخواهد یا نبوت و رسالت می
  .تواند بودخواهد و بستۀ هیچ از اینها نیست آزاد مینمی است و هر که هیچ از اینها

مثال اگر یکی بوقت حاجـت بمـربز رود، پیونـد بـرفنت مـربز . آنچه ضرورت است، نه ازین قبیل است! ای درویش



 ۶۰

اگر یکی بوقت سرما بآفتاب رود، پیوند برفنت آفتاب ندارد و اگر یکی بوقت گرما بسـایه رود پیونـد بـرفنت . ندارد
و دلیل برین که پیوند باینها نـدارد آن اسـت کـه اگـر ضـرورت نشـود، هرگـز . ه ندارد، و بستۀ هیچ ازینها نیستسای

  .بمربز و آفتاب نرود و نخواهد که رود
باید رفـت، از جهـت آنکـه دفـع اذی از خـود خواهد، امّا بضرورتش میپس وی بمربز رفنت و بآفتاب نشسنت نمی

ها همچنني میدان که طلب ضرورت و دفع اذی مانع آزادی و فراغت نیست، امّا اگـر کمی باید کرد و در جمله کار
مـرا جامـۀ «: توانـد کـرد و جامـۀ کرباسـني دارد و نپوشـد و گویـدکسی بجامۀ کرباسني دفع سرما و گرما از خود می

  .دان، نه آزاد باشد، بنده بود و در جمله کارها همچنني می»خطائی و کتان انصاری باید
. آزاد آن اسـت کـه او را هـر دو یکـی بـود. کهنه بت بود، و یکی را جامـۀ نوبُـت باشـدیکی را جامۀ ! درویش ای

غرض ما از جامع دفع سرما و گرماست، هر کدام که حاصل باشد، وی آن خواهد و اگر هـر دو حاصـل نباشـد، هـر 
  .کدام آسان تر حاصل شود، طلب آن کند

جامـۀ «: و آن کـس کـه گویـد. ، دربند اسـت»خواهمخواهم و کهنه نمیو میجامۀ ن: آن کس که گوید! ای درویش
اگـر زرّیـن بـود . هم در بند است، و بندی از آن روی که بند است تفاوتی نکند» خواهمخواهم و نو نمیکهنه می

، جملـه بتـان را آزاد آن است که او را بهیچ گونه و هیچ نوع بند نبود، که بند بُـت باشـد. یا آهنني، هر دو بند باشد
  .شکسته بود، و از همه گذشته باشد؛ و دل را که خانۀ خدای است، از بتان پاک کرده بود

اند، و این بت کوچک از آن بت بزرگ اسـت، و آن بـت یک بت بزرگ است، و باقی بتان کوچک! ای درویش
بتان بزرگ قبول خلق از  باز ازین. بزرگ بعضی را مال است، و بعضی را جاه است، وبعضی را قبول خلق است

  .همه بزرگرت است، و جاه بزرگرت از مال است
کـه ! هر کاری که نه فرض است، و هر کاری که سبب راحت دیگری نیسـت، بـر آن کـار عـادت مکـن! ای درویش

مثالً یکی با خـود قـرار دهـد کـه مـن بعـد از خانـه . و تو بت پرست گشتی. چون عادت کردی آن کار بت تو گشت
و کسی باشد . اندیایم؛ و یکی دیگر با خود قرار دهد که من بعد پیش کس برنخیزم، و مانند این؛ جمله بتانبريون ن

هرکه بکـاری . پرستدو نداند که همه روز بت می. چندین سال بت پرست بود، و همه روز عیب بت پرستان کندکه 
  .ی آزادی و فراغت نکندعادت کرده باشد، و نتواند که آن عادت را براندازد، باید که دعو

شاید کـه آزاد را خانـه و سـرای . تا این گمان نربی که آزاد را خانه و سرای نباشد و باغ و بستان نبود! ای درویش
باشد، و باغ و بستان و حکم و پادشاهی بود، امّا اگـر پادشـاهی بـوی دهنـد، شـاد نشـود و اگـر پادشـاهی از وی 

و رفنت پادشاهی هر دو پیش او یکسان باشد، وردّ و قبول خلق هر دو پیش  آمدن پادشاهی. بستانند غمگني نگردد
ایـن . خواهمخواهم، و اگر ردّش کنند، نگوید که من قبول میاگر قبولش کنند، نگوید که من ردّ می. او یکسان بود

  .»!هر که دارد، مبارکش باشد«. لمياست معنی بلوغ و این است معنی رضا و تس

  خاتمۀ این رساله
بدان که غرض ما درین رساله بیان بلوغ و حرّیت آدمی بود، و بشرح گفته شد و بیان بلوغ اسالم و بلوغ ایمـان و 

ه . تکرار نکردیم. ایماند و ما نیز در جایهای دیگر ذکر اینها کردهبلوغ ایقان و بلوغ عیان دیگران کرده و الحمدللـّ
  .ربّ العالمني

  تمام شد رسالۀ نهم
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  ر بیان آن که عالم صغري نسخه و نمودار از عالم کبري استد رسالۀ دهم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

رب العالمني و العاقبـة للمتقـني، و الصـلوة و السـالم علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه؛ و علـی آلهـم و الحمدللّه 
  .اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن  -کثّـرهم اللّـه -زبن محمّد النسفی، که جماعـت درویشـانامّا بعد، چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزی
ئی جمع کنید، و بیان کنید که عالم کبري کدام است و عالم صغري نسـخه باید که رسالهبیچاره درخواست کردند که می

م شـنویم کـه هـر چـه در عـالم کبـري هسـت در عـالو نمودار از عالم کبري، چون است، که چندین گاه است که ما می
درخواست ایشان را اجابت کردم و از خدای تعاىل مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگـاه دارد . صغري هست

  .»انه علی ما یشاء قدیر و باالجابة جدیر«

  در بیان عالم کبري و عالم صغري
جهـت آن کـه  که خداوند تعـاىل چـون موجـودات را بیافریـد، عـالمش نـام کـرد، از -اعزک اللّه فی الدارین -بدان

  .موجودات عالمت است بر وجود او و بر وجود علم و ارادت و قدرت او
ازین وجه که عالمت است، عـالمش نـام . موجودات از وجهی عالمت است، و از وجهی نامه است! ای درویش

لـم، و ارادت، آنگاه فرمود که هر که این کتاب را بخواند، مرا و ع. کرد، و ازین وجه که نامه است، کتابش نام نهاد
در آن وقـت خواننـدگان مالئکـه بودنـد، و خواننـدگان بغایـت خـرد بودنـد، و کتـاب بغایـت . و قدرت مرا بشناسد

از جهـت عجـز خواننـدگان، . توانسـت رسـیدنظر خوانندگان بکنارهای کتاب و بتمامت اوراق او نمی. بزرگ بود
ز نوشت و آن اوّل را عالم کبري نام نهـاد، و آن دوم را ئی ازین عالم باز گرفت و مختصری ازین کتاب بابدید نسخه

و هر چه دران کتاب بزرگ . عالم صغري نام کرد و آن اول را کتاب بزرگ نام نهاد، و آن دوم را کتاب خرد نام کرد
. بود، درین کتاب خرد بنوشت بی زیادت و نقصان تا هر که این کتاب خرد را بخواند، آن بزرگ را خوانـده باشـد

چـون عقـل دریـن عـالم صـغري  .گاه خلیفۀ خود را بخالفت باین عالم صغري فرستاد، و خلیفۀ خدای عقل اسـتآن
بخالفت بنشست، جملۀ مالئکۀ عالم صغري عقل را سجده کردند، اال وهـم کـه سـجده نکـرد و ابـا کـرد، همچنـني 

  .بلیس که سجده نکرد و ابا کردچون آدم در عالم کبري بخالفت بنشست، جمله مالئکه آدم را سجده کردند اال ا
عـالم کبـري . در عالم صغري عقل خلیفۀ خدای است، و در عالم کبري انسان عاقل خلیفـۀ خـدای اسـت! ای درویش

چـون عقـل بخالفـت بنشسـت، . بیکبار حضرت خدای است، و عالم صغري بیکبـار حضـرت خلیفـۀ خـدای اسـت
  !خود را بدان تا مرا و صفات و افعال مرا بشناسیخطاب آمد که ای عقل، خود را بشناس و صفات و افعال 

  در بیان افعال خدا و در بیان افعال خلیفۀ خدا
بدان که چون خدای تعاىل خواهد که چیزی در عالم بیافریند، اوّل صورت آن چیز که در علم خدای اسـت، بعـرش 

ارگان يآسمان گذر کند، آنگاه با نور سآید، و از عرش بکرسی آید و از کرسی در نور ثابتات آویزد و آنگاه بر هفت 
طبیعت که پادشاه عالم سفلی است، استقبال آن مسافر غیبی کند که از حضرت خدا . همراه شود و بعالم سفلی آید

آید و مرکبی از ارکان چهارگانه مناسب حال آن مسافر غیبی پیش کش کند تا آن مسافر غیبی بر آن مرکب سوار می
و چون در عالم شهادت موجود گشت آن چیز کـه دانسـتۀ خـدای بـود، کـردۀ . موجود گرددشود و درعالم شهادت 

پس هر چیز که در عالم شهادت موجود است، جان آن چیز از عالم امـر اسـت، و قالـب آن چیـز از عـالم . خدا شد
د، بـاز این جان پاک که از حضرت خدای آمده است، بآن کار کـه آمـده اسـت، چـون آن کـار تمـام کنـ. خلق است
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  .این است بیان افعال خدا. »منه بدأ و الیه یعود«. بحضرت خدا خواهد بازگشت
بـدان کـه ! چون افعال خدای را در عالم کبري دانستی، افعال خلیفۀ خدای را در عالم صغري هم بدان! ای درویش

کرسـی خلیفـۀ  .در عالم صغري عقل خلیفۀ خدای است، و روح نفسانی عرش خلیفۀ خدای است، و روح حیـوانی
چـون ایـن  .خدای است، و هفت اعضاء اندرونی هفت آسمان است، و هفـت اعضـاء بريونـی هفـت اقلـیم اسـت

مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که چون خلیفۀ خدا خواهد که کـاری کنـد و چیـزی پیـدا آورد، اول صـورت آن 
روح نفسـانی بـروح حیـوانی آیـد کـه کرسـی  چیز در عقل پیدا آید و از عقل بروح نفسانی آید که عرش است، و از

اند، و با قوای اعضاء است و از روح حیوانی در شراین آویزد، و بر هفت اعضاء اندرونی گذر کند که هفت آسمان
اگر از راه دست بريون آید، دست استقبال آن مسافر غیبی کند کـه از حضـرت . اندرونی همراه شود و به بريون آید

و مرکبی از ارکان چهارگانه، وآن زاج و مازو و صمغ و دوده است مناسب حال آن مسافر غیبی . آیدخلیفۀ خدا می
پیشکش کند تا آن مسافر غیبی بر آن مرکب سوار شود و در عالم شـهادت موجـود گـردد، چـون در عـالم شـهادت 

  .دا گشتموجود شد، آن چیز که دانستۀ خلیفۀ خدا بود، کردۀ خلیفۀ خدا آمد، یعنی نوشتۀ خلیفۀ خ
و بی وسایط، و بی مادۀ و بی دست افزار؛  کند،حضرت خدای تعاىل، هر کاری که کند اوّل خود می! ای درویش

. شـودآیـد، و در عـالم شـهادت موجـود مـیکند و باین عالم سفلی مـیآنگاه صورت آن چیز برین وسایط گذر می
نویسد، یا هـر  خلیفۀ خدا هر چیزی که میهمچنني. صورت اوّل وجود علم است، و صورت دوّم وجود غیبی است

افزار؛ آنگاه صورت آن چیـزی بـرین وسـایط دستکند بی وسایط، و بی مادّه، و بیکند اوّل خود میکاری که می
ماننـد حـدّادی و نجّـاری و گِـل کـاری، و در  .شـودآید، و در عالم شهادت موجـود مـیکند و به بريون میگذر می

صـورت اوّل وجـود عقلـی اسـت، و صـورت دوّم وجـود حسـی اسـت، . دانا همچنـني مـیجمله حرفتها و صـنعته
  .صورت اوّل وجود ذهنی است و صورت دوّم وجود خارجی است

و اگر از راه زبان بريون آید، و زبان استقبال آن مسافر غیبی کند که از : تا سخن دراز نشود، و از مقصود باز نمانیم
ی از ارکان چهارگانه و آن نفس و آواز و حـروف و کلمـه اسـت، مناسـب حـال آن آید، مرکبحضرت خلیفۀ خدا می

مسافر غیبی پیش کش کند تا آن مسافر غیبی بر آن مرکب سوار شود، و در عالم شهادت موجـود گـردد و چـون در 
کند، و از باز آن نوشته سري می. عالم شهادت موجود شد، آن چیز که دانستۀ خلیفۀ خدا بود، گفتۀ خلیفۀ خدا گشت

. »منه بدأ و الیـه یعـود«. رسدکند و از راه گوش بخلیفۀ خدا میرسد، و آن گفته سري میراه چشم بخلیفۀ خدا می
  .یکی سري حمایلی است و دیگر سري دلوائی است

و در هر دو کلمه جـان آن مسـافر غیبـی . و یکی کلمۀ نوشته استدو کلمه آمد، یکی کلمۀ گفته است، ! ای درویش
اند، و صورت کلمه ربع اند، و آن مسافران هر دو کلمۀ معنیعالم امراند، و قالب آن دو مسافر غیبی از عالم خلق از

  .اندو معنی هر دو کلمۀ خلیفۀ خدای. مسکون معنی است
امّا عیسی کلمـۀ گفـنت اسـت کـه . پس آدم هم کلمه باشد. عیسی کلمه است، و عیسی مانند آدم است! ای درویش

چون افعـال  .آیدرود و آدم کلمۀ نوشته است که از آسمان جان بهندوستان مداد میجهان بآسمان جان می ازدهان
آینـد، اکنـون بـدان کـه خدا و افعال خلیفۀ خدای را دانستی، و دیگر دانستی که چیزها در دو عالم چـون پیـدا مـی

  .هرچه در عالم کبري هست، در عالم صغري هم هست

  م صغريدر بیان مالئکه عال
و . چون چهار طبقه شد، نمودار عناصر و طبـایع اسـت. بدان که نطفه چون در رحم افتاد، نمودار جوهر اوّل است

انـد و اعضـاء چون اعضا پیدا آمدند، اعضاء بريونی، چون سر و دست و شکم و فرج و پای، نمـودار هفـت اقلـیم
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و شـش آسـمان اوّل . انـدز، نمـودار هفـت آسـماناندرونی، چون شش و دماغ و گرده و دل و مراره و جگر و سـرپ
و دریـن  .است، نمودار فلک قمر است، از جهت آن که قمر شش عالم کبري اسـت، و واسـط اسـت میـان دو عـالم

فلک مالئکه بسیاراند، و ملکی که موکّل است بر آب و هوای معتدل سرور این مالئکه است، و دماغ آسمان دوّم 
است، از جهت آن که عطارد دماغ عالم کبري است و درین فلک مالئکه بسـیاراند و است، و نمودار فلک عطارد 

نامش جربئیل اسـت . ملکی که موکّل است بر تحصیل خط و تحصیل علوم و تدبري معاش سرور این مالئکه است
ره و گرده آسمان سّوم است، و نمـودار فلـک زهـره اسـت، از جهـت آن کـه زهـ .و جربئیل سبب علم عالمیان است

گردۀ عالم کبري است، و درین فلک مالئکه بسیاراند، و ملکی که موکّل است بر نشاط و فَرَج و شهوت سرور ایـن 
. و دل آسمان چهارم است، و نمودار فلک شمس است، از جهت آن که شمس دل عالم کبري اسـت. مالئکه است

ین مالئکه است، و نامش اسرافیل است، و و درین فلک مالئکه بسیاراند، و ملکی که موکّل است بر حیوة سرور ا
و مراره آسمان پنجم است، و نمودار فلک مریخ است، از جهـت آن کـه مـریخ . اسرافیل سبب حیوة عالمیان است

اسـت بـر قهـر و غضـب و ضـرب و قتـل و درین فلک مالئکه بسیاراند، و ملکی کـه موکّـل . مرارۀ عالم کبري است
ان ششم است، و نمودار فلک مشـرتی اسـت، از جهـت آن کـه مشـرتی جگـر و جگر آسم سرور این مالئکه است،

و نـامش . اسـتبر رزق سرور ایـن مالئکـه عالم کبري است و درین فلک مالئکه بسیارند، و ملکی که موکّل است 
میکائیل است، و میکائیل سبب رزق عالمیان است، و سرپز آسمان هفـتم اسـت، و نمـودار فلـک زحـل اسـت، از 

و درین فلک مالئکه بسیاراند، و ملکی کـه موکّـل اسـت بـر قـبض ارواح . زحل سرپز عالم کبري است جهت آن که
و روح حیـوانی . سرور این مالئکه است و نـامش عزرائیـل اسـت، و عزرائیـل سـبب قـبض ارواح عالمیـان اسـت
دریـن فلـک  و. کرسی است، و نمودار فلک ثابتات است، از جهت آن که فلـک ثابتـات کرسـی عـالم کبـري اسـت

مالئکه بسیاراند، و روح نفسانی عرش اسـت و نمـودار فلـک االفـالک اسـت، از جهـت آن کـه فلـک االفـالک 
اند، و چون نشـو عرش عالم کبري است و عقل خلیفۀ خداست، و اعضاء مادام که نشو و نما ندارند، نمودار معادن

  .اندا آمد نمودار حیوانو نما پیدا آمد نمودار نباتاتند، و چون حس و حرکت ارادی پید

  در بیان آدم و حوّا
و چنانکه در عالم کبري سباع و . بدان که چنانکه در عالم کبري آدم و حوّا و ابلیس هستند، در عالم صغري هم هستند

  .بهایهم و شیاطني و مالئکه هستند، در عالم صغري هم هستند
ت، و جسم حوّاست و وهم ابلیس اسـت، و شـهوت انسان عالم صغري است، و عقل آدم این عالم اس! ای درویش

و اخالق بد دوزخ است، و قوّتهای عقل و قوّتهـای . طاوس است و غضب مار است و اخالق نیک بهشت است
  .اند روح و قوّتهای جسم مالئکه

  .شیطان طبیعت است و ابلیس وهم است. شیطان دیگر است و ابلیس دیگر است! ای درویش
نسب . اسم را اعتبار نیست صفت را اعتبار است. چ اعتبار نیست، معنی را اعتبار استصورت را هی! ای درویش

سگ بصورت سگی خسیس و پلید نیست، بسبب صفت درّنـدگی و گزنـدگی . را اعتبار نیست، هرن را اعتبار است
و خـوک بسـبب صـورت . و چون این صفت در آدمی باشد، آدمی باین صـفت سـگی باشـد. خسیس و پلید است

کی خسیس و پلید نیست، بسبب صفت حرص و شره خسیس و پلید است، وچون این صـفت در آدمـی باشـد، خو
و شیطان بسبب صورت شیطانی خسـیس و پلیـد نیسـت، بسـبب نافرمـان بـرداری، . آدمی باین صفت خوکی باشد

و  .بـودفسادکاری و بدآموزی خسیس و بد است؛ و چون این صفت در آدمی باشد، آدمـی بـاین صـفت شـیطانی 
ابلیس بسبب صورت ابلیسی رانده ودور نیست، بصورت صفت کرب و عجب و حسد و فرمان نابردن رانـده و دور 
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و چون این صفت در آدمی باشد، آدمی باین صفت ابلیسی بود، و ملـک بسـبب صـورت ملکـی شـریف و . است
صـفت در آدمـی باشـد  و چون این. نیک نیست، بسبب صفت فرمان برداری و طاعت داری شریف و نیک است

دان و کار خلیفۀ خدا آن است که این صفات را مسخّر و در جملۀ چیزها همچنني می. آدمی باین صفت ملکی بود
ومنقاد خود گرداند، و هر یک را بجای خود کاری فرماید، چنانکـه بـی فرمـان وی هـیچ یـک هـیچ کـار نکنـد، و 

  .ر آیدخلیفۀ خدای سلیمان است، و سلیمان را این همه بکا
این قوّت تا مـادام کـه مطیـع و فرمـان بـردار سـلیمان نیسـت، نـامش . ملک و ابلیس یک قوّت است! ای درویش
و چـون مطیـع و فرمـان بـردار سـلیمان شـد، نـامش ملـک اسـت و . داردو سلیمان این را در بند می. ابلیس است

پس کار سلیمان آن اسـت کـه صـفات را . صیبعضی را بمعماری، و بعضی را بغوّا. داردسلیمان این را در کار می
که این ممکن نباشـد، بـی فرمـان را فرمـان بـردار کنـد، و بـی ادب را . تبدیل کند، نه آنکه صفات را نیست گرداند

پس عقل که خلیفۀ خداست هم آدم است و هـم  .بأدب کند، و کور را بینا کند و کر را شنوا کند و مرده را زنده کند
و اگر برخالف آن باشد، و سلیمان مسخّر و منقاد ایشان شود، پس سلیمان اسـري : یسی استسلیمان است و هم ع

همه روز خدمت ایشان باید کرد، و آرزوهای ایشان بدست بایـد آورد . سگ و خوک باشد وبندۀ دیو و شیطان بود
بنشـیند، وسـلیمان پـیش  و در دست دیو عاجز و بیچاره فرو ماند، و دیو بروی قادر و مستوىل شود، و دیو بر تخت

تخت وی بر پای بایستد، و کمر خدمت بر میان بندد، و جمله اخالق خدا در وی پوشیده و ناپیـدا گـردد، و جملـه 
  .اخالق دیوی در وی ظاهر و پیدا شود

این چنني کس اگر صورت آدمی دارد، اما بمعنی دیو و شیطان بود یا سگ و خـوک باشـد و حیفـی ! ای درویش
  .که دیو بر تخت نشیند و سلیمان در پیش تخت بخدمت دیو بایستدعظیم باشد 

  در بیان نمودار جنّت و دوزخ
و راحت که فردا در بهشت خواهد بود، نمودار آن امروز در آدمی هست؛ و هر رنج و عذاب کـه فـردا در  هر لذّت

  .دوزخ خواهد بود، نمودار این امروز در آدمی هست
سزاوار آن چیز باشد، و لذّت و راحت هر چیزی در چیزی باشد که مناسب حال آن بدان که طعام و شراب هر چیز 

چیز بود؛ چنانکـه لـذّت و راحـت عقـل در دانسـنت و آمـوخنت علـم و حکمـت اسـت، و لـذّت و راحـت جسـم در 
هر چیز که ملکوتی اسـت، لـذّت و راحـت وی در چیزهـای . غذاهای بدنی است و کردن شهوتهای جسمانی است

  .است هر چیز که ملکی است، لذّت و راحت وی در چیزهای ملکی استملکوتی 
چون این مقدّمات را معلوم کردی، اکنـون بـدان کـه جسـم را طعـام و شـراب جسـمی و حـوران و غلمـان صـوری 
هستند؛ و عقل را طعام عقلی و حوران و غلمان معنوی هم هستند یعنی عقل که سـلیمان اسـت زبـان مرغـان مـی

یابـد و بـاین سـبب در کند و حکمت خدا را در همه درمـیاند، زبان همه را فهم میاوی در سخنانداند و جمله ب
  .باشدلذّت و راحت می

گوینـد کـه مـا چـه اند، هر یک میاند جمله باین سلیمان در سخنهر فردی از افراد موجودات مرغی! ای درویش
یابـد و از دریـافنت نـد، و حکمـت همـه را در مـیکزبـان همـه را فهـم مـی. چیزیم، وحکمت در آفرینش ما چیست

این سلیمان چون لذت بوی خوش یا لذت جمال خـوب آرزو کنـد، مشـام بـر . باشدحکمت در لذّت و راحت می
بینـد و شنود و نظر بر هر چیز که اندازد، در همه چیزها جمال خـدا مـیهر چیز که نهد، از همه چیزها بوی خدا می

هـا نـد و دریـن کوشـکها و خیمـهيها، جمله افراد موجودات هر یک کوشـکها و خیمـهچون لذت صحبت آرزو کند
ها جـز سـلیمان را و درین کوشکها و خیمه. اند و هیچکس در ایشان نرسیده است، جمله بِکراندحوران و پردگیان
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صـحبت ایشـان ها رود و دست در گردن حـوران و پردگیـان آرد و ازراه نیست، این سلیمان درین کوشکها و خیمه
لذّتی باشد که دران لذّت پشیمانی و افسردگی نباشد؛ هر چنـد صـحبت بیشـرت کنـد، لـذت . در لذّت و راحت باشد

  .بیشرت یابد، و از آن صحبت دخرتان و غالمان بهشتی زایند
ها بعضی وجود خارجی و بعضی وجود ذهنـی و بعضـی وجـود لفظـی و بعضـی آن کوشکها و خیمه! ای درویش
  .امابتی دارند وجود کتابتی خیّام مشکني باشد چنانکه خیّام مشکني که من درین صحراء کافوری زدهوجود کت

یـک جلـد تمـام شـد، و دریـن . تمام شد رسالۀ دهم. این سه رساله را در اصفهان جمع کردم ونوشتم! ای درویش
  .یک جلد ده رساله نوشته شد

  .و الحمدللّه رب العالمني
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  ان عالم ملک و ملکوت و جربوتدر بی رسالۀ یازدهم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

لوة و السّـالم علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و  ني، و الصـّ الحمدللّه رب العالمني، و العاقبة للمتقـّ
  !اصحابهم الطّیبني الطاهرین

ون جلد اوّل این کتاب را بنوشـتم، و امّا بعد، چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمد النسفی، که چ
ازیـن بیچـاره  -کثّـرهم اللّـه -آن ده رساله را که عوامّ و خواصّ را از آن نصیب است تمام کردم، جماعت درویشـان

درخواست . ئی جمع کنیدباید که در بیان عالم ملک و عالم ملکوت و عالم جربوت رسالهدرخواست کردند که می
انّه علی ما یشاء قـدیر «از خداوند تعاىل مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد ایشان را اجابت کردم و 

  .»و باالجابة جدیر
هـر . قاعده وقانون سخنان آن جلد اوّل دیگر بود و قاعده و قانون سخنان این جلد دوم دیگـر اسـت! ای درویش

  .اند، دور از یک دیگراندیک از طوری

  در بیان عالم
و . مجموع جـواهر و اعـراض را عـالم گوینـد. که عالم اسم جواهر و اعراض است -ک اللّه فی الداریناعزّ -بدان

چون معنی عالم را دانستی، اکنون بدان که عالم که موجود . هر نوعی از انواع جواهر و اعراض را هم عالم گویند
کوت، یعنـی عـالم محسـوس و عالم ملک و عالم مل: است وجودی خارجی دارد در قسمت اول بر دو قسم است

اند، عـالم ملـک و عـالم ملکـوت، ت و اعتبارات باسامی مختلفه ذکر کردهاعالم معقول، امّا این دو عالم را باضاف
عالم خلق و عالم امر، عالم شهادت و عالم غیب، عالم ظلمانی و عالم نورانی، عالم محسـوس و عـالم معقـول، و 

  .له همني دو عالم بیش نیست، یعنی عالم ملک و عالم ملکوتاند و مراد ازین جممانند این گفته
. عالم جربوت نه از قبیل ملک و ملکوت است، از جهت آن که عالم جربوت وجـود خـارجی نـدارد! ای درویش

انـد و از یـک اند و هر سه در همهر سه باهم: انداند و هر سه عالمهای خدایملک و ملکوت و جربوت سه عالم
عالم جربوت ذات عالم ملک و ملکـوت اسـت، و عـالم ملـک و ملکـوت وجـه عـالم جـربوت . تنددیگر جدا نیس

عالم جـربوت تخـم اسـت، و . عالم جربوت کتاب مجمل است، و عالم ملک و ملکوت کتاب مفصّل است. است
  .اندعالم ملک و ملکوت درخت است، و معدن و نبات و حیوان میوۀ این درخت

آن است که عـالم جـربوت مبـداء عـالم ملـک و ملکـوت اسـت، و عـالم ملـک و حقیقت این سخن ! ای درویش
و هر چیز که در عالم جربوت پوشیده و مجمل بودنـد، جملـه . ملکوت از عالم جربوت پیدا آمدند و موجود گشتند

ل گشـتند و از عـالم اجمـال بعـالم تفصـیل آمدنـد، و از مرتبـۀ ذات  در عالم ملک و ملکوت ظاهر شـدند، و مفصـّ
  .و این سخن ترا جز بمثاىل معلوم نشود و روشن نگردد. صفات رسیدندمرتبۀ ب

پس . بدان که عالم صغري نسخه و نمودار عالم کبري است، و هر چیز که در عالم کبري هست در عالم صغري هم هست
چـون ایـن  .دهر چیز که در عالم کبري اثبات کنند، باید کـه نمـودار آن در عـالم صـغري باشـد تـا آن سـخن راسـت بـو

مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که نطفۀ آدمی نمودار عالم جربوت اسـت و جسـم و روح آدمـی نمـودار عـالم 
ملک و ملکوت است،از جهت آن که نطفه مبداء جسم و روح است، و جسم و روح از نطفه پیدا آمدند و موجود 

ل گشـتند و از  حر جسـم و روگشتند و هر چیز که در نطفه پوشیده و مجمل بودند، آن جمله د ظـاهر شـدند و مفصـّ
  .عالم اجمال بعالم تفصیل آمدند، و از مرتبۀ ذات بمرتبۀ وجه رسیدند

تر از تطبیق کـردن میـان مراتـب عـالم کبـري و عـالم صـغري هیچ دلیلی بر مراتب عالم کبري بهرت و روشن! ای درویش
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بق مراتب عالم صغري باشد، راست بود و اگر مطـابق نباشـد، ئی که در عالم کبري اثبات کنند و مطانیست، هر مرتبه
  . راست نبود

چون این مناسبات میان عالم کبري و عالم صغري معلوم کردی، اکنون بدان که اگر نطفه را ذات جسم و روح گوئی، 
 و جسم و روح را وجه نطفه خـوانی، راسـت بـود؛ و اگـر نطفـه را کتـاب مجمـل گـوئی، و جسـم و روح را کتـاب

اقـوال . مفصّل خوانی، هم راست بود؛ و اگر نطفه را تخم گوئی و جسم و روح را درخت خوانی، هم راست بـود
اگـر میـوه اینهاسـت کـه گفتـه شـد، شـجرۀ طیّبـه . اندنیک و افعال نیک و اخالق نیک و معارف میوۀ این درخت

  .است، و اگر میوه اضداد اینهاست، شجرۀ خبیثه است
لوم کردی، اکنون بدان که غرض ازیـن جملـه آن اسـت تـا بـدانی کـه تمـام موجـودات یـک چون این مقدّمات مع

وجود است، و ملک و ملکوت و جربوت مراتب این وجوداند، اکنون تو این یک وجـود را بهرنـامی کـه خـواهی 
اگر یک شخص گوئی، راست بود، و اگر یک درخت گوئی هم راست بود، و اگر یک وجـود گـوئی و . خوانمی
  .یچ نامش منسوب نکنی، هم راست بودبه

که جـربوت ذات ایـن وجـود اسـت، و ملـک و ملکـوت وجـه ایـن چون دانستی که یک وجود است، اکنون بدان 
اند، اند، و اسامی این وجود در مرتبۀ وجهو صفات این وجود در مرتبۀ ذات. وجود، و هر دو مرتبۀ این وجوداست
  .اندو افعال این وجود در مرتبۀ نفس

ملک و ملکوت و جربوت را بطریق اجمال دریـافتی؛ اکنـون بطریـق تفصـیل تقریـر خـواهم کـرد، تـا ! ای درویش
و بسـیار . باشد که بطریق تفصیل هم دریابی، که این مسئله در میان علما و حکما و مشایخ از مشکالت علوم است

ات اسـت، از و دانسـنت ایـن . انـدکس از علما و حکما و مشایخ درین مسـئله سـرگردان مسـئله سـالکان را از مهمـّ
اگر بنیاد محکم و درست آمده باشد، باقی محکم و درست آید . جهت آن که این مسئله اصل کار و بنیاد کار است

و اگر بنیاد بخلل باشد، هر چیز که بر وی بنا کنند هم بخلل باشد، و دیگر آن که هر چیز که موجود است، ازین سـه 
تبۀ جربوت، و مرتبۀ ملکوت، و مرتبۀ ملـک؛ و بـی ایـن سـه مرتبـه امکـان نـدارد کـه چیـزی مرتبه موجود است، مر

پس اگر کسی این مراتـب را بحقیقـت  .اند، و از یکدیگر جدا نیستنداند، و هر سه درهمموجود شود؛ هر سه با هم
ت مرکبّات نیستند، امّا نمودار و دیگر بدان که مزاج و حبّه و نطفه ذا. درنیافته باشد، هیچ چیز را بحقیقت درنیابد

  .انداند و بقربت فهم را بغایت نیکذات
  .انداند، و ماهیات باالی محسوسات و معقوالتذات مرکّبات ماهیات! ای درویش

  در بیان ملک و ملکوت و جربوت بطریق تفصیل
و عـالم جـربوت عـالم . دبدان که ملک مرتبۀ حسّی دارد، و ملکوت مرتبۀ عقلی دارد و جربوت مرتبۀ حقیقـی دار

ماهیات محسوسات و معقوالت، و مفردات و مرکّبات و جواهر و اعراض جمله در عـالم جـربوت . ماهیات است
و ماهیّة باالی وجود و عدم است از جهت آن که ماهیّت عـامّرت . بودند، بعضی بطریق جزؤی و بعضی بطریق کلّی
  .بود توانداز وجود و عدم است، و جزؤ وجود و عدم می

چون ماهیّت عامّرت از . »الذّی اعطی کّل شیء خلقه ثمّ هدی«ماهیّات مخلوق نیستند، و اوّل ندارند ! ای درویش
وجود و عدم است، پس عامّرت از همه چیز باشد و جزؤ همه چیـز توانـد بـود و ایـن سـخن تـرا جـز بمثـاىل معلـوم 

  .نشود
ا وجـود عـامّرت از جـوهر اسـت؛ و بدان که جسم عامّ است، امّا جوهر عامّرت از جسم  است؛ و جوهر عامّ اسـت، امـّ

و چـون . توانـد بـودوجود عامّ است، امّا شیء عامّرت از وجود است از جهت آن که شـیء جـزؤ وجـود و عـدم مـی
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شیء عامّرت از وجود و عدم است، عامّرت از همه چیز باشد و جز همه چیز تواند بود و شیء و ماهیّة و ذات هر سـه 
  .انداند، و باالی هر سه چیزی دیگر نیست، جمله در تحت ایشانک مرتبهدر ی

ملک نام عالم محسوسات است، و ملکوت نام عالم معقوالت است، و جـربوت نـام عـالم ماهیّـات ! ای درویش
ایـن  و. گویـداند و ایـن بیچـاره اشـیاء ثابتـه مـیاست؛ و ماهیّات را بعضی اعیان ثابته، و بعضی حقائق ثابته گفته

اشیاء ثابته هر یک آن چنان که هستند، هستند، هرگز از حال خـود نگشـتند و نخواهنـد گشـت؛ و ازیـن جهـت ایـن 
اللهّـم ارنـا «خواسـت کـه کمـاهی بدانـد و ببینـد ایـن اشـیاء را مـی -علیه السالم -گویند و پیغمرباشیاء را ثابته می
گردد بداند و باین اشـیاء خطـاب آمـد گردد و آنچه نمیی، تا حقیقت چیزها را دریابد، و آنچه م»االشیاء کماهی

  .»الست بربکم«که 
. آدم جربوتی دیگر است و آدم ملکوتی دیگر است و آدم ملکی دیگر است و آدم خاکی دیگر است! ای درویش

آدم جربوتی اوّل موجودات است و آن جربوت است، از جهت آن که موجـودات جملـه از جـربوت پیـدا آمدنـد و 
ملکوتی اوّل عالم ملکوت است، و آن عقل اوّل است از جهت آن که عـالم ملکـوت جملـه از عقـل اول پیـدا  آدم

آمدند و آدم ملکی اول عالم ملک است؛ و آن فلک اوّل است از جهت آن که عالم ملک جمله از فلک اوّل پیدا 
ز جهت آن که علوم جملـه از انسـان و آدم خاکی مظهر علوم و مجمع انوار است و آن انسان کامل است، ا. آمدند

  .کامل پیدا آمدند
آدم خاکی مغرب انوار است، از جهت آن که جملـۀ انـوار از مشـرق جـربوت برآمدنـد، بـآدم خـاکی ! ای درویش
  .آیدشود قیامت آمد و آفتاب از مغرب برمیاکنون نور از آدم خاکی ظاهر می. فرود آمدند

انیم، چون عالم جربوت را دانستی، کـه ذات عـالم اسـت، اکنـون بـدان کـه تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نم
تجلی کرد و از . ببیند، و صفات خود را مشاهده کندخواست تادر آن مرآت جمال خود را عالم جربوت مرآتی می

از و ظلمـت .عالم اجمال بعالم تفصیل آمد، و از آن تجلّی دو جوهر موجود گشتند، یکی از نور و یکـی از ظلمـت
و آن دو جوهر یکـی عقـل . جهت آن قرین نور است، که ظلمت حافظ و جامع نور است و مشکاة وقایۀ نور است

ازیـن . اوّل چیزی که از دریـای جـربوت بسـاحل وجـود آمدنـد ایـن دو جـوهر بودنـد. اوّل و یکی فلک اوّل است
و هم ازین  .خوانندوّل عالم ملک میگویند و فلک اوّل را جوهر اجهت عقل اوّل را جوهر اوّل عالم ملکوت می

خوانند و هر دو جوهر نـزول گویند و فلک اوّل را عرش عالم ملک میجهت عقل اوّل را عرش عالم ملکوت می
کردند، و بچندین مراتب فرودآمدند تا از عقل اوّل عقول و نفوس و طبایع پیدا شـدند، و از فلـک اوّل افـالک و 

و مفردات عـالم تمـام شـدند و مفـردات عـالم ! محسوسات و معقوالت پیدا آمدندانجم و عناصر ظاهر گشتند، و 
  .بیش ازین نیستند

گوینـد، و افـالک و چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که عقول و نفوس و طبایع را عـالم ملکـوت مـی
افالک و انجـم و عناصـر را  گویند وخوانند و عقول و نفوس و طبایع را آباء میانجم و عناصر را عالم ملک می

  .خوانندامّهات می
چون عالم جربوت و عالم ملکوت، و عالم ملـک را دانسـتی، و بتحقیـق معلـوم کـردی، کـه هـر یـک ! ای درویش

چون بودند و چون پیدا آمدند، آنچه رفت، خود رفت و آنچه بود خود بود؛ حالیـا بنقـد بـدان کـه ملکـوت دریـای 
بـاز ایـن دریـای نـور . و این دریای نور آب حیوة است و در ظلمت اسـت. است نور است، و ملک دریای ظلمت

بنسبت دریای ظلمت است با دریای علم و حکمت، و علم و حکمت آب حیوة است و در ظلمت است همچنـني 
بایـد کـه در ظلمـات رود و از ظلمـات بگـذرد و بـآب بنسبت آب حیوة چهار مرتبه دارد بلکه زیادت اسـکندر مـی

  .سدحیوة ر



 ۶۹

دانـی کـه آب حیـوة چیسـت و شـنوی کـه آب حیـوة در ظلمـات اسـت و نمـیچندین گاه است که می! ای درویش
نـوری . گویند که ما باین دریای نور رسیدیم و این دریـای نـور را دیـدیمبعضی از سالکان می. ظلمات کدام است

و قـدرت و ارادت موجـودات ازیـن نـور حیـوة و علـم . بود نامحدود و نامتناهی و بحری بود بی پایان و بی کران
اســت؛ بینــائی و شــنوائی و گویــائی و گريائــی و روائــی موجــودات ازیــن نــور اســت؛ طبیعــت و خاصــیت و فعــل 

و دریای ظلمت حافظ و جامع این نور است، و مشـکاة . موجودات ازین نور است، بلکه خود همه ازین نور است
  .است و وقایۀ این نور است، و مظهر صفات این نور

گوینـد و ایـن دریـای ظلمـت را امّهـات مـیتا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، این دریای نور را آباء می
مرج البحـرین یلتقیـان «: انداند، و یک دیگر را در بر گرفتهو امهات دست در گردن خود آوردهو این آباء . خوانند

و موالید معدن . »یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان«آیند موالید پیدا می و از این آباء و امّهات» بینهما برزخ الیبغیان
اند، و مرکبات عالم بیش ازیـن نیسـتند و مرکّبـات از جـائی و معدن و نبات و حیوان مرکّبات .اندو نبات و حیوان

» اىل اصـله کل شیء یرجـع«گردد شوند و مرکّب باز مفردات میروند؛ مفردات مرکّب میآیند و بجائی نمینمی
وحکمت در ترکیب آن است تا مستعد ترقی شوند و عـروج تواننـد کـرد، و جـام جهـان نمـای و آیینـۀ گیتـی نمـای 

هـر . گردند، تا این دریای نور و دریای ظلمت جمال خود ببیند، و صفات و اسامی و افعال خود را مشاهده کننـد
  .شودبی اختیار من دراز می خواهم که سخن دراز نشود، و از مقصود باز نمانیمچند می

  در بیان عروج
کنند، و عروج در مقابلۀ نزول باشد و بحقیقت معلوم نیست کـه نزول کردند و مرکّبات عروج میبدان که مفردات 

. بایـد کـردپس بحقیقـت هـم معلـوم نباشـد کـه مرکبـات را چنـد مرتبـه عـروج مـی. مفردات چند مرتبه نزول کردند
گویند که مفردات چهـارده مرتبـه نـزول کردنـد، می. نداند که عدد افالک چند است هیچکس بحقیقت ندانست و

  .پس مرکبات را هم چهارده مرتبه عروج باید کرد تا دایره تمام شود
گشتند؛ و مرکبات هر چند از مبـداء دورتـر تر میشدند، خسیسمفردات هر چند که از مبداء دورتر می! ای درویش

اند و آن جربوت اسـت و چـون مفـردات اند یک قسمچون ماهیات عالم در مرتبۀ اوّل. ندگردشوند شریفرت میمی
اند، سه قسم و چون مرکبات عالم در مرتبۀ سوّم. اند، دو قسم آمدند، و آن ملک و ملکوت استعالم در مرتبۀ دوّم

  .آمدند و آن معدن و نبات و حیوانند
وت از عالم اجمال بعالم تفصیل آمـد و از مرتبـۀ ذات بمرتبـۀ مراتب موجودات تمام شد و عالم جرب! ای درویش
  .و این وجود جمال خود رادید و صفات واسامی و افعال خود را مشاهده کرد. وجه رسید
لدرین رساله علم بسیار تعبیه کردم و تصریح و معانی بی! ای درویش درویشـان . شمار ودیعت نهادم یعرف بالتأمـّ

باشد که دریـن رسـاله کـه . در ملک و ملکوت و جربوت بنویس و بشرح نتوانستم نوشتدرخواست کرده بودند که 
  .آید بشرح و بسط بنویسم انشاء اللّه تعاىلمی

  در بیان نصحیت
خواهنـد تـا ایشـان را بـدان سـبب فراغتـی و خواهنـد از جهـت آن مـیبدان که درین عالم مردم دانا هر چیز که می

ت چون دانایان طالب فراغت و جمعیّت. هی بایشان نرسدجمعیّتی باشد و تفرقه و اندو اند، پس فراغـت و جمعیـّ
  .نعمتی قوی باشد و راحتی عظیم بود

و هر چیز که سبب تفرقه و اندوه است، از خود بینداز، و دربنـد ! تو نیز طالب فراغت و جمعیت باش! ای درویش
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فراغـت . نیست، مال و جاه سبب تفرقه و اندوه اسـتو بیقني بدان که فراغت و جمعیّت در مال و جاه ! آن مباش
  .و الحمدللّه رب العالمني. و جمعیت در امن و صحّت و کفاف و صحبت دانا است

  تمام شد رسالۀ یازدهم
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  در بیان عالم ملک و ملکوت و جربوت رسالۀ دوازدهم
  رسالۀ دوّم

  بسم اللّه الرحمن الرحیم
الم علــی انبیائــه و اولیائــه خــري خلقــه و علــی آلهــم و قــني، و الصّــلوة و الّســاقبــة للمتّالحمدللّــه رب العــالمني و الع
  !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

باشد که درین رساله بحث ملک و ملکوت و جربوت تمـام شـود، و چنانکـه مـراد درویشـان ! اما بعد، ای درویش
  .است بشرح آید

  در بیان عالم جربوت و صفات ماهیّت
هادت است، و ملکوت عالم غیب است، و جربوت عالم غیب غیب است؛ یعنی ملک عالم شبدان که ملک عالم 

حسی است، و ملکوت عالم عقلی است، و جربوت عالم فطرت است، و عالم فطرت عالم فـراخ اسـت و در وی 
از  و آن خلقان چنانکه هستند، هسـتند، هرگـز. اندخلقان بسیار اند، و آن خلقان اصل موجودات و تخم موجودات

  .حال خود نگشتند و نخواهند گشت
عالم ملک و عالم ملکوت مایه دارند، از جهت آن که از عـالم . فطري چیزی را گویند که بی مایه باشد! ای درویش

جربوت پیدا آمدند، و عالم جربوت مایه ندارد از جهت آن که جربوت مبدأ کل اسـت، و بـاالی وی چیـزی دیگـر 
عـالمی اسـت نامحـدود و نامتنـاهی و بحـری . جربوت در فهم هیچ کس نگنجـدنیست، و عظمت و بزرگی عالم 

عالم ملک باین عظمت در جنب عالم ملکوت مانند قطره و بحراست، و عالم ملکـوت . پایان و بی کراناست بی
باین عظمت در جنب عالم جربوت مانند قطره و بحر است، و عالم جربوت باین عظمت پر از خلقان اسـت و آن 

ن بی حساب و بی شماراند، و آن خلقان را خرب نیست که بغري زمني و آسمان ایشـان زمینـی و آسـمانی دیگـر خلقا
هست؛ و آن خلقان را خرب نیست که درین زمني آدم و ابلیس بوده است و آن خلقان را خرب نیست که کسی عصیان 

  .خدای تعاىل تواند کرد
ماهیـت . توانند کردتوانند کرد و کار دیگران نمیک کار خود میآن خلقان هر یک کاری دارند و هر ی! ای درویش

و ماهیّت گوسفند هرگز ماهیّت گرگ نشود و گرگی نتواند . گرگ هرگز ماهیّت گوسفند نشود و گوسفندی نتواند کرد
  .دانو در جمله چیزها همچنني می. کرد

صفات و ماهیّات هرگزدیگرگـون نشـود و ماهیّت گرگ صفتی دارد، و ماهیّت گوسفند صفتی دارد و ! ای درویش
اما صفات نفس و صفات جسم دیگرگون شوند و . آن چنانکه با خود بیارند، همچنان با خود بربند. مبدّل نگردد

گردنـد و مبـدّل مبدّل گردندو دعوت انبیا و تربیت اولیا از برای این است که صفات نفس و جسـم دیگرگـون مـی
بـدان کـه آزار رسـانیدن و درنـدگی کـردن و بـی امنـی از وی . ثـاىل معلـوم نشـوندشوند و این سخن ترا جـز بممی

و . صفات ماهیّت گرگ است، و این صفات هرگز دیگرگون نشوند و مبدّل نگردند یعنی تا گرگ بود، چنـني باشـد
ند و آزار نارسیدن، و بسالمت بودن و امن از وی صفات ماهیّت گوسفند است، و این صفات هرگز دیگرگون نشو

و گوسـفند هـم صـفاتی دیگـر دارد و آن مبدّل نگردند یعنی تا گوسفند باشد، چنني بود و گرگ صفاتی دیگر دارد، 
ت گـرگ و گوسـفند اسـت، آن صـفات  .گردندشوند و مبدِّل میت دیگرگون میاصف آن صـفات کـه صـفات ماهیـّ

گریـزد، و است و از مردم میبعضی صفات نفس و بعضی صفات جسم گرگ و گوسفند است؛ مثالً گرگ وحشی 
این صفت گرگ و گوسفند صفت نفـس ایشـان اسـت، و نفـس همـه . گریزدگوسفند وحشی نیست و از مردم نمی

الخري عـادة و الشـر عـادة و «آن چنانکه ایشان را بدارند آن چنان عادت کنند . کس و همه چیز عادت پذیر است
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و صـفات جسـم خـود . و گوسـفند وحشـی شـود، آسـان باشـد اگر خواهند که گرگ وحشی نماند،. »النفس معتادة
  .ظاهر است
ت . داناین چنني که در گرگ و گوسفند دانسـتی در جملـۀ حیوانـات همچنـني مـی! ای درویش آنچـه صـفت ماهیـّ

آدمی است، هرگز دیگرگون نشود و مبدّل نگردد، امّا صفات جسم آدمی و صفات نفس آدمی دیگرگـون شـوند و 
  .مبدّل گردند

  بیان وجود و عدم و در بیان عشق در
گردنـد و معـدوم نمـیبدان که ماهیّات مفردات از عالم جربوت آمدند و موجود گشتند، و باز بعالم جـربوت نمـی

رونـد و معـدوم مـیشوند و باز بعـالم جـربوت مـیآیند، و موجود میشوند و ماهیّات مرکبّات از عالم جربوت می
  .»عیدکم و منها نخرجکم تارةً اخریمنها خلقناکم و فیها ن«گردند 

پـس . در رسالۀ ما قبل گفته شد که ماهیّت باالی وجود و عدم است، و عامّرت از وجـود و عـدم اسـت! ای درویش
  .ماهیّت گاهی معدوم باشد، و گاهی موجود بود، و ممکن نیز همچنني باشد

عـالم وجـود دیگـر . رسـدهم تـو بـدان نمـیتوانی کردن، و فتو بعد از وجود چیزی دیگر ادراک نمی! ای درویش
در عالم وجود خلقان بسیارند، و در عالم عدم هم خلقان بسیارند؛ و هر چیز که در . است، و عالم عدم دیگر است

عالم وجود موجود است، ذات آن چیز از عالم عدم است و هر چیز که در عالم عدم معدوم است، وجه آن چیـز از 
  .عالم وجود است

از عالم وجود تابعالم عدم چندین راه نیست، و در میان ایشـان تفـاوت بسـیار نیسـت، هـر دو در هـم ! ای درویش
عدم عالم اجمال است، و وجود عالم تفصیل است، عدم کتـاب مجمـل اسـت، . اند و از یکدیگر جدا نیستندبافته

نقّش را از نقـش پـاک چون لـوح مـ. و وجود کتاب مفصّل است، عدم لوح ساده است و وجود لوح منقّش است
ایـن مقـدار . کنند، آن لوح در عالم عدم است، و چون لوح ساده را منقّش گردانند، آن لوح در عالم وجـود اسـت

هر روز چندین کاروان از عالم عدم بعالم وجـود آینـد، و مـدّتی دریـن  .تفاوت است میان عالم وجود و عالم عدم
لم وجود بعالم عدم روند، و مدّتی در آن عـالم بباشـند و حقیقـت ایـن عالم بباشند؛ و هر روز چندین کاروان از عا

. سخن آن است که مفهوم و معلوم عاقالن از سه حال خاىل نباشد، یا واجـب بـود یـا ممکـن باشـد یـا ممتنـع بـود
واجب وجودی است که هرگزمعدوم نگردد و عدم وی محال است؛ و ممتنع عدمی است که هرگز موجـود نگـردد 

ی محال است؛ و ممکن چیزی است که هر دو طرف برابر است، و وجود وی محال نیست، و عـدم وی و وجود و
باشـد و گـاهی گاهی در عالم وجود مـی. شیء دوعالم دارد، یکی عالم وجود و یکی عالم عدم. هم محال نیست
  .بوددر عالم عدم می

زینۀ جاه، و خزینۀ امـن و خزینـۀ صـحت و خدای را در عالم عدم خزاین بسیار است، خزینۀ مال و خ! ای درویش
ت و ماننـد  خزینۀ رزق و خزینۀ علم و خزینۀ خلق و خزینۀ قناعت و خزینۀ عافیّت و خزینۀ فراغـت و خزینـۀ جمعیـّ

حرکـات افـالک و انجـم، و اتصـاالت . انـد و بعضـی از اسـباب بدسـت مـا نیسـتندو کلید این خزاین اسباب. این
  .هیچکس نیستند سخن دراز شد و از مقصوددور افتادمکواکب و اتفاقات حسنه بدست 

حسّ را بعالم جربوت راه نیست، و عقل در وی سرگردان است حس ترا بعالم ملک رساند، و عقـل ! ای درویش
ترا بعالم ملکوت رساند و عشق ترا بعالم جربوت رساند از جهت آن که عالم جربوت عالم عشـق اسـت، خلقـانی 

خواهنـد تـا جمـال خـود را ببیننـد و صـفات خـود را مرآتـی مـی. انـدجمله بر خـود عاشـقاند که در عالم جربوت
  .اندمفردات و مرکبّات عالم مرآت اصل جربوت. مشاهده کنند
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آید، آن مرتبـه مـرآت مرتبـۀ ماقبـل اسـت و ئی که میاند، هر مرتبهاز عشقمراتب این وجه جمله مملوّ ! ای درویش
ست، و بر مرآت هم عاشق است، پس این وجود مملّو از عشـق اسـت و سـالک چـون مرتبۀ ماقبل بر خود عاشق ا

بمرتبۀ عشق رسد، و بآتش عشق سوخته شود و پاک و صافی و سـاده و بـی نقـش گـردد وی را بـا اهـل جـربوت 
 اند، چون آیینۀ دل سالک را با اهل جربوت مناسبت پیـدانقشمناسبت پیدا آید که اهل جربوت بغایت ساده و بی

آید، آنگاه با آن مناسبت بر عالم جربوت اطالع یابد تا هر چیز که از عالم جربوت روانـه شـود تـا بیـان عـالم آیـد، 
بیننـد وی در بیـداری مـیپیش از آن که باین عالم رسد وی را بر آن اطالع باشد، چنانکه دیگران در خـواب مـی

  .بیند
سالک چون بمرتبۀ عشق رسید، آیینۀ دل وی چنان پاک . دآن دیدن نه بچشم سر باشد، بچشم سِّر بو! ای درویش

و صافی وساده و بی نقش شود که جام جهان نمای و آیینۀ گیتی نمای گردد تا هر چیز که در دریای جربوت روانه 
  .شود، تا بساحل وجود آید، پیش از آن که بساحل وجود رسد، عکس آن بر دل سالک پیدا آید

انـد تـا هـر چیـز کـه در آن دریـا شنوی که دریای محیط آیینۀ گیتی نمای نهـادهه میچندین گاه است ک! ای درویش
دانی که آن آیینه چیسـت از آن که بایشان رسد، عکس آن چیز در آیینۀ گیتی نمای پیدا آید و نمیروانه شود، پیش 

  .و آن دریای محیط کدام است
و . بی نقش افتاده است بر دلهای ایشان هم پیدا آید و بغري سالکان هم قومی هستند که دلهای ایشان خود ساده و

آیـد، پـیش از آن کـه هر بالئی و عطائی که بـاین عـالم مـی. آیدگویند که بر دلهای حیوانات هم پیدا میبعضی می
بعضی مـردم . دهندشود و آن حیوانات خرب بمردم میرسد بعضی از حیوانات را از آن حال خرب میباین عالم می

  .شودخواهم که سخن دراز نشود، بی اختیار من دراز میهرچند می. کنندو بعضی فهم نمی کنندفهم می
بعضی از سالکان باشند که آیینۀ دل ایشان را با اهل جربوت مناسبت پیدا نیاید، از جهت آن که اهـل ! ای درویش

قـول و نفـوس سـماوی پیـدا آیـد اند، اما آیینـۀ دل ایشـان را بـا عجربوت بغایت پاک و صافی و ساده و بی نقش
بعضی را با بعضی و عقول ونفوس سماوی را با اهـل جـربوت مناسـبت هسـت، و عکـس عـالم جـربوت اول در 

دیگـر آن کـه کلیـد خـزاین جـربوت پـیش عقـول و . عقول ونفوس سماوی پیدا آید؛ آنگاه در دل سالک پیـدا آیـد
ه کدام خزینه را درگشایند، پس هر نقش کـه در عقـول چون کلید ظاهر شود، دانند ک. شودنفوس سماوی ظاهر می

و ایـن . و نفوس سماوی پیدا آید، عکس آن نقش بر دلهای سالکان که با هـر یکـی مناسـبت دارنـد هـم پیـدا آیـد
  .معنی بسیار کس را درخواب باشد، امّا در بیداری اندک بود

و ظهور نقش بدل ساده و . هل هم تعلّق ندارداین ظهور نقش بکفر و اسالم تعلّق ندارد، و بعلم و ج! ای درویش
اگر در خیّر پیدا آید، خري . این معنی در کامل و ناقص پیدا آید، و در خیّر و شریر هم پیدا آید. بی نقش تعلّق دارد

و اگر در شریر پیدا آید، شرّ وی زیاده شود، و بسیار کس بواسطۀ . بسیار کس بواسطۀ وی سود کنند. وی زیاده شود
  .زیان کنندوی 

شـودو اما بی اختیار من بلنـد مـی. خواهم که سخن بلند نشود، و بقدر فهم اصحاب باشدهر چند می! ای درویش
انّ اللّه تعاىل انزل القـرآن «. پایان استشود، از جهت آن که قرآن بحری بیمی بريون از مقام اصحاب سخن گفته

انـد و از بطـن دوم خـرب ندارنـد، و مفسّر جمله در بطـن اول نحوی و لغوی و فقیه و محدّث و. »علی عشرة ابطن
انـد و در هـر بحـری این وجود بغایت با عظمت و پر حکمت است، ملک و ملکـوت و جـربوت هـر یـک بحـری

درین  -صلی اللّه علیه و سلّم -چندین هزار جواهر است و در هر جوهری چندین حکمت است و محمّد رسول اللّه
کرد بر احوال دریاها و بـر حکمتهـای جـواهر اطـالع هر چند که غُوص زیادت می. اص بودهر سه بحر همیشه غّو

  .شدشد و قرآن بقدر مقام وی نزول مییافت، و مقام وی زیادت میبیش می



 ۷۴

باشد که دریـن رسـاله کـه . خواستم که درین رساله بحث ملک و ملکوت و جربوت را تمام کنم، و نتوانستم کردمی
  .کنمآید تمام می

  در بیان نصیحت
گـريد، و هـر زمـانی ماند، همیشـه در گـردش اسـت، هـر زمـانی صـورتی مـیبدان که احوال عالم بر یک حال نمی

صورت اول هنوز تمام نشده، و استقامت نیافته که صورت دیگر آید و آن صـورت اوّل را محـو . آیدنقشی پیدا می
  .گرداندمی

و عاقل هرگـز بـر مـوج دریـا عمـارت نسـازد، و نیّـت . یا خود موج دریاستماند بعینه بموج دریا می! ای درویش
گـذرد و اگـر محنـت اگردولت اسـت مـی. اقامت نکند و بیقني بدان که مسافرانیم، و احوال عالم هم مسافر است

پس اگر دولت داری، اعتماد بر دولت مکن، که معلوم نیست که ساعت دیگر چون باشـد؛ و اگـر . گذرداست می
رسـانی و و در بند آن باش که راحـت مـی. ت داری، دلتنگ مشو، که معلوم نیست که ساعت دیگر چون باشدمحن

  .و الحمدللّه رب العالمني. آزار نرسانی
  تمام شد رسالۀ دوازدهم
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  در بیان عالم ملک و ملکوت و جربوت رسالۀ سیزدهم
  رسالۀ سوّم

  بسم اللّه الرحمن الرحیم
و العاقبــة للمتّقــني، و الصّــلوة و السّــالم علــی انبیائــه و اولیائــه، خــري خلقــه و علــی آلهــم و الحمدللّــه ربّ العــالمني 

  !اصحابهم الطیّبني الطاهرین
  .باشد که درین رساله بحث ملک و ملکوت و جربوت تمام شود! ای درویش

  در بیان وحدت
ب، و جـربوت عـالم وحـدت، و ب و  بدان که ملک عالم اضداد است، و ملکـوت عـالم ترتـّ در عـالم جـربوت ترتـّ
  .اضداد نبود، از جهت آن که عالم جربوت عالم وحدت بود، همه داشت و هیچ نداشت

نقـش مرتبۀ ذات چنني باشد، همه دارد و هـیچ نـدارد، عـالم جـربوت پـاک، و صـافی و سـاده و بـی! ای درویش
آمد ونام و نشان ظاهر شـد، یعنـی  و در عالم ملکوت ترتّب پیدا. است، نام و نشان ندارد و شکل و صورت ندارد

و در عالم ملک اضداد پیدا . اسامی عقول و نفوس و طبایع پیدا آمدند، و مراتب کرّوبیان و روحانیان ظاهر شدند
  .آمدند و آتش و آب و خاک و پار و امسال و سال آینده و دی و امروز و فردا ظاهر گشتند

یابنـد، بـاز و دارند، تریاق و زهر در یک ظرف پرورش مـی در عالم جربوت شهد و حنظل یک طعام! ای درویش
باشند، روز و شب، ونور وظلمت یک رنگ دارند، ازل وابد و کنند، گرگ و گوسفند بهم میمرغ بهم زندگانی می
انـد، فرعـون را بـا موسـی جنـگ اند، ابلیس را بآدم دشمنی نیست، و نمـرود و ابـراهیم بصـلحدی و فردا همخانه

  .نیست
اگـر . و ایـن وحـدت آخـرین کـار دارد. وحدتی است پیش از کثـرت، و وحـدتی اسـت بعـد از کثـرت! درویشای 

ا از . سالک باین وحدت آخرین رسد، موحّـد شـود و از شـرک خـالص یابـد حکمـا از وحـدت اوّل باخربانـد، امـّ
  .اندنصیببهره و بیوحدت آخرین بی

است، و » یکی کردن«ی؛ از جهت آن که معنی مطابق توحید اگر کثرت نبودی، توحید را وجود نبود! ای درویش
یکی را یکی نتوان کردن، چیزهای بسیار را یکی توان کردن و چیزهای بسیار را یکی کردن بدو طریق باشد، یکی 

  .پس توحید دو قسم شد، یکی توحید علمی و یکی توحید عملی. بطریق علم و یکی بطریق عمل
نهایت رساند، عالمت آن باشد که اگرچه نمرود را با ابراهیم بجنگ بینـد، و فرعـون هر که توحید را ب! ای درویش

چون توحید بنهایت رسد، مقام وحدت . این است وحدت آخرین. را با موسی دشمن بیند، یکی داند و یکی بیند
  !تا سخن دراز نشود، و از مقصود باز نمانیم. پیدا آید

  در بیان لیلة القدر و یوم القیمة
هر چه در جربوت پوشیده و مجمـل بـود، در ملـک و ملکـوت . اندن که ملک و ملکوت مظهر صفات جربوتبدا

  .ظاهر گشت و مفصّل شد
ملکوت نمودار جربوت اسـت، و ملـک نمـودار ملکـوت تـا از ملـک اسـتدالل کننـد بملکـوت، و از ! ای درویش

انّ اللّه تعاىل خلق الملک علـی «: -سالمعلیه ال -و این سخن جعفر صادق است. ملکوت استدالل کنند بجربوت
و اگر گوینـد  -.»مثال ملکوته و أسّس ملکوته علی مثال جربوته لیستدلّ بملکه علی ملکوته و بملکوته علی جربوته

که ملکوت آیینۀ جربوت است، و ملک آیینۀ ملکوت، هم راست باشد؛ از جهت آن که ملکـوت، در ملـک جمـال 
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بینـد و اسـامی خـود کند؛ و جـربوت در ملکـوت جمـال خـود را مـیود را مشاهده میبیند و اسامی خخود را می
ل . کندرامشاهده می پس هر چیـز کـه در جـربوت پوشـیده و مجمـل بودنـد، اکنـون در ملـک ظـاهر شـدند و مفصـّ

، و یـوم گویند؛ و ملک را یوم القیمـة، و یـوم الجمعـهو ازین جهت جربوت را لیلة القدر و لیلة الجمعة می. گشتند
خوانند، از جهت آن که ماهیات موجودات جمله بیکبار در عـالم جـربوت بودنـد، بعضـی الفصل و یوم البعث می

بطریق جزؤی و بعضی بطریق کلّی و تقدیر همه در عالم جربوت کردند، و اندازۀ همه چیز در عالم جـربوت معـیّن 
مقـدر گردانیـده بودنـد، و پوشـیده و مجمـل جـربوت  آن جمله که در عالم. »و کّل شئی عنده بمقدار«: گردانیدند

هذا یوم البعث و ف«: بودند اکنون در عالم ملک ظاهر شدند و مفصّل گشتند و از عالم اجمال بعالم تفصیل آمدند
  .»لکنّکم کنتم ال تعلمون

  .یوم البعث سه روز است، بعث صغری، بعث کربی، بعث اکرب؛ و یوم الفصل چهار روز است! ای درویش

  در بیان نصیحت
و در دمـاغ . زنـدبدان که در دماغ جمله آدمیان اندیشۀ پادشاهی، یا تمنّای حاکمی، یا سودای پیشوائی سر بر می

و . کنـدو دانا این را بریاضات و مجاهدات بسیار از دماغ خـود بـريون مـی. آدمیان یکی ازین سه بوده باشد البتّه
رود، دوسـتی جـاه اسـت، و بـاقی جملـه بـاین بـال گرفتارانـد، و در دوزخ آخرین چیزی که از دماغ دانا بريون مـی

گدازند ودلیل بدین سخن آن است کـه اعتقـاد هـر کسـی در حـقّ خـود چنـان سوزند، و بآتش حسد میبایست می
 از است که البّته در عالم او را مثل و مانند نیست، هرگز خود را برابر دیگران ندانـد و نبینـد، همیشـه خـود را بهـرت

و اگـر . ئی که در عالم بزرگرت باشد، خود را خواهد، و مسـتحقّ آن خـود را بینـدپس هر مرتبه .دیگران بیند و داند
و این طایفه همه روز در محفـل و مجمـع مـدح خـود گوینـد و . گدازدآن مرتبه بجای دیگر باشد، بآتش حسد می

  .دیگر گویند برنجنددوست دارند که دیگران مدح ایشان گویند؛ و اگر مدح کسی 
تر بود؛ و هر کجا عقل و علم بکمال باشد، ایـن هر کجا عقل و علم کمرت باشد، این صفت آنجا غالب! ای درویش

  .اندیشه در خاطر وی نگذرد و اگر بگذرد، پناه با خدای برد تا خدای تعاىل وی را ازین عذاب نگاه دارد
پس هیچ چیز و هـیچ . نست، و یک کس همه کارها نتواند کردبدان که یک کس همه چیزها نتواند دا! ای درویش

کس درین عالم بی کار نیست، هر یک بجای خود در کاراند، و هر یک بجای خود دریابند، ونظـام عـالم بجملـه 
. ئی از مراتب این وجود خواهی بودئی که باشی، در مرتبهپس تو در هر مرتبه. است، و جمله مراتب این وجوداند

ت و چون بر این سرّ واقف شدند، مرتبه دانایان ئی اختیار کردند که در آن مرتبـه تفرقـه و انـدوه کمـرت بـود، و جمعیـّ
  .فراغت بیشرت باشد

امـروز ازیـن صـورت . پادشاهی و پیشوائی و شغل و عمل در عالم بوده است و در عالم خواهد بـود! ای درویش
تو امروز وقت خود را بغنیمت دار، و بجمعیّـت و فراغـت . شودظاهر شده است، و فردا از صورت دیگر ظاهر می

بگذران، و تا امکان است آزار بهیچ چیز و هیچ کس مرسـان، کـه معصـیت نیسـت اال آزاد رسـانیدن؛ و تـا امکـان 
و بیقني بدان کـه هـر کـه هرچـه  .رسان، که طاعت نیست اال راحت رسانیدناست راحت بهمه چیز و بهمه کس می

رساند، از آن جهـت رساند بخود میرساند و اگر راحت میرساند، بخود میکند؛ اگر آزار مید میکند، با خومی
که این وجود خاصیّتهای بسیار دارد و یکی از خاصیّتهای این وجود آن اسـت کـه مکافـات در وی واجـب اسـت 

  .و آن عزیز از سر همني نظر گفته است» المکافة فی الطبیعة واجبة«
  شعر

 ی مباش ایمن ز آفاتچو بد کرد
 

 که واجب شد طبیعت را مکافات
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  .والحمدللّه ربّ العالمني
  تمام شد رسالۀ سیزدهم
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  در بیان لوح و قلم و دوات رسالۀ چهاردهم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

لوة و السّـالم علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه،  ني، و الصـّ و علـی آلهـم و الحمدللّه ربّ العـالمني و العاقبـة للمتقـّ
  !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن  -کثّـرهم اللّـه -اما بعد، چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی، که جماعت درویشان
درخواسـت ایشـان را . ئـی جمـع کنیـدبایـد کـه در بیـان لـوح و قلـم و دوات رسـالهبیچاره درخواست کردند که می

ه علـی مـا یشـاء قـدیر و «ند تعـاىل مـدد و یـاری خواسـتم تـا از خطـا و زلـل نگـاه دارد اجابت کردم و ازخداو انـّ
  .»باالجابة جدیر

  در بیان دوات
انـد؛ و بدان که عالم جربوت یک عالم است، امّا این یک عالم را باضافت و اعتبارات بأسامی مختلفه ذکـر کـرده

  .غرض ما درین موضع بیان اسامی جربوت نیست
ماهیّات محسوسات و معقـوالت و مفـردات و مرکّبـات و جـواهر واعـراض جملـه در عـالم جـربوت  !ای درویش

و ازین جهت عالم جـربوت را دوات . بودند، امّا جمله پوشیده و مجمل بودند، و نیز از یکدیگر جدانگشته بودند
صغري نطفه اسـت، از جهـت گویند، و چنانکه عالم کبري دوات دارد، عالم صغري هم دوات دارد؛ و دوات عالم می

ا جملـه پوشـیده و مجمـل بودنـد، و از  آن که هر چه درعالم صغري موجود شد، آن جمله در نطفه موجود بودند، امـّ
  .گویندو ازین جهت نطفه را دوات عالم صغري می. یکدیگر جدا نگشته بودند

ن هـر دو دوات کاتـب و قلـم و لـوح چون دوات عالم کبري وعالم صغري را دانستی، اکنون بدان که ایـ! ای درویش
  .اند، کتابت با ذات هر دو کاتب همراه استبا خود دارند، و هر دو کاتب کتابت از کسی نیاموخته

بیـک طرفـة العـني . »بشـکاف«چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که بدوات عالم کبري خطاب آمـد کـه 
یک شاخ وی عقل اوّل شد، که قلم خداست؛ و . »کلمح بالبصر و ما امرنا اال واحدة«بشکافت و دو شاخ شد که 

  .یک شاخ وی فلک اوّل گشت، که عرش خداست
چون . دوات دریای کّل بود، از جهت آن که جامع صافی، و ذرو بود، و شامل محسوس و معقول بود! ای درویش

ی فلـک اوّل گشـت، کـه بشکافت، و بدو شاخ شد، یک شاخ وی عقل اوّل شد، که قلم خداست، و یـک شـاخ و
عرش خداست، اکنون عقل اوّل، کـه قلـم خداسـت، خـاصّ شـد مـر صـافی و معقـول را، و فلـک اوّل، کـه عـرش 

  .و عرش خدای لوح عالم کبري است. خداست، خاصّ گشت مر ذروی و محسوس را

  در بیان قلم و لوح عالم کبري
ز خدای تعـاىل کسـی دیگـر ندانـد، و عظمـت و بدان که عظمت و بزرگواری عقل اوّل را، که قلم خدای است، ج

  .بزرگی فلک اوّل را، که عرش خدای است، هم جز خدای تعاىل کسی دیگر نداند
انـد، اند و به بسیار نام وی را خواندهاند و مدح وی بسیار گفتهانبیا این عقل اوّل را مرتبۀ عاىل نهاده! ای درویش

  .اندتر نگفتههیچ چیز را از وی مقرّبو  اندو هیچ چیز را از وی داناتر ننهاده
خطاب با عقل اسـت و صـواب بـا عقـل . و آدمی که عزیز است و اشرف موجودات است هم بواسطۀ عقل است

. انـداند، و مـدح وی بسـیار گفتـهو حکما نیز این عقل اوّل را مرتبۀ عاىل نهاده. است و عقاب بواسطۀ عقل است
اىل و تقدس یک جوهر بیش صادر نشـد، و آن جـوهر عقـل اوّل اسـت، بـاقی گویند که از ذات باری تعحکما می
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  .جمله موجودات از معقوالت و محسوسات از عقل اول صادر شدند
گویند که معقوالت از عقل اوّل پیدا آمدند، و محسوسـات از فلـک اوّل گویند انبیاء میانبیا بهرت می! ای درویش

از دریـای جـربوت ایـن دو . ردو از عالم جربوت پیدا آمدند و موجود گشتندپیدا گشتند، و عقل اوّل و فلک اوّل ه
گوینـد و فلـک اوّل را جوهر برابر بساحل وجود آمدند؛ و ازین جهت عقـل اوّل را جـوهر اوّل عـالم ملکـوت مـی

  .خوانندجوهر اوّل عالم ملک می
خ شد و یک شاخ وی عقل اوّل شد و تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، چون دوات بشکافت و بدو شا

یک شاخ وی فلک اوّل گشت، عقل اوّل دریای نور بود، و بزرگی آن دریا را جز خدای تعاىل کسی ندانـد؛ یـک 
فلک اوّل دریای ظلمـت بـود و بزرگـی آن دریـا را هـم جـز خـدای . دریا بود، و عقول و نفوس پیدا نیامده بودند

  .ک و انجم پیدا نگشته بودندتعاىل کس نداند؛ یک دریا بود و افال
گویند که باین عقل اوّل، که قلم خـدای اسـت، خطـاب چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که بعضی می

: خطـاب آمـد کـه » چـه نویسـم؟: خداونـدا«: قلـم گفـت» !برین فلک اول که لوح خدای است، بنـویس«آمد که 
فـرغ الـربّ مـن «لم این جمله را بنوشت، و قلم خشـک گشـت ق. بنویس هرچه بود و هست و خواهد تا بقیامت«

گویند که گفته شد، امّا بنزدیک این بیچاره آن است که باین و این طایفه این چنني می -.»الخلق و الرزق و االجل
: در یـک طرفـة العـني بنوشـت» !برخود و برین فلک اوّل بنـویس«عقل اوّل، که قلم خدای است، خطاب آمد که 

، تا عقول و نفوس و طبـایع از عقـل اوّل پیـدا آمدنـد و افـالک و »امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکونانّما «
اَوَلَـم یَـرَ الـذین کفـروا انّ «: انجم و عناصر از فلک اوّل پیـدا گشـتند و طبقـات شـدند، و از یکـدیگر جـدا گشـتند

، یعنـی عقـل اوّل اینهـا »کّل شیءٍ حّی افـالک یؤمنـونالسموات و االرض کانتا رتقاً ففتقنا هما وجعلنا من الماء 
و مفـردات عـالم  .اندنوشت که پیدا آمدند؛ و اینها که پیدا آمدند آنچه با خود دارند از خود دارند و با خود آورده

تمام پیدا آمدند، و آبا و امّهات تمام شدند و قلم خشک گشت، از جهت آن که این قلم قلـم مفـردات بـود، و قلـم 
  .اند تمام شدند، و کار قلم تمام شدمفردات که آبا و امّهات. با و امّهات بودآ

  در بیان انسان کامل
بدان که در عالم کبري سه سموات و سه ارض است یکی سموات و ارض خـاصّ در عـالم جـربوت اسـت و یکـی 

تنـزیالً ممّـن «سموات و ارض خاصّ در عالم ملکوت است و یکی سموات و ارض خاصّ در عالم ملـک اسـت 
ایـن سـموات و » الـرحمن علـی العـرش اسـتوی«. انداین سموات و ارض اوّل: »خلق االرض و السموات العلی

و مـا تحـت «. انـدایـن سـموات و ارض سـوّم» له ما فی السموات و مـا فـی االرض و مـا بینهمـا«. اندارض دوّم
و در مرکّبـات هـم سـه سـموات و سـه  .اسـتثری عبارت از مزاج است و در تحت مـزاج عـالم مرکّبـات : »الثری

یوم عبارت از مرتبـه اسـت، . »هو الذی خلق السموات و االرض فی ستّة ایّام«. شوندارض است؛ جمله شش می
بعـد ازیـن شـش مرتبـه بـر «ثمّ بر تر آن اسـت، یعنـی » ثمّ استوی علی العرش«. »در شش مرتبه بیافریدیم«یعنی 

کامل است که در نزول از سه سموات و سه ارض بگذشت، و در عروج از سه  مراد ازین انسان. عرش مستوی شد
سموات و سه ارض بگذشت، آنگاه بر عرش مستوی شد؛ یعنی از عقل اوّل بیامد، و باز بعقل اوّل رسید، و دایـره 

کنـد مـیو تفسري این آیه باین آیۀ دیگر  .و عقل اوّل بر عرش مستوی است، وی هم بر عرش مستوی شد. تمام کرد
  .»یدّبر االمر من السماء اىل االرض ثمّ یعرج الیه فی یوم کان مقداره فلا سنه«: آیدکه می

والتـني و «. شـد، و ازیـن زیـادت نبـودااز آن کمـرت نب. فلا سنة اقّل است، و خمسني فلا سنة اکثر است! ای درویش
، که دریای کّل و جـامع نـور و ظلمـت اسـت، ، تني عبارت از دوات است»الزیتون و طور سینني و هذا البلد االمني
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عبارت از فلک اوّل است، کـه عـرش » طور سینني«عبارت از عقل اوّل است، که قلم خدای است، و » و زیتون«
عبارت از انسان کامل است که زبده و خالصۀ موجودات است، وجامع علـوم » هذا البلد االمني«خدای است، و 

گویند که انسان کامـل مصـر جـامع اسـت، و بتمـام اوصـاف حمیـده و ت آن میاز جه» بلد«و مجمع انوار است، 
گویند که انسان کامل خوف آن ندارد که از راه باز گردد و از جهت آن می» امني«اخالق پسندیده آراسته است؛ و 

  .»من دخله کان آمناً«انسان کامل بشهری رسیده است که . ناقص بماند

  لم صغريدر بیان دوات و قلم و لوح عا
بدان که یک نوبت درین رساله گفته شد که نطفه دوات عالم صغري است، اکنون بدان که این نطفه چـون در رحـم 

یـک شـاخ وی طبیعـت شـد، کـه قلـم . بشکافت و بدو شاخ شـد» !بشکاف«افتاد، و مدّتی برآمد، خطاب آمد که 
: ابتداء اعضاء انسانی ازین علقه اسـتعالم صغري است، و یک شاخ وی علقه گشت که لوح عالم صغري است؛ و 

  .»خلق االنسان من علق«
چـو . صافی و ذرو بود و شـامل محسـوس و معقـول بـودنطفه دریای کّل بود، از جهت آن که دریای ! ای درویش

بشکافت، و بدو شاخ شد و یک شاخ وی طبیعت شد، و یک شاخ وی علقه گشت، اکنون طبیعت خاصّ شد مـر 
  .علقه خاصّ گشت مر ذروی و محسوس را صافی و معقول را، و

گویند که باین طبیعت، که قلم عالم صغري است، خطاب چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که بعضی می
بنویس هـر «خطاب آمد که -» چه نویسم؟«قلم گفت که  -»!برین علقه، که لوح عالم صغري است، بنویس«آمد که 

قلـم ایـن جملـه را بـر پیشـانی ایـن . »و خواهد بود تا آن روز که این کـس بمـريد چه درین عالم صغري بود و هست
گوینـد کـه این طایفـه ایـن چنـني مـی. »فرغ الربّ من الخلق و الرزق و االجل«فرزند بنوشت و قلم خشک گشت 

وبـرین علقـه، بر خود «گوید که باین طبیعت، که قلم عالم صغري است، خطاب آمد که گفته شد، امّا این بیچاره می
بنوشت تا تمامت اعضاء انسانی انـدرونی و بريونـی پیـدا آمدنـد، و بتـدریج  -»!سکه لوح عالم صغري است، بنوی

ظاهر شدند و بکمال رسیدند، و جسم و روح آدمی تمام شدند، یعنی طبیعت اینها نوشت که پیـدا آمدنـد؛ و اینهـا 
این بود بیان دوات و قلم و لوح عالم کبري، و . اندبا خود آوردهکه پیدا آمدند آنچه با خود دارند، از خود دارند و 

  .دوات و قلم و لوح عالم صغري
و ازیـن جهـت اسـت کـه . دوات عالم کبري مبداء نزول است، و دوات عالم صغري مبداء عـروج اسـت! ای درویش

  .قلدرعالم کبري اوّل عقل است و آخر طبیعت، و در عالم صغري اوّل طبیعت است و آخر ع
حساب و بـیامّا عالم صغري بی. چون تمام شد، قلم عالم کبري خشک گشت. یک عالم بودعالم کبري ! ای درویش
پس قلم مطلق عالم صغري هرگز خشک نگـردد و . گرددهر عالمی که تمام شود، قلم آن عالم خشک می. شماراند

قل لـو کـان البحـر مـداداً لکلمـات «رسید همیشه خواهد نوشت، از جهت آن که این کلمات هرگز بنهایت نخواهد 
  .»ربّی لنفد البحر قبل آن تنفد کلمات ربّی و لو جئنا بمثله مدداً

  در بیان نصیحت
طلب خوشی مکن که نیابی، از جهت آن که درین عالم امن . بیقني بدان که درین عالم خوشی نیست! ای درویش

ون باشد و کجا باشد او را امـن چـون بـود؟ و چـون امـن داند که ساعتی دیگر چه باشد، و چکسی که نمی. نیست
  .نیابد، خوشی از کجا باشد؟ پندار خوشی باشد و پندار خوشی هم بجائی باشد که عقل نبود

در عالمی که ممکن است . بیقني بدان که هر که را عقل باشد، بیقني داند که درین عالم خوشی نباشد! ای درویش
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ند و آتش در ایشان زنند تا جمله بسوزند، و این چنني کردند، و ممکـن اسـت کـه که نبی معصوم را در موضعی کن
صد وىل بی گناه را بر دار کنند تا هالک شوند و این چنني هم کردند، و ممکن است که صد پادشاه نیک محضر، 

ظـت ایشـان نیک اخالق، عادل در اوّل جوانی، با آن که چندین حکیم و طبیب حاذق بر سر ایشان باشـند و محاف
عقـل بـود، دانـد کـه دریـن  اي هکنند، بیک تب هالک شوند و این چنني هم شدند امن با خوشی بود؟ هرکه را ذّر

  .عالم امنی و خوشی نیست
  بیت

 هزار نقش برآرد زمانه و نبود
 

 یکی چنان که در آیینه تصور ماست
 

  .و الحمدللّه ربّ العالمني. ت بگذریباشد که بسالم. باید کردباید ساخت، و سازگاری میمی! ای درویش
  تمام شد رسالۀ چهاردهم
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  و در بیان حکم و قضا و قدر در بیان لوح محفوظ و در بیان جرب و اختیار رسالۀ پانزدهم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

و علــی آلهــم و  الحمدللّــه ربّ العــالمني و العاقبــة للمتّقــني، و الصّــلوة و السّــالم علــی انبیائــه و اولیائــه خــري خلقــه
  !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن  -کثّـرهم اللّـه -ضعفا و خادم فقرا، عزیزبن محمّد النسفی، که جماعـت درویشـانامّا بعد، چنني گوید اضعف 
باید که در بیان لوح محفوظ، در بیان جرب و اختیار و در بیـان حکـم و قضـا و قـدر بیچاره درخواست کردند که می

درخواست ایشان را اجابت کردم و از خدای تعاىل مـدد و یـاری خواسـتم تـا از خطـا و زلـل . کنیدئی جمع رساله
  .»انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابة جدیر«نگاه دارد 

  در بیان لوح محفوظ
لوح محفوظ عامّ آن باشد که هر چیز که درین عالم . بدان که لوح محفوظ عامّ هست، و لوح محفوظ خاص هست

  .و خواهد بود، جمله در وی مکتوب بود و لوح محفوظ خاصّ آن بود که بعضی در وی مکتوب بود بودو هست
اوّل جـربوت اسـت، و جـربوت لـوح . چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که لـوح محفـوظ چهـار اسـت

دوّم . دا آمدنـدمحفوظ عامّ است، ازجهت آن که ماهیّات موجودات جمله بیک بار در جربوت بودند و از وی پیـ
عقل اوّل است، و عقل اوّل لوح محفوظ خـاصّ اسـت، از جهـت آن کـه عـالم ملکـوت جملـه در عقـل اوّل پیـدا 

سّوم فلک اوّل است که فلک االفالک است؛ و فلک اوّل لوح محفوظ خـاصّ اسـت، . بودندو از وی پیدا آمدند
چهارم نطفۀ آدمـی اسـت، و نطفـه لـوح . ا آمدنداز جهت آن که عالم ملک جمله در فلک اوّل بودند و از وی پید

محفوظ عالم صغري است، از جهت آن که هر چیز که در عالم صغري موجود شـدند، آن جملـه در نطفـۀ وی موجـود 
 رلوح محفوظ اوّل رقّ منشور است، و دوّم بیـت معمـور اسـت و سـوّم سـقف مرفـوع اسـت، و چهـارم بحـ. بودند

  .مسجور است
مفردات، که آبا و امّهات است، لـوح محفـوظ و بدان که  .تر ازین بگویمام فهم نکردی، روشندانم که تمچنني می

و هر چیز که در مرکّبات، که موالید است، بودو هست و خواهـد بـود، جملـه دریـن لـوح محفـوظ و . دنکتاب خدای
یـابس اال فـی وال رطـب وال«: کتاب خدای نوشته است، و هیچ چیز نیست که درین کتـاب خـدای ننوشـته اسـت

  .»کتاب مبني
اند؛ و هـر ند، و آبا و امّهات کتاب پیدا کنندهياند، امّا موالید کتاب پیدااگرچه موالید هم کتاب خدای! ای درویش

دانم که تمام فهم نکردی، روشنچنني می. آیدچیز که در کتاب پیداکننده نوشته است، درین کتاب پیدا آن پیدا می
  .بگویم تر ازین بعبارت دیگر

  در بیان افالک و انجم
اند، و هر چیز که بودو هست و خواهد بـود، جملـه دریـن لـوح ک و انجم لوح محفوظ و کتاب خدایبدان که افال

، و هـیچ »فرغ الربّ من الخلق و الرزق و االجـلّ«: محفوظ و کتاب خدای نوشته است، و قلم خشک گشته است
و هـر چیـز کـه در لـوح . »و ال رطب و الیـابس اال فـی کتـاب مبـني«: چیز نیست که در کتاب خدای ننوشته است

محفوظ و کتاب خدای نوشته است، درین عالم سفلی آن چیز ظاهر خواهد شـد و هـر چیـز کـه در لـوح محفـوظ و 
کننـد و چیـزی از آن در مـیمنجمّان اسرتاق سمع می. کتاب خدای نوشته است، هیچ کس را بر آن اطّالع نیست

کـذب المـنجّم و ربّ «زند تا مطعون شوند گویند؛ و شهاب ثاقب شرع است که بر ایشان میمردم می یابند، و با
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  .، و مانند این آمده است»من آمن بالنجوم فقد کفر«، »الکعبة
نجوم علمی شریف است، و منجّم اگر در حساب غلط نکنـد، و در زمـان و مکـان سـهو اگرچه علم ! ای درویش

 -و حـقّ بدسـت پیغمـرب. دید که منجّمان حکـم کننـدمصلحت نمی -علیه السالم -امّا پیغمربگوید، نکند، راست می
  .بود از جهت آن که مردم نادان مرتدّد خاطر شوند -علیه الصّلوة و السّالم

تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که برین سـخن دو سـؤال 
گویند که اگر جملۀ چیزها در کتاب خدای نوشته است و قلم خشک گشته است و هر چیز ، یکی آن که میکنندمی

که در کتاب خدای نوشته است درین عالم سفلی آن چیز ظاهر خواهد شد، پس ما در رنج و راحت و در سعادت 
رهیـز و احتیـاط مـا از بـرای و شقاوت و در خري و شرّ مجبور باشیم، اکنون اگـر مجبـوریم، سـعی و کوشـش مـا و پ

چیست و دعوت انبیا و تربیت اولیا چراست، و تدبري عقال و معالجت حکما را فایده چیست؟ و دیگر آن کـه مـی
گویند که اگر جملۀ چیزها در کتاب خدای نوشته است، و هر چیـز کـه در کتـاب خـدای نوشـته اسـت، دریـن عـالم 

شوند، همچون ظلم و تغلّب، و خون بنا حقّ و مانند ایـن؟ مـیمی نسق ظاهرشوند بی تربیت و بیسفلی ظاهر می
بایست که جمله کارها درین عالم سفلی برتتیب و با نسق بودی، از جهت آن که در کتاب خدا هیچ چیز بی تربیت 

  .و بی نسق ننوشته است
دریـن عـالم بـود و  انـد، و هـر چیـز کـهکه شکّ نیست که افالک و انجم لوح محفوظ و کتاب خدایبدان . جواب

هست و خواهد بود، جمله در کتاب خدای نوشته است، و قلم خشک گشته است، و هر چیـز کـه در کتـاب خـدای 
ا بـدان کـه احکـامی کـه در افـالک و انجـم نوشـته . نوشته است، درین عالم سفلی آن چیز ظاهر خواهد گشـت امـّ

لم سـفلی از حرکـات افـالک و انجـم ظـاهر مـیاست، احکام کلّی است، نه احکام جزوی؛ و اثرها کـه دریـن عـا
باین سبب ما را اختیاری هست، و حاصـل کـردن آنچـه مـی. شوند، نه بر وجه جزویمیشوند، بر وجه کلّی ظاهر 

  .خواهیم بسعی و کوشش ما باز بسته استخواهیم و دفع کردن آنچه نمی
اثرها که از حرکات افـالک و انجـم دریـن  اگر چنان بودی که در افالک و انجم احکام جزؤی نوشته بودندی، و

شوند، بر وجه جزوی ظاهر شدندی، ما را در هیچ چیز اختیـار نبـودی، و سـعی و کوشـش مـا ضـایع  عالم ظاهر می
  .فایده بودیبودی و دعوت انبیا و تربیت اولیا و تأدیب علما عبث بودی و تدبري عقال و معالجت حکما بی

  جمدر بیان کار حرکات افالک و ان
گویند کـه افـالک و انجـم تربیـت جـاهالن مـیکنند، و میبدان که بعضی از شعرا از افالک و انجم شکایت می

اگـر چنـان بـودی . گوینـددانند که چه میاین شکایت نه بجای خود است و نمی. کنندکنند و تربیت عالمان نمی
دندی، هر که را نخواستندی تربیت نکردنـدی، که افالک و انجم را اختیار بودی که هر که را خواستندی تربیت کر

آفتـاب چـون ظـاهر شـود، بـر  .آن را که تربیت نکردندی جای شکایت بودی؛ امّا افالک و انجم را اختیار نیسـت
همه کس یکسان تابد و اختیار ندارد که بر بعضی تابد و بر بعضی نتابد؛ امّا بعضی را بسازد و بعضـی را بسـوزد، 

امّا ما را اختیاری هسـت؛ اگـر خـواهیم، در آفتـاب باشـیم و اگـر نخـواهیم در آفتـاب . ب نیستو این باختیار آفتا
دفع حرارت آفتاب از عالم ممکن نیست، امّا از خود ممکن است؛ و در حرکـات جملـۀ کواکـب همچنـني . نباشیم
ازیـن جهـت اسـت کـه رود، هـم نسـق مـی ب و بـیتيـترگوید که بعضی از کارها درین عالم بـیو آن که می. دانمی

اند، اختیار ندارند، کار ایشان آن است که همیشه درین عالم رنج و راحـت مـیافالک و انجم مدّبران عالم سفلی
یکی را مـال و  .آیدافشانند بطریق کلّی، نه بطریق جزؤی، تا نصیب هر کس چه میپاشند، و سعادت و شقاوت می

پاشند، تـا نطفـه کـه در رحـم مـیر آن زمان که درین عالم سعادت مید. رودآید، و یکی را مال و جاه میجاه می
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افتـد، افشانند، تا نطفه که در رحم مـیافتد، سعادت بآن نطفه همراه شد؛ و در آن زمان که شقاوت درین عالم می
  .»السعید من سعد فی بطن امّه و الشقّی من شقی فی بطن امّه«: شقاوت بآن نطفه همراه شد

  دیگر در بیان سؤال
گویند که اگر چنني است کـه تـدبري افـالک و انجـم دریـن عـالم کنند؛ میبدان که برین سخن یک سؤال دیگر می

و بیقـني مـی. بایست که ما را در جمله کارها اختیار بـودی و نیسـتسفلی بطریق کلّی است، نه بطریق جزؤی، می
  .دانیم که در بعضی کارها مختاریم و در بعضی کارها مجبوریم

بدان که در اوّل رساله گفته شد که لوح محفوظ چهار اسـت، یکـی رقّ منشـور اسـت و یکـی بیـت معمـور . جواب
آنچه در رقّ منشور و بیت معمـور بودنـد، اکنـون آن . است، و یکی سقف مرفوع است، و یکی بحر مسجور است

دست افراز آن جمله است،  جمله در سقف مرفوعند، از جهت آن که سقف مرفوع مظهر آن جمله است، و آلت و
پس اکنـون بحقیقـت مـا را دو . اند تا هر زمان نقشی پیدا آیددست افرازی چنني با عظمت و پرحکمت ساز داده

اند، و بحر مسجور نطفۀ سقف مرفوع افالک و انجم. لوح محفوظ است، یکی سقف مرفوع و یکی بحر مسجور
  .آدمی است

آنچه در افالک و انجم نوشته است، دریـن عـالم سـفلی آن ظـاهر خواهـد چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون 
شد، و ما را در آن اختیار است، و حاصل کردن آن از خود، و دفع کردن آن از خود بسـعی و کوشـش مـا بـاز بسـته 

و هر چه در نطفۀ آدمی نوشته است، در آدمی آن ظاهر خواهد شد و آدمـی را در آن اختیـار نیسـت، و دفـع . است
کردن آن از خود بهیچ وجه ممکن نیسـت، از جهـت آن کـه هرچـه در افـالک و انجـم نوشـته اسـت، بطریـق کلّـی 

سـخن دراز شـد و از مقصـود دور . نوشته است، و هر چه در نطفۀ آدمی نوشته است، بطریق جـزؤی نوشـته اسـت
  .غرض ما بیان حکم قضا و قدر بود. افتادیم

  در بیان حکم قضا و قدر
خدای باینها که گفته شد، حکم خدای است؛ و آنچه در افالک و انجم نوشته است، قضـای خـدای  بدان که علم

شوند قدر خدای اسـت، و ایـن سـخن تـرا جـز بمثـاىل است و اثرها افالک و انجم که درین عالم سفلی ظاهر می
  .معلوم نشود

باید از سـنگ، و آسیا را چه مایه بکار می بدان که اگر کسی خواهد که آسیائی بنهد، اوّل با خود اندیشه کند که این
آنگاه سنگ و چرخ و آب حاصل گردانـد، آنگـاه اسـباب را در گـردش . چرخ و آب و مانند این با خود تصوّر کند

پس سه مرتبه آمد، اوّل اندیشه کردن که چه مایه بکار باید، حکم اسـت؛ و چـون آنچـه بکـار . آورد و آرد ظاهر کند
همچنـني علـم خـدا بـافالک و . ضاست؛ و چون در گردش آورد و آرد ظاهر کـرد، قـدر اسـتباید حاصل کند قمی

انجم و عناصر و طبایع حکم خدای است؛ و چـون افـالک و انجـم و عناصـر و طبـایع پیـدا آورد، قضـای خـدای 
  .است؛ و چون در گردش آوردو اثرهای افالک و انجم درین عالم ظاهر شد، قدر خدای است

. و قضا و قدر دانستی، اکنون بدان که ردّ حکم و ردّ قضا ممکن نباشد، امّا ردّ قدر ممکن باشـدچون معنی حکم 
ا ردّ . و ردّ قدر از عالم ممکن، امّا ردّ قدر از خود ممکن است، و از خود که ممکن است، ردّ کّل ممکن نیست امـّ

گوید که بـدعا و ست، و بعضی میگوید که بعقل ابعضی ممکن است؛ و ردّ آن بعضی که ممکن است، بعضی می
  .باری، ردّ قدر از خود ممکن است، بهر وجه که توانند ردّ کنند. صدقه است
ردّ قدر هم بقدر توان کردن، از جهت آن که ردّ آهن هم بـآهن تـوان کـردن، مـثالً سـرما در افـالک و ! ای درویش
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و گرمـا هـم در . ، و این قدر خـدای اسـتشودانجم نوشته است، و این قضای خدای است و درین عالم ظاهر می
پـس . شود و این قـدر خـدای اسـتافالک و انجم نوشته است، و این قضای خدای است و درین عالم ظاهر می

ردّ سرما بگرما توان کردن، و ردّ گرما بسرما توان کردن، و ردّ سردی بگرمی، و ردّ گرمی بسردی تـوان کـردن، و ردّ 
  .اه توان کردن و مانند اینمکر بمکر، و ردّ لشکر بسپ

خواستم که درین رساله در لوح محفوظ خاصّ، که لوح محفوظ عالم صـغري اسـت، و در جـرب و اختیـار بحثـی می
  .آید کرده شودباشد که درین رساله که می. زیادت ازین بکنم و نتوانستم کرد

  در بیان نصیحت
و هر که فـرود تـو باشـد، بایـد کـه . ی و از خدای شنویهر بزرگ که ترا نصیحت کند، باید که قبول کن! ای درویش

نصیحت از وی دریغ نداری؛ که نصیحت قبول کردن از باالی خـود، و نصـیحت کـردن بفـرد خـود کـاری مبـارک 
هر که نصیحت بزرگان قبول نکند، عالمـت بـدبختی اسـت، و هـر کـه نصـیحت بزرگـان . است و فواید بسیار دارد

و دیگـر بایـد کـه صـحبت بـا نیکـان و صـالحان داری و از صـحبت بـدان و . اسـتقبول کند، عالمت نیک بختی 
  .و الحمدللّه ربّ العالمني. فاسقان دور باشی که صحبت نیکان اثرهای قوی و خاصیّتهای عظیم دارد

  تمام شد رسالۀ پانزدهم
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  در بیان لوح محفوظ عالم صغري رسالۀ شانزدهم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

العــالمني و العاقبــة للمتّقــني، و الصّــلوة و السّــالم علــی انبیائــه و اولیائــه خــري خلقــه و علــی آلهــم و  الحمدللّــه ربّ
  !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن  -کثّـرهم اللّـه -امّا بعد، چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیزبن محمّد النسفی، که جماعـت درویشـان
ئی جمع کنید، و لوح محفوظ عالم صـغري در لوح محفوظ عالم صغري رساله هباید کبیچاره درخواست کردند که می

درخواست ایشان را اجابت کردم و از خداوند تعاىل مدد و یـاری خواسـتم تـا از خطـا و زلـل . را بشرح تقریر کنید
  .»انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابة جدیر«: نگاه دارد

  است در بیان آن که در بعضی چیزها آدمی مجبور
که لوح محفوظ عالم صغري نطفه است، از جهت آنکه هر چیز که در آدمی پیدا آید،  -اعزّک اللّه فی الدّارین -بدان

آن جمله در نطفۀ وی نوشته بود، همچون سعادت و شقاوت و دیانـت و امانـت و خیانـت و زیرکـی و حماقـت و 
نند این، جمله با نطفـۀ آدی همـراه اسـت؛ و بخل و سخاوت و همّت عاىل و خساست و توانگری و درویشی و ما

پس هر که سعید است، سـعادت . آدمی را دفع اینها از خود بهیچ وجه ممکن نیست، و آدمی در اینها مجبور است
السـعید مـن «: از شکم مادر با خود آورده است؛ و هر که شقی است، شقاوت از شکم مـادر بـا خـود آورده اسـت

و این چنني که در سعادت و شقاوت دانستی، در جمله احوال . »ن شقی فی بطن امّهسعد فی بطن امّه و الشقّی م
و این جمله در نطفۀ آدمی نوشته است و سبب این نوشنت آن است که جمله کارهای عـالم  .دانفرزند همچنني می

. خواهـد آمـدن سفلی باز بسته است بعالم علوی، و هر چیز که در عالم علوی نوشته است در عـالم سـفلی آن پیـدا
پس اینها که در نطفه پیدا آمد، از آن بود که در عالم علوی نوشته بود؛ امّا در عالم علوی بطریق عموم نوشته بود، 

الجرم دفع آن از خود ممکن است، ودفع این از خـود . نه بطریق خصوص، و در نطفه بطریق خصوص نوشته شد
  .ممکن نیست

بدان که درین عالم سفلی آن را که سعادت همراه است، نه از آن است کـه  چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون
و آن را کـه شـقاوت . انـد؛ نصـیب وی خـود چنـني افتـاددارند، و سعادت را با وی همـراه کـردهوی را دوست می

 اند؛ نصـیب وی خـود چنـنيدارند و شقاوت را با وی همراه کردههمراه است، نه از آن است که وی را دشمن می
افتاد، از جهت آن که کار انجم و افالک آن است کـه همیشـه سـعادت، و شـقاوت و زیرکـی و حماقـت و بخـل و 
سخاوت و همّت عاىل و خساست و توانگری و درویشی درین عالم سفلی بر وجه عمـوم، نـه بـر وجـه خصـوص، 

و یکـی از آن اثرهـا . دارنـد عالم اثرهـاآید؛ یعنی حرکات افالک و انجم درین پاشند تا نصیب هر کس چه میمی
باشد که در آن زمان هر که سفر کنـد، نیـک آیـد، و زمـانی مـیزمانی می. آیدآن است که در زمان خاصیّتها پیدا می

و زمانی باشد که در آن زمان نطفۀ هـر کـه در رحـم افتـد، آن فرزنـد . باشد که در آن زمان هر که سفر کند، نیک نیاید
و زمانی هست کـه در آن . د که در آن زمان نطفۀ هر که در رحم افتد، آن فرزند شقی باشدو زمانی باش. سعید باشد

زمان نطفۀ هر که در رحم افتد، آن فرزند توانگر بود و زمانی هست که در آن زمان نطفـۀ هـر کـه در رحـم افتـد، آن 
ظ عـالم صـغري را دانسـتی، چـون لـوح محفـو .آیـدفرزند درویش بود؛ و مانند این در هر زمانی خاصیّتی پیـدا مـی

گوینـد کـه اگـر چنـني اسـت کـه سـعادت و شـقاوت و تـوانگری و کنندو مـیاکنون بدان که برین سخن سؤاىل می
گردد و بعضی را در اوّل عمـر مـال و درویشی و مانند این با نطفۀ آدمی همراه است، چرا احوال بعضی مردم می

باشد و در آخر عمر پیدا د؛ و بعضی را در اوّل عمر مال و جاه نمیباشباشد و در آخر عمر مال و جاه نمیجاه می
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  دان؛آید و در جمله چیزها همچنني میمی
  .بدان که این گشنت احوال اثر خاصیّت ازمنۀ اربعه است. جواب

  در بیان ازمنۀ اربعه
آیـد، و هـر پیـدا مـیخاصـیّتی  بدان که گفته شد که بسبب گردش افالک و انجم و اتّصاالت ایشـان در هـر زمـانی

افتد و چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که آن زمان که نطفه در رحم می. گرددزمانی شایستۀ کاری می
پیونـدد و آن زمـان کـه فرزنـد از شـکم مـادر آید و آن زمان که حیـوة بفرزنـد مـیآن زمان که صورت فرزند پیدا می

اگر چنـان اتفـاق افتـد کـه  .قوی و خاصیّتهای عظیم دارد در احوال فرزند آید این هر چهار زمان اثرهایبريون می
این هر چهار زمان دلیل باشند بر علم و حکمت آن فرزند، و با وجود این هر چهار زمان، آن فرزند سعی و کوشش 

یگانـه  بسیار کند در تحصیل علوم، و با وجود سعی و کوشش بسیار اتفاقات حسنه دست دهـد، آن فرزنـد در علـوم
و اگر چنان اتفاق افتـد کـه ایـن . شود، بلکه در علم و حکمت پیشوا گردد، و صاحب مذهب یا صاحب ملت شود

هر چهار زمان دلیل باشند بر مال و جاه آن فرزند، و با وجود این هر چهار زمـان آن فرزنـد سـعی و کوشـش بسـیار 
قات حسنه دست دهـد، آن فرزنـد یگانـه شـود در کند در تحصیل مال و جاه، و با وجود سعی و کوشش بسیار اتفا

و اگر برعکس این اتفاق افتد کـه گفتـه  .مال وجاه بلکه پادشاه گردد و پادشاهی باشد با لشکر بسیار و خزینۀ تمام
شد، بر عکس این باشد که گفته شد، یعنی اگر چنان باشد که این هـر چهـار زمـان دلیـل باشـند بـر نحوسـت و بـی

ن فرزند هر چند مال و جاه بسیار بمرياث بگريد، در چند روز هیچ بوی نماند؛ و هر چنـد سـعی چیزی آن فرزند، آ
اگر قوت بامداد باشد، شبانگاه نبـود، و . فایده باشد و میسر نشودو کوشش بسیار کند در طلب قوت یک روزه، بی

دلیل باشند بر اخالق نیک آن فرزند،  و اگر چنان اتفاق افتد که این هر چهار زمان. اگر شبانگاه باشد بامداد نبود
آن فرزند بغایت متواضع و حلیم و کریم و عادل و با دیانت و راحت رسـان شـود و راسـت شـود و راسـت گـوی و 

و اگر چنان اتّفاق افتد که این هر چهار زمان دلیل باشند بر اخالق بد آن فرزند، آن فرزند بغایت  .نیکو کردار باشد
و بی دیانت و آزاررسان باشد، و دروغ گوی و بد کـردار بـود و در جملـۀ احـوال فرزنـد ایـن سفیه و بخیل و ظالم 

  .دان همچون زهد و ترک و حرص و طمع و تقوی و صالحیت و فسق و فجور و مانند اینچنني می
ن چنـني این چنني کم افتد که این هر چهار زمان اقتضای یک چیز کنند، این بنادر در هر وقتی یکی ای! ای درویش

باقی در اکثر اوقات و اغلب ازمان این چهار زمان مختلـف افتنـد، . افتد، و در هر اقلیمی یکی این چنني باشدمی
و احوال آن فرزند مختلف باشد، یعنی اگر چنان اتّفاق افتد که دو زمان اوّل دلیل باشـند بـر سـعادت فرزنـد، و دو 

در اوّل عمر بمراد برآید و در آخر عمر بنامرادی بگذراند، و اگر  زمان آخر دلیل باشند بر شقاوت فرزند، آن فرزند
و اگر چنان اتّفاق افتد که این هـر چهـار زمـان مختلـف باشـند، احـوال آن . بر عکس این باشد، بر عکس این بود

ایـن اسـت بیـان لـوح محفـوظ عـالم . فرزند هم مختلف باشد، از اوّل عمر تا بآخر عمـر افتـان و خیـزان بگذرانـد
  .صغري

  در بیان آن که آدمی در کردن افعال مختار است
بدان که در اوّل این رساله گفته شد که نطفۀ آدمی لوح محفوظ آدمی است، از جهت آن کـه هـر چیـز کـه در آدمـی 
. پیدا آمد، آن جمله در نطفۀ وی نوشته بودند و هر چیز که در نطفۀ آدمی نوشـته اسـت، آدمـی در آن مجبـور اسـت

کننـد؛ یعنـی اگـر آدمـی در رنـج و کردند، یعنی ماقبل این، درین رساله هم می که در رسالۀ اوّل میپس هر سؤاىل
راحت و سعادت و شقاوت و طاعت و معصیت و توانگری و درویشی مجبور است، سعی و کوشش آدمی و پرهیز 
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و احتیاط آدمی از برای چیست، و دعوت انبیا و تربیت اولیا چراست، و تـدبري عقـال و معالجـت حکمـا را فایـده 
  .چیست
ه است که در رسالۀ ما قبل گفتـیم کـه هـر چیـز کـه در عـالم علـوی، کـه لـوح که این مسئله همان مسئلبدان . جواب

بـاین سـبب مـا را بـاین چیزهـا . محفوظ عالم سفلی است، نوشته است بطریق کلی نوشته است، نه بطریق جـزؤی
اختیار است، یعنی حاصل کردن آن چیزها خود را و دفـع کـردن آن چیزهـا از خـود بسـعی و کوشـش مـا بـاز بسـته 

گوئیم، یعنـی هـر چیـز کـه در نطفـۀ آدمـی بطریـق کلـی نوشـته اسـت، مـا در آن چیزهـا درین رساله همان می.است
  .مختاریم، و هر چیز که در نطفۀ آدمی بطریق جزوی نوشته است، ما در آن چیزها مجبوریم

ال آدمی نوشته چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که در نطفۀ آدمی جسم و روح آدمی، و استعداد و افع
امّا در کـردن : است، و آدمی در بودن جسم و روح خویش مجبور است، و در بودن استعداد خود هم مجبور است

افعال خود مختار است، از جهت آن که جسم و روح و استعداد آدمی در نطفۀ آدمی بطریق جزؤی نوشته است، و 
ح و جسم و استعداد در نطفه نوشته است، و جسـم و روح افعال آدمی بطریق کلّی نوشته، یعنی کمیّت و کیفیّت رو

  .و استعداد آدمی مقدّر است، امّا کمیّت و کیفیّت افعال در نطفه ننوشته است، و افعال آدمی مقدّر نیست
اگر آدمی در افعال خود مجبور است، چرا فاعل خري مستحقّ مدح است، و فاعـل شـرّ مسـتوجب ذمّ ! ای درویش

کنند، و چرا نصـیحت و مشـورت را پسـندیده اند و میو دانایان امر معروف و نهی منکر کرده است و چرا عاقالن
  دارند؟اند و میداشته

غرض ازین دراز کشیدن آن است که تا ترا بیقني معلوم شود که آدمی در استعداد خود مجبور است، و ! ای درویش
چون دانستی که آدمیان در اقوال و افعـال خـود . تدر افعال خود مختار است و هیچ شکّ نیست که این چنني اس

خورنـد، پـس دعـوت خواهند میکنند، و هر چه میخواهند میگویند و هر چه میخواهند میمختاراند، هرچه می
انبیا و تربیت اولیا بجای خود است و تدبري عقال و معالجت حکما هم بجای خود است و سعی و کوشـش آدمـی 

  .ی هم بجای خود استو پرهیز و احتیاط آدم
اگر مقدّر اسـت، هـر سـه مقـدّر اسـت؛ و اگـر مقـدّر . گفنت و کردن و خوردن آدمی هر سه برابر است! ای درویش

اگر خواهد راست گویـد، و اگـر خواهـد دروغ گویـد؛ اگـر . نیست، هر سه مقدّر نیست، اختیار بدست آدمی است
هد طاعت کند و اگر خواهد معصیت، اگر خواهد بسیار کند خواهد بسیار گوید و اگر خواهد اندک گوید؛ اگر خوا

و اگر خواهد اندک، اگر خواهد حالل خورد و اگر خواهد حرام خورد، اگر خواهـد بسـیار خـورد و اگـر خواهـد 
  .اندک خورد؛ یعنی قول و فعل آدمی مقدّر است، امّا قول و فعل مطلق، نه قول و فعل مقیّد بخالف استعداد

د مادر و پدر حجابی عظیم است، و هر کس که در پس این حجاب بماند، هیچ چیز را چنـان کـه تقلی! ای درویش
راسـت اسـت، و » فرغ الـرّب مـن الخلـق و الـرزق و االجـل«معنی این حدیث که . آن چیز است ندانست و ندید

د د و اجـل مقیـّ اگـر رزق و اجـل  .رزق مقدّر است، و اجل مقدّر است، امّا رزق مطلق و اجل مطلـق، نـه رزق مقیـّ
و این چنني که در رزق . مقیّد نبودندی، و تقدیر رزق و اجل نکرده بودندی، رزق و اجل در عالم موجود نبودندی
سـخن دراز شـد و . دانو اجل دانستی، در قول و فعل و علم و خُلق و طاعت و معصیت و مانند این همچنني مـی

  .از مقصود دور افتادم

  در بیان استعداد وسعی
گویند که ما را بیقني معلوم شد که آدمی در استعداد خود مجبور است ودر افعال و اقـوال خـود مختـار ان که میبد

گویند که چون در نطفۀ آدمی نوشته است که این فرزند سعید کنند و میاست، امّا برین سخن یک سؤال دیگر می
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است، فـراخ روزی اسـت یـا تنـگ روزی  است یا شقی است، عالم است یا جاهل است، توانگر است یا درویش
بایست که اینها وی را حاصل بودی و نیست؛ یعنی هر چیـز کـه در نطفـۀ ایـن فرزنـد نوشـته است، و مانند این، می

بایست که بـی سـعی و کوشـش ایـن فرزنـد وی را حاصـل بـودی و نیسـت و چـون بسـعی و کوشـش وی است، می
است بوی رسد، چه فرق باشد میان وی و دیگر فرزندان که ننوشته  موقوف است، تا آن چیز که در نطفۀ وی نوشته

  است در نطفۀ ایشان؟
که در نطفۀ آدمی علم و مال و جاه و رزق و مانند ایـن ننوشـته اسـت، یعنـی در نطفـۀ آدمـی ننوشـته بدان . جواب

در جملـه چیزهـا است که این فرزند علم چند آموزد و چون آموزد، و مال چند حاصل کند و چـون حاصـل کنـد و 
چون . در نطفۀ آدمی استعداد تحصیل علم و حکمت، و استعداد تحصیل مال و جاه نوشته است. دانهمچنني می

ا  استعداد تحصیل علم و حکمت در نطفۀ این فرزنـد نوشـته اسـت، علـم و حکمـت نصـیب ایـن فرزنـد اسـت، امـّ
و تفـاوت میـان ایـن فرزنـد و دیگـر  .دانیموقوف است بسعی و کوشش این فرزند؛ و در جمله چیزها همچنـني مـ

فرزندان آن باشد که تحصیل علم و حکمت، یا تحصیل مال و جاه برین فرزند آسان باشد؛ بأندک سعی و کوشـش 
طلبـد کـه وی را از طلبد، یعنـی چیـزی مـیکه این فرزند کند بمقصود و مراد برسد، از جهت آن که نصیب خود می

بخالف فرزندان دیگـر کـه در نطفـۀ ایشـان ایـن اسـتعداد ننوشـته » ّل میسّر لما خلق لهک«: اندبرای آن چیز آفریده
. تحصیل علم و حکمت یا تحصیل مال و جاه بر ایشان دشوار باشد، و با آن که دشوار باشد، بی فائده بـود. است

  .اندطلبند که ایشان را از برای این چیز نیافریدهاز جهت آن که چیزی می
رسـد، ودر اسـتعداد مجبـور قني معلوم شد که آدمی باستعداد و سعی و کوشش بمقصود و مـراد مـیبی! ای درویش

گویـد و آن کـس کـه گوید که همه جرب است، خطـا مـیپس آن کس که می. است و در سعی و کوشش مختار است
بجای خـود و  گوید که جرب هست و قدر هست، جربگوید؛ و آن کس که میگوید که همه قدر است هم خطا میمی

  .گویدقدر بجای خود، حقّ می
. تـر ازیـن بگـویمدانم که تمـام فهـم نکـردی روشـنچنني می. طریق مستقیم در میان جرب و قدر است! ای درویش

رساند، اوّل عقل، دوّم عمل؛ و آدمـی در بـودن بدان که آدمی دو چیز دارد که آن دو چیز او را بمقصود و مراد می
و اگـر ایـن دو بـال نباشـند، یـا . انـدپس جرب و قدر دو بال آدمـی. رکردن عمل مختار استعقل مجبور است، و د

و عقل دو قسم است، یکی عقل غریزی اسـت و آن اسـتعداد . یکی ازین دو بال نبود، هرگز بمقصود و مراد نرسد
  .قالباست و یکی عقل مستفاد است و آن کمال عقل است و عمل هم بر دو قسم است، عمل قلب و عمل 

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان کـه اسـتعداد هـر چیـزی مناسـب حـال آن چیـز باشـد؛ مـثالً اسـتعداد 
هر چیز کـه بشـنود، دریابـد، و هـر چیـز کـه دریابـد، نگـاه : تحصیل علم و حکمت قوّت ادراک و قوّت حفظ است

شد که بأندک سعی و کوشـش علـم و حکمـت تفاوت باشد؛ استعدادی باباز این استعداد در حقّ هر کس بر . دارد
بسیار حاصل کند، و استعدادی باشد که بسعی و کوشش بسیار علم و حکمت اندک حاصل شود و این چنني که در 

هـر چیـزی اسـتعدادی دارد، و در نطفـۀ هـر فرزنـد کـه . دانعلم و حکمـت دانسـتی، در همـه چیزهـا همچنـني مـی
انـد و عمـل آن چیـز آن فرزند است، و آن فرزند را از برای آن چیز آفریده اند، آن چیز نصیباستعداد چیزی نوشته

ماهیّت آدمی قابلیّت و استعداد دارد، و آن قابلیّت و استعداد عامّ  .این است بیان جرب و قدر. اندبر وی آسان کرده
ت بنطفـه رسـید، در آن نطفـه  بواسـطۀ ازمنـۀ اربعـه آن است، و انسان کلّی استعداد بسیار کارهـا دارد و چـون ماهیـّ

استعداد عامّ خاصّ گشت و چون آن نطفه فرزنـد شـد، و ازمـادر بوجودآمـد، در آن فرزنـد بواسـطۀ مـادر و پـدر و 
  .بواسطۀ هم صحبتان آن استعداد خاصّ بنسبت خاصّ خاصّ گشت
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  در بیان نصیحت
انـد و پیش از آمدن ایشان سـاخته چنني است که بیشرت کارهای ایشان راعاقالن چون دانستند که حال ! ای درویش
نـد، داند، راضی و تسلیم شدند وبا دادۀ خدای تعاىل قناعت کردند و از خود و از دیگران آنچـه ننهـاده بوپرداخته

طلب نکردند ودر هر که استعداد کاری مشاهده کردند، وی را بـر آن کـار داشـتند تـا مـال ایشـان و عمـر وی ضـایع 
  .باشدنشود، و سعی هر دو مشکور 

اگر بآنچه داری راضی شوی، وشکر آن چیز بگـذاری، و آنـرا بغنیمـت داری، همیشـه مجمـوع دل و ! ای درویش
آسوده خاطر باشی و اگر بآنچه داری، راضی نشوی و طلب زیادت کنی، همیشه پراکنده خاطر ودر زحمت باشی 

  .ستاز جهت آن که بایست نهایت ندارد و آن عزیز از سر همني نظر فرموده ا
  بیت

 اگر کنی طلب نانهاده رنجه شوی
 

 وگر بداده قناعت کنی بیآسائی
 

بیقني بدان که فراغت و جمعیّت در ترک است، هر کجا ترک بیشرت، فراغت و جمعیّت بیشرت و ! ای درویش
  .الحمدللّه ربّ العالمني

  تمام شد رسالۀ شانزدهم
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  در بیان احادیث اوائل رسالۀ هفدهم
  ن الرحیمبسم اللّه الرحم

لوة و السّـالم علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و  الحمدللّه ربّ العـالمني و العاقبـة للمتّقـني، و الصـّ
  !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن  -کثّـرهم اللّـه -اما بعد، چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی، که جماعت درویشان
ئی جمع کنیـد و بیـان کنیـد کـه مـراد ازیـن احادیـث باید که در احادیث اوائل رسالهواست کردند که میبیچاره درخ

اوّل مـا خلـق اللّـه «در حـدیثی آمـده اسـت کـه . یک جوهر است یا مراد از هـر حـدیثی جـوهری جداگانـه اسـت
، و مانند »ل ما خلق اللّه العرشاوّ«، ودیگر آمده است که »اوّل ما خلق اللّه القلم«، ودیگر آمده است که »العقل

درخواست ایشان را اجابت کردم و . باید که بیان کنید که ملک چیست و شیطان چیستو دیگر می. این آمده است
  .»انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابة جدیر«از خداوند تعاىل مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد 

  در بیان عقل و قلم او
که اوّل چیزی که خدای تعاىل در عالم ملکوت بیافرید عقل اوّل بود که قلم خـدای اسـت؛ و اوّل چیـزی کـه  بدان

  .خدای تعاىل در عالم ملک بیافرید فلک اوّل بود که عرش خدای است
بـاین قلـم : عقل اوّل، که قلم خدای است، دریای نور بود، وفلک اوّل که عرش خدای اسـت، دریـای ظلمـت بـود

چه نویسم؟ خطاب آمد که هرچه بود و هسـت و خواهـد ! خداوندا«: قلم گفت! مد که برین عرش بنویسخطاب آ
اصـاب مـن  فمن. انّ اللّه تعاىل خلق الخلق فی ظلمةِ ثمّ رشّ علیهم من نوره«. قلم بنوشت! بود تا بقیامت بنویس

  .»ّل فغویذلک النور اهتدی، و من ض
نـون عبـارت از . نور سه حرف است، نون است و واو است. د و چون بوددانی که رشّ نور چه بومی! ای درویش

رشّ نور عبارت ازدادن رشد اسـت و عبـارت از . نبی است، و واو عبارت از وىل است و را عبارت از رشد است
که را  م یافت، و هراهر که را رشد و عقل دادند، و هر که را از بريون نبی فرستادند نور ع. فرستادن نبی و وىل است

یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسسه نار نور علی نوریهدی اللّه لنوره مـن یشـاء و «با وىل آشنا کردندنور خاص یافت 
  .سخن دراز شد و از مقصود باز ماندیم. »یضرب اللّه االمثال للناس و اللّه بکلّ شیء علیم

ل است و در عالم صغري قلمی هم آفریـده خدای تعاىل در عالم کبري قلمی آفریده است، و آن عقل اوّ! ای درویش
  .است و آن عقل آدمی است

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که عقل آدمی در ظاهر دو قلم دارد، و آن دو قلم یکی زبـان اسـت و 
اند زبان آلت ظهور علم است، و دست آلت ظهور عمل است، و زبان و دست اگر چه قلم. یکی دیگر دست است

اند، امّا قلم حقیقی عقل است، از جهت آن که مظهر علم و قدرت آدمـی عقـل آدمـی اسـت، و یشه در کتابو هم
اند، و علم و قدرت عقل آدمی جز بواسـطۀ ایـن دو قلـم در عـالم شـهادت زبان و دست آدمی صورت عقل آدمی

حکمتهـای فطرتـی و . دبـررساند و کتاب سـخن عقـل بغایبـان مـیزبان سخن عقل بحاضران می. شوندظاهر نمی
  .آیدشودو حکمتهای علمی و صنعتهای محسوس ازدست پیدا میهای معقول از زبان ظاهر مینکته

عقل آفریده است از جهت آن که عقل گویا است، و زبان هم گویا است، عقل معلّم است و زبان هم ! ای درویش
جـربوت صـورتی دارنـد و اهـل ملکـوت اهـل . معلّم است؛ و عقل رسول خدای است، و زبان رسول عقـل اسـت

اهـل ملـک صـورت . صورتی دارند، و اهل ملک صورتی دارند، امّا صورت هر چیزی مناسب حال آن چیز باشـد
خـدای تعـاىل ملـک را بـر  .حّی دارند، و اهل ملکوت صورت عقلی دارند، و اهل جربوت صورت حقیقی دارند
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نیده، و ملکوت را بر صـورت جـربوت آفریـده اسـت و صورت ملکوت آفریده است، و مظهر صفات ملکوت گردا
اند و اهل ملکوت بر ملـک هـم مظهر صفات جربوت گردانیده و از اینجا است که اهل جربوت بر ملکوت عاشق

کننـد و بینند، و صـفات خـود را مشـاهده مـیاند از جهت آن که اهل جربوت در ملکوت جمال خود را میعاشق
انـد کـه وجـود کنند و از اینجـا گفتـهبینندو صفات خود را مشاهده میخود را میاهل ملکوت در ملک هم جمال 

. طلبنـدانـد، و حرکـت شـوقی دارنـد، خـود را مـیجملـه در حرکـات. مملوء از عشق است، و بر خود عاشق اسـت
  .شودخواهم که سخن دراز نشود بی اختیار من دراز میهرچند می
بـدان کـه عقـل اوّل در عـالم . دانوم کردی، در عالم کبري نیز همچنني میچون در عالم صغري این معل! ای درویش

نبـی مظهـر علـم اسـت و سـلطان مظهـر . سفلی هم دو قلم دارد و آن دو قلم یکی نبی و یکی دیگر سـلطان اسـت
ا قلـمِ و نبی و سلطان اگرچه مظهر علم و قدرت. قدرت است اند و علم و قدرت همیشـه ازیشـان روانـه اسـت، امـّ

اند، از جهت آن که مظهر علم و قدرت خدای عقل اوّل قیقی عقل اوّل است، و نبی و سلطان صورت عقل اوّلح
شود و شاید کـه یـک کـس هـم مظهـر است و علم و قدرت عقل اوّل درین عالم جز بواسطۀ این دو قلم ظاهر نمی

اللّـه تعـاىل خلـق آدم علـی صـورة  انّ«و ازین جهت فرمود . علم و هم مظهر قدرت بود، و هم نبی و سلطان باشد
  .»الرحمن

بینـد و صـفات و آدم که نبی است، صورت عقل اوّل اسـت، و عقـل اوّل در آدم جمـال خـود را مـی! ای درویش
  .خدای تعاىل آدم را بر صورت عقل اوّل آفریده است. کنداسامی خود را مشاهده می

ا اگرچه عقل اوّل در عالم ظاهر چهار قلم دا! ای درویش رد و عقل آدمی در عالم ظـاهر هـم چهـار قلـم دارد، امـّ
کنند و چون سررشته بدست زیرکان دادم، زیرکان بفکر خود بريون می. شدکردم دراز میاگر هر هشت را بیان می

اگر کسی زیادت از هشت گوید، هم راست باشد از جهـت آن کـه عـالم ملـک آلـت و دسـت افـراز عـالم ملکـوت 
عبـارت از » ن«: » ن و القلـم و مـا یسـطرون«ملکـوت اسـت فراد ملـک آلـت ظهـور صـفت است، هر فردی از ا

  .اندعبارت از ملک است که صورت قلم» مایسطرون«عبارت از ملکوت است، » قلم«جربوت است و 
اگر جربوت را دوات گویند، و ملکوت را قلم گویند و ملک را لوح گویند، راست بود و اگر جربوت ! ای درویش

  .ات گویند و ملکوت را قلم گویند و ملک را صورت قلم و آلت و دست افراز قلم گویند هم راست باشدرا دو
ای درویش، اگر ملک صورت قلم و آلت و دست افراز قلم است، پس بقلم خطاب آمد که بنویس، معنی آن باشد 

و . دان، قلـم اینهـا بنوشـتکه از مراتب پیدا کن و از ملک مظهر صفات خود و آلت و دست افراز خـود ظـاهر گـر
آن باشد که قلم مراتب خود و آلت و دست افـراز خـود تمـام پیـدا کـرد و مفـردات تمـام پیـدا » جّف القلم«معنی 
  .انداکنون مفردات هرچه کنند، با خود آورده. شدند

  در بیان آن که عقل مظهر صفات و افعال خدای است
چیزی که خدای تعاىل در عالم ملکوت بیافرید جوهری بـود، و نـام آن بدان که در اوّل این رساله گفته شد که اوّل 

جوهر عقل اوّل است که قلم خداست و اوّل چیزی که خدای تعاىل در عالم ملک بیافرید، جوهری بود، و نـام آن 
جوهر فلک اوّل است که عرش خداست و این عقل اوّل بـر عـرش خـدای مسـتوی اسـت و ایـن عقـل اوّل مظهـر 

  .شوندامی خدای است، و صفات و اسامی و افعال خدای از عقل اوّل ظاهر میصفات و اس
انـد، و ایجـاد و احیـا و تعلـیم حیوة و علم و ارادت و قدرة و سمع و بصـر و کـالم صـفات عقـل اول! ای درویش

کبـار بسـیار کـس از مشـایخ . دانـدعظمت و بزرگواری عقل اول را جز خدای کسی دیگر نمی. اندافعال عقل اوّل
انـد و اند، از جهت آن کـه صـفات و افعـال عقـل اوّل را دیـدهاند، و باین عقل اول بازماندهباین عقل اول رسیده
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انمـا امـره اذا اراد شـیئاً ان یقـول لـه کـن «: انـداند و باالی امر او امری نیافتـهباالی حکم او حکمی دیگر ندیده
تی او را پرسـتیدند، تـا عنایـت حـق تعـاىل در رسـیده اسـت و اند که مگر خدای اوسـت و مـّدگمان برده. »فیکون

آنگـاه برایشـان . »و ما امرنا االواحدة کلمـح بالبصـر«: اند و باالی امر او امری یافتهباالی حکم او حکمی دیده
  .روشن شده است که او خلیفۀ خداست، نه خداست، و او مظهر صفات و افعال خدای است

  .ذکراین عقل اوّل بسیار است در قرآن و احادیث! ای درویش

  در بیان اسامی مختلفه عقل اوّل
  .اندبدان که این عقل اوّل را باضافات و اعتبارات با اسامی مختلفه ذکر کرده

اگر یک چیز را بصد اعتبار نام بخوانند، در حقیقـت آن یـک چیـز بـاین صـد نـام هـیچ کثـرت پیـدا ! ای درویش
اط و مثال اگر یک آدمی را باعتب. نیاید ارات مختلفه باسامی مختلفه ذکر کنند، همچون حدّاد و نجّار و خبّاز و خیـّ

اط بـود وبـاین اسـامی مختلفـه در  از و هـم خیـّ مانند این راست باشد، و آن آدمی هم حدّاد و هـم نجّـار و هـم خبـّ
  .حقیقت آن یک آدمی در هیچ کثرت پیدا نیاید

. گردانیـداند، زنـده بـود و دیگـری را زنـده مـیانبیا جوهری دیدهچون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که 
از جهت آن که روح حّی و محی است، و چون همني جوهر را دیدند که دانـا بـود و دیگـری را . نامش روح کردند

گردانید، نامش عقل کردند از جهت آن که عقل عالم و معلم همه است و چون همـني جـوهر را دیدنـد کـه دانا می
  .گردانید، نامش نور کردند از جهت آن که نور ظاهرو مظهر استبود و دیگری را پیدا می پیدا

شود و چون همني جوهر را دیدند که نقّاش علوم بـود بـر دلهـا، کنم، دراز میاگر تعریف هر یکی می! ای درویش
در وی نوشـته بـود،  و چون همني جوهر را دیدند کـه هرچـه بـود و هسـت و خواهـد بـود، جملـه. نامش قلم کردند

نامش لوح محفوظ کردند و اگر همني جوهر را بیت اللّه و بیت العتیق و بیت المعمور و بیت اوّل و مسجد اقصی 
  .این جمله اسامی عقل اوّل است. و آدم و رسول خدای و ملک مقرّب و عرش عظیم گویند هم راست باشد

  در بیان ملک و شیطان
گویند کـه ملـک سـبب اسـت، و و بعضی می. کاشف است و شیطان ساتر است گویند که ملکبدان که بعضی می

شیطان هم سبب است، سبب کشف ملک است، و سبب سرت شیطان است، سـبب خـري ملـک اسـت، و سـبب شـرّ 
کند و از هر که ترا بکارهای نیک دعوت می. شیطان است، سبب رحمت ملک است و سبب عذاب شیطان است

دارد شـیطان کند و از کارهای نیک باز مـیملک تست و هرکه ترا بکارهای بد دعوت میدارد کارهای بد باز می
  .تست

فرمـود کـه . بخواب دیـدم -صلّی اللّه علیه و سلّم -در والیت خود بودم در شهر نسف، شبی پیغمرب را! ای درویش
فرمود که فالنی دیو اعوذ » لّهنی، یا رسول ال«: دانی؟ گفتمدیو اعوذ خوان و شیطان الحول خوان را می! یا عزیز

شـناختم و بـا ایشـان صـحبت خوان است، و فالنی شیطان الحول خوان است از ایشان بر حذر باش هر دو را می
  .داشتم، ترک صحبت ایشان کردممی

  در بیان مالئکه
علم هر یک . اندبدان که بنزدیک این ضعیف آن است که کارکنان عالم علوی و کارکنان عالم سفلی جمله مالئکه

علـم ایشـان . »و ما منّا اال له مقـام معلـوم«معلوم است، و عمل هر یک معلوم است، و مقام هر یک معلوم است 
اند، و آن علم و عمل را از کسی نیاموختـههر یک بعمل خود مشغول. زیادت نشود و عمل ایشان دیگرگون نگردد
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نتواننـد کـه آن عمـل نکننـد، و نتواننـد کـه . ان همـراه اسـتاند، علم و عمل ایشان ذاتی ایشان است و با ذات ایش
  .»الیعصون اللّه ما امرهم و یفعلون ما یومرون«. برخالف آن عمل دیگری کنند

اند از جهـت آن عقل اوّل تنها یک صّف است، و مالئکۀ عالم علوی و عالم سفلی جمله یک صّف! ای درویش
: بهشـت اهـل کمـال اسـت. و بازگشت کـامالن بـوی خواهـد بـود اند و مبداء جمله وی استکه جمله مراتب وی

یوم یقوم الروح و المالئکة صفاً الیتکلّمون اال من اذن له الـرحمن و قـال صـواباً ذلـک الیـوم الحـقّ فمـن شـاء «
ذلـک الیـوم «. توانند گفت اال آدمییعنی جملۀ افراد موجودات سخن نمی» ما الیتکلمون«، »اتخذ اىل ربّه مآبا

یوم عبارت از مرتبه است، یعنی این مرتبۀ انسانی حقّ است، از جهت آن که تـا بـاین مرتبـۀ انسـانی نمـی: »الحقّ
و مبداء و معاد خود را بدانند و پروردگار خـود را بشناسـند؛ اکنـون دریـن . رسند، استعداد آن ندارند که باز گردند

  .»باًفمن شاء اتخذ اىل ربّه مآ«: مرتبه هر که خواهد، باز گردد

  در بیان نصیحت
اختیار خود باین عالم آمدند، از صد هزار کس کـه بیامدنـد و برفتنـد یکـی چنـان بـود کـه بدان که آدمیان، چون بی

آید و بکجا میخود را بحقیقت دانست، و این عالم را چنان که این عالم است بشناخت و بدانست که از کجا می
: باقی جمله نابینا آمدنـد و نابینـا رفتنـد. لیقني و عني الیقني بشناخت و بدیدرود، یعنی مبداء و معاد خود را بعلم ا

ئی از مراتب حیوانی فرو رفتنـد و هر یک در مرتبه. »من کان فی هذه اعمی فهو فی اآلخرة اعمی و اضلّ سبیال«
شـغول بودنـد و بمرتبۀ انسانی نرسیدند، از جهت آن که درین عالم بشهوت بطن و بشهوت فرج و دوستی فرزنـد م

از اوّل عمر تا بآخر عمر سعی و کوشش ایشان و جنگ و صلح ایشان از بهر این بود و بغري ازیـن سـه چیـز چیـزی 
هون بهـا و لهـم آذان الیسـمعون قو لقد ذرأنا لجهنم کثرياً من الجّن و االنس لهم قلوب الیف«: ندانستند و ندیدند

و بعضـی کسـان ازیـن سـه بـت . »هم اضلّ اولئک هم الغـافلون م بلبها و لهم اعني الیبصرون بها اولئک کاالنعا
تر ازین گرفتار شدند و ازین سه حجاب بگذشتند و بسه حجاب دیگر، قـویخالص یافتند و بسه بت دیگر، عظیم

تراند و این و این سه بتان عظیم. تر ازین فرو ماندند و آن دوستی آرایش ظاهر، و دوستی مال و دوستی جاه است
  .تر استحجاب قوی سه

و ایـن سـه شـاخ آخـرین چـون قـوی شـوند و . دنیا همني بیش نیست،و این هر شش شاخهای دنیااند! ای درویش
غالب گردند، آن سه شاخ اوّل ضعیف شوند و مغلوب گردند و اهل دنیا هر یک در زیـر سـایۀ یکـی ازیـن شـاخها 

انـد، از جهـت آن کـه تـا راحتـی و لـذّتی بـنفس شـاخها بـرده اند و پناه بسایۀ ایناند، یا در زیر جمله نشستهنشسته
دانند که در زیر هر مرادی ده نـامرادی تعبیـه اسـت، بلکـه صـد، ایشان برسد و مراد نفس ایشان حاصل گردد، نمی

ـرک آن یـک  بلکه هزار، و کسی از بهر یک خوشی تحمّل هزار ناخوشی چون کند؟ دانا هرگز ایـن تحمّـل نکنـد، ت
امّا نادان ترک آن یک خوشی نکند از سبب غفلت بنا بر غفلت، یعنی نـادان طلـب آن یـک خوشـی خوشی کند، 

اولئـک کاالنعـام بلهـم اضـلّ «: کند و غافل باشد از آن که این یک خوشی را چنـدین ناخوشـی از غفلـت اسـت
  .»اولئک هم الغافلون

ئی دارد از جهت آن که دنیا ن شاخها سایهاین شاخهای دنیا که گفته شد خود سایه است، نه آن که ای! ای درویش
نماید امّا حقیقتی ندارد و ازین سایه راحتی بکسی نرسد، بلکه ازین سـایه خود سایه است و وجود ظلّی دارد، می

کند، بلکه حرارت و آتـش مـیرنج و زحمت زیادت شود، از جهت آن که این سایه خنکی ندارد و دفع گرما نمی
ه جمالـة وانطلقوا اىل«. انگیزد  ظّل ذی ثالث شـعب الظلیـل و الیغنـی مـن اللهـب انّهـا ترمـی بشـرر کالقصـر کانـّ
  .سخن دراز شد و از مقصود باز افتادم. »صفر
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ایـن . بحقیقت حجاب هفت آمد، یکی دوستی نفس و دوستی این شـش چیـز دیگـر از بـرای نفـس! ای درویش
هـر زمـانی چنـدین هـزار . اند، نهنگان گرسنهنهنگیاند، دوزخهای بی پایان و هر یکی هفت چیز هر یک دوزخی

جمله اوصاف ذمیمه و اخالق ناپسندیده در آدمی بواسـطۀ ایـن هفـت چیـز . اندبرد و همچنان گرسنهکس فرو می
آیند و این چندین هزار بال و فتنه و رنج و عذاب که با آدمی رسد، در دنیا و آخرت بواسطۀ این هفـت باز پیدا می
اولئـک کاالنعـام بلهـم اضـلّ واولئـک هـم «: گـذاردو آدمی ازین همـه غافـل و بغفلـت روزگـار مـیرسد چیز می
چون از خواب غفلت بیدار شود، و از مستی شهوت هشیار گردد، و بمرتبۀ انسانی بکمال عقل رسد، و . »الغافلون

نفرت گريد و عالمت ایـن آن باشـد این عالم را چنان که این عالم است بداند و ببیند، البتّه ازین عالم سري شود و 
و عالمت این آن باشد که در وقتی کـه ازیـن . که درین عالم چنان باشد که مرغ در قفس، یا کسی که در زندان بود

  .»فزتُ و ربّ الکعبة«عالم خواهد که بريون رود، سخن او این باشد که 
اند، و این چند رنج و عذاب گونـاگون لم دیدهها درین عابسیار کس از بزرگان چون این بالها و فتنه! ای درویش

اند که کاشـکی از مـادر نیامـده بـودمی و کاشـکی کـه خـاک بـودمی، کـه از اند، گفتهدر دنیا و آخرت مشاهده کرده
  .والحمدللّه ربّ العالمني. خاک فروتر مرتبۀ دیگر نیست، وگرنه آن مرتبه تمنّا کردندی

  تمام شد رسالۀ هفدهم
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  ر بیان وحی و الهام و خواب دیدند رسالۀ هژدهم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّــه ربّ العــالمني و العاقبــة للمتقّــني، و الصّــلوة و السّــالم علــی انبیائــه و اولیائــه خــري خلقــه، و علــی آلهــم و 
  !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن  -کثّـرهم اللّـه -ه جماعت درویشانامّا بعد، چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی، ک
درخواسـت ایشـان را . ئی جمـع کنیـدباید که در وحی و الهام و خواب دیدن رسالهبیچاره درخواست کردند که می

ه علـی مـا یشـاء قـدیر و «: اجابت کردم و از خدای تعـاىل مـدد و یـاری خواسـتم تـا از خطـا و زلـل نگـاه دارد انـّ
  .»باالجابة جدیر

  وح انسانیدر بیان ر
کـه هـر وقـت کـه آدمـی انـدرون خـود را پـاک کنـد، و آیینـۀ دل را صـافی گردانـد  -اعزّک اللّه فی الـدارین -بدان

  .اند و علم و طهارت دارندبمالئکۀ سماوی نزدیک گردد، از جهت آن که مالئکۀ سماوی جمله پاک و صافی
ا بواسـطۀ بـدن آلـوده  روح انسانی از جنس مالئکۀ سماوی است و جوهری پاک! ای درویش و صافی است، امـّ

چون ترک لذّات و شهوات بـدنی کنـد، و علـم و طهـارت حاصـل کنـد، و بـريون و . گشته است، و تريه شده است
او  چون پاک و صافی گشت، روح. اندرون خود را پاک گرداند، و آیینۀ دل را صافی کند، باز پاک و صافی شود

چون مناسبت پیدا آمد، همچون دو آیینۀ صافی باشند کـه در مقابلـۀ یکـدیگر . را با مالئکه سماوی نسبت پیدا آید
هرچه در آن باشد، درین پیدا آید، و هر چه درین بود، در آن ظاهر شود و این مالقات در بیـداری باشـد و . بدارند

داری سبب وجد و و این مالقات در بی. در خواب هم بود در خواب بسیار کس را باشد، امّا در بیداری اندک بود
  .وارد و الهام و خاطر ملکی بود، و در خواب سبب خواب راست باشد

  در بیان مالئکۀ سماوی
اند و جمله علـم و طهـارت دارنـد، و مالئکـۀ هـر آسـمانی کـه بـاالتر بدان که مالئکۀ سماوی جمله پاک و صافی

اضات و مجاهـدات هرچنـد پـاکرت و پس آدمی بری. تر است و علم و طهارت وی بیشرت استاست، پاکرت و صافی
شـود تـا بجـائی کند مناسبت او بـا مالئکـۀ بـاالتر حاصـل مـیشود و علم و طهارت بیشرت حاصل میتر میصافی

گویند که از عقل برسد که در پاکی و صفا و در علم و طهارت از جملۀ مالئکه بگذرد و بعقل اوّل رسد بعضی می
فیض قبول کند، و عقل اول واسطه باشد میان وی و خدا از جهت آن که عقل اوّل در نتواند گذشت و ازعقل اول 

و  .تـر از وی چیـزی دیگـر نیسـتاول ملک مقرّب است، بغایـت بزرگـوار و دانـا اسـت، و دانـاتر از وی و مقـرّب
می این نهایت مقامات آد. واسطۀ ملک بگوید و بشنودگویند که از عقل اول هم بگذرد، و با خدای بیبعضی می

است؛ و عالمت این آن باشد که هیچ چیز از ملک و ملکوت و جربوت و مبداء اول بر وی پوشیده نماند، تمامـت 
اشیاء و تمام حکمت و طبیعت و خاصـیّت و حقیقـت اشـیا را کمـاهی بدانـد و ببینـد، و آن چنـان کـه دیگـران در 

وینـد، و از ایشـان مـدد و یـاری خواهنـد، وی در خواب ارواح انبیا و اولیا و مالئکه را ببینند، و با ایشان سـخن گ
ایـن اسـت  .بیداری ارواح انبیا و اولیا و مالئکه را ببیند، و با ایشان سخن گوید و از ایشـان مـدد و یـاری خواهـد

معنی کشف و وحی و الهام، و این چنني کس را انسان کامل گویند، و هر که باین مقام رسید، اهـل عـالم را از وی 
بسیار باشد، از جهت آن که آن چنان که عقول و نفوس عالم علوی مؤثراند درین عالم سفلی، وی هم  مدد و یاری
درین عالم سفلی هر که از وی مدد خواهد، مدد دهد، و همت وی را اثرها باشد هم در کار دنیا و هـم . مؤثر باشد
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و صـورت . خواهنـد، هـم مـددها یابنـدو اگر بعد از وفات وی بر سر قرب وی بزیارت روند، و مـدد . در کار آخرت
و آن  .زیارت کردن و دعا کردن آن چنان است که بر سر تربة چنني کـس رود ودور بایسـتد، و متوجـه آن تربـة شـود

. ساعت از هر چیزها باز آید و آیینۀ دل را پاک و صافی گرداند تا روح زائر با روح مزور بواسطه قرب مالقاتی افتد
کند، بـر دل وی پیـدا علم و معرفت باشد، در همان ساعت آن مسئله که وی درخواست می آنگاه اگر مطلوب زائر

اگر استعداد دریافت آن دارد، و اگر مطلوب زائر مدد و یاری باشد، در کارهای دیگر بعد از زیـارت اجابـت . آید
، از خـدا درخواسـت دعا ظاهر شود و مهمات وی کفایت گردد از جهت آن که روح آن مزور قربتی دارد نزد خـدا

و اگر روح مزور قربت ندارد نزد خدا و قربت دارد نزد مقرّبان خـدا، وی از . کند تا مهمات وی را کفایت گرداند
  .ایشان درخواست کند تا خدا مهمات وی را کفایت گرداند

  در بیان دل انسان کامل
شـهادت آیـد، پـیش از آن کـه بـاین عـالم  بدان که هر بالئی یا عطائی که از عالم غیب روانه شـود، تـا بـاین عـالم

آن چنـان کـه دیگـران درخـواب بیننـد، وی در . شهادت رسد، بر دل وی پیدا آید و وی را از آن حال معلـوم شـود
بیداری ببیند، و آن چنان که کرّوبیان و روحانیان دریابند، وی هم دریابد؛ یعنی بعضی از سـالکان چنـان باشـند کـه 

اول کرّوبیان و روحانیان از آن عطا یـا از آن بـال بـا خـرب . و عکس بستانندن فیض قبول کنند از کرّوبیان و روحانیا
واسطۀ کرّوبیـان شوند، آنگاه از ایشان عکس آن بر دلهای سالکان پیدا آید؛ و بعضی از سالکان چنان باشند که بی

شـوند، یابنـد و بـاخرب مـیوحانیـان درمـیو روحانیان از آن عطا یا از آن بال باخرب شوند آن چنـان کـه کرّوبیـان و ر
قلـب المـؤمن «. ایشان هم دریابند و باخرب شوند، بلکه بیشرت و بیشرت از کرّوبیان و روحانیان دریابند و باخرب شـوند

  .»عرش اللّه االکرب
آن دریـا  اند، تا هر چیز که درشنوی که در دریای محیط آیینۀ گیتی نمای نهادهچندین گاه است که می! ای درویش
دانی که آن آیینه چیست و از آن که بایشان رسد، عکس آن چیز در آیینۀ گیتی نمای پیدا آید و نمی سروانه شود، پ

هـر چیـز کـه از دریـای عـالم  .آن دریا عالم غیب غیب است، و آن آیینه دل انسان کامـل اسـت. آن دریا کدام است
آیـد، و انسـان کامـل را از آن ن بر دل انسان کامل پیدا میشود تا بساحل وجود رسد، عکس آغیب غیب روانه می

شود و هر که بنزدیک انسان کامل درآیـد، هـر چیـز کهـدر دل آن کـس باشـد، عکـس آن در دل انسـان حال خرب می
نقش افتـاده اسـت، چیزهـا بـر بغري سالکان قومی دیگر هستند که دلهای ایشان در اصل ساده و بی .کامل پیدا آید

شان هم پیدا آید، و از احوال آینده خرب دهند و از اندرون مردم و از احوال مردم خـرب دهنـد و بـر دلهـای دلهای ای
بعضی مردم فهم . نقش است و آن حیوانات خرب مردم دهندحیوانات هم پیدا آید، که دلهای ایشان هم ساده و بی

  .کنند، و بعضی فهم نکنند
و ایـن . علّق ندارد، ظهور عکس بدل سـاده و بـی نقـش تعلـقّ دارداین ظهور عکس بکفر و اسالم ت! ای درویش

و اگر در صـالح پیـدا آیـد، صـالحیت وی . ظهور عکس در کامل و ناقص پیدا آید و در صالح و فاسق ظاهر شود
زیادت شود و بسیار کس بواسطۀ او سود کنند؛ و اگر در فاسق پیدا آید، فسق وی زیادت شود و بسیار کس بواسطۀ 

  .ان کار شوند سخن دراز شد واز مقصود دور افتادموی زی

  در بیان سخن اهل شریعت
گویند که مالئکۀ سماوی وقتها مصـوّر شـوند و بـا بعضـی از آدمیـان سـخن گوینـد و مـیبدان که اهل شریعت می

دهد م خرب میایم، چنان که در قرآن از قصّه مریم و از قصّۀ ابراهیگویند که ما ملک و رسول خداییم و بکاری آمده
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ا بـآدمی . این معنی بسیار استو در قرآن و احادیث ذکر  و وقت باشد که ایـن صـورت بـر آدمـی ظـاهر نشـود، امـّ
   .و آن آواز را آواز هاتف گویند. سخن گوید و کاری فرماید و از حاىل خرب دهد

دمیـان القـا کننـد، آن القـا چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که هر وقت که مالئکۀ سماوی سخن بدل آ
و هر وقت که مالئکـه . اگر در بیداری باشد، نامش الهام است؛ و اگر در خواب باشد، نامش خواب راست است

این بود سخن اهل شـریعت در . مصوّر شوند و بر انبیا ظاهر گردند و سخن خدای بانبیا رسانند، نامش وحی است
  .مصوّر شدن مالئکه بیان وحی و الهام و خواب راست و در بیان

  در بیان سخن اهل حکمت
گویند که این صورتها که گفته شد بر کسی ظاهر شوند کـه آن کـس را قـوّت خیـاىل غالـب بدان که اهل حکمت می

باشد و این هر کسی را نباشد، بعضی کسان را باشد، از جهت آن کـه آدمـی سـه قـوّت دارد یکـی قـوّت ادراک، و 
بعضی کسان را این هر سه قوّت قوی افتاده باشد و بعضی کسان را این هر . خیاىل یکی قوّت عملی و یکی قوّت

سه قوّت ضعیف افتاده باشد، و بعضی کسان را متفاوت بود، یعنی این سه قـوّت بعضـی قـوی و بعضـی ضـعیف 
مصوّر این  غرض ما ازین سخن آن است که هر که را قوّت خیال قوی افتاده باشد، این صورتها بسیار بیند و .باشد

در . توانـد کـردکند، در بیداری هم پیدا مـیچنان که در خواب صورتها پیدا می. صورتها اندرون همني بیننده است
وقت باشد که کس در خواب تشنه باشد، صـورتی پیـدا ایـد و . خواب همه کس را باشد، اما در بیداری اندک بود

تر بوی رسد و تشنگی و از خوردن آن آب لذتی هرچه تمامقدح آب بر دست گرفته باشد و بوی دهد تا باز خورد 
و چون بیدار شود از آن لذّت چیزی باقی باشد و هیچ شکّ نیست که آن صـورت و آن آب همـه  .وی ساکن شود

در بیـداری نیـز وقـت باشـد کـه کسـی در . خیال است و مصوّر این صورت و ایـن آب انـدرون همـني بیننـده اسـت
تشنگی بکمال رسد و آب نباشد؛ صورتی پیدا آید و قدح بردست گرفته باشد و بوی دهد تا  بیابانی تشنه باشد، و

باز خورد، و از خوردن آن آب لذّتی هرچه تمامرت بوی رسد، و تشنگی وی ساکن شود و در گرسنگی نیـز همچنـني 
، و گرسنگی ساکن شود صورتی پیدا آید و نان گرم بوی دهد و از خوردن آن لذتی هرچه تمامرت بوی رسد .دانمی

بوهم مردم تشنه شوند، و بوهم سرياب شوند، . تها انگیزاند در اندرون و بريونرو مانند این قوت خیال و وهم صو
  .بلکه بوهم مردم بیمار شوند و بوهم بمريند وهم اثرهای قوی دارد در آدمی

سـخن دراز شـد و از . بـر عقـلآیـد و هم در مقابلۀ عقـل اسـت و در اغلـب اوقـات وهـم غالـب مـی! ای درویش
انـد، از جهـت آن کـه گویند که این صورتها نه مالئکـهغرض ازین سخنان آن بود که حکما می. مقصود دور افتادم

مالئکۀ سماوی همیشه در مقام خود باشند و بکار خود مشغول بودند و بغري کار خود کاری دیگرنتواننـد کـرد، امـا 
هر که بریاضات و مجاهدات خود را پاک و  .د و جمله علم و طهارت دارندانمالئکۀ سماوی جمله پاک و صافی

و چـون مناسـبت پیـدا آیـد، . صافی گرداند و علم و طهارت حاصل کند او را با مالئکۀ سماوی مناسبت پیـدا آیـد
یـداری همچون دو آیینۀ صافی باشند که در مقابلۀ یکدیگر بدارند، چنانکه یک نوبت گفته شد و این مالقات در ب

این است سخن حکما در معنـی مصـوّر شـدن مالئکـه و . سبب الهام است و در خواب سبب خواب راست است
این است معنی دیدن خضر و الیاس و این است معنی دیدن مردان غیب و این است معنی صورتها که سالکان در 

باشـند، و صـورتهای نـورانی بینند همچون شیخ الغیب و صورتهای دیگـر کـه بغـري صـورت آدمـی خلوت خانه می
  .همچون شعلۀ نور آفتاب و ماه و ستاره
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  در بیان دانسنت غیب
دانند کـه فـردا چـه باشـد و سـال آینـده چـه دانند، از چه میبدان که اگر کسی سؤال کند که چون مالئکه غیب نمی

  خواهد بود؟
یـب دی و امـروز و فـردا نیسـت، پـار و و درعـالم غ. انداند، خود عالم غیببدان که مالئکه در عالم غیب. جواب

جهت آن که عـالم  تفاوت حاضراند، ازصد هزار سال گذشته و صدهزار سال نیامده بی. امسال و سال آینده نیست
  .غیب عالم اضداد نیست، عالم شهادت عالم اضداد است

در عالم غیـب زمـان و  .زمان و بعد زمان پیش ماست که فرزند افالک و انجمیم و در عالم شهادتیم! ای درویش
دانند، آنچه حاضر اسـت مـیپس مالئکه غیب نمی. بعد زمان نیست، هر چه بود و هست و خواهد بود حاضراند

  .دانند
چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که آنچه معني شد که از عالم غیـب بـاین عـالم شـهادت آیـد، مالئکـه 

در آیینۀ دل ما پیدا آمدو ما هم دانستیم و آن خرب شاید که بعد از یـک  و چون مالئکه دانستند، عکس آن. دانستند
روز، و شاید که بعد از یک سال و شاید که بعد از دو سال، و شاید که بعد از صد سال و شاید که بعد از هـزار سـال 

  .دیگر از عالم غیب باین عالم شهادت آید
اما چـون سررشـته بدسـت زیرکـان دادم، . شودم دراز مینویساین سخن تفصیلی دارد، اگر بشرح می! ای درویش

  .باقی بفکر خود بريون آرند

  در بیان خواب و بیداری و در بیان خواب دیدن
گویند و حالتی دیگـر هسـت و آن حالـت را خـواب مـیبدان که آدمی را حالتی هست و آن حالت را بیداری می

از راه حواس بريون آید تا کارهای بريونی ساز دهد، آدمی و خواب و بیداری عبارت از آن است که روح . خوانند
آید و حـواس در چون بريون می. رود تا کارهای اندرونی ساز دهدو چون کارهای بريون ساز داد، باز باندرون می

شـوند، ایـن رود و حـواس از کارهـا معـزول مـیگوینـد؛ و چـون بانـدرون مـیآید، این حالت را بیداری میکار می
ها بسـیار اسـت، امـا مـراد مـا دریـن موضـع بیـان خـواب  و اندرون رفنت روح را سبب. خوانندرا خواب میحالت 
  .است

چون معنی خواب و بیداری دانستی، اکنون بدان که سبب خواب دیدن دو چیز اسـت، یکـی از حـواس انـدرونی 
دار ظـه اسـت، خیـال خزینـهاست و یکی از مالئکۀ سماوی است، آن که از حواس اندرونی اسـت از خیـال و حاف

انـد هر دو خزینه داراند و بروزگار دراز از ایشان چیزها یاد گرفتـه. دار وهم استحس مشرتک است وحافظه خزینه
  .اند، تا بوقت آن که طلب کنند بر ایشان عرض کنندصوری و معنوی و در خزینه نهاده

گرينـد و در خزینـه داران چیزهـا از ایشـان مـی چیزها یاد گرفنت و حفظ کردن عبارت ازیـن اسـت کـه! ای درویش
و یاد آوردن چیزهـا عبـارت از آن اسـت کـه خزینـه داران چیزهـا بوقـت طلـب بـر . دارندنهند و نگاه میخزینه می

اگر زود عرض کنند، گویند که زود یاد آمد؛ و اگر دیر عرض کنند، گویند که دیـر یـاد آمـد و اگـر . ایشان عرض کنند
و سبب دیر عرض کردن، و سبب اصال خود عرض ناکردن آن  .نکنند، نسیان عبارت ازین استاصال خود عرض 

  .باشد که خللی در خزینه داران آمده باشد
وقت باشد که خزینه داران بوقت آن که از ایشان چیزی طلب کننـد، آن ! تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم
اگـر در بیـداری . که از ایشان چیزی طلب کنند ایشان خود عـرض کننـدچیز را عرض کنند؛ و وقت باشد که بی آن 

  .عرض کنند، مردم گویند که فالن چیز یا فالن کس در خاطر ما آمد و با یاد ما آمد
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احوال گذشته همچون صورتهای خوب که وقتی دیده باشـند، یـا طعامهـای صـالح کـه وقتـی خـورده ! ای درویش
ایـن فکـری . وقتی با یاران بوده باشد در خاطر کسی آمد، جمله ازیـن قبیـل اسـتبودند، یا جمعیتها و صحبتها که 

صوفیان گویند که نفی خواطر یکی از شرایط تصوّف است، و علما گویند  .معنیئی بود بیفایده و اندیشهباشد بی
گذشته و . معنی بودبیها در خاطر آید، هم که خیاالت فاسد را ترک باید کرد و اگر در آینده هم ازین نوع اندیشه

این احوال بیداری بود و اگر در خواب عرض کنند، آن خفته در خواب چیزها بینـد، و ایـن . آینده را نفی باید کرد
کنند و آن عـرض بـیخواب دیدن را اعتباری نباشد و این خواب را تعبري نبود، آن چنان که در بیداری عرض می

و قسمی دیگر هست که نه ازین قبیـل اسـت، امـا  .فایده و بی معنی استمعنی است، در خواب هم بیفایده و بی
  .و آن خواب دیدن را اعتبار است، و آن خواب را تعبري است. از حواسّ اندرونی است

اگر در بدن آدمی یکی ازین اخالط اربعه غالب شود، مثال اگر صفرا غالب شود، قوت خیال چیزها ! ای درویش
زنـد ب عرض کند، همچون گل زرد و انجري زرد و جامۀ زرد، و موضع پرآتش که شعله میزرد مصوّر کند و در خوا

مصلحت آن باشد که دفع صفرا بکند؛ و . تعبري این آن باشد که خلط صفرا برین بیننده غلبه کرده باشد. و مانند این
  .اگرنه، بیماریهای صفراوی پیدا آید

تـر ازیـن باشـد، تر ازین باشد، انجري زرد بیند؛ و اگـر قـویاگر قوی اگر در بدن صفرا اندک باشد، گل زرد بیند؛ و
اگـر گـل زرد بینـد، بیمـار نشـود، از . زنـدتر ازین باشد، موضعی پرآتش بیند که شعله مـیجامۀ زرد بیند، و اگر قوی

گـر دفـع خـورد اجهت آن که صفرا اندک بود، باندک تسکینی که بکند، ساکن شود و اگر انجـري زرد بینـد کـه مـی
صفرا نکند، بیمار شود و تب صفرائی پیدا آید؛ و اگر یکی خورده باشد، یک تب بیاید؛ و اگر دو خـورده باشـد، 

و اگـر جامـۀ زرد بینـد کـه پوشـیده اسـت، و دفـع صـفرا نکنـد، . دو تب بیاید؛ همچنني بعدد آن که خورد تب بیاید
ند جگر آن کس بغایت گرم باشد و خـوف آن باشـد کـه از زو اگر موضعی پر آتش بیند که شعله می. یرقان پیدا آید

غایت گرمی بسوزد و بیشرت آن باشد که این چنني کس نزید و هالک شود و این چنني که در خلـط صـفرا دانسـتی، 
کنـد و در خـواب اگر خون غالب شود، قوّت خیال چیزهای سرخ مصوّر می. داندر آن اخالط دیگر همچنني می

غم غالب شود، قوّت خیال چیزهای سپید و آبهای روان مصوّر کند و در خواب عـرض کنـد؛ و عرض کند؛ و اگر بل
ایـن هـر دو . اگر سودا غالب شود، قوّت خیال چیزهای سیاه و جایهای تاریک مصوّر کند و در خواب عرض کنـد

م دوم را اعتبـار و تعبـري اند؛ و آن قسم اول را اعتبار و تعبري نیست، و این قسـقسم که گفته شد، از حواس اندرونی
شـود و انـدرون جمـع چون بواسطۀ خواب حواس معـزول مـی: و آن قسم دیگر که از مالئکۀ سماوی است .هست
گردد، در آن ساعت دل را با مالئکۀ سماوی مناسـبت پیـدا آیـد و همچـون دو آیینـۀ شود و آیینۀ دل صافی میمی

از آنچه معلوم مالئکه باشد، عکس آن در دل خواب بیننده پیـدا چیزی . صافی باشند که در مقابلۀ یکدیگر بدارند
این خواب دیدن را اعتبار هست و این خواب را تعبري هست، و خواب راسـت . آید، چنان که چند نوبت گفته شد

  .و این خواب است که یک جزو است از چهل و شش جزو نبوّت. عبارت ازین است

  در بیان نصیحت
و . ه تو زندگانی کنی، خواهد گذشت، اگر بطریق صالحیت و کم آزاری گذرد، بهرت باشدبهر طریقی ک! ای درویش

  .الحمدللّه ربّ العالمني
  تمام شد رسالۀ هژدهم



 ۱۰۱

  در بیان سخن اهل وحدت رسالۀ نوزدهم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

لوة و السّـالم علـی انبیائـه و ني، و الصـّ اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و  الحمدللّه ربّ العـالمني و العاقبـة للمتقـّ
  !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

که درین هژده رساله سخن علما و حکما و مشایخ مسـتوفی گفتـه شـد، و دریـن دو  -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان
  .آید سخن اهل وحدت تقریر خواهد شدرساله که می
ماند، بغایت دور از یکدیگراند، چنان که هرچـه نمیهای دیگر سخن این دو رساله بسخنان آن رساله! ای درویش

گویند که جمله خیـال اسـت، و آن قـوم اهـل اند، این قوم مینام نهاده ةاند، و آن را عني الحقیقآن قوم اثبات کرده
  .اندخیال

؛ از میل آن است که هیچ قوم باید که عیب یکدیگر نکنند، و جمله یکدیگر را معذور دارنـدسخن بی! ای درویش
  .جهت آن که این وجود وجودی پر عظمت و پرحکمت است، و هیچ کس این وجود را کماهی در نتواند یافت

در خلقت و آفرینش مگسی چندان حکمـت تعبیـه اسـت، کـه اگـر حکیمـی سـالها در حکمـت یـک ! ای درویش
ه کن که این کارخانه اندیش. مگس فکر کند، بتمامت حکمتهای وی نتواند رسید با آن که مگس خلق الساعه است

کـّل حـزب «انـد هر کس را بقدر مرتبۀ خود ازین وجود چیـزی داده. چه کار باشد که خار و خاشاکش چنني است
  .»بما لدیهم فرحون

  در بیان ظاهر و باطن وجود
که وجود یکی بیش نیست، و این یک وجود ظاهری دارد و بـاطنی دارد، و بـاطن  -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

این و خود یک نور است و این نور است که جان عالم است، و عالم ماالمال آن نور است، نوری است نامحدود 
حیوة و علم و ارادت و قدرت موجودات ازین نور اسـت، بینـائی و . کرانپایان و بیو نامتناهی و بحری است بی

و خاصـیّت و فعـل موجـودات ازیـن نـور شنوائی و گویائی و گريائی و روائی موجـودات ازیـن نـور اسـت، طبیعـت 
و ظاهر این وجود تجلّی این نور است، و آیینۀ این نور اسـت، و مظهـر صـفات . است، بل خود همه این نور است

  .این نور است
تجلّـی . خواست که جمال خود را ببیند، و صفات و اسامی و افعال خود را مشـاهده کنـداین نور می! ای درویش

تبس شد، و از ظاهر بباطن و از غیب بشهادت و از وحـدت بکثـرت آمـد، و جمـال خـود را کرد و بصفت فعل مل
  .بدید و صفات و اسامی و افعال خود را مشاهده کرد

اگر صاحب جماىل خواهد که جمال خود را ببیند، تدبريش آن باشد کـه کـان آهـن پیـدا کنـد، و از آن ! ای درویش
ه کند و بگدازد تا غّل و غش از آهن جدا شود و آهن پاک و صـافی کان خاک آهن بريون آرد و خاک را در بوت
گوید تا مراة شود، آنگاه آن مـراة را مسـوّی و مجلّـی گردانـدو تابد و میگردد، آنگاه آن آهن پاک و صافی را می

  .جمال خود را ببیند
ای و آیینـۀ گیتـی نمـای آدمـی اگرچه هر فردی از افراد موجودات آیینۀ این نوراند، امّا جام جهان نم! ای درویش

موجودات بر آدمی ختم شد و آدمی ختم موجودات آمد، یعنی بوجـود آدمـی عـالم تمـام شـد و آیینـه تمـام  .است
گشت، و صفات و اسامی و افعال این نور تمام ظاهر شدند و این نور جمال و جالل خود را در کمال آدمی بدید 

  .رد و هر چیز که تمام شد ختم شدو صفات و اسامی و افعال خود را مشاهده ک
اگر در همه عالم یک آدمی بکمال رسید، این نور جمال خـود را دیـد، و صـفات و اسـامی و افعـال ! ای درویش
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حاجت نیست که جملـۀ آدمیـان بکمـال رسـند، اگـر جملـه آدمیـان بکمـال رسـند، صـفات و . خود را مشاهده کرد
ئـی باشـند، و هـر باید که آدمیان هر یک در مرتبـهنظام عالم نباشد، میاسامی و افعال این نور تمام ظاهر نشوند، و

یک مظهر صفتی بوند، و هر یک را استعداد کاری بود تا صفات و اسامی و افعال این نـور تمـام ظـاهر شـوند، و 
  .نظام عالم باشد

ز قبـول نـور اسـت و تسویه عبارت از استعداد است، یعنی استعداد قبـول نـور، و نفـح روح عبـارت ا! ای درویش
فـاذا سـوّیته و «سجدۀ کسی کردن عبارت از کار از برای آن کس کردن است و مسخّر و منقاد آن کس شدن اسـت 

  .»نفحت فیه من روحی فقعوا له ساجدین
جمله اجزاء عالم در کار بودند ودر ترقـی و عـروج بودنـد تـا بـآخر . اندتمام موجودات اجزای آدمی! ای درویش
معلوم شد که معراج موجودات ازین طرف است، و معلوم شد که کمال اینجاست که آدمی است، از . مدآدمی پیدا آ

چون کمال اینجاست، و معراج ازین طرف . جهت آن که کمال در میوه باشد و میوۀ درخت موجودات آدمی است
و مسـجود مالئکـه است، پس آدمی کعبۀ موجودات باشد از جهت آن که جملۀ موجـودات روی در آدمـی دارنـد، 

  .»و سّخر لکم ما فی السموات و ما فی االرض جمیعاً«اند باشد، از جهت آن که جمله کارکنان آدمی
. سجده کردن نه آن است که پیشانی بر زمني نهد، سجدۀ کسی کردن آن باشد که کار از بـرای وی کنـد! ای درویش

کننـد کـه انسـان کامـل در دمیان از بـرای آن مـیکنند، و موجودات سجدۀ آپس جملۀ موجودات سجدۀ آدمیان می
  .اندپس جملۀ آدمیان طفیل انسان کامل. میان آدمیان است

جهـان نمـا و آیینـۀ گیتـی نمـای  مگوییم کـه آدم جـامراد ما از آدم انسان کامل است، یعنی این که می! ای درویش
دات بزرگوارتر و دانـاتر از انسـان کامـل است، و مظهر صفات این نور است، مراد ما انسان کامل است، در موجو

ست از اعلی تـا باسـفل مراتـب انسـان اچیزی دیگر نیست، از جهت آن که انسان کامل زبده و خالصۀ موجودات 
انـد و کامل است و مالئکۀ کروبیان و روحانیان و عرش و کرسی و سموات و کواکب جملـه خادمـان انسـان کامـل

  .دارندنند و کارهای انسان کامل بساز میکگرد انسان کامل طواف میهمیشه 
این شرف و کرامت که آدمیـان دارنـد، ازموجـودات هـیچ چیـز دیگـر نـدارد، از جهـت آن کـه هرچیـز ! ای درویش

عقل بآدمیان مخصـوص . دیگران دارند، آدمیان آن دارند و آدمیان چیزی دارند که دیگران ندارندو آن عقل است
  .موجودات بعقل است، و فضیلت عاقالن بر یکدیگر بعلم و اخالق است است، و فضیلت آدمیان بر دیگر

آن امانت که بر جمله موجودات عرض کردند و جمله ابا کردند و قبول نکردند و آدمـی قبـول کـرد و ! ای درویش
  .بآن بکمال رسید آن امانت عقل است

  در بیان مرتبۀ ذات و مرتبۀ وجه
کنون بدان که این وجود هم قدیم است و هم حادث، هـم اوّل اسـت و چون دانستی که وجود یکی بیش نیست، ا

هم آخر، هم ظاهر است و هم باطن، هم خالق است و هم مخلوق، هم رازق است و هم مرزوق، هم سـاجد اسـت 
و هم مسجود، هم عابد است و هم معبود، هم شاهد است و هم مشهود، هم حامد است و هم محمـود، هـم عـالم 

، هم مرید است و هم مراد هم قادر است و هم مقدور، هم محّب است و هم محبوب، هم عاشق است و هم معلوم
است و هم معشوق، هم مرسِل است و هم مرسَل، هم خیال است و هم حقیقت و در جملـه صـفات همچنـني مـی

  .دان
و  اگر از عالم کثـرت درگـذری و بـدریای وحـدت رسـی، و در دریـای وحـدت غـوص کنـی، عاشـق! ای درویش

چون ازوجه . اندمعشوق و عشق را یکی بینی، و عالم و معلوم و علم را یکی یابی، این اسامی جمله در مرتبۀ وجه
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درگذری و بذات رسی، هیچ ازین اسامی نباشد، ذات مجرّد باشد از جهت آن کـه هـر صـفتی و هـر اسـمی و هـر 
انـد، و اسـامی در امّا صفات در مرتبـۀ ذات فعلی که در عالم است، جمله صفات و اسامی و افعال این وجوداند؛

و هر فردی از افراد موجـودات ایـن سـه مرتبـه و دو صـورت دارد، مرتبـۀ . انداند و افعال در مرتبۀ نفسمرتبۀ وجه
انـد، و اسـامی و صـفات جملـه در مرتبـۀ ذات. ذات و مرتبۀ وجه و مرتبه نفس و صورت جامعه و صورت متفرقـه

اند؛ و صورت جامعـه صـورت ذات اسـت و صـورت متفرقـه د، و افعال جمله در مرتبۀ نفسانجمله در مرتبۀ وجه
  .صورت وجه است و مرتبۀ ذات لیلة القدر و لیلة جمعه است و مرتبۀ وجه یوم القیمة و یوم الجمعة است

  در بیان مظاهر صفات
عـالم اسـت  است که جان چون دانستی که وجود یکی بیش نیست، و دانستی که این وجود یک نور! ای درویش

کند که چون یک نور است که جان عـالم و عالم ماالمال این نور است، اکنون بدان که برین سخن کسی سؤال می
است، و عالم ماالمال این نور است، چرا در عالم کثرت پیدا آمد و چرا در عالمیـان چنـدین تفـاوت بسـیار ظـاهر 

  شد؟
جود یک نور است و این نور است که جـان عـالم اسـت و عـالم ماالمـال که گفته شد که باطن این وبدان . جواب

افراد عالم مظاهر صفات ایـن . این نور است و ظاهر این وجود تجلّی این نور است و مظهر صفات این نور است
. بایست، تا صفات این نور تمـام ظـاهر شـوندو این نور صفات بسیار داشت، مظاهر صفات هم بسیار می. نوراند

  .ین سبب در عالم کثرت پیدا آمد و اگر این کثرت نبود، توحید را وجود نبودیبا
صـفتی گویند که چون هر فردی از افراد موجودات مظهر صفتی آمد، و آدمی مظهر کنند و مییک سؤال دیگر می

  .بودندیبایست که در آدمیان تفاوت نبودی و جمله در مظهر علم یکسان آمد، و آدمی مظهر صفت علم آمد، می
بدان که در عالم هر یک از موجودات هر چیزی که دارند، بنا بر استعداد دارند؛ و هر یـک از آدمیـان هـر . جواب

انـد، هـر چیـزی مظاهر صفات این نور در اسـتعداد ظهـور صـفات بـر تفـاوت. چیز که یافتند، بنا بر استعداد یافتند
د داشتندی، صفات این نور تمام ظاهر نشدی و غرض از اگر جمله چیزها یک استعدا. استعداد ظهور چیزی دارد

پس هر چیزی استعداد ظهور چیزی دارد، و آدمی استعداد . مظاهر آن است که تا صفات این نور تمام ظاهر شوند
انـد، از جهـت آن کـه امّا آدمیان که استعداد ظهور علم دارند در استعداد ظهور علم هم بر تفاوت! ظهور علم دارد

بعضی استعداد یک نوع علم دارند، و بعضـی اسـتعداد . لم بسیار است، و هر نوعی استعداد خاصّ داردانواع ع
و اسـتعداد بعضـی . دو نوع علم دارند و بعضی استعداد ده نوع علم دارند و بعضی استعداد صد نوع علم دارند

آدمیـان تفـاوت بسـیار پیـدا ناقص است و استعداد بعضی میانه است و استعداد بعضی کامل است باین سبب در 
  .آمد

اند و صـفات و افعـال بسیار از آدمیان صورت آدمیان دارند، امّا معنی آدمیان ندارند، ازحساب بهایم! ای درویش
  .بهایم در ایشان ظاهر است

هـر کـه ایـن . عالمت آدمـی چهـارچیز اسـت، اقـوال نیـک و افعـال نیـک و اخـالق نیـک و معـارف! ای درویش
  .آدمی است و هر که ندارد نه آدمی است، هر که این چهار چیز بکمال رسانید او انسان کامل است چهارچیز دارد،
گویند که آدمی هر یک خاصیّتی دارند، چنان که یکـی اند و میبعضی استعداد را خاصیّت نام نهاده! ای درویش
توانند خواند و یکی اندیشـهنمیخواند و دیگران توانند گفت، و یکی شعر خوب میگوید و دیگران نمیشعر می

توانند کند ودیگران نمیتوانند کرد و یکی تحصیل علم و یکی تحصیل مال میکند و دیگران نمیهای راست می
و شک نیست کـه ایـن جملـه باسـتعداد اسـت، هـر یـک اسـتعداد  .اندکرد و مانند این جمله را خاصیّت نام نهاده
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اند و استعداد جمله کسبی نیست، استعداد جمله بخاصیّت ازمنـۀ اربعـه آورده چیزی دارندو آن استعداد را با خود
و استعداد اگرچه کسبی نیست امّا استعداد برتبیت و پرورش زیادت شود، و اگر تربیت و پـرورش نیابـد کـم . است
یـداری انـدرون چنان که یکی استعداد آن دارد که خواب راست بسیار بیند، و یکی استعداد آن دارد که در ب. شود

کند، چنان که هر کس که بنزدیک وی آید، و آن کس را چیـزی در خـاطر باشـد یـا وی عکس چیزها زود قبول می
ت و اتواننـد کـه ایـن اسـتعداد را بریاضـاین دو کـس مـی .در خاطر آید، در حال عکس آن در اندرون وی پیدا آید
شود تا باین عالم شهادت آید، پیش از آن که باین عالم  مجاهدات بجائی رسانند که هر چیز که از عالم غیب روانه

آید در اندرون ایشان پیدا آید و آن عکس شهادت رسد، این دو کس را از آن حال خرب شود وعکس آن چیز که می
  .اگر در خواب پیدا آید نامش راست است؛ و اگر در بیداری پیدا آید، نامش الهام است

انـد، فراد موجودات مظهر صفت این نور است، امّا دو مظهر بغایت قـوی افتـادهاگرچه هر فردی از ا! ای درویش
انسان کبري مظهر قدرت است و انسان صغري مظهر علم است، یعنی افالک و . یکی انسان کبري و یکی انسان صغري

نچنـان مـیاند و انسان کامل مظهر علم است و از اینجاست که عالمیـان دریـن عـالم آانجم و عناصر مظهر قدرت
  .توانند بود که اقتضاهای گنبد خضرا است

گنبد خضرا لوح محفوظ و کتاب خدا است، هرچه در کتـاب خـدا نوشـته اسـت، قضـای خداسـت و ! ای درویش
  .شود که در کتاب خدا نوشته استدرین عالم آن ظاهر می

  در بیان تناسب
ماالمـال ایـن نـور اسـت، اکنـون بـدان کـه  چون دانستی که یک نور است که جان عالم است و عالم! ای درویش

ا ایـن یـک  امتیاز چیزها از یکدیگر بصورت وصفت است، از جهت آن که یک نور است که جان عالم اسـت، امـّ
ایـن نـور تجلّـی کـرد و . بایست تا صفات ایـن نـور تمـام ظـاهر شـودنور صفات بسیار داشت مظاهر هم بسیار می
ی مظهر صفتی شد، و هر صفتی بصـورتی مخصـوص گشـت تـا صـفات بچندین هزار صورت ظاهر شد؛ هر صورت

و از . آن صـورت همیشـه بـا آن صـفت و آن صـفت پیوسـته بـا آن صـورت خواهـد بـود. این نور تمام ظاهر شدند
تر از صورت انسان نیست، الجرم بصـفتی مخصـوص شـد کـه از صـفتها هـیچ صـفتی صورتها هیچ صورتی بکمال
پس انسان بصورت انسانی و بصـفت نطـق از جملـۀ حیوانـات ممتـاز . آن نطق استبکمالرت از آن صفت نبود، و 

و دیگر چون دانستی که یـک نـور اسـت کـه جـان  .شد، و بعلم و اخالق از اقران خود ممتاز گشت و بکمال رسید
ائیم عالم است، و عالم ماالمال این نور است، و افراد موجودات مظاهر صفات این نوراند، پـس اگـر گوینـد کـه مـ

که بودیم و مائیم که هستیم و مائیم که باشیم، راست باشد؛ و اگر گویند که نه مائیم که بودیم و نه مائیم که هستیم و 
و دیگر چون دانستی که یک نور است کـه جـان عـالم اسـت و عـالم ماالمـال  .نه مائیم که باشیم، هم راست باشد

اد موجودات مظاهر صفات این نوراند، پس هر صـورتی کـه بـاین این نور است و این نور اوّل و آخر ندارد، و افر
گردد، چون این صـورت ازیـن عـالم بـرود، و صـورتی بیایـد و  سمّیعالم آید، و بصفتی موصوف شود و باسمی م

بهمان صفت موصوف شود و بهمان اسم مسمیّ گردد، وی آن است از روی تناسب نـه از روی تناسـخ، از جهـت 
دریا آب برداری و باز در دریا ریزی، هر نوبت که بـرداری همـان آب باشـد از روی تناسـب  از رآن که اگر هزار با

  .امّا نه آن آب باشد از روی حقیقت
این تقریر که درین رساله کرده شد، نه سخن اهل حلول است، ونه سخن اهل اتّحـاد، از جهـت آن کـه ! ای درویش

گویـد کـه وجـود یکـی اد هم میان دو وجود بود و درین رساله مـیحلول میان دو چیز باشد، یعنی دو وجود؛ و اتّح
  .پس حلول و اتّحاد باطل باشد. کندبیش نیست، و اثبات یک وجود می
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  در بیان نصیحت
صحبت با نیکان دار و صحبت با بدان مدار که هر که هر چه یافت از نیکی، از صحبت نیکان یافت، ! ای درویش

خواهی که آدمی نیک و آدمی بد را بشناسی، بدان و اگر می. از صحبت بدان یافتو هر که هر چه یافت از بدی، 
که آدمی نیک آن است که راست گفتار و راست کردار و نیکو اخالق و راحت رسان بود و آدمی بد آن است کـه 

  .راست گفتار و راست کردار نباشد، و بد اخالق و آزاررسان بود
راست کردار و نیکو اخالق و راحت رسان شوی، تا تو از خود ایمن گردی  جهد کن تا راست گفتارو! ای درویش

هـیچ نعمتـی برابـر . هرکجا امن هست، بهشت است و هر کجا امن نیست، دوزخ است. و دیگران از تو ایمن شوند
خ و هیچ محنتی برابر آن نیست که آدمی دوزخی باشد و در دوز. آن نیست که آدمی بهشتی باشد، و در بهشت بود

چون بصحبت راست گفتـار و . آدمی راست گفتار و راست کردار و نیکو اخالق و راحت رسان بهشتی است. بود
  .راست کردار و نیکو اخالق و راحت رسان رسد، در بهشت باشد

زهی سعادت کسی را که بهشتی است، و زهی شقاوت کسی را که دوزخی است، زهی سعادت کسی ! ای درویش
. د، در بهشت باشد، و زهی شقاوت کسـی کـه چـون بصـحبت وی رسـد در دوزخ باشـدکه چون بصحبت وی رس
  .والحمدللّه ربّ العالمني

  تمام شد رسالۀ نوزدهم
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  سخن اهل وحدت در بیان عالم رسالۀ بیستم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

لوة و السّـالم علـی انبیائـه و اول ني، و الصـّ یائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و الحمدللّه ربّ العـالمني و العاقبـة للمتقـّ
  !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن بیچـاره  -کثّـرهم اللّـه -که جماعت درویشـان -چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی
کنند و بنزدیـک ایشـان عـالم علـوی و بیان کنید که اهل وحدت بیان عالم چون میباید که درخواست کردند که می

لم سفلی کدام است، و آسمان اوّل و آسمان هفتم کـدام اسـت درخواسـت ایشـان را اجابـت کـردم و از خـدای عا
  .»انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابة جدیر«: تعاىل مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد

  در بیان آنکه عقل وعلم مخصوص بادمی باشد
گوید که عقل و علـم ه ابوتراب نسفی، که یکی از اهل وحدت است، چنني میک -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان که

کنـد، از جهـت آن کـه است که نفی سخن علما و حکما مـیجز در آدمی نیست، و غرض ابوتراب ازین سخن آن 
فلکـی عقلـی دارد، نـه گویند که افالک و انجم عقل وعلم و ارادت و قـدرت دارنـد، یعنـی هـر علما و حکما می

گوینـد و علما مـی. است و نه عقل دایم در اکتساب علوم و اقتباس انواراند، و حرکات ایشان باختیار استفلک 
و ابوتراب . دانند دانش ذاتی ایشان استهر یک آنچه می. شودکه مالئکه علم دارند، امّا علم ایشان زیادت نمی

گوید که افالک و انجم و مالئکه عقـل و می کند وکند، و نفی این هر دو سخن میاین هر دو سخن را قبول نمی
افالک و انجم و مالئکه دایم در کاراند، هر یک عملی دارند و . علم ندارند، عقل و علم مخصوص است بآدمی

علـم و اند؛ امّا نتوانند که آن عمل نکنند و نتوانند که بغري آن عمل عملی کنند؛ پس آن عمـل بـیبعمل خود مشغول
افـالک و انجـم و . آید، و افالک و انجـم و مالئکـه در عمـل خـود مجبورانـدان در وجود میارادت ایشان ازیش
  .انداند و آدمیان مظهر علممالئکه مظهر عمل

. اند، و در حرکات اختیار دارنـد؛ و آدمـی عقـل و علـم داردحیوانات حسّ دارند و مدرک جزؤیات! ای درویش
گوید و دیگر ابوتراب می .علم و حسّ و اختیار ندارند از موجودات باقی بغري از حیوانات هیچ چیز دیگر عقل و

هـیچ : اند، و اینچنني کـه هسـتند خواهنـد بـودکه افالک و انجم و عناصر و موالید اینچنني که هستند اینچنني بوده
ونـد و رآینـد و مـیچیز را از روی هستی اوّل نیست، و هیچ چیـز را از روی نیسـتی آخـر نیسـت؛ یعنـی چیزهـا مـی

روند و صورتی کـه دارنـد رهـا آیند و نمیبعضی چیزها نمی. گريندصورتی که دارند رها کنند، و صورت دیگر می
گوید که امکان ندارد که هست نیست شود، و نیست هست و غرض ابوتراب ازین سخن آن است که می. کنندنمی
و نیسـت گشـنت چیزهـا عبـارت از آن  هسـت شـدن. نیست همیشه نیست باشد، و هست همیشه هست باشـد. گردد

آینـد و بـاز گردد، و ازعالم قوّت اعراض بعالم فعل مـیشوند و باز مرکّب مفردات میاست که مفردات مرکّب می
آیـد و در مـزاج بسـبب تسـویه روح ظـاهر مـیگردند و بسبب ترکیب مزاج پیدا میاز عالم فعل بعالم قوّت باز می
  .گرددعّد ترّقی میشودو باین واسطه مرکبات مست

  در بیان مزاج و تسویه
بدان که چون عناصر و طبایع چنان که شرط آن است با یکدیگر بیامیزند، البّتـه از آن میـان چیـزی متشـابه االجـزا 

  .گویندپیدا آید، آن چیز متشابه االجزا را مزاج می
در هر مزاجـی . و معنی مساوات برابری را دانستی، اکنون بدان که معنی تسویه برابر کردن است،چون معنی مزاج 
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که اجزاء عناصر و طبایع برابر باشند، و در میان آن اجزا مساوات بود، آن مزاج معتدل باشـد، و آن مـزاج مسـتوی 
باید که تا قابل روح انسانی شـود باید که تا شایستۀ صورت انسانی گردد، و مزاج مستوی میبود و مزاج معتدل می

اجزای عناصر و طبایع برابـر نباشـد، و در میـان آن اجـزا مسـاوات نبـود، آن مـزاج غـري معتـدل  و در هر مزاجی که
تسویه بحقیقت استعداد است، یعنی قبول روح و معنی اسـتعداد ایـن اسـت کـه . باشد، و آن مزاج غري مستوی بود

ط  گفته شد و مزاج غري معتدل از سه حال بريون نباشد؛ یا قریب باشد باعتـدال یـا بعیـد بـود از اعتـدال، یـا متوسـّ
  .باشد میان قرب وبعد

ط بودنـد، مـزاج نبـات شـدند و روح  آنچه بعید بودند، مزاج معدن شدند و روح معـدنی پیـدا آمـد؛ و آنچـه متوسـّ
نباتی پیدا آمد؛ و آنچه قریب بودند، مزاج حیوان شدند و روح حیوانی پیدا آمد و انسان یک نوع است از انـواع 

مزاج آنچه بغایت قریب بودند باعتدال، مزاج انسان شـد و روح انسـانی پیـدا آمـد و ایـن مـزاج را پس از . حیوان
  .گویند، از جهت آن که بغایت نزدیک است باعتدال، پس مزاج انسان معتدل آمد بنسبتمعتدل می

کان معتـدل و چون این مقدّمات را معلوم کردی، اکنون بدان که معتدل حقیقی را وجود نیست، از جهت آن که م
و اگر مزاج معتدل بودی، و مکان معتدل و غذای معتدل یافتی، آن مزاج هم بـاقی بـودی و . غذای معتدل نیست

استعداد هر دو داشتی، یعنی استعداد بقا و استعداد ترّقی از جهت آن که مفردات استعداد بقا دارند امّا اسـتعداد 
اند و ، امّا استعداد بقا ندارند از جهت آن که در مرکّبات اضداد جمعترّقی ندارند؛ و مرکّبات استعداد ترّقی دارند

گرداند بسیاراند؛ و ممکن است که ساعة فسـاعة بسـببی از اسـباب مـزاج منحـرف اسبابی که مزاج را منحرف می
شود و یکی از اضداد غالب آید یا مغلوب شود، آن ترکیب خراب گردد، اگـر در آن حـال کـه مـزاج منحـرف مـی

د، اتّفاق حسنه دست دهد و آن مزاج باز باصل خودباز گردد، و آن مـزاج روزی چنـد دیگـر بـاقی مانـد و اگـر شو
میسّر نشود و آن مزاج باصل خود باز نگردد، و فساد ظاهر شود و خرابی پیدا آید تا بجائی رسد که هر یک باصل 

  .گویند یعنی مرکّب نماند، مفردات شدندراست می. خود باز گردد و آن مزاج نماند، گویند که آن چیز نماند
اگر کسی را مزاج درست وسلیم باشد، و آفتی نرسد، ممکـن اسـت کـه تـا بصـد و بیسـت سـال بـاقی ! ای درویش

گویند و اگر آفت رسد در آن وقت که آفت رسد، آن مزاج خراب شـود، آن را اجـل ماند، و این را اجل مسمیّ می
گردند و صورتی که دارنـد اند، این خللها نیست، الجرم از حال نمیجم مفرداتو در افالک وان. خوانندقضا می
گوینـد و عناصـر و طبـایع و معـدن و نبـات و و ازین جهت افالک و انجم را عالم بقا و ثبـات مـی. کنندرها نمی

  .خوانندحیوان را عالم کون و فساد می
گردد، و چـون نـازکرت مـیشود و شریفرت و لطیفرت میمی آید، نازکرتهر چند که ازین درخت باالتر می! ای درویش

گوید که تمام موجودات یک درخت است، و فلک اوّل، که فلک شود یعنی ابوتراب نسفی میشود آفت پذیر می
االفالک است، محیط موجودات سات، و ساده و بی نقش است، زمني این درخت است و فلـک دوّم کـه فلـک 

زحـل . ت است و هفت آسمان، که هر یک کوکبی سیّاره دارند، ساق این درخت استثابتات است، بیخ این درخ
که از ما دورتر است، زیرتر است و بر آسمان اوّل است، و قمر که بما نزدیکرت است، باالتر است و بر آسمان هفتم 

و عناصر و طبایع  .است است، یعنی هر چیز که بما نزدیکرت است، باالتر است؛ و هر چیز که از مادورتر است، زیرتر
پـس از آنجـا کـه . انـداند؛ و معدن و نبات و حیوان برگ و گل و میـوۀ ایـن درخـتچهارگانه شاخهای این درخت

شود و شریفرت و لطیفرت میآید، نازکرت میزمني این درخت است، تا باینجا که میوۀ درخت است، هرچند باالتر می
اکنون بدان که میوه بر سر درخت باشد، و زبده و خالصۀ درخـت بـود  چون مراتب این درخت را دانستی،. گردد

  .و شریفرت و لطیفرت از درخت باشد، و ازدرخت هر چیز که بمیوه نزدیکرت باشد، باالتر و شریفرت و لطیفرت بود
م اند، و عناصر و طبـایع و معـدن و نبـات و حیـوان عـالبنزدیک ابوتراب افالک و انجم عالم سفلی! ای درویش
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باید که بـاالی باید که باشد، از جهت آن که زبده و خالصۀ موجودات مائیم، جای ما میو این چنني می. اندعلوی
اند که افالک و انجـم لـوح همه باشد؛ و هر چیز که بما نزدیکرت بود، باالتر و شریفرت و لطیفرت باشد و از اینجا گفته

دای نوشـته اسـت، و قلـم خشـک گشـته اسـت و هـر چیـز کـه در اند، و همه چیز در کتاب خمحفوظ و کتاب خدای
و شک نیست که این چنني باشد، از جهـت آن کـه هـر . کتاب خدای نوشته است، درین عالم آن ظاهر خواهد شد

چیز که در بیخ و شاخ درخت باشد، البّته بر شاخهای درخت آن ظاهر شود و امکان ندارد که چیـزی کـه در بـیخ و 
  .بر شاخهای درخت ظاهر شود ساق درخت نباشد،

  در بیان آنکه وجود از خود است
گوید که ایندرخت را بیخ از خود است و ساق از خود است و شاخ از خـود اسـت و بـرگ از بدان که ابوتراب می

خود است و گل از خود است و میوه از خود است و خورنده از خود است و باغبان از خود است و زمني از خـود 
از خود است و هوا از خود است و آفتاب از خود است و صـحّت و حیـوة و ممـات از خـود اسـت و است و آب 

ملک و ملکوت و جربوت از خود است و همه با خود دارد و همه از خود دارد و این درخـت همـه اسـت و همـه 
  .این است سخن اهل وحدت در بیان عالم و عالمیان. این درخت است

   خاتمۀ بیست رسالهبيان در 
بیست رساله تمام شد و درین بیست رساله سخن بسیار گفته آمد و این گمان مـرب کـه ایـن سـخنان مـن ! ای درویش

ام، و بغري از من کسی دیگر ندانسـته ام، و بغري از من کسی دیگر نگفته است؛ و این مپندار که اینها من دانستهگفته
لی از تو بجهان نیاید،از جهت آن که هـیچ سـخن نگفتـه است، که هیچ سخنی از تو، و هیچ علمی از تو و هیچ عم

داننـدو هـیچ انـد و مـیو هیچ علم نادانسـته نمانـده اسـت، جملـه دانسـته: گوینداند و مینمانده است، جمله گفته
اند که هرچه هست، بوده است و خواهد بود؛ و از اینجا گفته. کننداند و میعملی ناکرده نمانده است، جمله کرده

  .ر چه نیست، نبوده است و نخواهد بودو ه
چون نیک تأمّل کردم، اصل خالف آدمیان سه چیز دیدم؛ و چندین هزار سال اسـت تـا ایـن خـالف ! ای درویش

گوینـد کـه عـالم اوّل و آخـر دارد؛ و ایـن طایفـه در میان آدمیان بوده است و خواهد بود؛ یکـی آن کـه بعضـی مـی
سوّم آن که بعضی می. ند که عالم اوّل دارد و آخر ندارد؛ و این طایفه حکمااندگویدوّم آن که بعضی می. علمااند

گویند که عالم اوّل و آخر ندارد، و این چنني که هست، همیشه این چنـني بـوده اسـت و پیوسـته ایـن چنـني خواهـد 
از میـان علمـا و و دیگر چون نیک تأمّل کـردم، بیقـني دانسـتم کـه ایـن خـالف . اندبود؛ و این طایفه اهل وحدت

و این علم بخواندن کتب و ببحث و مناظره ایشان را معلوم نشود و روشن نگـردد، از جهـت  .حکما هرگز برنخیزد
هر که شکر ندیده باشد، هر چند کـه . آن که این علم نصیب اهل کشف است، و این معرفت نصیب اهل ذوق است

ر کـه شـکر نخـورده باشـد، هـر چنـد بـا وی گوینـد، باوی گویند، بحقیقت نداند که صورت شکر چـون اسـت؛ و هـ
  .نداند که طعم شکر چون استبحقیقت 

بحقایق چیزها اهل کشف رسیدند، و چیزها را کماهی اهل کشـف دیدنـد ودانسـتند، بـاقی جملـه در ! ای درویش
  .کنندبینند و در خواب با یکدیگر حکایات میاند، و در خواب میخواب

که سالهای بسیار بریاضات و مجاهدات مشغول باشی، از اوّل عمـر تـا بـآخر عمـر در  توانیاگر نمی! ای درویش
. صحبت دانایان ثبات نمای تا بمقام کشف رسی و از اهل ذوق گردی، و حقایق چیزها را کماهی بـدانی و ببینـی

  .این نصیحت از من قبول کن، و بیان نصیحت کار کن تا رستگار شوی! باری
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  در بیان نصیحت
ماند، از جهـت آن کـه اند؛ و بآن میکه دانایان این عالم را بدریا و احوال این عالم را بموج دریا تشبیه کردهبدان 

صـورت اوّل . باشـدشود و هیچ یـک را بقـا و ثبـات نمـیآید، و هر زمان نقشی ظاهر میهر زمان صورتی پیدا می
و بعضـی احـوال ایـن . ورتهای اوّل را محو گردانیدهنوز تمام نشده و استقامت نیافته که صورتی دیگر آمد و آن ص

نمایـد و مـردم ماند از جهت آن که چیزها میاند و بآن هم میبینند هم تشبیه کردهعالم را بچیزها که در خواب می
  .سوزندبینند و بآتش فراق مینهند و در ساعتی دیگر آن چیزها را نمیشوند و دل بر آن چیزها میبآن فریفته می

. اند، و این چنني بوده است و ایـن چنـني خواهـد بـودشک نیست که این چنني است که دانایان گفته! درویش ای
گردنـد و شـوند و بـاین عـالم فریفتـه مـیآیند، بستۀ این عالم مـیامّا با وجود آن که این چنني است، هر چند که می

سـوزند و شـوند و بآتشـهای معنـوی مـین گرفتـار مـیافتند، و بعذابهای گونـاگوها میباین واسطه در بالها و فتنه
انـد و دانند که در خوابکنند ونمینالند و فریاد میگدازند، و بعضی در آتش بایست میبعضی در آتش حسد می
  .»النّاس نیام فاذا ماتوا انتبهوا«بینند این هم در خواب می

ها و عذابهای گونـاگون دوسـتی دنیـا ها و فتنهنصیحت تو این مقدار بیش نیست، که سبب جملۀ بال! ای درویش
  .است

ا گویم، با خود هم میاین سخن نه تنها با تو می! ای درویش گویم که اگرچـه احـوال ایـن عـالم ثبـاتی نـدارد، امـّ
شویم، احتیاج باین عالم داریم و بواسطۀ احتیاج با ناجنسان هم صحبت میشویم و اگر نمیچون بوی فریفته می

توان کرد کـه توان کردن امّا تحمّل آن نمیباید کرد تحمّل همه چیزها میخربان دست در کاسه می، و با بیباید بود
  !چه بودی اگر نبودمی. باید کردخربان دست در کاسه میباید داشت و با بیبا ناجنسان صحبت می

هـا ئی از فتنهسالمت بگذریم و در فتنهباید کرد تا بباید برد، و جهد آن میچون بودیم بزیرکی بدر می! ای درویش
و پر از عذاب و محنت است؛ و با وجود این همه بـال و ! و آفتهای این عالم نیفتیم، که عالم پر از بال و فتنه است

بایـد فتنه پر از خرس و خوک است، و پر از گرگ و پلنگ است، و پر از مار و کژدم است، و با اینـان صـحبت مـی
باید کـرد و محکـوم ایشـان باید بود بلکه شب و روز خدمت ایشان میهم صحبت ایشان می داشت، و روز و شب

چه سود ازیـن فریـاد و ازیـن نالـه، و چـه ! گویم چه بودی اگر نبودمینه حق بدست من است که می. باید بودمی
  .باید شدمیباید داد و راضی و تسلیم چون بودیم، تن در می. فایده ازین دراز کشیدن و بسیار گفنت

هر که را خواهی که بدانی که ازین مراتب بهایم گذشته، و بمرتبـۀ انسـانی رسـیده و در مرتبـۀ انسـانی ! ای درویش
بعلم و اخالق آراسته شده است و این عالم را چنان که این عالم است شناخته و بوی از خـدای یافتـه اسـت او را 

هر که این چهارچیز دارد و این چهار چیـز . ناعت، چهارم خمولچهار عالمت است، اوّل ترک، دوّم عزلت، سّوم ق
دانـش و دان که دانا و آزاد است؛ کـه بـیخواهد، و در بند آن است که این چهارچیز را بکمال رساند بیقني میمی

  .آزادی این چهار چیز را ملک خود نتواند گردانید
کم خـوردن، کـم : ی این چهار چیز سلوک میسّر نشودسالک و طالب را باید که چهار چیز باشد، که ب! ای درویش

و کامل مکمّل را باید که چهار چیز دیگر باشد، که بی این چهارچیز کمال نباشد و . گفنت و کم خفنت و صحبت دانا
و کامـل آزاد را بایـد کـه چهـارچیز دیگـر . افعال نیک، و اقوال نیک و اخالق نیک و معـارف: تکمیل نتوان کردن

  .و عزلت و قناعت و خمولباشد؛ ترک 
شوند و بعضی آزاد و فـارغ آدمی چون بکمال رسید، بعد از کمال بعضی بتکمیل دیگران مشغول می! ای درویش

  .اندکار آزادی و فراغت دارد، آزادان پادشاه. باشندمی
ه تحـت نظـر دانای آزاد سر موجودات است، موجـودات بیکبـار جملـ! تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم
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شناسد و با هیچ کس و بـا هـیچ چیـز جنـگ بیند و هر یک را در مرتبۀ خود میهر یک را بجای خود می. اندوی
ا از مخـالف مـیندارد و با همه بصلح است و از همه آزاد و فارغ است و جمله را معذور می گریـزد و بـا دارد امـّ

ت که گفتـه شـد و هـر کـه ایـن چهـار چیـز را نـدارد و نمـیو عالمت دانای آزاد این چهارچیز اس. آمیزدموافق می
خواهـد طلبد و ترک عزلت نمیخواهد و تنعّم میطلبد و قناعت نمیخواهد و شهرت میخواهد یعنی خمول نمی

طلبد، و اختالط خلق جوید عالمت این است که خود را ندانسته است و هم صحبتان را نشناخته و مال و جاه می
در ظلمـات اسـت و . لم را چنـان کـه ایـن عـالم اسـت ندیـده اسـت و بـوئی از خـدا نیافتـه اسـتاست، و ایـن عـا

بعذابهای سخت گرفتار است و هیچ نور ندارد از جهت آن که بایسـت شـهرت ظلمـت و عـذاب سـخت اسـت؛ و 
قه جّی یغشیه موج من فوقه موج من فولاو کظلماتٍ فی بحر «: بایست تنعّم هم ظلمت است و عذاب سخت است

  .»سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکدیریها و من لم یجعل اللّه له نوراً فما له من نور
ثبـات نکنـد و بعمـارت ایـن عـالم مشـغول هرکه را ذرّۀ نور باشد، اعتماد بر مال و جاه این عـالم بـی! ای درویش

که در تاریکی جهل مانده است و نور عقل  شود از آن استکند و بعمارت مشغول مینشود، پس هر که اعتماد می
بینند و همچون سراب اسـت کـه مـیداند که احوال این عالم همچون خواب است که میوی پوشیده است و نمی

ان ماءً حتّی اذا جـاء لـم یجـده شـیئاً و وجـد اللّـه عنـده مئوالّذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظ«: نماید
  .»سریع الحسابفوّفیه حسابه واللّه 

  .و الحمدللّه ربّ العالمني
  تمام شد رسالۀ بیستم
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  و در بیان صفت و اسم و فعل در بیان ذات و نفس و وجه رسالۀ بیست و یکم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

لوة و السّـالم علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آل ني، و الصـّ هـم و الحمدللّه ربّ العـالمني و العاقبـة للمتقـّ
  !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن  -کثّـرهم اللّـه -که جماعت درویشان -اما بعد، چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی
ئـی جمـع باید که در بیان ذات ونفس و وجه و در بیان صفت و اسم و فعـل رسـالهبیچاره درخواست کردند که می

ه «بت کردم و از خداوند تعاىل مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگـاه دارد درخواست ایشان را اجا. کنید انـّ
  .»علی ما یشاء قدیر و باالجابة جدیر

  در بیان ذات و وجه
که هر فردی از افراد مرکّب، و هر فردی از افراد بسیط مجازی و هر فردی از افراد  -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

  .ابتدا از افراد مرکّبات کنیم. دارند و صفات و اسامی و افعال دارند حقیقی ذات و وجه و نفس
هر فردی از افراد موالید ذات و نفس و وجه دارنـد، و صـفات و اسـامی و افعـال دارنـد، و صـورت ! ای درویش

  .شوندجامعه و صورت متفرّقه دارند جمله هشت چیز می
یـز و صـورت متفرّقـۀ هـر چیـز مخصـوص اسـت صورت جامعۀ هر چیز مخصوص است بـذات آن چ! ای درویش

اند بوجه آن چیـز و افعـال اند بذات آن چیز و اسامی هر چیز مخصوصبوجه آن چیز، و صفات هر چیز مخصوص
بدان که درخـت گنـدم ذات و وجـه و . اند بنفس آن چیز و این سخن ترا جز بمثاىل معلوم نشودهر چیز مخصوص

  .دارد و صورت جامعه و صورت متفرقه داردنفس دارد و صفات و اسامی و افعال 
وذات موالیـد بـیش ازیـن . مزاج و حبّه و بیضه و نطفه هر چهار مرتبۀ ذات دارنـد، و ذات موالیدانـد! ای درویش

انـد میـان عـالم تفریـد و عـالم هـر یـک برزخـی. و امکان ندارد که موالید بی این چهار چیز موجود شوند. نیستند
این چهار چیـز هـر . باید گذشت تا بعالم ترکیب رسندباید آمد، و ازین برازخ مین برازخ میمفردات را بیا. ترکیب

کتـاب خـدای و لـوح انـد، یک جوهر اول بعضی از موالیداند، و هر یک از ایـن چهـارچیز را بچهـار نـام خوانـده
عالم اجمال است بلکه و این جمله نامهای عالم اجمال است و ذات از. اندمحفوظ و عالم جربوت و دوات گفته

و ذات و وجه را کتاب خـدای  .است بلکه خود عالم تفصیل است خود عالم اجمال است و وجه از عالم تفصیل
گویند امّا ذات کتاب مجمل است، و وجه کتاب مفصّل است و هر چیز که در کتاب مجمل نوشته باشد، در هم می

آنچـه . ر کتاب مجمل ننوشته باشد در کتاب مفصل پیـدا نیایـدکتاب مفصّل آن چیز پیدا خواهد آمد و هر چیز که د
پس قضـا . آید قدر خدای استخدای است؛ و آنچه در کتاب مفصل پیدا میدر کتاب مجمل نوشته است قضای 

  .در مرتبۀ ذات است و قدر در مرتبۀ وجه است
اند و هر دواتی کاتب و لـوح و قلـم تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، بدان که این چهارچیز چهار دوات

طبیعت قلم موالید است و این قلم همیشه در کتابـت اسـت و ایـن چنـدین کلمـات . با خود دارند، و از خود دارند
نویسد و بر خـود مـینویسد و از خود میسد و خود میينوکه نوشت و خواهد نوشت جمله ازین چهار دوات می

و دیگر بدان که این  .است تا بکمال خود رسند با خود دارند و از خود دارند هر یک آنچه ما البد ایشان. نویسد
قلم اگرچه هرگز خشک نشد و خواهد نوشت و همیشه در کتابت است، اما از هیچ دواتی دو بار مداد برنداشـت، 

ده اسـت و دو کلمه را ننوشت و این کلمات هرگز بـآخر و نهایـت نرسـیو هیچ کلمه را دوبار ننوشت، و هیچ قلمی 
  .»قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربّی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربّی و لوجئنا بمثله مدداً«نرسد 
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. اند و تجّلیّات آبا و امّهات نهایت ندارند و با آن که نهایت ندارنـد مکـرر نیسـتندموالید آبا و امّهات! ای درویش
هـر . انـدوالداند، و اگر مفردات را نویسندگان گویی، مرکبات کلماتاگر مفردات را آبا و امّهات گویی، مرکبات ا

  .غرض ما بیان ذات و وجه و نفس بود. شودخواهم که سخن دراز نشود بی اختیار من دراز میچند می

  در بیان ذات و وجه و نفس
ز عـالم اجمـال بدان که تخم گندم چون در زمني انداختند، آن تخم ذات درخت گندم است و چون درخت گنـدم ا

بعالم تفصیل آید و بنهایت خود رسد آن نهایت درخت گنـدم وجـه درخـت گنـدم اسـت؛ و مجمـوع هـر دو مرتبـه 
چـون ذات و . نفس درخت گندم است؛ پس درخت گندم را سه مرتبه آمد مرتبۀ ذات و مرتبۀ وجـه و مرتبـۀ نفـس

ت ذات است از جهت آن که هر چیز کـه وجه و نفس درخت گندم را دانستی، اکنون بدان که صورت جامعه صور
انـد و در درخت گندم پیدا خواهد آمد از ساق، و شاخ و برگ و گل و میوه آن جملـه در ذات درخـت گنـدم جمـع

اند و صورت متفرقه صورت وجه است، از جهت آن که هـر چیـز کـه در ذات درخـت گنـدم جمـع پوشیده و مجمل
پـس تقـدیر  .مرتبۀ وجه آن جمله ظاهر شدند و متفرق و منفصل گشـتندبودند، و پوشیده و مجمل بودند اکنون در 

انـد؛ امـا جملـه مجمـل بودنـد نـه اند؛ و اندازۀ همه چیز در مرتبۀ ذات معیّن گردانیـدههمه چیز در مرتبۀ ذات کرده
بودنـد، در مرتبۀ وجه آن جملـه از اجمـال بتفصـیل آمدنـد و آنچـه پوشـیده . مفصّل و جمله پوشیده بودند نه ظاهر

گویند و مرتبۀ وجه را یوم القیمه و یوم الجمعة ظاهر گشتند و ازین جهت مرتبۀ ذات را لیلة القدر و لیلة الجمعه می
کـه صـفات چون صورت جامعه و صورت متفرقه را دانسـتی، اکنـون بـدان  .خوانندو یوم الفصل و یوم البعث می
انـد از اند، و افعال درخت گندم در مرتبۀ نفـسمرتبۀ وجه اند و اسامی درخت گندم دردرخت گندم در مرتبۀ ذات

  .جهت آن که صفت صالحیت است و اسم عالمت است و فعل خاصیت است
تخم درخت گندم صالحیت آن داشت که از وی نشو و نما ظاهر شود و صـالحیت آن داشـت کـه از ! ای درویش

اند و در مرتبـۀ زها و صالحیت هرچه دارد صفاتصالحیت این چی. وی ساق و شاخ و برگ و گل و میوه پیدا آید
و ساق و شاخ و برگ و گل و میوه چون از مرتبۀ اجمال بمرتبۀ تفصیل آمدنـد و از یکـدیگر جـدا گشـتند . اندذات

اند و در مرتبـۀ وجـهاین عالمات اسامی. شوندهر یک عالماتی خاص دارند که بآن عالمت از یکدیگر ممتاز می
اند از جهت آن که بیخ و سـاق و شـاخ اند و در مرتبۀ نفسجموع هر دو مرتبه حاصل است افعالاند، و آنچه از م

  .اندو برگ و گل و میوه هر یک فعلی دارند و این افعال جمله در مرتبۀ نفس

  در بیان اسم و صفت
آن چیـز  اسم حقیقی هـر چیـز عالمـت حقیقـی. اند، یکی اسم حقیقی و یکی اسم مجازیبدان که اسامی دوقسم

گرداند و اسم مجازی هر چیز عالمت مجازی است که بان چیز همراه است، و آن چیز را از دیگر چیزها ممتاز می
. و اسم مجازی هر چیز اسم علـم آن چیـز اسـت. اندآن چیز است که با آن چیز همراه نیست و دیگران بروی نهاده
آن کس کـه . ّی است یا غري مسمیّ، از این جهت استپس این خالف که میان علما افتاده است که اسم عني مسم

خواند؛ و شک نیست که اسم حقیقی عني مسـمیّ اسـت، و آن گوید که اسم عني مسمیّ است، اسم حقیقی میمی
خوانـد؛ و شـک نیسـت کـه اسـم مجـازی غـري مسـمیّ اسم مجازی مـی گوید که اسم غري مسمّی است،کس که می

صـفت حقیقـی هـر . یکی صفت حقیقی و یکی صفت مجـازی. اندبر دو قسمو دیگر بدان که صفات هم  .است
چیز صالحیت آن چیز است که با آن چیز همراه است و مظهر ذات است و صفت مجازی هر چیز عـرض آن چیـز 
است که بسببی از اسباب بر آن چیز عارض شده است و با آن چیز همراه نیست، و مظهر ذات نیست ازیـن چهـت 
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خواند؛ و گوید که صفت عني موصوف است، صفت حقیقی میپس آن کس که می. گویندراض میاین قسم را اع
گویـد کـه صـفت غـري موصـوف اسـت، صـفت شک نیست که صفت حقیقی عني موصوف است و آن کس که می

خواند؛ و شک نیست که صفت مجازی غري موصوف است و این چنني که در درخت گندم دانستی در مجازی می
  .داناد موالید همچنني میجملۀ افر

  در بیان وجود بسیط
بدان که ذات و وجه و نفس مرکب دیگر است و ذات و وجه و نفس بسیط دیگر و بسـیط دو قسـم اسـت، بسـیط 

باید تا ذات و وجه میبني و نظر تیزبني و باریک. حقیقی و بسیط مجازی و در هر دو قسم نه همچون مرکّب است
یک نظر دیگر در بسـیط مجـازی بگـویم، آن گـاه بیـان . نچه گفتیم جمله در مرکبّات بودآ. و نفس بسیط را دریابد

  .ذات و وجه و نفس احد حقیقی کنیم
نظر بهستی آب دیگر است، و نظر بـآن کـه آب . آب بسیط مجازی است و ذات و وجه و نفس دارد! ای درویش

چون این سه مرتبـه را دانسـتی اکنـون . گر استعامّ است تمام نبات را دیگر است و نظر مجموع هر دو مرتبه دی
. بدان که هستی آب ذات آب است و عموم آب جمله نباتات را وجه است و مجموع هر دو مرتبه نفس آب است

اند و اسامی آب در مرتبۀ وجهچون ذات و وجه و نفس آب را دانستی، اکنون بدان که صفات آب در مرتبۀ ذات
  .اندفساند، و افعال آب در مرتبۀ ن

های متنوّع پیـدا آینـد و از آب صالحیّت بسیار چیزها دارد، که نباتات و اشجار مختلفه و گلها و میوه! ای درویش
شـوند آن هریکی را عالمتی خاصّ هست که بآن عالمت از یک دیگر ممتاز می. عالم اجمال بعالم تفصیل رسند

  .انداند و در مرتبۀ وجهعالمت اسامی
عـالم اجمـال ذات اسـت و صـفات آب . یکی عالم اجمال و یکـی عـالم تفصـیل. دو عالم داردآب ! ای درویش
و آب را با هر نباتی مالقاتی خاصّ هست، و طریق خاصّ هست، و روئی خـاص هسـت، آن روی . انددرین مرتبه

ده باشـی تـا پس تو بهر نباتی کـه روی آوری روی بوجـه آن آور. گویند و وجه صورت متفرقه داردرا وجه آب می
  .آمدیم بمقصود سخن! سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم

وجود خدای تعاىل در مکان و جهت نیست، فوق و تحـت و یمـني و یسـار و پـیش و پـس نـدارد، از ! ای درویش
اوّل و آخـر . کـرانپایـان و بـیجهت آن که وجود خدای تعاىل نوری است نامحدود و نامتناهی و بحری است بی

و قابل فنا و عدم، و قابل تجزی و تقسـیم نیسـت احـد . و نهایت و اجزا و ترکیب ندارد و قابل تغیري و تبدیل وحّد
  .حقیقی است و در ذات وی بهیچ نوع کثرت نیست

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که این نور، که احد حقیقی است و نامحدود و نامتنـاهی اسـت ذات 
انـد و اسـامی ایـن نـور در و صفات این نور در مرتبـۀ ذات. و صفات و اسامی و افعال دارد و وجه و نفس دارد،

  .انداند و افعال این نور در مرتبۀ نفسمرتبۀ وجه
هستی این نور دیگر است، ونظر بآن که این نور عامّ است تمام موجـودات را دیگـر اسـت، و نظـر ه بدان که نظر ب

چون این سه نظر را دانسـتی، اکنـون بـدان کـه هسـتی ایـن نـور ذات ایـن نـور . بهستی و عموم این نور دیگراست
  .است، و عموم این نور تمام موجودات را وجه این نور است، و مجموع این هردو مرتبه نفس این نور است

چون دانستی که این نور عامّ است تمام موجودات را، و بقای موجودات ازیـن نـور اسـت، هـیچ ذرّه! ای درویش
این عمـوم و . ئی از ذرّات موجودات نیست که خدای بذات بآن نیست و بر آن محیط نیست، و از آن آگاه نیست

فاینمـا «: پس تو بهر چیـز کـه روی آری، روی بوجـه ایـن نـور آورده باشـی. گوینداین احاطت را وجه این نور می
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  .»کّل شیء هالک االوجهه«، »تولّوا فثمّ وجه اللّه
پرسـتد، از جهـت آن کـه هـر کـس روئـی بهـر چیـز کـه آورده پرستد خدای را میهر چیز را که می هرکه! ای درویش

کّل من علیها فان و یبقی وجـه «: و آن چیز فانی است و وجه خدا باقی است. است، روی بوجه خدا آورده است
پرستید، مشـرکان را می گفت که شما یک خدا رابا مشرکان می -علیه السالم -رسول. »ربّک ذوالجالل و االکرام

  .»اجعل االلهة الهاً واحداً انّ هذا لشیىُٔ عجابٌ«: گفتندآمد و میعجب می
و ما خلقت الجـنّ و «: فرماید که من جّن و انس را نیافریدم الّا از جهت آن تا مرا برپستندخدای می! ای درویش

پرستد، خدای را مـیر که هر چیز را که میپس بیقني بدان که ه. و گفت خدای خالف نباشد» االنس اال لیعبدون
و این سـخن بغایـت خـوب اسـت؛ هـر کـه . پرستد و امکان ندارد که کسی بغري خدای چیزی دیگر را تواند پرستید

دریابد، کارهای دشوار بر وی آسان شود و درهای علم بر وی گشوده گردد و با خلق عالم صلح کند و از اعـرتاض 
  .و انکار آزاد آید

و مـا یـومن اکثـرهم «: پرستد امّا مشرک اسـتهرکه بوجه خدای رسید و وجه خدای را دید خدا می! ویشای در
؛ و همه روز با مردم بجنگ است، و در اعرتاض و انکـار اسـت و هـر کـه از وجـه خـدای »باللّه اال و هم مشرکون

د است و از اعرتاض و انکـار پرستد، امّا موّحبگذشت، و بذات خدای رسید و ذات خدای را دید، هم خدای می
  .آزاد است و با خلق عالم بصلح است

  در بیان مشکاة
بدان که چنان که نور ذات و وجه و نفس دارد و صفات و اسامی و افعال دارد و مشـکاة نـور هـم ذات و وجـه و 

انـد و بـۀ وجـهاند و اسامی در مرتنفس دارد و صفات و اسامی و افعال دارد و چنان که صفات نور در مرتبۀ ذات
  .انداند و افعال در مرتبۀ نفساند و اسامی در مرتبۀ وجهصفات مشکاة هم در مرتبۀ ذات. اندافعال در مرتبۀ نفس

شـوند و اسـامی و مشـکاة ظـاهر نمـیچون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که اسامی و افعال این نـور بـی
باید که باشد از جهـت آن کـه نـور شوند و چنني میدو باهم ظاهر میشوند، هر افعال مشکاة هم بی نور ظاهر نمی

پس نور بی وقایه چـون ظـاهر شـود و مشـکاة بـی . از جهتی وقایۀ مشکاة است و مشکاة از جهتی وقایۀ نور است
ان الـذین یبایعونـک انّمـا » «و هـو معکـم اینمـا کنـتم«: وقایه چون پیدا آید؟ ذات و وجه و نفس با یکدیگرانـد

کنـت لـه سـمعاً و » «و ما رمیت اذ رمیت ولکنّ اللّـه رمـی«و اسامی و افعال هر دو با یکدیگراند . »ایعون اللّهیب
  .»بصراً و یداً و لساناً بی یسمع و بی یبصر و بی یبطش و بی ینطق

  در بیان نور
باید دید، و ازیـن نـور یباید رسید و این نور را مباین بحر محیط و بیان نور نامحدود و نامتناهی می! ای درویش

و حلول و اتّحاد باطـل شـود و اعـرتاض و انکـار برخیـزد و بـا . باید کرد تا از شرک خالص یابیدر عالم نگاه می
خلق عالم صلح پیدا آید، از جهت آن که چون باین نور رسی و این نور را به بینی، بیقني بدانی و به بینی که قـوام 

ئی از ذرّات موجودات نیست که خـدای بـذات بـا آن نیسـت، و بـر آن هیچ ذرّهعالم و دارای موجودات اوست و 
  .محیط نیست، و از آن آگاه نیست و از آن مرتبه گویا نیست

تمام موجودات درجنب عظمت وی مانند قطره و بحر است، بلکه از قطره کمرت از جهـت آن کـه تمـام موجـودات 
افـراد موجـودات . را با نامتناهی بهـیچ وجـه نسـبت نتـوان کـردن اند و ذات وی نامتناهی است؛ و متناهیمتناهی

پس هـر کـس روی بهـر چیـز کـه آورده . انداند، و صفات وی ازین جمله ظاهر شدهجمله بیکبار مظاهر صفات وی
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پرسـتد، اگرچـه آن پرستد وی را میداند و هر که هر چیز را که میاست، روی بوی آورده است اگرچه آن کس نمی
فرمود که من بـاین نـور رسـیدم، و ایـن نـور را دیـدم، نـوری بـود نامحـدود و شیخ این بیچاره می. ندارد کس خرب

در آن نـور حـريان . پایان و بی کران فوق و تحت و یمني و یسار و پـیش و پـس نداشـتنامتناهی، و بحری بود بی
عزیـزی حکایـت کـردم کـه حـال مـن بـا . توانستم کـردخواب، و خورد و دخل و خرج از من برفت و نمی. بماندم

بـرفتم و برداشـتم؛ آن نـور را . چنني است فرمود که برو، و از خرمن گاه کسی مشتی کاه بی اجازت خداونـد بـردار
این بیچاره با شیخ گفت که یا شیخ، پیش من آن است که این نور را بچشم سر نتوان دیدن بچشم سِّر تـوان . ندیدم

پیش من آن است که این نـور را هـم بچشـم ! یا عزیز«: شیخ فرمود .حسوس نیستدیدن از جهت آن که این نور م
هرکه باین دریای نـور رسـیده باشـد، عالمـت آن باشـد کـه دریـن ! یا شیخ«: گفتم. »سر، هم بچشم سِّر توان دیدن

. »ایم نباشـدمشاهده د«: شیخ فرمود» دریای نور غرق شود من بعد هرگز خود را نبیند همه این دریای نور را بیند
  .»مشاهده دائم نباشد، امّا معاینه دائم باشد«: گفت. »مشاهده دیگر است و معاینه دیگر! یا شیخ«: گفتم

  این نوردر بیان رسیدن 
کران و بی پایان دیدن کاری بغایت مشکل است باین نور نامحدود و نامتناهی رسیدن و این بحر بی! ای درویش

ریاضـات و مجاهـدات بسـیار بایـد کشـید و در ریاضـات و مجاهـدات . ند اسـتو دشوار است و مقامی بغایت بل
باید نمود تا این مقام روی نماید نه چنان که چند روز ریاضت کشد و چند روز دیگـر فـرو سالهای بسیار ثبات می

  .گشایدروزگار است که از چنني ریاضت کاری برنیاید و چیزی نگذارد و با سر کار خود رود چنان که عادت اهل 
اگر همّت کاری داری و کاری خواهی کردن اول ترک ما سوی باید کرد و بتان درهم بایـد شکسـت و ! ای درویش

آنگاه در صـحبت دانـائی سـالهای بسـیار در . یک جهت و یک قبله باید شد و جمعیت و فراغت حاصل باید کرد
 .افی گـردد و شـفاف و عکـس پـذیر شـودریاضات و مجاهدات ثبات باید نمود، تا اول آبگینۀ بدن تو پاک و صـ

بایـد کـه هـم ئی که پاک و صافی باشد وی را باز شناسند از آنچه در وی بوده، آبگینۀ بـدن تـو مـیچنان که آبگینه
آنگاه بتصقیل مجاهـده آیینـۀ دل تـو مصـفی و . چنني بآتش ریاضت پاک و صافی شود و این اول این مقام است

آید و این آخر این مقام است و چون نور اللّه پیـدا آمـد سـالک بیقـني دانسـت و دیـد کـه منوّر گردد و نور اللّه پیدا 
ئی از ذرّات موجودات نیست که خدا بذات با آن نیست، و بر آن محیط نیسـت و از خدای با همه است، هیچ ذره

و نامتنـاهی رسـید و  آنگاه سالک باین نـور نامحـدود. »هم نور تو باید که ترا بشناسد«) مصراع. (آن آگاه نیست
  .این بحر بی پایان و بی کران دید او خود بزبان حال گوید که چه کن

  در بیان آنکه هیچکس از ذات این نور خرب نداد
نور خرب داد، هیچکس از ذات این نور خـرب نـداد از جهـت آن  بدان که هر که ازین نور خرب داد، جمله از وجه این

  .دنکه از ذات این نور خرب نتوان دا
د ! ای درویش از هست مطلق کس چون خرب دهد که ساده و بی نقش باشد؛ تعریف وی چون کنند؟ از هست مقیـّ

خرب توان دادن از هست مطلق بیش ازین خرب نتـوان دادن کـه نـوری اسـت کـه اوّل و آخـر نـدارد و حـّد و نهایـت 
سؤال کرد که خدای تو چیست؟  -علیه السالم -فرعون از موسی. ندارد و مثل و مانند ندارد و امثال این توان گفنت

دانست که از ذات او خرب نتوان دادن از وجـه خـرب کند و میدانست که از ذات سؤال میمی -علیه السالم -موسی
کـنم وی از پیغمرب شما دیوانه است، مـن از ذات سـؤال مـی: گفتفرعون با جماعتی که حاضر بودند می. دادمی

. قال ربّ السـموات و االرض و مـا بینهمـا ان کنـتم مـوقنني. ال فرعون و ما ربّ العالمنيق« گوید؛وجه جواب می
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قـال . قال ان رسـولکم الـذی ارسـل الـیکم لمجنـون. قال ربّکم و ربّ آبائکم االولني. قال لمن حوله اال تستمعون
  .»ربّ المشرق و المغرب و ما بینهما ان کنتم تعلمون

دانسـت کـه از ذات کرد که تا موسی را پیش قوم خجل کند که فرعون مـیؤال میفرعون قصداً این س! ای درویش
  .خدا خرب نتوان دادن

گفـت دانست که پیغمرب است، و مـع ذلـک مـیشناخت و موسی را میفرعون دانا بود، و خدا را می! ای درویش
من بـزرگرتم از تـو، از جهـت گفت که کرد، امّا با موسی میو انکار موسی نمی» ان رسولکم الذی ارسل الیکم«

: »قـال انـا ربکـم االعلـی«کـنم و قدرت نداری من هر دو دارم، و تربیت خلق بهرت از تو مـیآن که تو علم داری 
  .کردکرد، نه انکار موسی میدلیل است بر آن که دعوی بزرگرتی می»االعلی«

  در بیان نصیحت
و دوست و دشمن را تواضع کـن تـا . ترا عزیز دارند بزرگ و کوچک را عزیز دار، تا بزرگ و کوچک! ای درویش

عـادت خـاصّ آن اسـت کـه هرچنـد دوسـتی و . تر نگردد بلکه دوست شـودتر گردد و دشمن دشمندوست دوست
و عادت عـوامّ آن اسـت کـه هـر چنـد دوسـتی و محبّـت : کنندشود آداب و نگاه داشت زیاده میمحبّت زیاده می

کنند و این عادت بـد اسـت از جهـت آن کـه بجـائی رسـد کـه دوسـتی شت کمرت میشود آداب و نگاه دازیاده می
  .بدشمنی مبدّل گردد

  .تحمّل از همه، و تواضع با همه و عزّت داشت همه و شفقت بر همه، اخالق انبیا و اولیا است! ای درویش
 سـيرتکـن کـه تـو هـم مـیکننـد ظاهر خود را بدیگران مانند ده، و آن چنان که دیگران زندگانی می! ای درویش

  .انداولیا این است و قبّۀ اولیا این است جمله در زیر این قبّه
اع نیسـتاگر ترا با خدا معامله! ای درویش ترّقـی و عـروج . ئی هست، آن احوال دل اسـت و کـس را بـر آن اطلـّ

ن از دیگـران بـه بـريون اسـت نـه و امتیاز زرّاقـا.باندرون تعلّق دارد وامتیاز تو از دیگران باندرون است نه به بريون
  .باندرون

بیقني بدان که از خـدا . هرکه خود را انگشت نمای خلق کرده، خود را شیخی و زهد معروف گردانید! ای درویش
و علمـا را ضـرورت . انبیا را ضرورت است، اگر خواهند و اگر نخواهند، انگشت نمـای خلـق شـوند. بوئی ندارد

ه مـی. ضرورت نیستاست امّا اولیا و عارفان را  کار ایشان آن است که اگر به تشنه رسند، آب دهند؛ و در زیر قبـّ
کند بیقني بدان که نه وىل نه عـارف پس ازین طایفه هر که خود را انگشت نمای خلق می. کنندباشند و نظاره می

مچـون اهـل دنیـا وی نـه ه. توانـد کـرداست، مال دوست و یا جاه دوست است، و باین طریق دنیـا را حاصـل مـی
. کننـد منـافق اسـت، و بـدترین آدمیـان اسـتباشد، از جهت آن که اهـل دنیـا بضـرورت دنیـا دنیـا را حاصـل مـی

  .والحمدللّه ربّ العالمني
  تمام شد رسالۀ بیست و یکم
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  در بیان بهشت و دوزخ رسالۀ بیست و دوم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

لوة و السّـالم علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و الحمدللّه ربّ العـالمني و العاقبـة للمت قّـني، و الصـّ
 !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن بیچـاره  -کثّـرهم اللّـه -که جماعت درویشـان -چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی
 یـد و بیـان کنیـد کـه حقیقـت بهشـت و دوزخئـی جمـع کندر بهشـت و دوزخ رسـالهباید که درخواست کردند که می

چیست و حقیقت خوشی و ناخوشی چیست؛ و بیان کنید که بهشت و دوزخ چند است و کدام بهشت بود که آدم و 
. حوّا در آن بهشت بودنـد و کـدام درخـت بـود کـه چـون بـآن درخـت نزدیـک شـدند از آن بهشـت بـريون آمدنـد

انّه علی مـا «تعاىل مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد درخواست ایشان را اجابت کردم و از خدای 
  .»یشاء قدیر و باالجابة جدیر

پیش ازین آدم و حوّائی بوده است، و قصّۀ ایشان معروف است؛ و حالیا بنقد در ما آدمـی و حـوّائی ! ای درویش
ن کنیم آنگاه آنچه بريون ماسـت در و بعد ازین بهشتی و دوزخی هست اوّل آنچه در ماست درین رساله بیا. هست
  .»و ما توفیقی اال باللّه علیه توکّلت و الیه انیب«ئی دیگر تقریر کنیم رساله

  در بیان بهشت و دوزخ حاىل و در بیان آدم و حوّای حاىل
کـه حقیقـت بهشـت موافقـت اسـت و حقیقـت دوزخ مخالفـت اسـت و حقیقـت  -اعزّک اللّه فـی الـدارین -بدان

مراد است و حقیقت ناخوشی نایافنت مراد است و اگر کسی دیگر بعبارتی دیگر گفته باشد، یا بگوید  خوشی یافنت
چون حقیقت بهشت و دوزخ را دانستی اکنون بدان که بهشت و دوزخ درهـای . معنی این همني باشد که ما گفتیم

و جملۀ اقوال وافعال ناپسندیده، و  اند؛بسیار دارند، جمله اقوال و افعال پسندیده، و اخالق حمیده درهای بهشت
رسد از اقوال و افعـال ناپسـندیده، اند از جهت آن که هر رنج و ناخوشی که بآدمی میاخالق ذمیمه درهای دوزخ

رسد از اقوال و افعال پسندیده و اخـالق حمیـده مـیرسد و هر راحت و خوشی که بآدمی میو اخالق ذمیمه می
  .رسد

  درهای بهشتدر بیان درهای دوزخ و 
این سخن هم راست اسـت، . گویند که درهای دوزخ هفت است، و درهای بهشت هشت استبدان که بعضی می

از جهت آن که مشاعر آدمی هشت است، یعنی ادراک آدمی هشت قسم است، پنج حسّ ظاهر، و خیال و وهـم و 
هرگاه که عقل بـا ایـن هفـت همـراه . ابدییابد ازین پنج درها درمیکند و درمیعقل و هر چیز که آدمی ادراک می

و چون عقل پیدا . فرمان عقل کار کنند، و بفرمان طبیعت باشند، هر هفت درهای دوزخ بوندنباشد و این هفت بی
پس جمله آدمیـان . آید، و برین هفت حاکم شود، و این هفت بفرمان عقل کار کنند هر هشت درهای بهشت شوند

بعضی در دوزخ بمانند و ازدوزخ نتوانند گذشت و بعضـی . بود و آنگاه ببهشت رسندرا اوّل گذر بر دوزخ خواهد 
و ان منکم اال واردها کان علی ربّک حتماً مقضیاً ثمّ ننجّی الذین اتّقوا و نذرُ «: از دوزخ بگذرند و ببهشت رسند

  .»ثیّاًجالظالمني فیها 
و لقـد ذرأنـا لجهـنّم کثـرياً مـن الجـن و «واننـد گذشـت بیشرت از آدمیان در دوزخ بمانند و از دوزخ نت! ای درویش

االنس لهم قلوب ال یفقهون بها و لهم اعني الیبصرون بها و لهم اذان الیسمعون بها اولئک کاالنعام بل هم اضلّ 
  .»اولئک هم الغافلون
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  .این بود آنچه دیگران گفته بودند پیش از ما در معنی بهشت و دوزخ! ای درویش

  دوزخ و بهشت در بیان مراتب
دارند و راه سالکان جمله برین بهشـتها و دوزخهـا بـوده و دوزخ و بهشـت ابلهـان بدان که دوزخ و بهشت مراتب 

و دوزخ و بهشت ابلهان . دیگر است، و دوزخ و بهشت عاقالن دیگر است؛ و بهشت و دوزخ عاشقان دیگر است
ست؛ و دوزخ و بهشت عاشقان حجاب و کشف مخالف و موافق است؛ و دوزخ و بهشت عاقالن بایست و ترک ا

  .است
هـای انـدرونی سـالک را، کـه افتد و اسباب بريونـی و اندیشـهعشق آتشی است که در دل سالک می! ای درویش

شـود، و پـاک و اند، بیکبار نیست گرداند، تا سالک بی قبلـه و بـی بـت مـیجمله بتان نفس و حجاب راه سالک
  .»فرد و یحّب الفرد اللّه«گردد صافی و مجرّد می

عشق عصای موسی است، و دنیا ساحر است و همه روز در سحر است؛ یعنی همه روز خیالبازی می! ای درویش
کند دنیا را، و هر چه در دنیا است بیکبار فـرو مـیعشق دهان باز می. شوندکند و مردم بخیالبازی دنیا فریفته می

شود تـا اکنـون صـوفی نبـود، از اکنون سالک را نام صافی می. اندگردبرد و سالک را پاک و صافی و مجرّد می
  .جهت آن که صافی نبود و چون صافی شد صوفی گشت

باید کرد تا بمقام تصوّف رسـد و نـام وی صـوفی گـردد و صـوفی را سالک را چندین منازل قطع می! ای درویش
بایـد گردد و عارف را چندین منازل قطع می باید کرد تا بمقام معرفت رسد و نام وی عارفچندین منازل قطع می

مقام تصوّف مقام بلند است از سـالکان کـم کسـی بمقـام تصـوّف رسـید . تا بمقام والیت رسد و نام او وىل گردد
  .مقام تصوّف سر حّد والیت است

ای کند و کارهعقل تا بمرتبۀ عشق نرسیده است، عصای سالک است، امّا عمارت دنیای سالک می! ای درویش
، از »قال هی عصای اتوکّـؤ علیهـا واهـشّ بهـا علـی غنمـی وىل فیهـا مـا رب اخـری«دارد دنیای سالک بساز می

عشق بی جان اسـت و شود، که جان ندارد و جان عقل عشق است، عقل بیجهت آن که بعمارت دنیا مشغول می
  مرده است و آن عزیز از سر این نظم فرموده است

  نظم
 سازد عشقگر دل نبود کجا وطن

  

 ور عشق نباشد بچه کار آید دل 
  

آید که عقل را بینداز، یعنی عقل رو بدنیا کرده است، و خوف آن است که ترا سالک خطاب می! ای درویش
تواند انداخت از جهت آن که عشق است که سالک عقل را نمی. هالک کند، رویش را بگردان، تا روی بما کند

و چون سالک بمرتبۀ عشق رسید عقل را . گرداند و سالک در اوّل عشق نداردمیاندازد و رویش را عقل را می
  .چون بینداخت، عقل را ثعبان دید برتسید که خوف آن بود که سالک را هالک کند. بینداخت

هر که بدنیا . توان شناختشود، ظلمت دنیا را نمیتا نور خدا ظاهر نمی» بضدّها تتبیّن االشیاء«! ای درویش
فالقیها فاذا هی حیّة تسعی قال خذها و التخف سنعیدها «. و بلذّات و شهوات وی بازماند هالک شود گراید

یعنی چون عقل را مار دیدی، اکنون بگري و مرتس، که بازش عصا گردانیم؛ امّا تا اکنون کار دنیا » سريتها االوىل
داشت و خدمت رد و ترا از سلوک باز میکداشت، اکنون روی در موىل دارد بلکه دنیا که تا اکنون ساحری می

  .»قالو آمّنا بربّ العالمني«فرمود اکنون خدمتکار تو شود و در راه خدا مدد و معني تو گردد، خود می
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آن امانت که بر جمله موجودات عرض کردند، جمله ابا کردند و قبول نکردند و آدمی قبول کرد آن ! ای درویش
انّه «ستی که عشق کار سخت است، و بالی عظیم است، هرگز قبول نکردی اگر آدمی بدان. امانت عشق است
  .سخن دراز شد و از مقصود دور افتادیم؛ غرض ما بیان بهشت و دوزخ بود. »کان ظلوماً جهوالً

  در بیان آدم و حوا
در  هر بهشتی را دوزخی در مقابله است اال بهشت اوّل را که دوزخـی. بدان که هفت دوزخ و هشت بهشت است

انـد و بـاز مقابله ندارد، باقی هفت بهشت دیگر هر یکـی دوزخـی در مقابلـه دارد، از جهـت آن کـه اوّل مفـردات
مفردّات هر یک چنان که هستند، هسـتند؛ ترّقـی و عـروج ندارنـد و حـسّ و علـم ندارنـد، و الـم و لـّذت . مرکّبات

چون بهشت اوّل را  .اج نیست و در مرکّبات هستاند و در مفردات مزندارند از جهت آن که این جمله تابع مزاج
دوزخی در مقابله نبود، و آدم و حوّا درین بهشت اوّل بودند چون درین بهشت وجود نبود، و اضداد نبود شـیطان 

بـريون آمدنـد، و از آسـمان عـدم بـزمني وجـود رسـیدند، » کـن«در مقابله نبود و ازین بهشت اوّل هر دو بخطاب 
انـد، سـاکن بـاش کـه دریـن بهشـت گرسـنگی و تشـنگی و دریـن بهشـت دوّم کـه مفـردات! دمیـا آ: خطاب آمد که

که چون بدرخت مزاج نزدیک شـوی ! نیست، و بدرخت مزاج نزدیک مشوبرهنگی نیست و زحمت گرما و سرما 
هـت ازین بهشت دوّم بريون باید آمد؛ و چون ازین بهشت اوّل بريون آئی، بدبخت گردی یعنی محتاج شوی؛ از ج

یـا آدم انّ هـذا «: آن که گرسنگی پیدا آید و تشنگی ظاهر شود، و برهنه گردی و زحمـت سـرما و گرمـا ظـاهر شـود
ک ال تظمـؤ فیهـا و  عدّو لک و لزوجک فال یخرجنّکما من الجنّة فتشقی انّ لک اال تجوع فیهـا و ال تعـری و انـّ

  .»التضحی فوسوس الیه الشیطان
هـر سـه از بهشـت دوّم . »اهبطا منها جمیعـاً بعضـکم لـبعض عـدّو«: آمد کهبدرخت مزاج نزدیک شدند، خطاب 

بريون آمدند و ببهشت سّوم درآمدند و هر سه از آسمان تفرید بزمني ترکیب رسیدند و درین بهشت محتاج شدند و 
ریـن بـاز خطـاب آمـد کـه یـا آدم، د. گرسنه و تشنه وبرهنه گشتند و این بهشت سّوم بهشـت ابلهـان و اطفـال اسـت

که درین بهشت سّوم نعمت بسیار است و ترا منعی نیسـت و بـاز خواسـت و درخواسـت ! بهشت سّوم ساکن باش
کـه چـون ! و بـدرخت عقـل نزدیـک مشـو! خـورخـواهی مـیخواهی و از هر کجا کـه مـیهر چه هرچه می. نیست

یا «. ريون آئی ظالم گردیبدرخت عقل نزدیک شوی، ازین بهشت سّوم بريون باید آمد و چون ازین بهشت سوّم ب
آدم اسکن انت و زوجک الجنّة و کال منها رغداً حیث شئتما و ال تقربا هذه الشجرة فتکونا مـن الظـالمني فازلهمـا 

اهبطـوا بعضـکم لـبعض «بدرخت عقل نزدیک شدند باز خطـاب آمـد کـه » فیه االشیطان عنها فأخرجهما مما کان
  .هر شش از بهشت سوّم درآمدند و در بهشت چهارم درآمدند. »حني عدّو و لکم فی االرض مستقرّ و متاع اىل

ف نبودنـد و حـالل و ! ای درویش از جهت آن ظالم شدند که تا مادام که بدرخت عقل نزدیک نشده بودند، مکلـّ
 گفتند، وهرچه می. حرام بر ایشان پیدا نیامده بودند و مأمور و منتهی نگشته بوند و بازخواست و درخواست نبود

خوردنـد ظـالم خوردند و از هر کجا کـه مـیکردند و هر چه میکردند و با هر که میگفتند و هر چه میبا هر که می
چون بدرخت عقل نزدیک شدند، مکلّف گشتند و امر و نهی پیدا آمد اگر امتثال اوامر و اجتنـاب نـواهی . نبودند

  .نکنند، ظالم گردند
آمد، آدم و حوّا و شیطان؛ و از بهشت سوّم شش کس بريون آمـد، آدم و  از بهشت دوّم سه کس بريون! ای درویش

آدم روح است حوّا جسم است، شیطان طبیعت است، ابلـیس وهـم اسـت، . حوّا و شیطان و ابلیس و طاوس و مار
چون آدم بدرخت عقل نزدیک شد از بهشت سوّم بريون آمد و در بهشـت . طاوس شهوت است، مار غضب است

جملـۀ مالئکـه آدم را سـجده کردنـد اال ابلـیس کـه سـجده نکـرد، و ابـا کـرد؛ یعنـی جملـه قوّتهـای . چهارم درآمد
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خـواهم کـه روحانی و جسمانی مطیع و فرمان بردار روح شدند اال وهم که مطیع و فرمان بردار نشد، هر چنـد مـی
  .شودسخن دراز نشود بی اختیار من دراز می

  در بیان درخت
بدان که در اوّل هر بهشتی درختی است، و هر درختـی نـامی دارد اکنون . شت بهشت استبدان که گفته شد که ه

نام درخت اوّل امکان است، نام درخت دوّم وجود است، نـام درخـت . خوانندو آن بهشت را بآن درخت باز می
ام سوّم مزاج است، نام درخت چهارم عقل است، نام درخت پنجم خلق اسـت، نـام درخـت ششـم علـم اسـت، نـ

  .رسدرسد بلقا نمیسالک تا بنور اللّه نمی. درخت هفتم نوراللّه است، نام درخت هشتم لقا است
  بیت

 هم نور تو باشد که ترا داند دید
  

 کني نور بصر ترا به نتواند دید 
  

. اخالق نیک بهشتی بس فراخ است و خوش، و اخالق بد دوزخی بغایت تنگ و ناخوش است! ای درویش
لذّت ادراک لذّتی بغایت خوش . نیک در مقابلۀ لذّت علم و معرفت مانند قطره و بحر است ولذّت اخالق

رسد، جوهر اشیا را و حکمت جوهر اشیا را چنان که شهوتهای بدنی و لذّتهای جسمانی بلذّت ادراک نمی. است
هر بهشتی که آخرتر هم چنني . کماهی دانسنت و دیدن و خود را و پروردگار خود را شناخنت لذّتی عظیم است

تر است،ازجهت آن که هر بهشتی که آخرتر است، است، خوشرت است؛ و هر دوزخی که آخرتر است، ناخوش
آدم هر چند که . دانش در آن بهشت بیشرت است و چون دانش بیشرت است آن بهشت باین سبب خوشرت است

شود، از گردد و کار بر وی دشوارتر میمی شود و بازخواست و درخواست وی زیادتآید، داناتر میبمراتب برمی
شود،  هر چند داناتر می .»کم من اللّهوفانا اعملکم باللّه و اخ«: گرددشود که داناتر میجهت آن دشوارتر می
باید کرد که تا چیزی نگوید و نکند که نه بأدب و حرمت و عزّت باشد؛ و محافظت اندرون محافظت بريون می

شود، محافظت زیادت هر چند نزدیکرت می. چیزی نیندیشد که نه بأدب و عزّت و حرمت باشدباید کرد که تا می
باید کرد تا بجایی برسد که همیشه حاضر باید بود و یک نفس غایب نباید شد و اگر یک طرفة العني غایب می

. اشد و در عتاب بودشود و یک کلمه نه از سر حضور گفته شود یا یک حرکت نه از سر حضور کرده آید، موخّذ ب
این است حضور اهل تصوّف، و این است مقام خشیت، و این است مقام . »ئات المقرّبنييحسنات االبرار س«

المخلصون علی «و از سر همني نظر فرمود که  .اند اند، هر دو بعد از علمخشیت و محبّت در یک قرینه. محبّت
صّوف بوئی نیافت، و پنداشت که تصوّف سجّاده و تسبیح و هر صوفی که بدین مقام نرسید، از ت. »خطر عظیم
ای بیچارۀ دور مانده از مقام که مقام تصوّف مقامی بلند است، کسی را که پروای خودش نباشد، . کردن است

  پروای سجّاده و تسبیح چون باشدش؟
و  .شودبر وی دشوارتر میگردد و کار شود و حاضرتر میآید، داناتر میهر چند که آدم بمراتب برمی! ای درویش

ازین جهت اوّل آدم را خطاب آمد که یا آدم درین بهشت دوّم ساکن باش، و بدرخت مزاج نزدیک مشو، که 
! شود و چون ببهشت سوّم رسید، بار دیگر خطاب آمد که یا آدمآیی، کار بر تو دشوارتر میهرچند بمراتب برمی

ب آمد که یا آدم ایک مشو، و چون ببهشت چهارم رسید، خطدرین بهشت سّوم ساکن باش، و بدرخت عقل نزد
وار تن در کار ده و قدم در چون در عروج بدرخت عقل رسیدی، و مکلّف شدی، و مأمور و منهی گشتی، مردانه

و برین دوزخها و بهشتها بگذر، و بهیچ خوشی التفات مکن و بستۀ ! راه نه که در راه ماندن نه کار مردان است
شو، و ازناخوشی مگریز، و از راه باز ممان، که این خوشی و ناخوشی از برای آن است، تا تو در سایه هیچ چیز م

دانم که شما نمیام که من چیزی میو آفتاب پرورده شوی، و خود را بمالئکه نمایی که من در جواب ایشان گفته
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ور اللّه رسی و چون بنوراللّه رسیدی خود باش و در راه ایست مکن، تا آنگاه که بندانید، و در سعی و کوشش می
را و مرا شناختی و بلقای من مشرّف شدی و چون بلقای من مشرّف شدی و ببهشت حقیقی رسیدی، و دانش تو 

چون مرا یافتی، هر دو جهان یافتی و همه چیز را دانستی، چنان که در ملک و ملکوت و جربوت . بکمال رسید
  .هشت این بهشت است، و لذّت این لذّت استب. هیچ چیز برتو پوشیده نماند

کار سالک بیش ازین نیست . سالک تا بلقای خدا مشرّف نشود، هیچ چیز را کماهی نداند و نبیند! ای درویش
هر که خدا را ندید، و صفات خدا را نشناخت، نابینا آمد . که خدا را بداند و ببیند، و صفات خدا را بداند و ببیند

لک چون بنوراللّه رسید، ریاضات و مجاهدات سخت تمام شد و بآن مقام رسید که خدا فرمود سا. و نابینا رفت
و بآن مقام رسید که رسول . »کنت له سمعاً و بصراً و یداً و لساناً و بی یسمع و بی یبصر و بی یبطش و بی ینطق«
سالک چون بنور اللّه رسید، اکنون رونده . »هاتّقوا فراسة المؤمن فانّه ینظر بنوراللّ«: فرمایدمی -علیه السّالم -اللّه

عقل تمام شد، اکنون رونده نور اللّه است، نور اللّه چندان کار . نور اللّه است؛ تا اکنون رونده نور عقل بود
سريان کند که جمله حجابهای نورانی و ظلمانی از پیش سالک برخیزد، و سالک خدا را ببیند و بشناسد، یعنی 

پس هم بنور او باشد که نور او را بتوان دیدن، و او را بتوان . یای نور رسد و دریای نور را ببیندنور اللّه بدر
  .شناخنت

این بهشت هشتم است، و بنزد این ضعیف آن است که این بهشت آخرین است و بغري این هشت ! ای درویش
دیگر هست، و در آن بهشتی  گویند که بغري این هشت بهشت بهشتیامّا بعضی می. بهشت بهشتی دیگر نیست

شود بعني رسد، و بلقای خدای مشرّف میسالک چون بنوراللّه می. درختی هست، و نام آن درخت قدرت است
بیند که هستی خدای راست، هیچ ذرّهدانست، اکنون بعني الیقني میرسد؛ یعنی تا باکنون بعلم الیقني میالیقني می

ی بذات بآن نیست، و بر آن محیط نیست و از آن آگاه نیست، سالک از ای از ذرّات عالم نیست که نور خدا
  .آیدکند و از غرور و پندار بريون میخیزد و هستی ایثار میهستی خود برمی

تواند آید و نمیگذرد، از خیال و پندار بريون نمیسالک تا ازین چند حجاب ظلمانی و نورانی نمی! ای درویش
دار بريون آمد، و بیقني دانست و دید که این ظاهر بود، و این همه مشکوة بود، بذات آمدن و چون از خیال و پن

خدا رسید؛ و چون بذات خدا رسید، و هستی خود را ایثار کرد، خدای تعاىل سالک را بهستی خود هست می
خدای  کند تا هر چه سالک گوید، خدای گفته است، و هر چه سالک کند،گرداند، و بصفات خود آراسته می
فلم تقتلوهم ولکنّ اللّه «: گرددشود و صاحب قدرت و صاحب همّت میکرده است و سالک دانا و توانا می

رسد، از جهت آن که ازین امّا فهم این ضعیف باین بهشت نهم نمی. »قتلهم و ما رمیت اذ رمیت و لکنّ اللّه رمی
ام؛ امّا بسیار شنیده ام و در اقران خود هم ندیدهکنند چیزی در خود ندیدهبهشت نهم، که این طایفه حکایت می

  .ام

  و ما ازین خرب نداریم دهنددر بیان بهشت نهم که بعضی خرب می
کنـد؛ و هـر چیـز کـه ایشـان را مـیخواهند خدا آن میگویند که قومی هستند که هرچه ایشان میبدان که بعضی می

ربّ اشـعث اغـرب ذی «: باشـدشود که همّت ایشان میچنان میبندند، آن شود؛ و همّت در هر چه میباید، آن می
یعنی علم بکمال و قدرت بکمال و همّت بکمال دارند و جمله مـرادات ایشـان . »برهالهرین لو اقسم علی اللّه اط

باشـد، از جهـت آن کـه ایشـان پـیش از مـوت طبیعـی بمـوت خواهند آن چنان میرا حاصل است و هر چیز که می
  .انداند و در آخرتاند و از دنیا گذشتهارادی مرده

خواهند که باران آید، در حال که در خاطر ایشان بگذرد ابر ظاهر شود و باریدن آغاز کنـد و اگر این طایفه میمثالً 
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اگر خواهند که باران نیاید در حاىل کـه در خـاطر ایشـان بگـذرد، ابـر باریـدن بـس کنـد، و ابـر ناپیـدا شـود و اگـر 
کسی بیمار شود در حال بیمار شود؛ و اگر خواهند که بیماری صحّت یابـد در حـال صـحّت یابـد؛ و در خواهند که 

رود، و در یـک گویند که این قوم در یـک سـاعت از مشـرق بمغـرب مـیو دیگر می. دانجمله چیزها همچنني می
رونـد و اگـر مـیدر هـوا مـیخواهند روند و اگر میخواهند بر آب میو اگر می. آیندساعت از مغرب بمشرق می

بیننـد، هـر روز بینند و اگر خواهند مردم ایشـان را نمـیروند و اگر خواهند، مردم ایشان را میخواهند در آتش می
  .رسدرزق ایشان آماده و پرداخته بی سعی و کوشش آدمی بایشان می

بودنـد، روزی در ، و بـاهم مـیرسـید -علیهمـا الصـلوة و السـالم -اند که موسی پیغمـرب چـون بصـحبت خضـرآورده
آهوئی بیامد و در میان هر دو بایستاد، آن طرف که پیش خضر بود، پخته بود و آن طـرف کـه . بیابانی گرسنه شدند

توانست خورد، خضر فرمود که یا موسـی، آتـش خورد و موسی نمیخضر آغاز کرد و می. پیش موسی بود خام بود
موسی از خضر سؤال کرد که چون است کـه آن طـرف تـو . پخته کن و بخورو هیزم حاصل کن و گوشت را بریان و 
خضر فرمود که یا موسـی، مـن در آخـرتم و تـو دردنیـا، رزق دنیـا مکتسـب . پخته است و این طرف من خام است

دنیـا سـرای  .است، و رزق آخرت آماده و پرداخته است، و رزق دنیا مستالف است، و رزق آخرت مسـتفرغ اسـت
: رزق ما آماده و پرداخته رسـد، و رزق شـما موقـوف بسـعی و کوشـش باشـد. و آخرت سرای جزاستعمل است، 

کلما ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقاً قال یا مریم انّی لک هذا قالت هو من عنداللّه انّ اللّه یرزق «
  .کننداین و امثال این از بهشت نهم حکایت می. »من یشاء بغري حساب

انکـاری دریـن : نویسم، من این ندارم و یاران من هـم ایـن ندارنـد؛ و مـع ذلـکامروز که من این می! رویشای د
نیست، باشد که خدای تعاىل بما بدهد و ببخشد که او قادر بر کمال اسـت آنچـه حالیـا مـا را روی نمـوده اسـت آن 

واسـطۀ انبیـا و اولیـاء حـقّ از طـرف است که قدرت آدمی اگرش روزی کنند که آنچه امر و نهی شریعت است، و ب
ایم که کرامـت حقّ رسیده است، بگذاردن امر و دور شدن از نهی توانا گردد و همچنني آنچه ما دانیم و بآن رسیده

هرکس که علم و اخالق او زیاده است، کرامت او و قرب او بحضرت حـقّ . آدمی علم حقّ و اخالق حمیده است
  .تر استزیاده

ت از دانـا و نـادان عـاجز و بیچـارهبدا! ای درویش انـد و بنـامرادی ن که آدمیان از پادشاه و رعیت و پیغمـرب و امـّ
کنند، مگر دران حال که در رضا بقضا بغایت کمال برسند، انبیا و اولیـا و ملـوک و سـالطني در بیشـرت زندگانی می

وتفـرّد حـقّ «. بودخواستند که بودی و مییبود؛ و بسیار چیزها نمخواستند که بودی و نمیاحوال بسیار چیزها می
کند و نیز مراد آدمی و نامرادی نـه هـم آن اسـت کـه در ملک و ملکوت و جربوت خود همني اقتضا می: » بحکم

وا شـیئاً و هـو  اعسی ان تکرهو«. موافق مصلحت و ناموافق مصلحت وی بود شیئاً و هو خري لکم و عسی ان تحبـّ
  .العالمني و الحمدللّه ربّ. »شرّ لکم

  تمام شد
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  و ملک و وحی و الهام و خواب راست در بیان والیت و نبوّتاضافی  هرسال
  

  بسم اللّه الرحمن الرحیم
لوة و السّـالم علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و  ني، و الصـّ الحمدللّه ربّ العـالمني و العاقبـة للمتقـّ

 !اصحابهم الطیّبني الطاهرین
ازیـن  -کثّـرهم اللّـه -که جماعت درویشان -چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی، اما بعد

ئـی جمـع در والیت و نبوّت و ملک و وحی و الهام و خواب راست رسـاله باید کهبیچاره درخواست کردند که می
ه «: ستم تا از خطا و زلل نگـاه دارددرخواست ایشان را اجابت کردم و از خداوندتعاىل مدد و یاری خوا. کنید انـّ

  .»علی ما یشاء قدیر و باالجابة جدیر

  در بیان مقدمات
که در رسالۀ اوّل گفته شد که روح آدمی را از عالم علوی بـاین عـالم سـفلی بطلـب  -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

سفلی بروح دادند، و ایـن آلـت قالـب  توانست کرد؛ آلتی ازین عالماند و کمال بی آلت حاصل نمیکمال فرستاده
  .پس آدمی مرکّب آمد از روح و قالب. است

معلوم کردی، اکنون بدان که آدمی بواسطۀ قالب بتـدبري دنیـا و بواسـطۀ روح بتحصـیل آخـرت چون این مقدّمات 
باشد تـا بایست که هم از نوع آدمی و باین دو سبب بمنذر و هادی محتاج گشت، و منذر و هادی می. محتاج شد

  .تر ازین بگویمدانم که تمام فهم نکردی روشنچنني می. استفاده میسّر شود و کمال حاصل گردد

  در بیان احتیاج آدمیان بنبی
بدان که آدمی استعداد آن ندارد که بی خدای از خدای برخوردار شود؛ و جمله آدمیـان اسـتعداد آن ندارنـد کـه از 

بایست که هم از نـوع ئی میپس بضرورت واسطه. م وی مخصوص گردندخدای فیض قبول کنند، و بوحی و الها
حق تعاىل بفضل و کرم خود بعضی از آدمیان را معصوم گردانیـد، و بـذات و صـفات و افعـال خـود . آدمیان باشد

دانا کرد، و بدوستی خود برگزید و مقرّب حضرت خود گردانید و بوحی و الهام خود مخصوص گردانید، و بخلـق 
نماینـد، تـا رسانند، و صراط مستقیم بخلق مـید تا خلق را از خدای خرب کنند و اوامر و نواهی خدا بخلق میفرستا

خلق بامتثال اوامر و اجتناب نواهی مشغول شوند و بتحصیل کمال مشغول باشند و گواهان بر اثبات نبوّت ایشـان 
  .با ایشان همراه کرد

  در بیان آن که نبوّت دو روی دارد
ه نبی دو روی دارد، یک روی بطرف خدای و یک روی بطرف بندگان خـدای، ازجهـت آن کـه از خـدای بدان ک

کنـد، آن روی را که بطرف خدای است، که از خـدای فـیض قبـول مـی. رساندگريد و ببندگان خدای میفیض می
خدای ببنـدگان و این روی را که بطرف بندگان خدای است، که سخن . والیت نام است که والیت نزدیکی است

گاه کردن استخدای می گاه کننـده . رساند نبوت نام است، که نبوّت آ پس معنی وىل نزدیک باشد و معنی نبی آ
  .بود

وقتی در والیت ما در شهر . اند و وىل ازین دو صفت یکی بیش نداردوالیت و نبوّت دو صفت نبی! ای درویش
و بعضی کس . تر است یا صفت نبوّتاد که صفت والیت قوینسف، بلکه در تمامت ماوراء النهر این بحث درافت

 -چـون در خراسـان بخـدمت شـیخ المشـایخ سـعد الـدین حمـوی. پنداشتند که مگر این بحث در نبی و وىل است
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و اکنـون بعـد از وفـات وی اصـحاب وی ایـن . کردنـدبرسیدم، در نبی و وىل این بحث هم مـی -قدس اللّه روحه
  !دراز نشود، و از مقصود باز نمانیم کنند تا سخنبحث هم می
این سـخن مشـکل نیسـت، چـون معنـی وىل را دانسـتی و معنـی نبـی را دریـافتی، و کـار هـر یـک را ! ای درویش

  .تر ازین بگویمو اگر فهم نکردی، روشن. شناختی باید که این سخن بر تو پوشیده نماند
رسـیدند، و مقـرّب شـدند، و مـالزم حضـرت او  چـون بحضـرت خـدا. انـدبدان که مقربان حضرت خدا دو طایفه

و خـدای تعـاىل بعضـی از . بعضی در مشاهده و بعضی در معاینه و اینها اولیاانـد. گشتند، و با خدای آرام گرفتند
  .و اینها انبیااند. مقرّبان را بخلق فرستاد تا سخن خدای بخلق رسانند

  در بیان طبقات اولیا
اند و این سیصد و پنجاه و شـش کـس همیشـه در عـالم صد و پنجاه و شش کسبدان که اولیاء خدای در عالم سی

نشانند، تا از ایـن سیصـد و پنجـاه و شـش رود، یکی دیگر بجای وی میچون از ایشان یکی از عالم می. اندبوده
انـد، آرام انـد و مـالزم حضـرت ویکس کم نشود و این سیصد و پنجاه و شش کـس همیشـه مقـیم درگـاه خـدای

و این سیصـد و پنجـاه و . ان بذکر وی است، ودانش ایشان بمشاهده وی است، و ذوق ایشان بلقای وی استایش
. سیصد تنان، و چهل تنان، و هفت تنان، و پنج تنـان، و سـه تنـان و یکـی: اندشش کس طبقات دارند، شش طبقه

لم بـرود، و دیگـری نباشـد کـه چون وی ازین عا. این یکی قطب است و عالم بربکت وجود مبارک او برقرار است
  .بجای وی نشیند، عالم برافتد

نشانند، و یکی از پـنج تنـان بمقـام رود، یکی از سه تنان بجای وی میاین قطب چون ازین عالم می! ای درویش
آرنـد، و آرند و یکی از چهل تنان بمقام هفـت تنـان مـیآرند، و یکی از هفت تنان بمقام پنج تنان میسه تنان می

آرنـد، تـا ازیـن آرند و یکی از تمامت روی زمـني بمقـام سیصـد تنـان مـیی از سیصد تنان بمقام چهل تنان مییک
  .سیصد و پنجاه و شش عدد همیشه در عالم باشند و کم نشوند

شـوند تـا هـر از سیصـد تنـان کـم مـی. چون آخر زمان شود، بیش از روی زمني در سیصد تنان نیارنـد! ای درویش
شوند تا هر آن گاه از هفت تنان کم می. شوند تا هر چهل تمام شوندآن گاه از چهل تنان کم می. ندسیصد تمام شو

. هفت تمام شوند آنگاه از پنج تنان کم شوند تا هر پنج تمام شوند آنگاه از سه تنان کم شوند تا هر سه تمام شـوند
  .ه بجای وی نشیند، عالم برافتدآن گاه قطب تنها باشد، چون قطب ازین عالم برود و دیگری نباشد ک

  در بیان چگونگی اولیا
هر سیصد و پنجاه و شش کس دانا و مقرّب و صاحب کرامت و صـاحب همّـت و صـاحب قـدرت و بدان که این 

همّت ایشان اثرها دارد ودعای ایشان اثرها دارد از جهت آن که هر چیزی کـه از خـدای مـی. اندمستجاب الدعوة
کرامـت و قـدر  .»ربّ اشـعث اغـرب ذی طمـرین لواقسـم علـی اللّـه البـرّه«: دهدبایشان می خواهند، خدای تعاىل

اند، اهـل شوند و اگر در مشرقایشان چنان است که خاک و آب و هوا و آتش و صحرا و کوه مانع نظر ایشان نمی
شنوند؛ و سخن ایشان می بینند واند، اهل مشرق را میشنوند و اگر در مغرببینند و سخن ایشان میمغرب را می

بـر و بحـر و کـوه و دشـت ایشـان را یکسـان . رونـدخواهند که از مشرق بمغرب روند، در یـک سـاعت مـیاگر می
است، و آب و آتش ایشان را برابر است، و مانند این کرامت و قدرت ایشـان بسـیار اسـت و اگرچـه هـر سیصـد و 

اند امّا قطب از همه داناتر و قدرت و مستجاب الدعوة پنجاه و شش کس دانا و مقرّب و صاحب همّت و صاحب
  .تر استتر است، و قدرت و همّت وی بیشرت است و هر کدام که بقطب نزدیکرت است، داناتر و مقربمقرّب
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هر کدام مرتبه که باالتر است، فرود خود را بشناسد، امّا هر کدام مرتبه که فرودتر است، باالی خود را ! ای درویش
  .دنشناس

این معنی حدیث بود که گفتیم، و بفهم سالکان این چنني تقریر نزدیکرت است امّا لفظ حـدیث چنـان ! ای درویش
انـد و پـنج تنـان بـر دل اند و هفت تنان بـر دل عیسـیدل موسی اند و چهل تنان براست که سیصد تنان بر دل آدم

یل است و این سیصد و پنجاه و شـش کـس در تمامـت اند ویکی بر دل اسرافاند و سه تنان بر دل میکائیلجربئیل
اولیائی تحت قبابی ال «! شناسندعالم منتشراند، تا برکة قدم و نظر ایشان بهمۀ عالم برسد، اما مردم ایشان را نمی

و ایشان چنان زندگانی نکننـد کـه مـردم ایشـان را بشناسـند، یعنـی خـود را بپارسـائی و زاهـدی و . »یعرفهم غريی
وب نکنند، بظاهر همچون دیگران باشند و ظاهر خود را از دیگـران ممتـاز نگرداننـد؛ بـاطن ایشـان از شیخی منس

  .دیگران ممتاز باشد
باطن ایشان آراسته باشد بعلم و تقـوی . ترقی و عروج و دوستی خدای باندرون تعلّق دارد، نه ببريون! ای درویش

  .باشد و ذوق و حضور، امّا ظاهر ایشان همچون ظاهر دیگران
. اولیا شیخی و پیشوائی و دعوت و تربیت خلق نکنند از جهت آن کـه اولیـا یـک روی بـیش ندارنـد! ای درویش

اند، آرام ایشـان بـذکر خـدای اسـت و ذوق ایشـان بلقـای دایم بذکر خدای و مشاهده مشغول. روی در خدا دارند
روی دارند، یک روی در خدای دارند و یک دعوت و تربیت کار انبیا است از جهت آن که انبیا دو . خدای است

دهند و بعد از انبیا دعوت و تربیت کار علما گريند و باین طرف میروی در بندگان خدای دارند؛ از آن طرف می
ا علمـائی کـه . »العلماء ورثة االنبیاء«. است اظهار شریعت علما توانند کرد و نیابـت انبیـا از علمـا خـوب آیـد، امـّ

  .ر باشند و پريوی پیغمرب بوندمتقی و پرهیزگا

  سخن شیخ سعد الدین در بیان اولیا
در ادیـان پیشـني وىل نبـود و اسـم وىل  -علیه السالم -فرماید که پیش از محمّدحموی میبدان که شیخ سعد الدین 

کـی نمـیگفتند، اگرچه در هر دینی یک صاحب شریعت بود و زیاده از ینبود، و مقرّبان خدا را از جمله انبیا می
 -علیـه السـالم -پـس در دیـن آدم. گفتنـدکردند و جمله را انبیـا مـیبود، امّا دیگران خلق را بدین وی دعوت می

کردند، و در دین نوح و در دین ابراهیم و دردین موسـی و در چندین پیغمرب بودند که خلق را بدین آدم دعوت می
عد از من پیغمرب نخواهد بود تا خلق را بـدین مـن دعـوت چون کار بمحمّد رسید، فرمود که ب. دین عیسی همچنني

ایـن اولیـا خلـق را . بعد از من کسانی که پريو من باشند و مقرّب حضرت خدا باشند، نام ایشان اولیـا اسـت. کنند
ت محمّـد برگزیـد، و . اسم وىل در دین محمّد پیدا آمـد. بدین من دعوت کنند خـدای تعـاىل دوازده کـس را از امـّ

العلمـاء «ضرت خود گردانید، و بوالیت خود مخصوص کرد و ایشان را نایبان حضرت محمّد گردانید که مقرّب ح
ت . »علمـاء امّتـی کانبیـاء بنـی اسـرائیل«در حق این دوازده کس فرمود . »ورثة االنبیاء بنزدیـک شـیخ وىل در امـّ

تم اولیـا اسـت و مهـدی و صـاحب و وىل آخرین که وىل دوازدهم باشد خا. محمّد همني دوازده کس بیش نیستند
  .زمان نام او است

فرمـوده . شیخ سعد الدین در حق این صاحب زمان کتابها ساخته است و مدح وی بسیار گفتـه اسـت! ای درویش
کفر و . تمامت روی زمني را در حکم خود آورد و بعدل آراسته گرداند. است که علم بکمال و قدرت بکمال دارد

  .تمامت گنجهای روی زمني بر وی ظاهر گردد. زمني برداردظلم را بیکبار از روی 
ایـن بیچـاره در خراسـان در خـدمت شـیخ . هر چند صفت قدرت وی کنم از هزار یکی نگفتـه باشـم! ای درویش

کرد در حق این صاحب زمان، از قدرت و کمال وی، چنـان کـه از فهـم سعد الدین بودم، و شیخ مبالغت بسیار می
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روزی گفتم که یا شیخ، کسـی کـه نیامـده اسـت، در حـق وی ایـن همـه . رسیدعقل ما بآن نمی رفت وما بريون می
  .ترک کردم و بیش ازین نوع سخن نگفتم. شیخ برنجید. مبالغت کردن مصلحت نباشد، شاید که نه چنني باشد

  بیت
 ایشان دانند جانم ایشان دانند

  

 ایشان که سر زلف پریشان دانند 
  

کنند و بسیار کس امّا بسیار کس باین سخن زیان کردند و می: ه فرماید، از سر دید فرمایدشیخ هرچ! ای درویش
شوند مراد من ازین سخن آن است که من در عمر خود چندین کس را در خراسان، و کرمان شدند و میسرگردان 

اند بر ما ال که خرب دادهاند مائیم و این احوو پارس دیدم که این دعوی کردند که این صاحب زمان که خرب داده
  .ظاهر شد؛ و نشد، و درین حسرت مردند و بسیار کس دیگر آیند، و این دعوی کنند و درین حسرت مريند

تر به نزد خدا از درویشی کن، که هیچ مقام بزرگرت از درویشی نیست؛ و هیچ طایفه فاضلرت و گرامی! ای درویش
باشند و باختیار خود از سر دانش ترک کرده باشند، و درویشی اختیار  درویشان نیستند، درویشانی که دانا و متقّی

فرماید که آن سیصد و پنجاه و شش کس را اولیا شیخ می. سخن دراز شد و از مقصود دور افتادیم. کرده بوند
  .کنندگویند و راست است که ایشان تربیت و پرورش خلق نکردند و نمیگویند، ابدال مینمی

  ه شش دین استدر بیان آن ک
علـیهم  -بدان که شش دین است، دین آدم و دین نوح و دین ابـراهیم و دیـن موسـی و دیـن عیسـی و دیـن محمّـد

اند، نوح و ابراهیم دین بیش ازین نیست، و صاحب شریعت بیش ازین نیستند و ازین شش پنج اولوالعزم. -السالم
  .اولوالعزم بیش ازین نیست. و موسی و عیسی و محمّد

نبی آن است که او را وحی و معجزه باشد؛ و رسول آن است که او را وحی و معجزه و کتـاب باشـد؛ ! درویش ای
واولوالعزم آن است که او را وحی و معجزه و کتاب باشد و شریعت اوّل را منسوخ گرداند و شریعتی دیگر بنهد؛ و 

منسـوخ گردانـد و شـریعتی دیگـر بنهـد، و  ختم آن است که او را وحی و معجـزه و کتـاب باشـد، و شـریعت اوّل را
  .پیغمربی بر وی ختم شود

گویند که صد و بیسـت و چهـار می. سخن انبیا معروف و مشهور است، و در کتب بسیار مسطور است! ای درویش
 گوینـدبا محمّد مـی. بهرت باشد، از جهت آنکه بیقني کسی را معلوم نباشداگر عدد ایشان معني نکنند . هزار بودند

چون قصّۀ بعضی با محمّد نگفتند، پس بیقني کسـی را . که ما قصۀ بعضی با تو گفتیم، و قصۀ بعضی با تو نگفتیم
ازین مجموع بعضی نبی، و بعضی رسول و بعضی اولوالعزم بودند و خاتم یکی بـود بـر . عدد ایشان معلوم نباشد

  .محمّد ختم شد

  در بیان ملک و وحی و الهام و خواب راست
مالئکـه یـک . اند و انسان مرکّب اسـت از نـور و ظلمـتاند، و بهایم وجود ظلمانیه مالئکه وجود نورانیبدان ک

انّ اللّه تعاىل خلق المالئکة من عقل . عالم بیش ندارند و بهایم یک عالم بیش ندارند، و انسان هر دو عالم دارد
فمن غلب عقله شـهوة فهـو خـري مـن . ل وشهوةبال شهوة و خلق البهایم من شهوة بال عقل و خلق االنسان من عق

  .المالئکة و من غلبت شهوته فهو شرّ من البهایم
انـد و بعضـی در عـالم بعضـی در عـالم علـوی. چون معنی ملک را دانستی، اکنون بدان که مالئکه طبقات دارند

اند، هم مراتب عالم سفلی اند مراتب دارند، هر یک را مقام معلوم است و آنچه درعالم علویآنچه در . اندسفلی
شود و عمل علم ایشان زیاده و کم نمی. علم و عمل جملۀ مالئکه معلوم است. دارند، هر یک را مقام معلوم است
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تواننـد گذشـت، و هـر یـک بکـار هر یک از مقام معلوم خود نمی. »ما منا اال مقام معلوم«: شودایشان دیگر نمی
  .»امرهم و یفعلون ما یؤمرون الیعصون اللّه ما«: اندخود مشغول

و این کرّوبیان و روحانیان وقتها بفرمان خـدا از آسـمان . اندو مالئکۀ عالم علوی بعضی کرّوبی و بعضی روحانی
بزمني آیند، و کارها کنند و وقتها مصوّر شوند و با بعضـی از آدمیـان سـخن گوینـدو گوینـد کـه مـا مالیکـه و رسـول 

دهد و در قرآن و احادیث ذکـر چنان که در قرآن از قصّۀ مریم و از قصّۀ ابراهیم خرب میایم، خداییم و بکاری آمده
و وقت باشد که مصوّر نشوند و بر آدمی ظاهر نشوند، امّا با آدمی بآواز بلند سخن گوینـد و . این معنی بسیار است

اشد که بآواز بلند سخن نگویند، بدل و این آواز را آواز هاتف گویند و وقت ب. کاری فرمایند، و از حاىل خرب دهند
  .آدمیان القا کنند

چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که هر وقت که مالئکۀ سماوی سخنی بدل آدمیان القا کننـد، آن القـا 
اگر در بیداری باشد، نامش الهام است؛ و اگر در خواب باشد، نامش خواب راست است و هر وقت کـه مالئکـۀ 

مان بزمني آیند و مصوّر شوند و بر انبیا ظاهر شوند و سخن خدای بانبیا رسانند، نامش وحـی اسـت سماوی از آس
و بعضی انبیا را همیشه وحی در خواب بوده است، و پیغمرب ما را در اوّل شش ماه وحی در خواب بـوده اسـت و 

چه در بیداری ببینند یـا ازین جهت فرمود که خواب راست یک جزواست از چهل و شش جزو از نبوت و مردم آن
شنوند، یا وقتی دیده باشند یا شنوده بوند و آن را در خواب بینند، آن خـواب را اعتبـاری نیسـت، و آن خـواب را 

  .تعبري نیست

  در بیان نصیحت
حیوة را بغنیمت دار، و صحت را بغنیمت دار، و جوانی بغنیمت دار، و جمعیت و فراغت را بغنیمت ! ای درویش
انـد و اند و مردم ازین نعمتها غافلران موافق را و دوستان مشفق را بغنیمت دار، که هر یک نعمتی عظیمدار، و یا

و این نعمتها هیچ بقا و ثبـات ندارنـد، اگـر درنیـابی خواهنـد . هر که نعمت نشناسد از آن نعمت برخورداری نیابد
داری، بغنیمت دار، و هر کـار کـه امـروز مـیامروز که . گذشت و چون بگذرد، هر چند پشیمانی خوری، سود ندارد
  .توانی کردن بفردا مینداز که معلوم نیست که فردا چون باشد
  بیت

 هزار نقش برآرد زمانه و نبود
  

 یکی چنانکه در آیینۀ تصور ماست 
  

تو از اینها مباش که چون نعمت فوت شود آنگاهش قدر بدانی که بعد از فوت نعمت قدر دانسنت ! ای درویش
این بود منزل اوّل، و . با وجود نعمت، اگر قدر نعمت را بدانی توانی که آن را بغنیمت داری. یچ فایده ندهده

  .و الحمدللّه ربّ العالمني. انداند، و حکما جمله در منزل دوّمعلما جمله درین منزل
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  و محبت خدای در بیان فقر و زهد و توکّل یاضافرساله 
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

لوة و السّـالم علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و  ني، و الصـّ الحمدللّه ربّ العـالمني و العاقبـة للمتقـّ
 !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن بیچـاره  -کثّـرهم اللّـه -که جماعت درویشـان -چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی
درخواسـت ایشـان را . ئـی جمـع کنیـددر فقر و زهد و توکل و محبت خدای رسـاله اید کهبدرخواست کردند که می

انـه علـی مـا یشـاء قـدیر و «. اجابت کردم و از خداوند تعاىل مدد و یـاری خواسـتم تـا از خطـا و زلـل نگـاه دارد
  .»باالجابة جدیر

  در بیان فقر و مراتب فقرا
گویند که او را از دنیـاوی هـیچ از بی چیزی است و فقري کسی را می که فقر عبارت -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

  .چیزی نباشد
داننـد کـه درویشـی نعمـت بی چیزی نعمت عظیم است، و توانگری محنت عظیم است، امّامردم نمی! ای درویش

فتنـد، و در اهـا مـیو بـاین سـبب در دنیـا در بالهـا و فتنـه. آویزنـدگریزند، ودرتـوانگری مـیاست، از درویشی می
  .شوندآخرت بعذابهای گوناگون گرفتار می

چنانکه با عسل گرمی همراه است، و چنان که با کافور سردی همـراه اسـت، بـا مـال و جـاه تفرقـه و ! ای درویش
همچنني هـر کـه را مـال . پراکندگی همراه است،هر که عسل خورد، اگر دانا و اگر نادان، گرمی عسل در وی اثر کند

  .ا آید، اگر دانا و اگر نادان، تفرقه و پراکندگی و بال و فتنه روی بوی نهدیا جاه پید
درویشی اختیار کرده است، از جهت آن که خاصیّتهای درویشی و خاصیّتهای  -علیه السالم -پیغمرب ما! ای درویش

ر دنیـا و آخـرت، خواهـد دگوید که هر که راحت و آسایش میو با امّت می. توانگری را دیده است و دانسته است
خواهد در دنیا و آخرت بایـد کـه تـوانگری باید که درویشی اختیار کند و هر که تفرقه و پراکندگی و بال و عذاب می

درویشی یک عیب دارد و هرنهای بسیار و توانگری یک هرن دارد و عیبهای بسیار، امّا آن یـک عیـب . اختیار کند
مـردم آنچـه ظـاهر اسـت . هرن توانگری ظاهر است و عیبها پوشیده درویشی ظاهر است و هرنها پوشیده و آن یک

  .بینندبینند و آنچه پوشیده است، نمیمی
هـا توانگر بعد از چندین سـال کـه زحمتهـای گونـاگون از تـوانگری کشـیده باشـد، و در بالهـا و فتنـه! ای درویش

  .ت عظیم استافتاده بود، آنگاه بیقني بداند که توانگری محنت بزرگ و درویشی نعم
مرتبـۀ اول آن اسـت کـه او . اندئیچون معنی فقر را دانستی، اکنون بدان که فقرا مراتب دارند، و هر یک در مرتبه

کند، و بحاجت وی حاجت از مـردم سـؤال خواهد، طلب دنیا میرا از دنیاوی هیچ چیز نباشد، امّا وی از دنیا می
کنـد ۀ دوّم آن است که او را از دنیا هیچ چیز نباشد، و طلب دنیا نمـیمرتب. گویندکند و این را فقري حریص میمی

کند و ایـن خواهد و بآن قناعت میکند و بقدر ضرورت چیزی میخواهد امّا بوقت ضرورت سؤال میو دنیا نمی
و دنیا نمـی کندمرتبۀ سّوم آن است که او را از دنیاوی هیچ چیزی نباشد، و طلب دنیا نمی. گویندرا فقري قانع می

کند و ایـن فقـري کند و بتوکل زندگانی میرسد، صرب میکند و اگر چیزی نمیخواهد و بوقت ضرورت سؤال نمی
کنـد و دنیـا نمـیمرتبۀ چهارم آن است که او را از دنیاوی هیچ چیزی نباشد، و طلب دنیا نمـی. گویندرا صابر می

کنـد و ایـن را کنـد و بتوکـل زنـدگانی مـیرسد شکر مییکند و اگر چیزی نمخواهد و بوقت ضرورت سؤال نمی
انـد و در آخـرت کار فقري صابر و فقري شاکر دارند، از جهت آن کـه در دنیـا دوسـتان خـدای .گویندفقري شاکر می
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فـردای قیامـت جملـۀ آدمیـان عـذرخواه باشـند، و در حضـرت خـدای عـذر تقصـريان خـود . انـدهمنشینان خـدای
گوید که دنیا را چون گذرانیدید، و بسبب دوستی من . ىل عذر درویشان صابر و شاکر خواهدخواهند، و خدای تعا

هر زحمتی که در دنیا از جهت ما کشیدید، امـروز در . این همه بالها و زحمت چون کشیدید، امروز روز شما است
ت هر مرادی که شما را میحساب ببهشت روید، و در بهشیکی آنکه بی: اممقابلۀ آن دو چیز شما را کرامت کرده

گرد عرصـات برآییـد، و هـر کـه روزی بـا شـما . باید، حاصل است؛ و دیگر آن که هر که را شفاعت کنید، قبول کنم
فرمایـد کـه مـی -علیـه السـالم -و رسـول .نیکی کرده است، دست ایشان گريیـد، و ایشـان را بـا خـود ببهشـت بریـد

و بروایتی دیگر آمده است که پـیش از تـوانگران . سال در بهشت رونددرویشان امّت من پیش ازتوانگران بپانصد 
  .بچهل سال در بهشت روند

شاید که مراد ازین حدیث درویشان حریص باشند، یعنی که درویشـان قـانع و صـابر و شـاکر پـیش از ! ای درویش
پـس . بهشـت رونـدتوانگران بپانصد سال در بهشت روند، و درویشان حریص پـیش از تـوانگران بچهـل سـال در 

فرمـود کـه بهشـت را  -علیـه السـالم -نصیب نیستند و دیگر رسـولبهره و بیدرویشان حریص هم از ثواب فقرا بی
  .و دوزخ را بمن نمودند، بیشرت اهل دوزخ توانگران بودند. بمن نمودند، بیشرت اهل بهشت درویشان بودند

آرنـد کـه شـقیق بـابراهیم مـی. رب کنند یا شکر گوینـداگر قدرش بدانند، ص. درویشی نعمت عظیم است! ای درویش
شـقیق فرمـود کـه -درویشان شـهر خـویش را چـون گذاشـتی؟ ! ابراهیم از شقیق سؤال کرد که یا شقیق. ادهم رسید

اگر بیابند، شکر کنند، و اگر نیابند، صـرب «: شقیق فرمود-ابراهیم فرمود که آن حال چون است؟ –. بنیکوترین حال
–. کننـدیابند، صرب مـیخورند و اگر نمییابند میاهیم فرمود که سگان شهر ما همچنني کنند، اگر میابر–. »کنند

فرمود که اگر نیابند، شکر کننـدو اگـر بیابنـد، ایثـار -پس درویشان چون زندگانی کنند؟ ! شقیق فرمود که یا ابراهیم
  .انی کنندشقیق انصاف بداد و فرمود که درویشان باید که چنني زندگ–. کنند
آرند که یکی نزدیک ابراهیم ادهم ده هزار درم بیاورد و گفت که این را از من قبـول کـن، و در مصـلحت خـود می

ابراهیم فرمود . کرد تا باشد که قبول کندکرد و شفاعت میآن کس الحاح می. ابراهیم آن را قبول نکرد: صرف کن
خواهی که نام مـن از جریـدۀ درویشـان محـو کننـد و در میتو . که الحاح مکن، و زحمت مکش که من قبول نکنم

  .جریدۀ توانگران ثبت کنند
باین مقام فخـر نیـاوردی، و نفرمـودی کـه الفقـر  -علیه السالم -اگر این مقام بزرگ نبودی، پیغمرب ما! ای درویش

احیینی مسـکیناً و  الهم«و اگر این مقام بحضرت خدای بزرگ نبودی، پیغمرب از خدا این مقام نخواستی . فخری
  .»امتنی مسکیناً و احشرنی فی زمرة المساکني

  در بیان زهد و مراتب زهّاد
بدان که زهد عبارت از ترک است، و زاهد کسی را گویند که او را از دنیاوی چیزی بوده باشد و باختیار خود آن را 

هد نگویند، فقري گویند و هـر کـه تـرک دنیـا ترک کرده بود و هر که را چیزی نبوده باشد؛ و ترک نکرده بود، او را زا
کند از برای اظهار سخاوت، یا از برای قبول خلق یا از جهت سبب دیگر کـه نـه از بـرای خـدا بـود و نـه از بـرای 

  !زاهد آن باشد که ترک دنیا کند از برای ثواب آخرت یا از برای خدا. آخرت بود، او را هم زاهد نگویند
اگرچه زهد از بعضی . بود که بیکبار ترک دنیا کند و روی از ماه و جاه بکلّی بگرداندزاهد مطلق آن ! ای درویش

دنیا درست است، چنان که توبه از بعضی معاصی درست است، امّا ثوابی که موعود اسـت در آخـرت، زاهـدان و 
معاصی بکلّی گردانیـده تایبان را آن زاهدی است که روی از دنیا بکلّی گردانیده بود، و آن تایبی است که روی از 

  .باشد
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مرتبـۀ اوّل آن اسـت کـه –. اندئیچون معنی زهد را دانستی، اکنون بدان که زهّاد مراتب دارند و هر یک در مرتبه
–. و این زهد خایفان اسـت. زاهد شود تا از عقاب آخرت ایمن گردد و از عذابهای گوناگون دوزخ خالص یابد

مرتبـۀ –. و این زهد راجیان است. رای ثواب آخرت و نعمتهای گوناگون بهشتمرتبۀ دوّم آن است که زاهد شود ب
سوّم آن است که زهد وی نه از خوف دوزخ باشد، و نه از امیـد بهشـت بـود، خـاصّ از جهـت دوسـتی خـداکرده 

  .باشد، و دوستی خدای تعاىل چنان بر دل وی مستوىل شده باشد که پروای هیچ چیزی دیگرش نباشد
ا نزدیـک اهـل معرفـت ایـن زهـد ضـعیف ه! ای درویش رکه ترک دنیا کند از برای ثواب آخـرت، زاهـد اسـت امـّ

ایشـان از عـذابهای گونـاگون دوزخ . است، از جهت آن که دنیا و آخـرت در نظـر عارفـان حقـري و مختصـر اسـت
  .جویندا میاز خدا برتسند، و بخدا امید دارند و از خد. نرتسند، و بنعمتهای گوناگون بهشت امید ندارند

چیزی که امـروز . آن قدر ندارد که تو بوی مشغول شوی، و در طلب وی عمر عزیز خود ضایع گردانی! ای درویش
بایزیـد را . با تست، و فردا با دیگری خواهد بود، او را نزدیک عاقل هیچ قدری نباشد، و عاقل دل را بروی ننهـد

فرمود که بیقني دانستم که دنیا هـیچ اسـت، -» چون؟«: گفتند– .فرمود که بهیچ-پرسیدند که این مقام بچه یافتی؟ 
  .ترک دنیا کردم و این مقام یافتم

اگر این سخن را فهم نکردی، و دنیا پیش تو قدری دارد، بدان که زهد معامله است کـه بـا خـدا مـی! ای درویش
که کاسۀ سفالني بدهد، و در مقابلۀ آن هر . ستاننددهند و باقی میستانند، فانی میدهند و آخرت میدنیا می. کنند

ازینجـا گفتـه. ئی باشد بغایت با نفع و پرسود، و جملۀ عاقالن باین معامله رغبت نمایندکاسۀ زرین بستاند معامله
  .انداند که زاهدان عاقلرتین آدمیان

اندوه است، و تخم بالء داری، بدان که دنیا تخم تفرقه و کنی، و باور نمیاگر این سخن را فهم نمی! ای درویش
عـاقالن . گـرددشود، تفرقه و اندوه وی و بالء و عذاب وی بیشرت میهر که را مال و جاه بیشرت می. و عذاب است

پـس هـر کـه عاقـل بـود، . هر چیز که خواهند، از برای راحت و آسایش خواهند و راحت و آسـایش در تـرک اسـت
و اگر تـرک کلّـی نتوانـد کـرد، بقـدر آن کـه : کلّی کند، راحت کلّی یابدترک اختیار کند بقدر آن که تواند، اگر ترک 

  .یابدکند، راحت میترک می
عاقـل از بـرای یـک مـراد . آید، در زیر آن مراد صد نامرادی نهفته استهرکه را در دنیا مرادی برمی! ای درویش

  .کشید تحمّل صد نامرادی نکند، ترک آن یک مراد کند، تا آن صد نامرادیش نباید

  در بیان توکل
فرماید که هر که کار خود بمـن گـذارد، مـن بسـازم کارهـای کار خود بکسی گذاشنت است، و خدا میبدان که توکّل 

  .»و من یتوکّل علی اللّه فهو حسبه ان اللّه بالغ امره«وی را 
عنـی هـر کـه را ایمـان باشـد تر باشد، توکّل وی درسترت بوده یایمان هرکه قوی. توکّل ثمرۀ ایمان است! ای درویش

بهستی و یگانگی خدا، او بیقني بداند که خدا دانا است بهمه چیز و توانا است بر همه چیز، و رحمت و عنایت او 
در حق بندگان زیاده از آن است که رحمت و عنایت مادر در حق فرزند، بلکه هیچ نسبت ندارد رحمت و شـفقت 

  .حق فرزند هم اثر شفقت حق تعاىل است در حق بندگان خودشفقت مادر در . مادر برحمت و شفقت حق
حقیقت توکّل آن است که بنده بیقني بداند که خدای تعاىل قادر است بر روزی رسانیدن بندگان، و با ! ای درویش

آن که قادر است، وعده کرده است که روزی بندگان بر من است، و بیقني بداند که خدای تعاىل وعدۀ خود خالف 
گـردد توکّـل چون اینها بیقني دانست و اعتماد بر کرم و فضل خدای کرد و دل وی آرام گرفت، و ازیـن نمـی .نکند

  .بنده تمام شد
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و یقـني در دل . یقني هر که تمامرت بود، توکّل وی درسترت بود. آیدتوکّل درست از یقني درست پیدا می! ای درویش
سـازد، اگـر در رسـاند و کـار بنـدگان مـیخدا روزی بندگان مـیچون دل آرام گرفت، . است، و توکّل کار دل است

ظاهر بنده کاری کند یا نکند و بکسی مشغول شود یا نشود، و مباشرت اسباب کند یا نکند، نقصانی در توکّل وی 
اگـر بنزدیـک طبیـب رود؛ بیقـني دانـد کـه . اگر بدر حاکمی رود، بیقني بداند که قاضی حاجت خدای است. نیاید

  .نده از خدای است، و مانند اینشفاء ب
باید که متوکّل را اعتماد بر مال، و اعتماد بر کسب و اعتماد بر اسباب نباشد، اعتمادش بر کرم و فضل ! ای درویش
  .خدا باشد

چون حقیقت توکّل را دانستی، اکنون بدان که کسانی که عیال دارنـد، اگـر کسـب کننـد و اگـر ذخـريه نهنـد، توکّـل 
ن ندارد، امّا باید که نفقۀ یکساله بیش ننهند، و کسب بر وجه حالل کنند و در معامله کم ندهند و زیاده ایشان را زیا

و کسانی که عیال ندارند، و مجرّداند، اگر ایشان را چنان. نستانند، و رحمت و شفقت در هیچ موضع فرو نگذارند
و پراکنده شود، و انتظار کشـند کـه کسـی چیـزی  اند که روزی چیزی خوردنی بایشان نرسد، و اندرون ایشان متفرق

خوردنی به پیش ایشان برد، باید که بکسب مشغول شوند و آن کسب توکّل ایشان را زیان ندارد، امّا بایـد کـه بقـدر 
و اگـر . ضرورت کسب کنندو ذخريه ننهند؛ هرچه در روز کسب کنند، در همان روز در راه رضای خدا صـرف کننـد

رسد، و اندرون ایشان متفرق و ن را اگر یک روز و اگر دو روز و اگر سه روز چیزی خوردنی نمیاند که ایشاچنان
کشند که کسی چیزی خوردنی بپیش ایشان برد، ایشان باید که ترک کسب کنند که شود و انتظار آن نمیپراکنده نمی

غـت و جمعیـت اسـت؛ بایـد کـه اند، کار ایشـان فرااهل صحبتایشان  .حیف باشد که ایشان بکسب مشغول شوند
و غنیمت داشت باقی عمر آن باشد، که دست از صحبت یکـدیگر ندارنـد و یکـدیگر . باقی عمر را بغنیمت دارند

را عزیز دارند و در برآوردن مراد یکدیگر کوشند، و بر یکدیگر تکبّر نکنند و در میان ایشان شیخی و مریـدی بایـد 
ن اسـت در نهایـت شـیخی و مریـدی نبـود، جملـه برابـر باشـند، و خـدمت شیخی و مریدی کـار مبتـدیا. که نباشد

یکدیگر کنند و منت بخود فرو گريند تا از آن صـحبت برخـورداری یابنـد و بـاقی عمـر را بغنیمـت داشـته باشـند و 
ن این زکوة فراغت و جمعیت را باید که این طایفه این بیچاره را بدعای خري یاد کنند، که این بیچاره همیشه خواها

  .بود و نیافت یا در وقت ما این طایفه نبودند، و یا بودند روی بمن ننمودند
  بیت

 در دهر وفا نبود هرگز
  

 یا بود به بخت ما کنون نیست 
  

هرچه خدا بایشان فرستد از خوردنی و پوشیدنی، چون بقدر ضرورت حظ خود . و این طایفه باید که ذخريه ننهند
  .را ایثار کنندرا بردارند، باید که باقی 

هر که علم و ارادت و قدرت خدا را ندید بر کّل کاینات، اعتماد وی بر اسباب است، و از اسباب در ! ای درویش
پس هر وقت که در اسباب خللی پیدا آید، وی غمناک و . تواند رسیدو بمسبب اسباب نمی. تواند گذشتنمی

علم و ارادت و قدرت خدا را محیط دید بر کل کائنات،  هر که. اندوهگني شود و متفرق و پراکنده خاطر گردد
اعتماد وی بر خدای است، نه بر اسباب، از جهت آن که وی اسباب را همچون مسبّبات عاجز، و بیچاره و مقهور 

کند، خدا میو مسخر خدا دید؛ و خدا را دانا بهمه چیز و توانا بر همه چیز دید، و بیقني دانست که هر چه می
پس اگر در اسباب خللی پیدا آید، وی غمناک و اندوهگني نشود، و متفرق . دهددهد، خدا میهرچه میکند؛ و 

  .و پراکنده خاطر نگردد
علم بی. صفت اوست» فعال لما یرید«. کندخواهد، میهرچه می. بیقني بدان که قادر مطلق اوست! ای درویش

. س حرکت نکند، و دل هیچکس هیچ نیندیشدو ارادت و قدرت وی برگی بر درخت نجنبد، و دست هیچک
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اندیشۀ دلها، و حرکت دستها و زبانها بعلم و ارادت و قدرت اوست، بلکه جنبش تمام موجودات بعلم و ارادت و 
خالق جمله اشیا  .بی علم و ارادت وقدرت او هیچ چیز در وجود نیاید، و هیچ چیز حرکت نکند. قدرت اوست

هرکه را . ست، محیی و ممیت اوست، ضارّ و نافع اوست، قابض و باسط اوستاوست، و محرّک جمله اشیا او
. »نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی حیوة الدنیا«: دهددهد، او میدهد؛ هر که را تنگی میدهد او میفراخی می

للت و ال وال هادي لمن اضاللهم المانع لما اعطیت والمعطی لما منعت «: اندمشایخ این دعا را بسیار خوانده
  .»و الراد لما قضیت وال ینفع ذالجدّ ملک الجّدمضل لمن هديت 

. چون دانستی که حال چنني است، بیش غم دنیا مخور و کار بخدا بگذار که کار ساز بندگان اوست! ای درویش
وردگاری کار بنده فرمان برداری است و کار خداوند پر. کندبنده باید که کار خود کند، که خداوند کار خود می

  .است
اند از جهت آن اند، بهرچه پیش آمده است، راضی و تسلیم بودهدانایان در دنیا هرگز چیزی نخواسته! ای درویش
عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خريلکم و عسی ان تحبّوا شیئاً «: اند که آدمی نداند که به آمد وی در چیستکه دانسته

پس تدبري و تصرّف خود، واردات و اختیار . خدای مصلحت کار بنده دانداند که و بیقني دانسته. »و هو شرّ لکم
  .»فوض امری اىل اللّه انّ اللّه بصري بالعبادا و«. انداند و کار بخدای بگذاشتهخود از میان برداشته

  در بیان محبت خدا
آن اسـت کـه دوسـتی و غایت کمال بنـده . بدان که محبّت خدای تعاىل مقامی بلند است، و نهایت مقامات است

و اگـر همگـی دل را فـرو نگـريد، بـاری چنـان . خدای تعاىل بر دل وی غالب شود، و همگی دل وی را فرو گـريد
و لـذت و راحـت در . باشد که دوستی خدای غالب تر بود از دوستی چیزهـا دیگـر کـه نجـات بنـده در ایـن اسـت

 -رسـول. زیاده بود؛ و هر که را هیچ نباشد، هـیچ نبـودآخرت بر قدر دوستی خدا خواهد بود؛ هر که را زیاده باشد، 
هیچ کسی درست نیست تا آن گاه که خدای را و رسول خـدای را از همـه چیزهـا که ایمان فرماید می -علیه السالم

فرمـود کـه دوسـتی خـدای و دوسـتی -سؤال کردنـد کـه ایمـان چیسـت؟  -علیه السالم -و از رسول. تر نگريددوست
ک و حـب «: کردهمیشه این دعا می -علیه السالم -سولو ر. رسول خدای ک وحـب مـن یحبـّ اللهـم ارزقتـی حبـّ

  .»عمل یقربنی اىل حبّک
هر که را معرفت خدای تعاىل باشد، البتـه او . آیدمحبّت خدای تعاىل از معرفت خدای تعاىل پیدا می! ای درویش

اگـر معرفـت بکمـال بـود، . خدای تعـاىل باشـد را محبّت خدای تعاىل بود؛ و محبّت خدای تعاىل بر قدر معرفت
  .محبّت هم بکمال باشد؛ و چون محبّت بکمال باشد، لذت و راحت در آخرت هم بکمال باشد

اگـر معرفـت خـدای تمـام . معرفت خدای تعاىل اصل است، و بنـای چنـدین مقامـات بـر وی اسـت! ای درویش
که باقی مقامات جمله حاصل شـد؛ و شـک نیسـت حاصل شد، باقی مقامات که بنا بر وی است، آسان گشت؛ بل

چـون . که این چنني است، از جهت آن که سالک چون یک قـدم در معرفـت نهـاد در هـر مقـامی یـک قـدم نهـاد
بایـد در معرفت می .و این سخن بغایت خوب است. مقامات که بنا بر وی است تمام شدمعرفت تمام شد، جملۀ 

. خالق، که اخالق از معرفت پیدا نیاید، کسب اخالق بطریقی دیگر اسـتکوشید، که باقی خود حاصل شود اال ا
بسـیار کـس را باشـد کـه معـارف باشـد و اخـالق . اند، اخالق عالمی است و معارف عـالمی اسـتهریک عالمی

  .هر که را دو بود، او بکمال باشد. نباشد، و بسیار کس را بود که اخالق بود و معرفت نبود
  .از مقصود باز نمانیم، غرض ما بیان محبّت حق تعاىل بودتا سخن دراز نشود و 

و تـا بنـده . تا دوستی خدای تعاىل همگی دل بنده را فرو نگريد، بنده یک جهت و یک قبله نگـردد! ای درویش
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  .یک جهت و یک قبله نشود، حاضر نگردد و با خدای نتواند بود
تا دوسـتی خـدای همگـی دل . باشد، تا کمال بنده بود باید که با خدایخدای با بنده است، بنده می! ای درویش

و چون بنده با خدا باشد، اگر نماز گذارد، بحضور گذارد و اگـر تسـبیح . بنده را فرو نگريد، بنده با خدا نتواند بود
بـا خـدای بـودن هرنهـای بسـیار دارد، و بـی خـدای بـودن . گوید، بحضور گوید و اگر صدقه دهد باخالص دهـد

جـان را قـدری جان و صورت بـیو هر طاعتی که نه بحضور بود، آن طاعت صورتی باشد بی. ر داردعیبهای بسیا
ئی بحضور کـرد، کـار خـود هرکه در مدت عمر سجده. »ال صلوة اال بحضور القلب«: کار حضور دل دارد. نباشد

طریـق بدسـت آوردن  .حضـور کـرد، هـیچ کـار نکـردتمام کرد و هر که در مدّت عمر هر روز هزار رکعـت نمـاز بـی
چنان که معرفت اصل چندین مقامـات اسـت، محبّـت خـدای . حضور هیچ طریقی دیگر نیست اال دوستی خدای

  .تعاىل اصل چندین مقامات است
  .والحمدللّه رب العالمني. این سه رساله را در اصفهان جمع کردم ونوشتم! ای درویش
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  عالم جربوت و عالم ملکوت و عالم ملک در بیاندر بیان مبداء اوّل و  رسالۀ یازدهم گریدتقریر 
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

لوة و السّـالم علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و  ني، و الصـّ الحمدللّه ربّ العـالمني و العاقبـة للمتقـّ
 !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن  -کثّـرهم اللّـه -که جماعت درویشان -د النسفیچنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محّماما بعد، 
ئـی باید که در بیان مبداء اوّل، و عالم جربوت و عالم ملکوت و عـالم ملـک رسـالهمی بیچاره درخواست کردند که

: درخواست ایشان را اجابت کردم و از خداوند تعاىل مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد. جمع کنید
  .»علی مایشاء قدیر و باالجابة جدیرانّه «

قاعده و قانون سخنان جلد اوّل دیگر بود، و قاعده و قانون سـخنان ایـن جلـد دوّم دیگـر اسـت، هـر ! ای درویش
بایـد باید شنود و بچشم دیگـر مـیسخنان این جلد دوّم از گوش دیگر می. اند، و دور از یکدیگراندیک از طوری

م هنوز پیدا نیامده است، نباید شنود و نباید خواند و سالکان این دعا بسیار خواندهو اگر آن گوش و آن چش. دید
  .»اللّهم متعنا باسماعنا و اسماع اسماعنا و ابصارنا و ابصار ابصارنا و قلوب قلوبنا«: اند

  در بیان مبداء اوّل و در بیان عالم
اگـر او را اوّل . شـد، یـا او را اوّل باشـد، یـا نباشـدکه موجود از دو حـال خـاىل نبا -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

و واجـب الوجـود را مبـداء . نباشد، آن موجود واجب الوجود است و اگر باشد، آن موجود ممکـن الوجـود اسـت
اوّل گویند و خدای عالم خوانند؛ و ممکن الوجود را عالم خدای گویند و کتاب خدای خوانند و عالم در قسـمت 

ست، عالم عدم و عالم وجود، باز عالم وجود در قسمت اوّل بر دو قسم است، عالم ملک و عالم اوّل بر دو قسم ا
تـر دانم که تمام فهم نکـردی، روشـنامّا چنني می. و این سخن بغایت ظاهر است و دوری حفافی نیست. ملکوت

  .ازین بگویم

  در بیان وجود و عدم و ممکنات
م سه قسم است، و ازین سه قسم بريون نیست یا واجب است، یا ممتنع یا بدان که معلوم اهل علم و مفهوم اهل فه

و ممتنـع معـدومی . واجب موجودی است که عدم بروی روا نیست؛ پس واجب همیشه بود و همیشۀ باشد. ممکن
رواست  و ممکن چیزی است که عدم بر وي. شداست که وجود بروی روا نیست؛ پس ممتنع هرگز نبود و هرگز نبا

  . بر وی رواست؛ پس ممکن شاید که معدوم باشد و شاید که موجود بود و وجود
توانند بود، و در عـالم عالم وجود، در عالم عدم میممکنات دو عالم دارند، یکی عالم عدم و یکی ! ای درویش
را  توانند بود، و عالم عدم عالمی بغایت بزرگ و فـراخ اسـت، و در وی خلقـان بسـیاراند، و آن خلقـانوجود می

فرماید که خدا را زمینی دیگر هست بغري ازین زمـني می -ایم خرب نیست و رسول علیه السالمازین عالم که ما در آن
است، و در آن زمني خلقـان بسـیاراند، و آن خلقـان را خـرب نیسـت کـه بغـري از زمـني  دفيکه ما درآنیم و آن زمني س

انـد، و آن خلقـان را خـرب ه دریـن زمـني آدم و ابلـیس بـودهایشان زمینی دیگر هست، و آن خلقان را خرب نیسـت کـ
  .نیست که کسی عصیان خدای تعاىل تواند کرد

آن زمني زمني عدم است، و آن خلقان ممکنات. انددانی که آن زمني کدام است و آن خلقان کداممی! ای درویش
لم جمله بیکبار در عـالم عـدم بـالقوّة اند و حقیقت این سخن آن است که جواهر و اعراض عااند که در عالم عدم

اند ایشان. گویندموجوداند بطریق کلّی آن جواهر و اعراض را که در عالم عدم موجوداند بطریق کلّی ممکنات می



 ۱۳۵

و اگـر . انـداند که حقایق موجـوداتاند، و ایشاناند که غري وجود و غريعدماند و ایشانکه قابل وجود و قابل عدم
  .لقوّة در عالم نبودندی، این موجودات بالفعل در عالم وجود نبودندیآن موجودات با

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که عالم در قسمت اوّل بر دو قسم است، عالم عدم و عالم وجود، در 
ر دو قسـم باز عالم وجود در قسـمت اوّل بـ. انداند و در عالم وجود موجودات بالفعلعالم عدم موجودات بالقوّة

انـد و در عـالم معقـول موجـودات و در عالم محسوس، موجودات محسـوس. است، عالم محسوس و عالم معقول
گوینـد و موجـودات پـس موجـودات محسـوس را عـالم ملـک مـی. موجودات عالم بیش ازین نیسـتند. اندمعقول

دانـم کـه تمـام فهـم چنـني مـی. نـدخوانگویند؛ و موجودات بالقوّة را عالم جربوت مـیمعقول را عالم ملکوت می
  .تر ازین بگویمنکردی، روشن

  در بیان اسماء عالم جربوت و عالم ملکوت و عالم ملک
عالم عدم، : انداند باضافات و اعتبارات باسامی مختلفه ذکر کردهبدان که آن موجودات بالقوّة را که در عالم عدم

عالم کلیّات و عالم استعداد و عالم فطرت و عالم قوّت و عالم و عالم ممکنات و عالم ماهیّات، و عالم حقایق و 
اند، و مراد ازین جمله همـني یـک عـالم بـیش نیسـت، و ایـن عـالم قـوّت اجمال و عالم جربوت و مانند این گفته

اند، هم باضافات و اعتبـارات باسـامی و این دو عالم را که موجودات محسوس و موجودات معقول دروی. است
عالم محسوس و عالم معقول و عالم ملک و عالم ملکوت و عالم خلـق و عـالم امـر و عـالم : اندذکر کردهمختلفه 

و مراد . اندشهادت و عالم غیب و عالم ظلمانی و عالم نورانی، و عالم جسمانی و عالم روحانی و مانند این گفته
  .ستازین جمله همني دو عالم بیش نیست و آن عالم محسوس و عالم منقول ا

نه چنان است که عالم دیگـر اسـت و موجـودات دیگـر، یعنـی چنـان اسـت کـه عـالم ظـرف اسـت و ! ای درویش
سخن دراز شد و از مقصود . اند، بغري موجودات چیزی دیگر نیستموجودات مظروف، بلکه موجودات عني عالم

وجودات معقـول را عـالم ملکـوت گویند و مباز ماندیم؛ غرض ما آن بود که موجودات بالقوّة را عالم جربوت می
  .گویندگویند و موجودات محسوس را عالم ملک میمی

  در بیان جوهر اوّل و در بیان پیدا آمدن مفردات و مرکبات
انـد و انـد و جملـه معلـوم خـدایاند، جمله شیءاند و معدومات ممکنبدان که موجودات بالقوّة که در عالم عدم

و این اشیاء هرگز از حال خود نگشتند و . »بلی«بربّکم و از ایشان جواب آمد که الست «باین اشیا خطاب آمد که 
  .»فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرة اللّه التی فطر الناس علیها التبدیل لخلق اللّه ذلک الدین القیم«نخواهند گشت 
یکبـار معـدوم شـوند و اگر موجودات جملـه ب. از بودن و نابودن موجودات آن اشیا را تفاوتی نیست! ای درویش

اگر همچون این عالم هزار دیگر موجود گردند، آن اشیاء زیادت و کـم نشـوند، و در آن اشـیاء تبـدیل و تغیـري پیـدا 
اند و کلّیات هرگز از حال خود نگردند و از بودن و نـابودن جزویـات و نیاید از جهت آن که آن اشیاء جمله کلّیات

  .ت زیادت و کم نشوند و تغیري و تبدیل در کلّیات پیدا نیایداز بسیاری و اندکی جزویات، کلّیا
تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، بدان که خدای تعاىل فاعل مطلق اسـت و عـالم جـربوت قابـل مطلـق 

خدای تعاىل که فاعل مطلق است، ازین عالم جربوت که قابل مطلق است بیک جوهر امـر کـرد کـه موجـود . است
ر در یک طرفة العني موجود شـد و از عـالم قـوّت بعـالم فعـل آمـد، و از عـالم اجمـال بعـالم تفصـیل آن جوه! شو

و آن جوهر را جوهر اوّل گویند؛ و بزرگواری جوهر اوّل را جز خدای » و ما امرنا الّا واحدة کلمح بالبصر«: رسید
یف است، و بغایـت دانـا و مقـرّب تعاىل کسی دیگر نداند، از جهت آن که جوهر اوّل جوهری بغایت لطیف و شر
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و هرگز یک طرفة العني از آن حضرت غافـل همیشه در اشتیاق خدای است . است و بغایت حاضر و مشتاق است
واسطۀ غري پیـدا آمـده نشد و نشود و از آن درگاه غایب نگشت و نگردد و بزرگواری جوهر اوّل از آن است که بی

در یک طرفة العـني بنوشـت تـا مفـردات عـالم ! که مفردات عالم بنویس آن گاه باین جوهر اوّل خطاب آمد .است
انّمـا امـره اذا اراد شـیئاً «: موجود گشتند و ازعالم قوّت بعالم فعل آمدند، و از عالم اجمال بعالم تفصیل رسـیدند

ل جــوهر اوّ. و مفـردات عـالم عقـول و نفـوس و طبـایع و افـالک و انجـم و عناصـراند» ان یقـول لـه کـن فیکـون
آنگـاه بـاین  .»جـّف القلـم بمـاهو کـائن«ازیـن معنـی خـربداد کـه . مفردات عالم بنوشت کار جوهر اوّل تمـام شـد

شـوند و از نویسند تا مرکّبـات موجـود شـدند و مـیمفردات خطاب آمد که مرکّبات عالم را بنویسید، بنوشتند و می
ایــن اســت تمــامی . انــدو نباتــات و حیوانــات آینــد و مرکّبــات عــالم معــادنعــالم قــوّت بعــالم فعــل آمدنــد و مــی

عبـارت » ن و القلم و مـا یسـطرون«عالم بیش ازین نیستند  .موجودات، و این است بیان عالم عدم و عالم وجود
عبارت » مایسطرون«عبارت از جوهر اوّل است، و جوهر اوّل قلم خدای است، » والقلم«از عالم جربوت است، 

اند و کـار ایشـان ایـن اسـت کـه و نویسندگان دایم در کتابت. اندات عالم نویسندگاناز مفردات عالم است و مفرد
اند، و کلمات او هرگز بنهایت نرسیده است و نرسد با آن نویسند و مرکبات کلمات رب العالمنيهمیشه مرکبات می

بل ان تنفد کلمات ربّی و لو جئنـا قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربّی لنفد البحر ق«. که نهاید ندارد، مکرّر نیستند
  .»بمثله مدداً
گویند که اوّل زمني موجود شد، آن گاه آسمانها و سـتارگان، یعنـی عناصـر و طبـایع موجـود بعضی می! ای درویش

گویند که اوّل افـالک و انجـم موجـود شـدند، آنگـاه افلـک و انجـم و و بعضی می. گشتند، آنگاه افالک و انجم
  .افالک و انجم و عناصر و طبایع جمله بیکبار برابر موجود گشتند گویند کهبعضی می

چون ایـن مقـدمات معلـوم کـردی، اکنـون بـدان کـه عـالم ملـک عـالم محسوسـات اسـت، و عـالم ملکـوت عـالم 
و خدای عالم احد حقیقـی . معقوالت است، و عالم جربوت عالم ممکنات است، و مبداء اوّل خدای عالم است

  .در ذات وی بهیچ نوع کثرت نیست مجرّد است، و وحدت صرف است است از جهت آن که

  در بیان کارکنان خدای
الیعصون اللّـه مـا امـرهم و «کنند که در عالم کارکنان هستند، و بفرمان خدا کار میهیچ شک نیست ! ای درویش

گویند و این طبایع می خوانند، و بعضی عقول و نفوس وو این کارکنان را بعضی مالئکه می. »یفعلون ما یؤمرون
خواننـد، مـیآن قوم که مالئکه می. گویندهر قومی اصطالحی دارند و باصطالح خود سخن می. اصطالح است

و آن قوم که عقـول و نفـوس و طبـایع گویند که عالم مالئکه عالم ملکوت است، و عالم اجسام عالم ملک است؛ 
و مـراد . انـداند، و افالک و انجم و طبایع عالم ملکم ملکوتگویند که عقول و نفوس و طبایع عالگویند، میمی

  .هر دو طایفه یکی است و این سخن مشکل نیست، ظاهر است
هیچ شک نیست که عالم اجسام جانی دارد، و فعل اجسام و نشو و نمای اجسـام و حـسّ و حرکـت ! ای درویش

و فعل و نشو و نمـا و حـسّ و حرکـت مراتـب  اجسام ازان جان است و اگر آن جان نبودی، اجسام مرده بودندی،
گویند که جوهر اوّل بامر خدا موجودشد، و طایفۀ دیگـر و دیگر طایفه می. پس عالم ملکوت را مراتب باشد. دارد
اگـر بانصـاف تجریـر مبحـث کننـد، . و این هم اصطالح اسـت. گویند که جوهر اوّل از ذات خداوند صادر شدمی

  .مله یکی استبیقني بدانند که مقصود ج
این همه ظللها و اختالف که پیدا آمد از نادان پیدا آمد، که مبتدیان ندانستند که مقصـود جملـه یکـی ! ای درویش

الجرم مذاهب مختلفه پیدا آمد و خلق سرگردان شدند، و از آن جهت ندانستند که مبتـدیان از لفـظ بمعنـی : است



 ۱۳۷

آینـد، الجـرم الفـاظ مختلفـه ود و منتهیـان از معنـی بلفـظ مـیشـروند؛ الجرم الفاظ مختلفه حجاب ایشان میمی
  .هر که از لفظ بمعنی رود، همیشه وی و قوم وی سرگردان باشند. شوندحجاب ایشان نمی

  در بیان عالم علوی و عالم سفلی
 چون عالم جربوت را و عالم ملکوت را و عالم ملک را دانسـتی، اکنـون بـدان کـه عقـول ونفـوس کـه کرّوبیـان و

انـد، و طبـایع و عناصـر عـالم عـالم علـوی. انداند و افالک و انجم که عرش و کرسی آسمانها و ستارگانروحانیان
چون عالم علوی و عالم سفلی را هم دانستی، اکنون بدان که افـراد عـالم علـوی هـر یکـی صـورتی کـه  .اندسفلی

اند و ایشان را از دارند، دائم بکار خود مشغول هر یکی کاری که. گريندکنند، و صورتی دیگر نمیدارند رها نمی
علم و عمل ایشان هرگز زیاده و کم نشـود . آن کار هرگز خستگی و ماللت نیست، در کار ایشان تغیري وتبدیل نیست

علم و عمل ایشان با ذات ایشان همراه است، و کمال ایشان مقارن ذات . اندو ایشان علم و عمل از کسی نیاموخته
ک الیسـتکربون بمـن «: گوینـدو باین سبب عالم علوی را عـالم بقـا و ثبـات مـی. ستایشان ا انّ الـذین عنـد ربـّ

کننـد و صـورتی دیگـر و افراد عالم سفلی هر یکی صورتی که دارند، رهـا مـی» .عبادته و یسبّحونه و له یسجدون
و خـاک و آب  .گـرددتش میشود؛ و خاک آب و آب هوا و هواآآتش هوا، و هوا آب و آب خاک می. گريندمی

و باین سبب عالم سفلی را . گرددگردند و هر یک باصل خود باز میشوند و باز مفرد میو آتش و هوا مرکّب می
  .گویندعالم کون و فساد می

شوند، اعراضی که در ایشان بالقوّه موجوداند، در مرکّب بالفعل موجود مـیمفردات چون مرکّب می! ای درویش
کنند وباز مرکّبات چـون رسند و خود را جلوه میآیند و از عالم اجمال بعالم تفصیل میزقوّت بفعل میگردند و ا

گردند همان اعراض که در ایشان بالوقّت موجـود بودنـد، همچنـان شوندو هر یک باصل خود باز میمفردات می
ازین وجهه که هستند، هرگـز زیـاده و پس جواهر و اعراض عالم . در ایشان بالقوّه موجوداند، بی زیادت و نقصان

  .تر ازین بگویمدانم که تمام فهم نکردی روشنکم نشدند و هرگزمتغري نشوند، چنني می

  در بیان خزاین خدای
بدان که چـون مفـردات عـالم موجـود گشـتند، و از قـوّت بفعـل آمدنـد و از عـالم اجمـال بعـالم تفصـیل رسـیدند، 

داشـتند ند، با مفردات از قوّت بفعل آمدند، امّا اعراضی که بمرکّبات تعلّق میداشتاعراضی که بمفردات تعلّق می
ب مـی. در مفردات بالقوّة بماندند و از قوّت بفعل نیامدند شـوند، آن اعـراض کـه در مفـردات چون مفردات مرکـّ
اجمال بعالم تفصیل میآیند و از عالم گردند و از قوّت بفعل میبالقوّة موجوداند، در مرکّبات بالفعل موجود می

بقـا یابـد و  و اگـر .رسند واگر آن مرکّب بقا یابند و تربیت و پرورش چنان که شرط است بیابد، بکمال خود رسـد
افلـح مـن زکیهـا و قـد خـاب قد «: آفتی بوی برسد، یا تربیت و پرورش چنان که شرط است نیابد، ناقص باز گردد

گردنـد، همـان اعـراض کـه در باصـل خـود بـاز مـیشوند و هـر یـک یو باز چون مرکّبات مفردات م. »من دسّیها
پـس هـر چیـز کـه در . زیادت و نقصـانمفردات بالقوّت موجود بودند، همچنان در ایشان بالقوّة موجود بودند، بی

، آیـدشود بلکه هر حال که در عالم سفلی پیـدا مـیآید، و هر حال که در مرکّبات ظاهر میمرکّبات بتدریج پیدا می
  .آن جمله در مفردات بالقوّه موجوداند بطریق کلّی

و هـر . »وللّه خزاین السموات و االرض«: اندمفردات عالم علوی و عالم سفلی جمله خزاین خدای! ای درویش
شودو خزینۀ وجود و خزینۀ حیوة و خزینۀ رزق ها چیزی کم نمیبخشند، ازین خزینهها مرکّبات میچند ازین خزینه

عقل و خزینۀ علم و خزینۀ خلق و خزینۀ قدرت و خزینۀ سعادت و خزینۀ دولت و خزینـۀ فراغـت و ماننـد و خزینۀ 
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  .ها بسیار دارداین خزینه
بخشد، هیچ کم نمـیشنودی که خدای تعاىل خزاین بسیار دارد، و هر چند ازان خزاین میچندین گاه است که می

  .شودنمیدانستی که آن خزاین چیست و چرا کم شود و نمی
انـد، هـر انـد جملـه خـزاینکلّیات که در عالم عـدم. در عالم عدم خدای را چندین هزار خزاین است! ای درویش
انـد، و هـوا و آتـش در مفـردات آب و خـاک خـزاین. انـددر عالم وجود چندین هزار خزاین. ئی استکلّی خزینه

ئی است، هـر نبـاتی ند و در مرکّبات هر معدنی خزینهااند، عقول و نفوس خزایناند؛ افالک و انجم خزاینخزاین
وان مـن «. ئـی اسـتئی است و هر انسانی خزینـهئی است، و هر حیوانی خزینهئی است و هر درختی خزینهخزینه

بخشد، ازین خزاین هـیچ کـم نمـیو هر چند که ازین خزاین می. »شیء اال عندنا خزائنه و ما ننزّله اال بقدر معلوم
  .شود
ئی است؛ و از هر خزینـه چنـدین هـزار خزینـۀ ئی است؛ و هر تخم درختی خزینههر تخم نباتی خزینه! درویش ای

آید، عجایب کارستانی است ملک خدا، و با عظیمت جائی اسـت حضـرت او، و پرحکمـت حـاىل دیگر پیدا می
  .است حکم او
هـر کـه را . از برای این اسـت» شیاء کماهیارنا اال« که -علیه السالم -علم این است، و دعای رسول! ای درویش

این در برگشادند و اسرار ملک و ملکوت و جربوت بـر وی آشـکارا گردانیدنـد، و او را از مقربـان حضـرت خـود 
و کذلک نری ابراهیم ملکوت السـموات «کردند، و در حرم خود راه دادند و از عالم ایمان بعالم ایقان رسانیدند 

  .»موقننيو االرض و لیکون من ال

  در بیان عالم صغري
کنند، باید که نمودار آن در عالم صغري باشد، تا آن سخن راست بـوده از بدان که هر چیز که در عالم کبري اثبات می

جهت آن که عالم صغري نسخه و نمودار عالم کبري است، و هر چیز که در عـالم کبـري هسـت در عـالم صـغري نمـودار 
  .این هست

معلوم کردی، اکنون بدان که نطفۀ آدمی نمودار عالم جربوت است، از جهت آن که هر چیز کـه چون این مقدّمات 
تفصـیل رسـید، آن جملـه در نطفـۀ وی بـالقوّة در آدمی موجود گشت و از قوّت بفعل آمد و ازعالم اجمـال بعـالم 

و جسـم و روح . وّل اسـتو طبیعت که در نطفه پیدا آمد نمودار جـوهر ا. موجود بودند، و پوشیده و مجمل بودند
  .آدمی نمودار عالم ملک و عالم ملکوت است

نطفۀ آدمی عالم جربوت عالم صغري است، و طبیعت آدمی جوهر اوّل عـالم صـغري اسـت، و جسـم و ! ای درویش
هر چیز که در نطفۀ آدمی بالقوّة موجود بودند، و پوشـیده . روح آدمی عالم ملک و عالم ملکوت عالم صغري است

ل بودند، آن جمله در جسم و روح آدمی بالفعل موجود گشـتند و از قـوّت بفعـل آمدنـد و از عـالم اجمـال و مجم
اوّل چیزی که در نطفه موجود گشت و از قوّت بفعل آمد، و از عالم اجمـال بعـالم تفصـیل . بعالم تفصیل رسیدند
  .آن جوهر طبیعت است گویند و نامو آن جوهر را جوهر اوّل عالم صغري می. رسید، یک جوهر بود

چون دانستی که اوّل چیزی که در نطفه پیدا آمد، طبیعت بود، ازین جهت طبیعـت را جـوهر اوّل عـالم صـغري مـی
بنوشت تا نطفـه چهـار طبقـه شـد؛ ! گویند، اکنون بدان که باین طبیعت خطاب آمد که مفردات عالم صغري بنویس

آن گـاه . وّت بفعل آمدند و از عالم اجمال بعالم تفصیل رسـیدندسودا و بلغم و خون و صفرا موجود گشتند و از ق
آن گاه ازین مفردات تا تمامت اعضای بريونـی . بنوشتند! باین مفردات خطاب آمد که مرکّبات عالم صغري بنویس

چـون اعضـای . و اندرونی آدمی موجود گشتند، و از قوت بفعل آمدنـد و از عـالم اجمـال بعـالم تفصـیل رسـیدند
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داشـتند، بـا اعضـا از قـوّت بفعـل نی و بريونی آدمی موجود گشتند، اعراضـی کـه باعضـای آدمـی تعلـق مـیاندرو
داشتند، در اعضا بالقوّة بماندند و از قـوّت آمدند، اما اعراضی که بکمال آدمی و بتحصیل دنیا و آخرت تعلّق می

اعراض که در مفـردات بـالقوّة موجـود  چون مفردات مرکّب شدند و اعضای آدمی پیدا آمدند، آن .بفعل نیامدند
اگر این فرزند که موجود گشت، بقا یابد و تربیـت . بودند، در مرکّبات بالفعل موجود گشتند و از قوت بفعل آمدند

و تمامت اعراض کـه در وی بـالقوّة موجـود بـود، بالفعـل . و پرورش چنان که شرط است بیابد، بکمال خود رسد
: د و آفتی بوی رسد، یا تربیت و پـرورش چنـان کـه شـرط اسـت نیابـد، نـاقص بـاز گـرددموجود نشوند، و بقا نیابن

و چون آن آدمی بسعی و کوشش مشغول شود و بخدمت استادان و نصیحت دانایـان بـاز » .کما تعیشون تموتون«
  .گردد، و بفرمان ایشان کار کند، آن اعراض از قوّت بفعل آیند

ئـی این بسیار است، هر عضوی از اعضای آدمی اندرونی و بريونـی خزینـهدر باطن و ظاهر آدمی خز! ای درویش
و این چندین حرفتها و صـنعتها . شودکند، ازاین خزاین هیچ کم نمیاست، و آدمی هر چند از آن خزاین خرج می

این و عمارتهای خوب که در عالم است، و این چندین علمها و معرفتها و حکمتها که در عالم است، جمله از خـز
ایـن چنـدین خـزاین . »الناس معادن کمعادن الذهب و الفضة«: فرماید کهمی -علیه السالم -آدمیان است و رسول

سدون الناس علی ما اتیهم اللّه من فضـله حام ی«برند اند، و بخزاین دیگران حسد میرا بعضی معطل فرو گذاشته
  !تا سخن دراز نشود واز مقصود باز نمانیم. »فقد اتینا

ل! درویش ای . انـدعالم جربوت عالم کبري کتاب مجمل است، و عالم ملک و عالم ملکوت عالم کبري کتـاب مفصـّ
ل . انـدعالم جربوت عالم صغري هم کتاب مجمل است و عالم ملک و عالم ملکوت عـالم صـغري هـم کتـاب مفصـّ

. اقرأ باسم ربّک الذی خلـق. ن الرحیمبسم اللّه الرحم«: آمد این سوره بود -علیه السالم -ئی که بمحمّداوّل سوره
یعنی اوّل کتاب وجود خود را بشناس، آن گاه موجد خود را بشناس، » اقرأ و ربّک االکرم. خلق االنسان من علق

آن گاه ازین کتاب خود آن کتاب بزرگ را معلوم کن که این نسخه و نمودار آن است؛ یعنی خود را بشناس تا همه 
خواهم که هر چند می. بدان تا مرا بدانی، افعال خود را معلوم کن تا افعال مرا معلوم کنی چیز را بشناسی، خود را

  .شودسخن دراز نشود، بی اختیار من دراز می
اقـوال نیـک و . اگر نطفۀ آدمی را تخم گوئی، و جسم و روح آدمـی را درخـت گـوئی، راسـت باشـد! ای درویش

اگر میوه اینها است که گفته شد، شـجرۀ طیّبـه . این درخت است افعال نیک و اخالق نیک و معارف راست میوۀ
در » اولئـک هـم شـرّ الربیـة«و » اولئک هم خري الربیة«. است؛ و اگر میوه اضداد اینها است، شجرۀ خبیثه است

اگر اقوال نیک و افعال نیک و معارف میوۀ این درخت گـوئی، راسـت بـود؛ و . حق این هر دو طایفه آمده است
  .»الولد سرّابیه«: -علیه السالم -ازینجا فرمود رسول. زندان این پدر و مادر گوئی هم راست بوداگر فر

  در بیان نزول و عروج و در بیان رسیدن بکمال
بایسـت کـه نمودار جوهر اوّل عـالم کبـري اسـت، مـیاگر کسی سؤال کند که اگر جوهر اوّل عالم صغري ! ای درویش

آن که جوهر اوّل عالم کبـري بغایـت شـریف و لطیـف اسـت، و بغایـت دانـا و  همچون وی بودی و نیست از جهت
  .مقرّب است، و بغایت حاضر و مشتاق است؛ و جوهر اوّل عالم صغري نه چنني است

شک نیست که جوهر اوّل عـالم صـغري نمـودار جـوهر اوّل عـالم کبـري اسـت، امـا جـوهر اوّل ! ای درویش. جواب
پس آن در غایت قرب باشـد، و ایـن در غایـت بعـد . عالم صغري مبداء عروج است مبداء نزول است و جوهر اوّل

بود؛ و آن در غایت شرف باشد و این در غایت خساست بود؛ از جهـت آن کـه در نـزول اوّل شـریفرت باشـد، و در 
هـر چنـد کـه گردند، و در عروج شوند خسیسرت میعروج آخر شریفرت بود، و در نزول هر چند که از مبداء دورتر می
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تفاوت از اینجا پیدا آمد، و دیگر آن که هر چیز که نمودار چیزی باشد،  .گردندشوند، شریفرت میاز مبداء دورتر می
پس تفاوت باید که باشد تا . اگر چنني بود، خود آن چیز باشد. الزم نباشد که من کّل الوجوه همچون آن چیز باشد

ند و گوید که چون بازگشت باز بوی خواهد بـود، ایـن نـزول و عـروج را و اگر کسی دیگر سؤال ک .نمودار وی بود
از خدای سؤال کرد و گفت کـه خداونـدا خلـق را چـرا  -علیه السالم -آرند که داود پیغمربفایده چیست، جواب می

 و اگر این عبـارت. خواستم که ظاهر شومآفریدی؟ خدای تعاىل جواب داد و فرمود که من گنجی بودم مخفی می
  .بعبارتی دیگر فروتر ازین بگویم. کنی که بغایت بلند استرا و این جواب را فهم نمی

  .اندافراد موجودات جمله مملو از عشق. کندعشق است که اینها می! ای درویش
  رباعی

 گر عشق نبودی و غم عشق نبودی
  ور باد نبودی و سر زلف ربودی

  

  چندین سخن نغز که گفتی که شنودی 
  وق بعاشق که نمودیرخسارۀ معش

  
  .کنی که بلند است، بعبارتی فروتر دیگر بگویمو اگر این عبارت را فهم نمی

این همه از جهت آن است که تا آدمی بکمال خود رسد، و با غنیمت بسیار بحضرت پروردگار خود ! ای درویش
می بطلب کمال آمده است و و در جوار حضرت ذوالجالل ابداآلباد در لذّت و راحت باشد و روح آد. باز گردد

کمال آدمی آن است که علم و طهارت و حضور و اشتیاق حاصل کند، یعنی از ماسوی اللّه روی بگرداند، و روی 
برپوردگار خود آورد، و خود را و پروردگار خود را شناسد، و مشتاق پروردگار خود و مالزم درگاه وی گردد و در 

وس عالم علوی بگذرد تا بجوهر اوّل تواند رسید و دایره را تمام تواند کرد علم و طهارت و اشتیاق از عقول و نف
  .که دایره تا باوّل خود نرسد، تمام نشود

  در بیان گشنت خلیفۀ خدای
هر که دایره تمام کرد، عالم صغري را تمام کرد، و بنهایت مقامات انسانی رسید و انسـان کامـل شـد و ! ای درویش

اکنون کار وی آن باشـد کـه دیگـران را تمـام . م کرد، در عالم کبري نایب و خلیفه خدا گشتهر که عالم صغري را تما
کندو هر که عالم صغري را تمام نکرده باشد، در عالم کبري نایب و خلیفۀ خدا نتواند بود، هر چند سعی بسیار کند تا 

از جهت آن که کسی که خـود را تمـام و این سخن بغایت بر اصل است، . درین عالم پیشوا گردد، او را میسّر نشود
نکرده است، دیگران را چگونـه تمـام کنـد؟ و اگـر کسـی خـود را راسـت نکـرده اسـت، دیگـران را چـون راسـت 

خواستم که درین رساله بیان ذات و صفات مبـدأ اوّل و بیـان عـالم جـربوت و عـالم ملکـوت و عـالم گرداند؟ می
  .آید تمام کنم و الحمد اللّه ربّ العالمنيه درین رساله که میملک را تمام کنم، و نتوانستم کرد، باشد ک

  تمام شد رسالۀ اول از جلد دوم
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  عالم جربوت و عالم ملکوت و عالم ملک در بیان مبداء اول و در بیانرسالۀ دوازدهم  گر ازیدتقریر 
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

لو ني، و الصـّ ة و السّـالم علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و الحمدللّه ربّ العـالمني و العاقبـة للمتقـّ
 !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

که ملک عالم شهادت است، و ملکوت عالم غیـب اسـت، و جـربوت عـالم غیـب  -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان
  .غیب است و خدای تعاىل غیب غیب غیب است

و عالم قـوّت بـاالی عـالم ملـک و عـالم . ، عالم قوّت استعالم جربوت، که عالم غیب غیب است! ای درویش
اند و در عالم جـربوت موجـودات ملکوت است، از جهت آن که در عالم ملک و عالم ملکوت موجودات بالفعل

و دیگر آن . اوّل صالحیّت باشد، آن گاه خاصیّت. اند، و موجودات بالقوّة مقدّم باشند بر موجودات بالفعلبالقوّة
  .دات بالقوّة اوّل ندارند، و موجودات بالفعل اوّل دارندکه موجو

آن جواهر و اعـراض . جواهر و اعراض عالم جمله بیکبار در عالم عدم بالقوّة موجوداند بطریق کلّی! ای درویش
گوینـد و آن موجـودات بـالقوّة را که در عالم عدم بالقوّة موجوداند بطریق کلّی، ماهیّات و ممکنـات و کلّیـات مـی

معـدوم ممکـن . معدوم ممکن دیگر است، و معـدوم ممتنـع دیگـر اسـت. اندجمله شیءاند، و جمله معلوم خدای
گویـد؛ و شـیخ المشـایخ شـیخ و این اشريا را ابن عربی اعیـان ثابتـة مـی. شیئ است امّا معدوم ممتنع شیء نیست

و ایـن اشـیا را از آن جهـت ثابتـه مـی .دگویگوید؛و این بیچاره حقایق ثابتة میسعد الدین حموی اشیاء ثابته می
گویند که هرگز از حال خود نگشتند و نخواهند گشت، تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، غرض ما دریـن 

  .موضوع بیان ماهیّات است

  در بیان ماهیّات
دارد و آن  انـد، هـر موجـودی کـه بالفعـل موجـود اسـت، آن موجـود حقیقتـیبدان که ماهیّات حقـایق موجـودات

آن . موجود بآن حقیقـت بالفعـل موجـود اسـت؛ کـه اگـر آن حقیقـت نبـودی، آن موجـود بالفعـل موجـود نبـودی
 .گوینـد و آن حقیقـت غـري وجـود و غـري عـدم اسـتگویند و آن حقیقت را ممکن هـم مـیحقیقت را ماهیّت می

بصـفت وجـود، و کمـاهی اند؛ و آن حقیقت کماهی موصـوف اسـت وجود خارجی و عدم خارجی دو صفت وی
ت دارد یـا موصوف است بصفت عدم و در وجود خدای تعاىل، که مبـداء اوّل اسـت خـالف کـرده انـد، کـه ماهیـّ

اند که وجود خدای تعاىل ماهیّت ندارد، از جهت آن که در ذات خدای تعاىل بهیچ نوع کثرت ندارد وبعضی گفته
انـد کـه وجـود خـدای تعـاىل عـني و بعضـی گفتـه. نیست، خدای تعاىل وجود مجرّد است و وحدت صـرف اسـت

اند که وجود خدای تعاىل غريحقیقت اوست، از جهـت آن کـه وجـود خـدای تعـاىل حقیقت اوست و بعضی گفته
ا در موجـودات  .پس حقیقت او غري وجود او باشد. معلوم بشر است و حقیقت خدای تعاىل معلوم بشر نیست امـّ

و اسـامی . انداند و غري موجوداتمله ماهیّات دارند و ماهیّات حقایق موجوداتاند که جممکن جمله اتفّاق کرده
جمله اسامی . اند، همچون اسم عالم و اسم آسمان، و اسم زمني و اسم انسان و مانند اینچیزها اسامی آن حقایق

 .جود و بصفت عـدمتواند کرد بصفت واند، از جهت آن که عالم را وصف میاند، یعنی اسامی ماهیّاتآن حقایق
ت اسـت هـل اتـی علـی «. پس عالم باید که اسم چیزی باشد کـه آن چیـز غـري وجـود و غـري عـدم بـود، و آن ماهیـّ

  .دلیل این تقریر است» االنسان حني من الدهر لم یکن شیئاً مذکوراً
عـالم . خودانـدانـد، و جملـه مسـتعدّ کمـال ماهیّات جمله پاک و مجرّداند، و جمله ساده و بی نقش! ای درویش

ماهیّات عالمی بغایت خوش است و بی زحمت است، و عالم وجـود عـالمی بغایـت نـاخوش اسـت و پرزحمـت 
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عالم ماهیّات نمودار بهشت است و یا خود بهشت اسـت، از جهـت آن کـه در آن عـالم تفرقـه و پراکنـدگی . است
و پريی و مرگ نیسـت، و ازتغیـري نیست و رنج و بیماری نیست و خوف و حزن نیست، وخستگی و ماللت نیست 

اند؛ این وجود خارجی صفتی اسـت از اصل موجودات ماهیّات. اند، و هیچ نعمتی برابر امن نیستو تبدیل ایمن
  .سخن دراز شد و از مقصود دور افتادم. صفات ماهیّات

  در بیان استعداد ماهیّات
شـوند، هـر یـک بکـار خـود ن در خارج موجود مـیچو. دارند هر یک استعداد کاریبدان که ماهیّات غري آدمیان 

توانند کرد و هیچ یک کـار یکـدیگر کنند و هر یک کار خود میشوند و هر یک نقش خود را قبول میمشغول می
چـون در خـارج . توانند کرد و ماهیّات آدمیان هر یک استعداد کارها دارند، و هر یک اسـتعداد نقشـها دارنـدنمی

کننـد و بکـاری مشـغول مـیبواسطۀ پدر و مادر و بواسطۀ هم صحبتان نقشی قبول مـی شوند، هر یکموجود می
و آدمیـان کـه بعضـی زیـرک و بعضـی . »کّل مولود یولد علی فطرته فابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسـانه«: شوند

ا احمق و بعضی سعید و بعضی شقی و بعضی عاىل همّت و بعضی خسیس همّت و بعضی با دولـت و بعضـی بـ
ضی سخی و بعضی بخیل و بعضی توانگر و بعضی درویش اینها نه از ماهیّاتند و اینها و ماننـد اینهـا عمحنت و ب

و ماهیّات تا مادام که در خارج وجـود نـدارد، جملـه  .انداند و از اتفاقات حسنه و از اتفاقات سیئهاثر ازمنه اربعه
د و جملـه و چـون در خـارج موجـود مـی .انـد و جملـه مجرّدانـد از لواحـقکلّی، و جمله مطلق شـوند، جملـه مقیـّ

و ماهیّـات پـیش از وجـود خـارجی و بعـد از . اند؛ و کلّی را در خارج وجود نباشـد اال در وجـود جـزویبالواحقّ
داند که داند و میاز وجود جمله را می پیش. اند و خدای تعاىل بر جمله محیط استوجود خارجی معلوم خدای

  .بیندو چون موجود شدند، آنچه در ایشان دانسته است می. ند از هر یکی چه کار آیدچون موجود شو

  در بیان اقسام موجود و اقسام معدوم
و چـون . موجود ذهنی، و موجود خارجی و موجود لفظـی و موجـود کتـابتی: بدان که موجودات چهار قسم است

چـون اقسـام . که معدوم در مقابلـه موجـود اسـتموجود چهار قسم آمد، معدوم هم چهار قسم باشد، از جهت آن 
ا در حـقّ موجود و اقسام معدوم را دانستی، اکنون بدان کـه موجـود ذهنـی و موجـود علمـی هـر دو یکـی انـد، امـّ

در موجود ذهنـی احاطـت علمـی . خوانندگویند و در حقّ خدای تعاىل موجود علمی میآدمیان موجود ذهنی می
ت غیبی اسـت؛ در موجـود ذهنـی علـم الیقـني اسـت، در موجـود خـارجی عـني است، و در موجود خارجی احاط

  .الیقني است
چــون ایــن مقــدّمات معلــوم کــردی، اکنــون بــدان کــه ماهیّــات موجــودات جملــه بیکبــار در عــالم جــربوت بــالقوّة 

ز از حـال انـد، و هرگـهمیشه بر یک حال. اندموجوداند بطریق کلّی، و جمله شیءاند، و جمله معلوم خدای تعاىل
اتبنابراین بعضی گفته. خود نگشتند و نخواهند گشت اند که خدای تعاىل عالم است بماهیّات موجودات کـه کلّیـّ

گردند و اند، امّا عالم نیست بموجودات از جهت آن که موجودات خارجی بر یک حال نیستند، از حال بحال می
  .اشد و ذات و صفات خدای تعاىل قدیم استچون معلوم بگردد، علم هم بگردد، و هرچه بگردد حادث ب

و ما یخفی علی اللّه من شـیء فـی االرض و الفـی «. بدان که خدای تعاىل عالم است بجزئیات و کلّیّات. جواب
ا » .الیعزب عنه مثقال ذرّة فی السـماء و الفـی االرض«؛ »یعلم خائنة االعني و ما تخفی الصدور«: » السماء امـّ

از گشنت معلوم گشنت علم الزم آید، امّا از گشنت معلـوم گشـنت . است؛ نه عالم بالعلم است خدای تعاىل عالم بذات
  .دانم که تمام فهم نکردی، روشنرت ازین بگویمچنني می. ذات الزم نیاید
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  در بیان صفات خدای تعاىل
نـوع کثـرت خدای تعاىل، که مبـداء اوّل اسـت، احـد حقیقـی اسـت، از جهـت آن کـه در ذات وی بهـیچ بدان که 

پس اگر خدای تعاىل حّی بالحیوة، وعالم بالعلم و مرید باالرادة . نیست، ذات مجرّد است و وحدت صرف است
و قادر بالقدرة و سمیع بالسمع و بصري بالبصر و متکلّم بالکالم باشد، در ذات وی کثـرت الزم آیـد؛ و باتّفـاق در 

و باتّفــاق خــدای را معلومــات و  .و ماننــد ایــن نباشــد پــس عــالم بــالعلم و قــادر بالقــدرة. ذات وی کثــرت نیســت
پس بضرورت دانسـتیم کـه خـدای . مقدورات و مرادات و مانند این حاصل است و بغري ذات چیزی دیگر نیست

تعاىل حّی بالذات و عالم بالذات و مرید بالذات و قادر بالذات و سمیع بالذات و بصري بالذات و متکلّم بالذات 
اوّل حّی بالحیوة و عالم بالعلم و مرید باالرادة و قادر بالقدرة و سمیع بالسـمع و بصـري بالبصـر و  امّا جوهر. است

  .متکلّم بالکالم است
جـوهر اوّل مظهـر صـفات ذات خـدای اسـت، همچـون . اندتمامت موجودات مظاهر صفات خدای! ای درویش

و طبایع و افـالک و انجـم و عناصـر مظـاهر عقول و نفوس . حیوة و علم و قدرت و ارادت و سمع و بصر و کالم
  .اند، همچون ایجاد، و اعدام و احیا و اماتت و اعزاز و اذالل و قبض و بسط و مانند اینصفات افعال
چند نوبت گفته شد که نزول در مفـردات . صفات ذات هفت بیش نیست، امّا صفات افعال بسیاراند! ای درویش

نـزول تمـام . مظهر صفات ذات است و مفردات مظهر صفات افعال آمدنـد جوهر اوّل. است و عروج در مرکبّات
انـد و انسـان کامـل مظهـر معادن و نباتات و حیوانات مظاهر صفات افعال: شد و عروج هم در مقابلۀ نزول باشد

مرکّبات چون بجـائی برسـند کـه . نزول در مفردات، و عروجدر مرکبّات است. عروج تمام شد. صفات ذات است
عروج تمام شود، از جهت آن که چون مظهر صفات و ذات شدند، بجوهر اوّل رسـیدند . صفات ذات شوند مظهر

  .دایره چون باوّل خود رسید،تمام شد و عروج تمام گشت. ودایره تمام کردند
بایسـت تـا تمامـت صـفات و اسـامی خـدای ظـاهر شـوند، و تمامـت افعـال و این نزول و عروج می! ای درویش

شـوند و شـوند از مرکّبـات ظـاهر نمـیا پیدا آیند، از جهت آن که افعـاىل کـه از مفـردات ظـاهر مـیحکمتهای خد
؛ و حکمتهـائی کـه »وللّه جنـود السـموات و االرض«: آیندآیند از مفردات پیدا نمیافعاىل که از مرکّبات پیدا می
اند در خزاین ر خزاین مرکّبات محزوناند، در خزاین مرکّبات نیستند؛ و حکمتهائی که ددر خزاین مفردات محزون

  .»وللّه خزاین السموات و االرض«مفردات نیستند؛ 
در آن وقت که در خدمت شیخ المشایخ شـیخ سـعد الـدین حمـوی بـودم و در سـایۀ تربیـت وی مـی! ای درویش

ا عجـب باشیدم، شیخ فرمود که جوهر اوّل مظهر صفات خدای است و شیخ این مقدار پیش نفرموده اسـت و مـر
کردم و این ساعت معلوم شد که افراد موجودات جمله بیکبار مظاهر صـفات خـدایآمد و بدشواری قبول میمی
و آن عزیز دیگر گفته است که اگر چه خدای تعاىل آفریدگار موجودات است، امّا بعضی چیزهـا چنـان اسـت . اند

  .آیندبعضی چیزها در وجود نمی آرد وشود تا دست آدمی پای در میان نمیکه بسعی آدمی تمام می
پنداشتیم که مگر آدمی است که این چنني است و اکنون بیقني دانسـتیم کردیم، امّا میاگرچه این سخن را فهم می

الیعصـون «. کننـدکه هر فردی از افراد موجودات این چنني است، هر یک کاری دارند، و هر یک کـار خـود مـی
و «: توانند کردتوانند کرد، و هیچ یک کار یکدیگر نمیو هر یک کار خود می. »روناللّه ما امرهم و یفعلون ما یوم

بایست تا تمامت صفات خدای تعاىل ظاهر شـوند و حکمتهـای خـدای و این همه می. »ما منّا اال له مقام معلوم
ات و صـفات کـه معرفـت ذخواسـتم مـی. »کنت کنزاً مخفیاً فاحببـت ان اعـرف فخلقـت الخلـق«. تمام پیدا آیند

آید تمام باشد که درین رساله که می. خدای و بحث ملک و ملکوت و جربوت درین رساله تمام کنم، نتوانستم کرد
  .والحمدللّه رب العالمني. کنم
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  تمام شد رسالۀ دوّم از جلد دوّم
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  کعالم جربوت و عالم ملکوت و عالم مل در بیان مبداء اول و در بیان رسالۀ سیزدهمگر یدتقریر 
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

لوة و السّـالم علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و  ني، و الصـّ الحمدللّه ربّ العـالمني و العاقبـة للمتقـّ
 !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

 بدان که عالم ملک عالم اضداد است و عالم ملکوت عالم ترتیب است، و عالم جربوت وحدت است بااما بعد، 
. »لـه واحـداالهکم «و » قل هو اللّه احد«. کثرت و عالم بی نام و نشان است، و ذات خدا وحدت صرف است

در عالم جربوت موجودات جمله بیکبار بالقوّة موجوداند بطریق کلّی، امّا نام ونشـان ندارنـد، و شـکل و صـورت 
همه دارد، و از آن روی که هیچ حاصل  پس عالم جربوت همه دارد و هیچ ندارد از آن روی که صالحّیت. ندارند

آن موجودات بالقوّة چون بعالم ملکوت رسیدند، مراتب پیدا آمد و نام و نشـان ظـاهر شـد؛ و . نیستند، هیچ ندارد
  .چون بعالم ملک رسیدند، شکل و صورت پیدا آمد و اضداد ظاهر شد

یابنـد، بـاز و در یک ظرف پرورش مـیدر عالم جربوت شهد و حنظل یک طعم دارند، تریاق و زهر ! ای درویش
باشند، و روز و شب یک رنگ دارند، ازل و ابد هم خانـهکنند، گرگ و گوسفند با هم میمرغ با هم زندگانی می

  .اند، نمرود با ابراهیم بصلح است، فرعون را با موسی جنگ نیست
  نظم

ــــه بــــی  رنگــــی رســــی کــــان داشــــتیچــــون ب
ــــی ــــه ب ــــون ک ــــدچ ــــگ ش ــــري رن ــــی اس  رنگ

  

 و فرعـــــــــون دارنـــــــــد آشـــــــــتی موســـــــــی 
 موســـــــی بـــــــا موســـــــی در جنـــــــگ شـــــــد

  

  در بیان آن که ملک نمودار ملکوت است و ملکوت نمودار جربوت
بدان که ملک نمودار ملکوت است و ملکوت نمودار جربوت اسـت، تـا از ملـک اسـتدالل کننـد بملکـوت، و از 

ملکـوت آیینـۀ جـربوت اسـت، هـم  و اگر گویند کـه ملـک آیینـۀ ملکـوت اسـت، و. ملکوت استدالل کنند بجربوت
بیند، و ملکوت در ملک هم جمال خود را میراست باشد، از جهت آن که جربوت در ملکوت جمال خود را می

مفصل گشتند و در ملکـوت ظـاهر بیند، از جهت آن که هر چیز که در جربوت پوشیده و مجمل بودند، در ملکوت 
گوینـد و ملـک را یـوم القیامـة و یـوم الجمعـه و یـوم لة الجمعة مـیو ازین جهت جربوت را لیلة القدر و لی .شدند

: -علیـه السـالم -سخن امام جعفر صادق است» .ث و لکنّکم کنتم ال تعلمونعهذا یوم البفو «: خوانندالبحث می
و انّ اللّه تعاىل خلق الملک علی مثال ملکوته و اسّس ملکوته علی مثـال جربوتـه لیسـتدّل بملکـه علـی ملکوتـه «

  .»بملکوته علی جربوته
ت هـر چیـز در عـالم جـربوت معـیّن ! ای درویش تقدیر موجودات جمله در عالم جـربوت کردنـد، و کمیّـت و کیفیـّ
آن جملـه کـه در عـالم جـربوت مقـدّر و معـني گردانیـده بودنـد، مجمـل و . »و کّل شیء عنده بمقدار«: گردانیدند

لک مفصل گشتندو ظاهر شـدند و از عـالم اجمـال بعـالم تفصـیل پوشیده بودند، اکنون در عالم ملکوت و عالم م
  .آمدند و از عالم قوّت بعالم فعل رسیدند

  در بیان روابط این عالمها با یکدیگر
اگر کسی سؤال کند که ذات خدا را که مبداء اوّل است، و عالم جربوت را که عالم ماهیّـات اسـت، و ! ای درویش

بایـد است و عالم ملک را کـه عـالم محسوسـات اسـت بـا یکـدیگر چـون مـیعالم ملکوت را که عالم معقوالت 
خـواهی کـه بـدانی کـه مشـکل و اگـر مـی. باید گفتدانست جواب این سؤال بغایت مشکل است، امّا جواب می
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نامحدود و نامتناهی را موجود دانسنت، و چیزی دیگر را هم با او موجوددانسنت، و هر دو را  .است، اشارتی بکنم
ود گفنت، چنان که نامحدود و نامتناهی را حّد ونهایـت نیسـت، و جهـت و تجـزی و تقسـیم نیسـت و خـرق و موج

  .التیام الزم نیاید بغایت مشکل است
این چنني نتوان گفنت که ذات خدای تعاىل باالی همـه اسـت، بـاز در زیـر آن عـالم جـربوت ! ای درویش. جواب

در زیر آن عالم ملک است، از جهت آن که این چنني جمله محدود و  است، باز در زیر آن عالم ملکوت است، باز
شاید، و طریقی دیگر نیست اال آن که با هم چون بیقني دانستی که این چنني نمی. متناهی باشند، و جهت پیدا آید

دانـم  مـیچنني. باشند، که در معیّت حّد و نهایت الزم نیاید و جهت نباشد، از جهت آن که معیّت بچند گونه باشد
  .که تمام فهم نکردی، روشنرت ازین بگویم که دانسنت این سخن از مهمّات است

  در بیان خاک و آب و هوا و آتش
و آب لطیف است، و هوا از آب لطیفرت است و آتش از هوا لطیفـرت اسـت و هـر کـدام بدان که خاک غلیط است، 

  .لطیفرت است، مکان وی در عالم باالتر است
ات معلوم کردی، اکنون بدان که این هرچهار چیز بسبب لطافت و کثافت هر یکی در عـالم مکـانی چون این مقدّم

دارند و در یک دیگر هم مکانی دارند و مثالً اگر طشتی را پر از خاک کنند چنان کـه در آن طشـت هـیچ چیـزی 
تواند بودن، آب نمیدیگر را از خاک جائی نباشد، در میان آن خاک آب را مکانی هست که در آن مکان خاک 

تواند بـودن؛ و تواند بودن، هوا میتواند بودن؛ و در میان آن آب هوا را مکانی هست که در آن مکان آب نمیمی
تواند بودن، از جهت آن که هر تواند بودن، آتش میدر میان آن هوا آتش را مکانی هست که در آن مکان هوا نمی

و هـیچ . ست، و نفوذ وی زیاده است، و شمول و احاطت وی بیشـرت اسـتچیز که لطیفرت است، مکان وی دورتر ا
ئـی از ئی از ذرّات آن خاک نیست که در طشت است آب بذات با آن نیست و بر آن محیط نیست و هیچ ذرّهذرّه

ئـی از ذرّات آن آب و و هـیچ ذرّه. ذرّات آن آب و خاک نیست که هوا بذات با آن نیست و بـر آن محـیط نیسـت
و اگر نه چنني بودی، مزاج هرگز پیـدا . ا و آب و خاک نیست که آتش بذات با آن نیست و بر آن محیط نیستهو

اند، و محیط یکدیگراند، امّا هر یکی در مکـان خودانـد، و کثیـف و اگر هر چهار با هم .نیامدی، ونبات نروییدی
انـد، خواهی که بیقني بدانی که بـاهماگر میتواند بودن و تواند رسیدن، و در مکان لطیف نمیبمکان لطیف نمی

و هر یکی در مکان خوداند، بدان که اگر کسی دست در آتش کند، دست را سوزد، امّا ترّ نکند؛ و اگر کسی دست 
. و اگر کسی دست در آب جوشان کند، دست را هم بسوزد و هـم تـرّ کنـد. در آب کند، دست را ترّ کند، امّا نسوزد

اند، و ترا بیقني معلوم است کـه آب و آتـش در یـک مکـان و در یـک زمـان نتوانـد آتش باهم معلوم شد که آب و
  .آیدپس آب در مکان خود باشد و آتش در مکان خود بود و این از لطافت و کثافت می. بودن

بدان که اگر شمعی در خانۀ تاریک آرنـد، و خانـه بشـعاع شـمع روشـن شـود و . روشنرت ازین بگویم! ای درویش
شعاع شمع همه جای هوای خانه را بگريد؛ جای هوای آن خانه تنگ نشود، و حاجت بآن نباشـد، کـه بعضـی از 
هوای آن خانه بريون رود تا شعاع شمع راه یابد و تمام خانه را روشن کند، از جهت آن که مکان نور دیگر اسـت 

آن مکـان کـه نـور اسـت، هـوا بـر آن  در .و مکان هوا دیگر، نور در مکان خود است، و هوا در مکان خـود اسـت
کنـد، و جـای هـوا تنـگ نمـیپس نور هوا را خرق نمـی. تواند بودنتواند رسیدن، و در آن مکان نمیمکان نمی

کند؛ هر یک در مکان خود باشـند و اگـر ده شـمع دیگـر کند، و جای نور تنگ نمیکند؛ و هوا نور را خرق نمی
ن شـود، هـوای آن خانـه همچنـان بجـای خـود بـود و بحـال خـود مانـد و در همني خانه آرندو خانه بغایـت روشـ
   .بواسطۀ شعاع شمع از جای خود نجنبد
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خواهی که بدانی که از مکانی بمکانی چند تفاوت است، بدان کـه بعضـی در مکـان خـاک اگر می! ای درویش
آن کـه در مکـان خـاک . کننـدکنند و بعضی در مکان نـور سـفر مـیکنند و بعضی در مکان هوا سفر میسفر می
کند؛ غایتش آن باشد که در روزی ده فرسنگ یا بیست فرسنگ سفر کند؛ و آن که در مکان هوا سـفر مـیسفر می

کند، در یـک لحظـه از کند؛ و آن که در مکان نور سفر میکند در روزی پانصد فرسنگ یا هزار فرسنگ سفر می
تـا . آیـدرودو بـاز مـیآید و در یک لحظه از فـرش بعـرش مـیرود و از مغرب باز بمشرق میمشرق تا بمغرب می

  !سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم
این تقریرها که کرده شد نظري سخن ما نیست، از جهت آن که خـاک و آب و هـوا و آتـش هـر چهـار ! ای درویش

انـد، و و قابـل خـرق و التیـاماند و قابـل تجـزی و تقسـیم اند، و محدود و متناهیاند، و در مکان و در جهتجسم
سخن ما در ذات خدا و عالم جربوت و عالم ملکوت است، که جسـم نیسـتند، و در مکـان و در جهـت نیسـتند و 

تا تـو بـا . و التیام نیستند، امّا این سخنها از جهت تقرّب فهم را گفته شدقابل تجزی و تقسیم نیستند و قابل خرق 
  .نزدیکرت ازین بگویماین سخنها آشنا شوی، نظريی دیگر 

  در بیان روح و جسم آدمی
ئی از ذرّات جسم نیست که روح بذات بـا آن نیسـت و بـر بدانکه روح آدمی بذات با جسم آدمی است، هیچ ذرّه

جسم در مکان خود است، و روح در مکان خـود اسـت؛ و جسـم بمقـام . آن محیط نیست، و با آن که چنني است
اگر از جسم عضوی جدا کننـد، روح در مقـام خـود اسـت و . تواند بودقام روح نمیتواند رسید، و در مروح نمی

تـا سـخن . بحال خود است؛ و اگر عضوی دیگر جدا کنند، همچنان روح در مقام خود است و بحال خـود اسـت
بـروح دراز نشود و از مقصود باز نمانیم؛ اگر جسم را ذرّه ذرّه کننـد، در روح هـیچ تفـاوت نکنـد، و هـیچ آسـیبی 

  .تواند رسیدنرسد از جهت آن که جسم، و افعال جسم و آلت جسمانی بمقام روح نمی
حلوىل از اینجا غلط کرد، و سرگردان شد، وندانست کـه خـدا . روح با جسم است، نه در جسم است! ای درویش

ایـن بسـبب لطافـت  و فرق بسیار است میان آن که با همه باشد یا در همه باشد، و. با همه است، نه در همه است
توانـد رسـید، و در کثیف بمقام لطیف نمـی: دانروح و کثافت جسم است و در جمله لطیفها و کثیفها همچنني می

  .تواند بود؛ و لطیف مراتب دارد؛ هر چند لطیفرت بود، نفوذ و احاطت وی بیشرت بودمقام لطیف نمی

  در بیان ان که خدا بذات با همه چیز است
بـدان کـه لطافـت عـالم ملـک . همه از جهت آن تقریر کردم تا این سخن که خواهم گفت دریابیاین ! ای درویش

هیچ نسبتی ندارد بلطافت عالم ملکوت، و عالم ملکوت بغایت لطیف است و لطافت عالم ملکـوت هـیچ نسـبتی 
فـت ذات و لطافت عالم جربوت هـیچ نسـبتی نـدارد بلطا. ندارد بلطافت عالم جربوت بغایت لطیف لطیف است

نهایـت اسـت و بـريون ازحـّد و خدای تعاىل و ذات خدای تعاىل بغایت لطیف لطیف لطیـف اسـت، لطافـت بـی
  .صفت وفهم است

ئی از ذرّات عالم ملک نیست که عالم ملکوت بذات بـا چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که هیچ ذرّه
ات عالم ملک و عالم ملکوت نیست که عالم جربوت بذات ئی از ذّرآن نیست، و بر آن محیط نیست؛ و هیچ ذرّه

ئی از ذرّات عالم ملک و عالم ملکوت و عالم جـربوت نیسـت کـه با آن نیست، و بر آن محیط نیست؛ و هیچ ذرّه
اال انّهم فی مریة من لقـاء ربّهـم اال «: خدای تعاىل بذات با آن نیست، و بر آن محیط نیست، و از آن آگاه نیست

  ».انّ اللّه قد احاط بکلّ شیء علماً«هم بذات محیط است وهم بعلم محیط است و . »کّل شیء محیطانّه ب
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احاطت جسمی دیگر است و احاطت روحی دیگر است؛ و احاطت جسمی احاطت مجازی اسـت، ! ای درویش
احاطت جسمی همچون احاطت افالک است مر یکدیگر را، و احاطت . و احاطت روحی احاطت حقیقی است

ئی از ذرّات جسم نیست که روح بذات بـا آن روحی همچون احاطت روح آدمی است مر جسم خود را، هیچ ذرّه
  .نیست وبر آن محیط نیست

تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، غرض ما ازین سخنها آن بود که ترا بیقني معلوم شود که خدای تعـاىل 
ئی از ذرات عالم ملک و عالم ملکوت و عـالم جـربوت نیسـت ذرّه بذات با همه است و از همه آگاه است، هیچ

گاه نیسـت و هـو اللطیـف «ایـن اسـت معنـی . که خدای تعاىل بذات با آن نیست، و بر آن محیط نیست و از آن آ
ا از آن ایمـان نیاوردنـد، کـه بایست که جمبا این یک کلمه می» .الخبري له اهل عـالم بمحمّـد ایمـان آوردنـدی، امـّ
دریافتـه » و هـو اللطیـف الخبـري«پیدا باشد که در عـالم چنـد کـس معنـی . درنیافتند» و هو اللطیف الخبري«ی معن

  .باشند
لطیف مطلق محیط مطلق باشد، و محیط مطلق خبري مطلق بود، یعنی لطیف حقیقی محیط حقیقـی ! ای درویش

و اگـر کسـی . بود، احاطت بیشرت باشد باشد و محیط حقیقی خبري حقیق بود، از جهت آن که هرچند لطافت زیاده
، و ازین حدیث »وهو معکم اینما کنتم و اللّه بما تعلمون بصري«: این معنی را درنیافته باشد، ازین آیة چه فهم کند

  .»کنت له سمعاً و بصراً و یداً و لساناً فبی یسمع و بی یبصر و بی یبطش و بی ینطق«چه معلوم کند که 
و نحن اقرب الیه «: مامت مخلوقات بغایت نزدیک است، و از تو بتو نزدیکرت استحضرت عزت ت! ای درویش

و «: اندودر قران و احادیث مانند این بسیار است، امّا چه فایده که فهم کنند که آن سخن اندک. »من حبل الورید
، شـکرکنندگان هـم انـدالجرم چون دریابندگان انـدک. شکر نعمت بعد از دریافت بود. »قلیل من عبادی الشکور

  . اندنصیب افتادهبهره و بیاند و از خدا بیپس مردم بغایت دور دور دور مانده. انداندک
اولئک کالنعام بل هم اضلّ و اولئک هم «. انداز مردم عجب نیست، که مردم بیشرت نادان و غافل افتاده

اند و عالم از خود بغایت دور تصوّر کرده آید که سالکان عالم ملکوت را، امّا از سالکان عجب می»الغافلون
اند، و همه روزه اند و خدا را تعاىل و تقدّس بغایت دوردور دور معلوم کردهجربوت را بغایت دور دور تصوّر کرده

دانند که خدای حاضر است همه جای و همه و نمی. یابیمطلبیم و نمیگویند که خدای را میکنند و میفریاد می
  :شیخ اوحدی فرماید. ت بطلب کردن نیستوقت، و حاج

 ام توئی بینائیدر دیدۀ دیده
 اندر قدمم راه توئی پیمائی

  

 در لفظ و عبارتم توئی گویایی 
 فرمائی؟ای من تو شده تو من چه می

  

و اراض تخلو منک حتّی تعالوا یطلبونک فی السماء «: - قدسی اللّه روحه العزیز -قال سیّد الطایفة شیخ جنید
  .»اهم ینظرون الیک و هم الیبصرون من العماءتر

  بیت
 کدامني زمني است خاىل ازو
 همی بیند او را ز ما سر بسر

  

 که در آسمانش کنم جست و جو 
 ز کوری نه بینیم ما روی او

  

ملک با تست، و ملکوت باتست و جربوت باتست و خدای تعاىل و تقدس با تست و از تو بتو ! ای درویش
  .امّا تو آن چشم نداری که جمال خدای ببینی و آن گوش نداری که سخن خدای بشنوینزدیکرت است، 

  رباعی
 کو دل که بداند نفسی اسرارش؟

 نماید شب و روزمعشوقه جمال می
 کو گوش که بشنود دمی گفتارش؟ 

 کو دیده که تا برخورد از دیدارش؟
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اهر گردانند، تا نور خدای ظاهر شود و آن چشم و کار سالکان آن است که خود را تمام کنند و مراتب خود را ظ
  .آن گوش پیدا آید، تا جمال خدای را ببیند، و سخن خدای بشنود

  رباعی
 ای در طلب گره گشائی مرده
 ای بر لب بحر تشنه در خاک شده

  

 با وصل بزاده و از جدائی مرده 
 وی بر سر گنج وز گدائی مرده

  

نزدیک نیست، خدای با همه است، اعلی علیّني و اسفل سافلني عالم  خدا از بعضی دور و ببعضی! ای درویش
  .انددر قرب و بعد برابراند؛ قرب و بعد نسبت بعلم و جهل ما گفته
  بیت

 قرب حقّ باال نه پستی رفنت است
  

 قرب حقّ از جنس هستی رسنت است 
  

ت عالم نیست که خدا بذات با آن نیست و ئی از ذرّاو اگر نه هیچ ذرّه. تر استتر است، نزدیکیعنی هر که عالم
گاه نیست و از آن مرتبه گویا نیست بزبان آدمیان : خدا بهمه زبانها گویاست. بر آن محیط نیست، و از آن آ

گوید؛ و بزبان مرغان و جانوران گویاست، اگرچه مرغان گوید و چه میدانند که میاگرچه آدمیان نمی. گویاست
  .گویدگوید و چه میمی دانند کهو جانوران نمی

خدای است که با بنده سخن . دهدگوید و از عطا یا از بال خرب میاعضای آدمی با آدمی سخن می! ای درویش
گوید و اگر نه، اعضا و افعال آدمی چه دانند که فردا چه خواهد بود؟ خواب راست و اندیشۀ صواب خدای می

  .گویداست که با بنده سخن می
چه خدا از همه جای گویاست، و با همه حاضر است، امّا کار شنوندگان دارند که سخن خدای را اگر! ای درویش

  .بینندشنوند، و کار بینندگان دارند که جمال خدای از همه جای میاز همه جای می
  بیت

 ای با همه در حدیث و گوش همه کرّ
  

 وی با همه در حضور چشم همه کور 
  

ئی از گویید که خدای بذات با همه است، و هیچ ذرّهرد که اینچنني که شما میدرویشی ازین بیچاره سؤال ک 
گاه نیست، پس  ذرّات موجودات نیست که خدای عزّ و جّل بذات با آن نیست، و بر آن محیط نیست و از آن آ

است  اگر چنني است، خدای صفات همچون حیوة و علم و سمع و بصر نباشد، از جهت آن که ما را بیقني معلوم
پس خدای عزّ و جلّ با . که جماد حیوة ندارد، و چون حیوة ندارد، صفاتی که بحیوة مشروط است، هم نباشد

  .جماد نباشد، و اگر باشد، خدای را این صفات نباشد
ما نگفتیم که هر فردی از افراد موجودات مظهر جمله صفات خدای است،تا وی را این ! ای درویش. جواب
گوییم ما می. ید که جماد حیوة ندارد و سمع و بصر ندارد، پس خدای را این صفات نباشدگورسد که میسؤال 

عزّو جل بذات با آن نیست  -ئی از ذرّات موجودات نیست که خدایبا همه است؛ هیچ ذرّه -عزّو جّل - که خدای
افراد موجودات مظهر اند، امّا الزم نیست که هر فردی از و افراد موجودات جمله بیکبار مظاهر صفات خدای

هر یک بقدر استعداد . و این خود امکان ندارد که باشد که همه از همه ظاهر شود. جمله صفات خدای باشند
خود مظهر چیزی باشند و حیوانات هر یک مظهر چیزی باشند، از جهت آن که هر یک استعداد چیزی دارند و 

پس اگر . و حکمتهای خدای ازین جمله ظاهر شدند و صفات و افعال. اندبقدر استعداد هر یک مظهر چیزی
جماد را حیوتی نباشد، الزم نیست که خدای را حیوة نباشد و اگر چیزی دیگر را سمع و بصر نباشد، الزم نیاید 

  .که خدای را سمع و بصر نباشد
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بینائی باشد، و  عضوی دیگر مظهر. اگر دست آدمی را بصر نباشد، الزم نیاید که آدمی را بصر نباشد! ای درویش
  .جواب سؤال تو تمام شد، چیزی دیگر هم بگویم. دست مظهر چیزی دیگر باشد

اش آن که گفتی که جماد حیوة ندارد، نه نیک گفتی، از جهت آن که جماد حیوة دارد، اگر حیوة! ای درویش
ی و روح نباتی و روح ئی نامی دارد، روح جمادنباشد، جماد هم نباشد، امّا روح مراتب دارد و در هر مرتبه

اگر چنان بودی که . بایست که بودیو این چنني می. حیوانی هر یک بقدر استعداد خود از روح برخورداراند
عزّو جّل تمام ظاهر  - افراد موجودات را جمله یک استعداد بودی، صفات و اسامی و افعال و حکمتهای خدای

ز مفردات ظاهر شوند، از مرکّبات ظاهر نشوند؛ و آنچه از نشدندی، و نظام عالم نبودی از جهت آن که آنچه ا
  .دانمرکّبات ظاهر شوند، از مفردات ظاهر نشوند؛ و در جمله چیزها هم چنني می

  در بیان نصیحت
هر بزرگی که ترا نصیحت کند، باید که قبول کنی، و از خدای بشنوی، و هر که فروتر باشد، باید کـه از ! ای درویش

نداری که نصیحت قبول کردن از بـاال و نصـیحت کـردن بفـرود خـود، کـاری مبـارک اسـت، و  وی نصیحت دریغ
کند، عالمت نیک بختی است، و هر که نصیحت بزرگـان قبـول هر که نصیحت بزرگان قبول می. فواید بسیار دارد

ن و فاسـقان و دیگر باید که صحبت با نیکان و صالحان داری، و از صحبت بـدا. کند، عالمت بدبختی استنمی
  .دور باشی، که صحبت نیکان خاصیّتهای عظیم و اثرهای قوی دارد

این همه ریاضات و مجاهدات، و این همه آداب و شـرایط بـی شـمار کـه در میـان صـوفیان اسـت،از ! ای درویش
سالک چون شایستۀ صحبت دانا گشت، کار سـالک تمـام . جهت آن است که تا سالک شایستۀ صحبت دانا گردد

و . یگر باید که متحمّل، و صابر و شاکر باشی که از تحمّل هیچ کس زیان نکند، بلکه همـه کـس سـود کننـدشد ود
چون تحمّل کنی و جواب کسی نگوئی، و انتقام کسی نکنی، خدا جواب آن کس بگوید و انتقـام آن کـس بکنـد، 

  .چنان که تو در میان نباشی
دانند که هیچ کس را معلـوم نیسـت کـه سـاعتی دیگـر چـه می ازجهت آنکه عاقالن .و صرب کردن کار عاقالن است

و هیچ کس را معلوم نیست که به آمد وی در چیست، باشد کـه دریـن . خواهد بود که ساعت دیگر این چنني نماند
و بـی . است که پیش آمده است و شکر کردن نعمت را زیادت کند و دل را روشن گرداند و جمعیت و فراغت آرد

  .والحمدللّه ربّ العالمني. ی دل را تاریک گرداند و تفرقه و پراکندگی آردشکری و ناسپاس
  تمام شد رسالۀ سّوم از جلد دوّم
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  و دوات و قلم در بیان لوح محفوظ و کتاب خدای رسالۀ چهاردهمگر یدتقریر 
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

لوة و السّـالم ني، و الصـّ علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و  الحمدللّه ربّ العـالمني و العاقبـة للمتقـّ
 !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن  -کثّرهم اللّـه -که جماعت درویشان -چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفیاما بعد، 
ئـی جمـع کنیـد، لهباید که در بیان لـوح محفـوظ و کتـاب خـدا، و دوات و قلـم رسـامی بیچاره درخواست کردند که

انّه علی «. درخواست ایشان را اجابت کردم، و از خداوند تعاىل مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد
  .»ما یشاء قدیر و باالجابة جدیر

  در بیان عالم جربوت
از جهـت که عالم جربوت هم لوح محفوظ، و هم کتاب خدای، و هم دوات است  -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

آن که عالم جربوت دو روی دارد، یکی روی در خدا دارد، و یکی روی در ملک و ملکـوت دارد؛ و آن روی کـه 
خواننـد، از جهـت آن کـه هـر چیـز کـه بـود وهسـت و گویند، و کتـاب خـدای مـیدر خدای دارد، لوح محفوظ می

پـس عـالم . »ابس اال فـی کتـاب مبـنيو ال رطب و ال یـ«. خواهد بود، جمله بیکبار در عالم جربوت نوشته است
گوینـد، از جهـت جربوت لوح محفوظ و کتاب خدای باشد و این روی را که در ملک و ملکـوت دارد دوات مـی

ل گشـتند؛ تـادر عـالم جـربوت  آن که مفردات و مرکّبات عالم جمله از عالم جربوت پیـدا آمدنـد، و ظـاهر و مفصـّ
چون لـوح محفـوظ و کتـاب خـدای ودوات  .الم جربوت دوات باشدپس ع. بودند، جمله پوشیده و مجمل بودند

ازیـن دوات «رادانستی، اکنون بدان که جوهر اوّل قلم خدای است، از جهت آن کـه بجـوهر اوّل خطـاب آمـد کـه 
در یک طرفة العني بنوشت تا مفردات عالم موجود گشتند، و از عالم قوّت بعالم فعل آمدنـد و از عـالم » !بنویس

چـون . و مفـردات عـالم عقـول و نفـوس و طبـایع و افـالک و انجـم و عناصـراند. الم تفصـیل رسـیدنداجمال بع
قلم مفردات خشک شد، » .فرغ الرّب من الخلق و الخلق و الرزق و االجل« .مفردات بنوشت قلم خشک گشت

الم جربوت است و قلـم ع» ن«: » ن و القلم و ما یسطرون«. نویسنداند و مرکّبات میامّا مفردات دایم در کتابت
  .اندمفردات عالم» مایسطرون«جوهر اوّل است و 

اند تا مرکّبات عالم از ایشان پیدا آمدند مفردات عالم هر یک کاری دارند، و دایم بکار خود مشغول! ای درویش
  .موجودات عالم بیش ازین نیستند. اندآیند و مرکّبات عالم معادن و نباتات و حیواناتو می
ا عـالم ! ویشای در عالم جربوت کتاب خدای است، و عالم ملک و عـالم ملکـوت هـم کتـاب خـدای اسـت، امـّ

ل مفـردات عـالم . جربوت کتاب مجمل است و عالم ملک و عالم ملکوت کتاب مفصّل است دریـن کتـاب مفصـّ
و مرکّبـات  اند و ازینجا است کـه مفـردات عـالم بیسـت و هشـت آمدنـد،اند و مرکّبات عالم کلماتحروف تهجّی

انـد و مرکّبـات سـهعالم سه آمدند، معدن و نبات و حیوان از جهت آن که مفردات حروف تهجّی بیست و هشـت
  .اند، اسم و فعل و حرف

  در بیان مفردات و مرکبات
انـد، از جهـت آن کـه مفـردات هـم دو بدان که مفردات عالم هم لوح محفوظ، و هم کتاب، وهم دوات و هم قلـم

ات دارنـد. روی دارند آن روی را کـه در عـالم جـربوت . یکی روی در عالم جربوت دارند، و یکـی روی در مرکبـّ
خوانند، از جهت آن که هر چیز که در مرکّبات بود و هست و خواهد بود، گویند و کتاب میدارند لوح محفوظ می
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گوینـد و کـالم بات دارند، دوات میرا که در مرکّو این دومی . آن جمله را قلم اوّل از دوات اوّل بر ایشان نوشت
ل گشـتند؛ تـا خوانند؛ از جهت آن دوات میمی گویند که مرکّبات عالم جمله از مفردات پیدا آمدند، و ظاهر مفصـّ

خواننـد، کـه و از جهـت آن قلـم مـی .در مفردات بودند، جمله پوشیده و مجمل بودند، پس مفردات دوات باشند
این اقالم که مرکّبات . قلم اوّل که مفردات نوشت، خشک گشت. نویسندرکّبات میاند و ممفردات دایم در کتابت

قل لو کان البحـر مـداداً لکلمـات ربّـی لنفـذ البحـر قبـل ان «. اندنویسد، خشک نشدند و جمله دایم در کتابتمی
  .»تنفذ کلمات ربّی ولو جئنا بمثله مداداً

کتابـت . انـدنویسند، کتابت از کسی نیاموختـهالم که مرکّبات میقلم اوّل، که مفردات نوشت و این اق! ای درویش
  .کمال مفردات مقارن ذات ایشان است بخالف مرکّبات. با ذات ایشان همراه است

  در بیان نطفۀ آدمی
بدان که گفته شد که هر چیز که در عالم کبري اثبات کنند، باید که نمودار آن در عالم صغري باشد، تا آن سخن راسـت 

د، از جهت آن که عالم صغري نسخه و نمودار عالم کبري است، و هر چه در عالم کبري هست، نمـودار آن در عـالم بو
  .صغري هست
نطفۀ آدمی هم لوح محفوظ، و هم کتاب و هم دوات است، از جهت آن که نطفۀ آدمی هـم دو روی ! ای درویش

آن روی را که در خدای دارد، لـوح محفـوظ  .دارد، یکی روی در خدای دارد ویکی روی در اعضای آدمی دارد
و این . خوانند، از جهت آن که هر چیز که در آدمی پیدا آمد، آن جمله در نطفۀ وی نوشته بودگویند و کتاب میمی

گویند، از جهت آن که اعضای آدمی جمله از نطفۀ آدمی پیدا آمدندو ظـاهر روی را که در اعضاء دارد، دوات می
چـون لـوح و کتـاب و دوات عـالم صـغري را  .تا مادام که در نطفه بودند، پوشیده و مجمل بودنـد. و مفصّل گشتند

دانستی، اکنون بدان که طبیعت، که جوهر اوّل عالم صغري است، قلم است، از جهت آن که بـاین طبیعـت خطـاب 
از قوّت بفعـل آمدنـد، بنوشت تا اعضای آدمی بريونی و اندرونی موجود گشتند، و » !ازین دوات بنویس«آمد که 

  .و از عالم اجمال بعالم تفصیل رسیدند

  در بیان اعضای آدمی
که اعضـای آدمـی بدان که اعضای آدمی هم لوح محفوظ، و هم کتاب، و هم دوات و هم قلم است، از جهت آن 

در نطفـه آن روی را کـه . یکی روی در نطفه دارند و یکی روی در افعال و کمـال خـود دارنـد. هم دو روی دارند
خوانند، از جهت آن که هر چیز که در آدمی خواهد بـود، آن جملـه را قلـم اوّل از گویند و کتاب میدارند، لوح می

خواننـد؛ از گویند و قلـم مـیو این روی را که در افعال و کمال خود دارند، دوات می .دوات اوّل بر ایشان نوشت
ل گشـتند؛ تـا مـادام کـه در اعضـا گویند که افعال جمله از اعضـا جهت آن دوات می پیـدا آمدنـد، و ظـاهر و مفصـّ

اند، اقوال و افعـال و معـارف گویند که اعضا دایم در کتابتو از جهت آن قلم می. بودند، پوشیده و مجمل بودند
این چندین سخنهای خوب که درعالم است، و این چندین صنعتها، و حرفتهـا و عمارتهـای خـوب کـه . نویسندمی

. نویسـندانـد و مـیم است، و این چندین علمها و معرفتها و حکمتها که در عالم است، جمله ایشـان نوشـتهدر عال
قلم اوّل که اعضا نوشت، خشک شد امّا این اقالم خشک نشدند، و دایم اقوال و افعال و اخالق و معـارف مـی

  .نویسند
نم که همه کس دریابد؛ امـا ایـن چنـني دسـت خواستم که بیان لوح، وکتاب و دوات و قلم چنان کمی! ای درویش

  .والحمدللّه ربّ العالمني. آید چنان دست دهد که همه کس دریابندداده باشد که درین رساله که می



 ۱۵۳

  تمام شد رسالۀ چهارم از جلد دوّم
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  در بیان احادیث اوایل رسالۀ هفدهم گریدتقریر 
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

لوة و السّـالم علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و الحمدللّه ربّ العـالمني و ا ني، و الصـّ لعاقبـة للمتقـّ
 !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن  -کثّـرهم اللّـه -که جماعت درویشان -چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفیاما بعد، 
اد ازیـن احادیـث رجمع کنیـد و بیـان کنیـد کـه مـئی اوایل رسالهباید که در احادیث می بیچاره درخواست کردند که

اوّل مـا خلـق اللّـه «در حـدیث آمـده اسـت کـه . یک جوهر است یا مراد از هـر حـدیثی جـوهری جداگانـه اسـت
و دیگـر ، »اوّل ما خلق اللّه روحی«مده است که ، ودیگر آ»اوّل ما خلق اللّه القلم«، ودیگر آمده است که »العقل
کنیـد کـه ملـک چیسـت و  باید که بیانو دیگر می. و مانند این آمده است؛ »اوّل ما خلق اللّه نوری«ست که آمده ا

درخواست ایشان را اجابت کردم و از خداوند تعاىل مدد و یـاری خواسـتم تـا از . شیطان چیست و ابلیس چیست
  .»انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابة جدیر«خطا و زلل نگاه دارد 

  یان جوهر اوّلدر ب
و . »اوّل ما خلق اللّـه الجـوهر«که اوّل چیزی که خدای تعاىل بیافرید جوهری بود  -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

وهم ازین . »اوّل ما خلق اللّه العقل«. گویند و نام آن جوهر اوّل عقل استازین جهت آن جوهر را جوهر اوّل می
انـد، ایـن عقـل اوّل را باضـافات و اعتبـارات باسـامی مختلفـه ذکـر کـرده خوانند وجهت آن عقل را عقل اوّل می

و . باعتباری جوهر و باعتباری عقل و باعتبـاری روح و باعتبـاری نـور و باعتبـاری قلـم و باعتبـاری ملـک مقـرّب
اوّل انـد؛ و ایـن جملـه راسـت اسـت و اسـامی جـوهر باعتباری عرش عظیم و باعتباری آدم و مانند این بسیار گفته

  :است و آن عزیز از سر همني نظر فرماید
  بیت

 از هزار و یک صفت هفتاد و یک فرقه شدند
  

  دانی رواستیک حقیقت را اگر صد وجه می 
  

اگر یک چیز را بصد اعتبار بصد نام بخوانند، در حقیقت این یک چیز باین صد نام هیچ کثرت ! ای درویش
بارات مختلفه باسامی مختلفه ذکر کنند، همچون حدّاد و نجار و خباز و مثالً اگر یکی آدمی را باعت. پیدا نیاید

هم نجار و هم خباز و هم خیاط بود و باین اسامی  خیاط و مانند این، راست باشد و آن یک آدمی هم حدّاد و
   .مختلفه در حقیقت آن یک آدمی هیچ کثرت پیدا نیاید
جوهری دید که زنده بودو  -علیه الصلوة و السالم - رب ماچون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که پیغم

کرد، نامش روح کرد، از جهت آن که روح حّی و محیی است، یعنی حّی فی نفسه و محیی دیگری را زنده می
کرد، نامش عقل کرد از جهت آن که و چون همني جوهر را دید که دریابنده بود، و دیگری را دریابنده می. بغريه

کرد، نامش نور کرد از و چون همني جوهر را دید که پیدا بود، و دیگری را پیدا می. و مدرَک استعقل مدرِک 
  .جهت آن که نور ظاهر و مظهر است

شود و اگر همني جوهر را قلم و ملک، مقرّب و آدم و کنم، سخن دراز میاگر تعریف هر یکی می! ای درویش
المعمور و بیت اوّل و مسجد اقصی و عرش عظیم گویند، هم راست رسول خدای و بیت اللّه و بیت العتیق و بیت 

  .این جمله اسامی عقل اوّل است. عقل اوّل عرش عالم ملکوت است، و فلک اوّل عرش عالم ملک است. باشد
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  در بیان عقل آدمی
لم کبـري درعـا. بدان که در عالم کبري عقل اوّل خلیفۀ خدای است و در عالم صـغري عقـل اوّل خلیفـۀ خـدای اسـت

در عـالم کبـري عقـل اوّل ملـک . عقل اوّل رسول خدای است، و در عالم صـغري عقـل آدمـی رسـول خـدای اسـت
در عالم کبري عقل اوّل قلـم خـدای اسـت و در عـالم . مقرّب است، و در عالم صغري عقل آدمی ملک مقرّب است

  .الم صغري عقل آدمی آدم استدر عالم کبري عقل اوّل آدم است و در ع. صغري عقل آدمی قلم خدای است
. چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که عقل آدمی در ظاهر دو صورت دارد، یکـی زبـان و یکـی دسـت

شـودو ای معقـول از زبـان ظـاهر مـیه حکمتهـای نظـری و نکتـه. زبان مظهر علم است، و دست مظهر عمل است
رساند و کتـاب سـخن زبان سخن عقل بحاضران می. دآیحکمتهای عملی و صنعتهای محسوس از دست پیدا می

  .بردعقل بغایبان می
شـوندو ایـن چنـني کـه در عـالم صـغري علم و قدرت عقل آدمی جز بواسطۀ این دو صورت ظاهر نمی! ای درویش

. عقل اوّل درین عالم سفلی دو صورت دارد، یکـی نبـی ویـک سـلطان. داندانستی، در عالم کبري نیز همچنني می
و علـم و . نبی مظهـر لطـف اسـت، و سـلطان مظهـر قهـر اسـت. مظهر علم است، و سلطان مظهر قدرت است نبی

  .شوندقدرت عقل اوّل جز بواسطۀ این دوصورت ظاهر نمی
یعنـی » انّ اللّـه تعـاىل خلـق آدم علـی صـورته«نبی صورت عقل اوّل است، و ازین جهت فرمود کـه ! ای درویش

وّل موجودات است و آدم مخلوقات است، وآدم خاکی اوّل آدمیان و آدم فرزنـدان عقل اوّل ا» .علی صورة آدم«
  :فرمایداین آدم را بر صورت آن آدم آفرید، و این عزیز از سر همني نظر می. است
  بیت

 آن پادشاه اعظم در بسته بود محکم
  

 پوشید دلق آدم آن گاه بر درآمد 
  

هم گویا است؛ و آن آدم معلّم است، و این آدم هم معلّم است؛ و آن که آن آدم گویا است، و این آدم از جهت آن 
  .»ان اللّه تعاىل خلق آدم علی صورته«این است معنی . آدم خلیفه است و این آدم هم خلیفه است

. تا سخن دراز نشود، و از مقصود باز نمانیم، چنان که زبان صورت عقل آدمی است، آدم صورت عقل اوّل است
، »اوّل ما خلق اللّه روحی«و ازین جهت فرمود که . اندبآدم نیست، جملۀ انبیا صورت عقل اوّل و این مخصوص

  .چون نبی صورت عقل اوّل باشد، عقل اوّل جان نبی بود. »اوّل ما خلق اللّه نوری«و دیگر فرمود که 
ت که این چنني و شک نیس. اگر جملۀ اعضای آدمی را صورت عقل اوّل گویند، هم راست باشد! ای درویش

است و اگر افراد عالم ملک را جمله بیکبار صورت عقل اوّل گویند، هم راست باشد و شک نیست که این چنني 
عقل اوّل مظهر صفات و . عالم کبري مظهر قدرت عقل اوّل است، و عالم صغري مظهر علم عقل اوّل است. است

بسیاری از مشایخ باین  .تعاىل کسی دیگر نداندذات خدای است؛ و عظمت وبزرگواری عقل اوّل را جز خدای 
اند و باالی حکم اند، از جهت آن که صفات خدای در وی دیدهاند، و باین عقل اوّل بازماندهعقل اوّل رسیده
اند گمان برده. »انّما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون«اند اند و باالی امر او امری نیافتهاوحکمی ندیده

اند اند، تا عنایت حق در رسیده است و باالی حکم او حکمی دیدهمگر خدای اوست، و مدّتی او را پرستیده که
آن گاه بر ایشان روشن شده است که او . »و ما امرنا اال واحدة کلمح بالبصر«. اندو باالی امر او امری یافته

اند و بخدای از وی گذشته. دای استخلیفۀ خدای است، نه خدای است و او مظهر صفات خدای است، نه خ
  .اندرسیده

  .در قرآن و احادیث ذکر این عقل اوّل بسیار است! ای درویش
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  در بیان ملک و شیطان و ابلیس
فرماید که ملک کاشف است و شیطان سـاتر می -قدّسی اللّه روحه -بدان که شیخ المشایخ شیخ سعد الدین حموی

گوید که ملک سبب است و شیطان هم سبب است، سبب کشـف مدانی میو سلطان العشاق عني القضاة ه. است
سبب رحمت ملک رحمت . سبب خري ملک است و سبب شرّ شیطان است. ملک است و سبب سرت شیطان است

  .است، و سبب عذاب ملک عذاب است
کـه تـرا دارد، ملـک تسـت و هـر کنـد، و از کارهـای بـد بـاز مـیهرکه ترا بکارهای نیـک دعـوت مـی! ای درویش

  .دارد، شیطان تستکند و ازکارهای نیک باز میبکارهای بد دعوت می
یا عزیز، دیـو «: فرمود که. دیدم -علیه الصلوة و السالم -در والیت خود در شهر نسف شبی پیغمرب را! ای درویش

دیو اعـوذ خـوان  فالن«فرمود که . »نه، یا رسول اللّه«: گفتم» دانی؟اعوذ خوان را و شیطان الحول خوان را می
شـناختم و بـا ایشـان صـحبت مـیهر دو را می» .است و فالن شیطان الحول خوان است، از ایشان بر حذر باش

  .ترک صحبت ایشان کردم .داشتم
عالم ملـک صـورت . آدمی که عالم صغري است، مرکّب است از دو عالم، عالم ملک و عالم ملکوت! ای درویش

عـالم ملـک خانـه اسـت . الم ملک جسم است، و عـالم ملکـوت جـان اسـتع. است،و عالم ملکوت معنی است
ئی نـامش در مرتبه: ئی نامی دارداین خداوند خانه مراتب دارد و در هر مرتبه. وعالم ملکوت خداوند خانه است

  .ئی نامش نوراللّه استئی نامش عقل است، و در مرتبهئی نامش نفس است، و درمرتبهطبیعت است، و در مرتبه
آیـد، یکـی چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که از طبیعت کـه مرتبـۀ اوّل اسـت سـه چیـز در وجـود مـی

عمارت و آبادانی و فرمان بردن، و یکی فساد و خرابی و فرمان نابردن، و یکی تکبّر و خودبینی و فرمان نـابردن، 
کنـد، و فرمـان بـرد عتبـار آن کـه عمـارت و آبـادانی مـیو با .اندازین سبب انبیا این خداوند خانه را سه نام نهاده

برد، نامش شـیطان نهادنـد؛ و باعتبـار آن کند و فرمان نمینامش ملک نهادند؛ و باعتبار آن که فساد و خرابی می
اند که هر آدمی که هست، شیطان برد نامش ابلیس نهادند و از اینجا گفتهکند و فرمان نمیکه تکبّر و خودبینی می

اسـلم شـیطانی علـی «فرمـود کـه  -علیـه السـالم -و رسـول. کنـدارد که با وی همراه است و با وی زنـدگانی مـید
پس ملک، و شیطان و ابلیس یک جوهر باشند و آن یک جوهر را باضافات و اعتبارات مختلفه ذکر کرده. »یدی

  .»غواص و آخرین مقرنني فی االصفادوالشیاطني کّل بناء و «: اند و اگر هر سه را شیطان گویند هم راست باشد
چون معنی ملک و شیطان و ابلیس را دانستی، اکنون بدان که در مردم عوّام کم باشد، در مردم عوامّ ! ای درویش

ایشان باشند که معجب و خودبني بوندو هـیچ کـس را . ابلیس در علماء و مشایخ و حکام بود. ملک و شیطان بود
  !تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم. ه را فرود خود بینندباالی خود نتوانند دید، هم

عالم ملک صـورت اسـت و عـالم . عالم کبري هم مرکّب است از دو عالم، عالم ملک و عالم ملکوت! ای درویش
عالم ملک خانـه اسـت، و عـالم ملکـوت . عالم ملک جسم است و عالم ملکوت جان است. ملکوت معنی است
ئی نامش طبیعـت اسـت، در مرتبه: ئی نامی دارد، این خداوند خانه مراتب دارد و در هر مرتبهخداوند خانه است

و بعضی خداوند این خانه و کارکنان این خانه را . ئی نامش عقل استئی نامش نفس است و در مرتبهو در مرتبه
  .خوانند؛ و این اصطالح استگویند وبعضی مالئکه میعقول ونفوس و طبایع می

کارکنان . که چنان که در عالم صغري کارکنان هستند، در عالم کبري هم کارکنان هستندهیچ شک نیست ! ی درویشا
کارکنـان عـالم . خواننـدگویند و بعضـی مالیکـه مـیعالم کبري و عالم صغري را بعضی عقول، و نفوس و طبایع می

ل هـر یـک معلـوم اسـت، و مقـام هـر یـک علم هر یک معلوم است، و عمـ. اندعلوی و عالم سفلی جمله مالیکه
علم ایشان زیادت نشود، و عمل ایشان دیگر نشود، هر یک بعمل خود . »و ما منّا اال له مقام معلوم«معلوم است 
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و بـا ذات ایشـان همـراه . اند، علم وعمل ایشان ذاتی ایشان اسـتاند و آن علم و عمل را از کسی نیاموختهمشغول
الیعصون اللّه مـا امـرهم و یفعلـون «: و نتوانند که بر خالف آن عمل عمل دیگر کنند. نندنتوانند که عمل نک. است

  .و الحمدللّه ربّ العالمني. »ما یومرون
  تمام شد رسالۀ هفتم از جلد دوّم
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  رساله در بیان سخن اهل تناسخ
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

لوة  ني، و الصـّ و السّـالم علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و الحمدللّه ربّ العـالمني و العاقبـة للمتقـّ
  !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

 در بیان صراط
بدان که منزل پنجم تناسخ است، و طریق : یچنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفاما بعد، 

و بیشرت اهل علم بـر طریـق تناسـخ بـوده تناسخ طریقی قدیم است؛ چندین هزار سال است که در میان خلق است،
اند و گفته آمـد کـه اهـل تناسـخ بـا اهـل حکمـت در و چهاردانگ عالم، بلکه زیاده، بر طریق تناسخ. اند، و هستند

گوینـد کـه معـاد جـائی را گوینـد کـه اهل تناسخ می .اندمبداء و معاد اتّفاق است اال در رسیدن بمعاد خالف کرده
پـس مبـداء و معـاد یـک چیـز باشـد کـه آن . ده باشند و باز خواهند که بهمان جای باز گردندیک نوبت در آنجا بو

و اوّل چیـزی کـه . یک چیز را نسبت بآمدن مبداء گویند، و نسبت بباز گشـنت معـاد خواننـد؛ و آن عقـل اوّل اسـت
عقـل اوّل بـالقوة  ازواجب الوجود صادر شد، عقل اوّل بود؛ و هـر چیـز کـه بـود و هسـت و خواهـد بـود جملـه در

  .گویندو از اینجا است که عقل اوّل را لوح محفوظ می. موجود بودند
گوینـد کـه نفـوس جملـۀ آدمیـان در عـالم علـوی چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان کـه اهـل تناسـخ مـی

شوند لب سوار میکنند و بر مرکب قاموجود بودند و هر یک بوقت خود از عالم علوی باین عالم سفلی نزول می
گردنـد و کننـد و بعـالم علـوی بـاز مـیچون کمال خود حاصل کردند، باز عروج می. کنندو کمال خود حاصل می

این نزول و عروج ارواح صراط است که بر روی دوزخ کشـیده اسـت، ازجهـت آن کـه در حـدیث آمـده اسـت کـه 
و بـر صـراط چنـدین گـاه . شمشري تیزتـر اسـت صراط بر روی دوزخ کشیده است و صراط از مو باریکرت است و از

و هـر کـه از صـراط گذشـت، . باید رفتباید رفت، و چندین گاه بباال میباید رفت و چندین گاه راست میبزیر می
از دوزخ گذشت و به بهشت رسید و بر صراط بعضی کس زود روند و بی زحمت بگذرند؛ و بعضی کس دیر و با 

  .وانند گذشت و در دوزخ افتندزحمت بگذرند، و بعضی کس نت
از جهـت آن کـه در نـزول و عـروج . این صراط که بر روی دوزخ کشیده است، نـزول و عـروج اسـت! ای درویش

بایـد رفـت و ایـن نـزول و باید رفت و چنـدین گـاه ببـاال مـیباید رفت و چندین گاه راست میچندین گاه بزیر می
ر است، دوزخ است و هر که ایـن نـزول و مه هرچه در زیر فلک قعروج بر روی دوزخ کشیده است، از جهت آن ک

بعضـی کـس ایـن نـزول و عـروج را زود و بـی زحمـت . عروج را تمام کرد، از دوزخ درگذشت و به بهشت رسید
و . تمام کنند، و بعضی کس دیر و با زحمت تمام کنند و بعضی کس نتوانند تمام کرد و بدرکات دوزخ فـرو رونـد

و صراط مسـتقیم . زحمت تمام شودباید رفت تا نزول و عروج زود و بیروج بر صراط مستقیم میدرین نزول و ع
در همه کارها وسط است و وسط از موی باریکرت است؛ و در وسط رفنت دشـوارتر از آن اسـت کـه بـر شمشـري تیـز 

  !رفنت تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم
این عـالم سـفلی بطلـب  هب نفوس جزوی از عالم علوی، هر یک بوقت خودگویند که اهل تناسخ می! ای درویش
تـوان کـرد و آلت حاصل نمیگردند و کمال بیکنند، باز بعالم خود باز میآیند، و چون کمال حاصل میکمال می

سازد بقدر استعداد ودانش خود، همچـون حـدّاد و نجّـار کـه آلـت آلت نفس قالب است و نفس قالب خود را می
شـوند، آلـت سازند؛ هر چند که در حـدّادی و نجّـاری دانـاتر مـیسازند، و بقدر دانش و استعداد خود میود میخ

کنـد بتـدریج، بـاز نفس جزؤی اوّل صـورت نباتـات و اشـجار پیـدا مـی. سازندودست افزار خود بهرت و خوبرت می
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چنـني . ئـی نـامی دارددریج، و در هر مرتبهکند بتکند بتدریج، باز صورت انسان پیدا میصورت حیوانات پیدا می
  .دانم که تمام فهم نکردی، روشنرت ازین بگویممی

  در بیان عروج
گویند که آنچه فرود فلک قمر است، که عالم کون و فساد است، و عـالم طبـایع و شـهوات بدان که اهل تناسخ می

م بقـا و ثبـات اسـت، و عـالم عقـول و است، دوزخ و درکات دوزخ است؛ و آنچه باالی فلک قمر است، کـه عـال
نفوس است، بهشت و درجات بهشت است؛ و فلک و قمـر واسـطه اسـت میـان بهشـت و دوزخ، و جـای نفـوس 

درجات بهشـت هشـت اسـت و درکـات دوزخ . اطفال است و جای نفوس کسانی است که در معنی اطفال باشند
  .هفت است

آیند، تا نزول وس جزؤی از عالم علوی اوّل بعناصر و طبایع میچون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که نف
گردنـد، و فـیض و و افالک و انجم دایم گرد عناصر و طبایع می. باشندشود و چندین گاه درین منزل میتمام می

ند، او مقصود ازین همه گشنت آن است که تا نفوس جزؤی که در عناصر و طبایع. رساننداثرها بعناصر و طبایع می
یابنـد و نـام باشـند، و پـرورش مـیچندین هزار سال درین مرتبـه مـی. پرورش یابند، و استعداد عروج حاصل کنند

آینـد و اوّل صـورتی آن گاه از عناصر و طبایع عروج کنند، و به نباتـات مـی. نفس جزوی درین مرتبه طبیعت است
آیـد، لب گیاهی سبز است که در آبها پیدا مـیکنند، صورت طحلب است؛ و این طحکه از صورت نباتات پیدا می

کنند، تـا بحـدّی کـه شـجر بحیـوان نزدیـک شـود، همچـون آید و صورت نباتات و اشجار پیدا میو بمراتب برمی
باشـند، و از گـردش و چندین هـزار سـال دیگـر دریـن مرتبـه مـی. درخت خرما و درخت لفّاح، و درخت واق واق

آینـد و اوّل آن گـاه از نبـات بحیـوان مـی. و درین مرتبه نام وی نفس نبـاتی اسـتیابند افالک وانجم پرورش می
کنند، صورت خراطني است؛ و این خراطني کرمی سـرخ و دراز و باریـک صورتی که از صورت حیوانات پیدا می

حـدّی کـه کننـد، تـا بآیند، و صورت حیوانات بتدریج پیـدا مـیو بمراتب برمی. است که در گل و زمني آبناگ بود
و چنـدین هـزار سـال دیگـر دریـن  .شود، همچون فیل و بوزینه و نسناسحیوان غريناطق بحیوان ناطق نزدیک می

آن گـاه از . یابند و درین مرتبه نـام وی نفـس حیـوانی اسـتباشند و ازگردش افالک و انجم پرورش میمرتبه می
کنند، صورت زنگیان است، و دریـن مرتبـه نـام ا میو اوّل صورتی که از صورت انسان پید. آیندحیوان بانسان می

آینـد گویند و بمراتب برمـیوی نفس انسانی است، یعنی نفس ناطقه و نفس ناطقه را درین مرتبه نفس اماره می
تابدرجـۀ حکمـا آینـد گوینـد و بمراتـب برمـیتا بدرجۀ حکما رسند؛ و درین مرتبه نفس ناطقه را نفس لوامـه مـی

آیند تا بدرجۀ اولیا رسند؛ و دریـن مرتبـه گویند، و بمراتب برمیبه نفس ناطقه را نفس لوامه میرسند؛ و درین مرت
آیند تا بدرجۀ انبیا رسند؛ و درین مرتبه نفس ناطقه را نفـس گویند و بمراتب برمینفس ناطقه را نفس قدسی می

یا ایّتها الـنفس المطمئنـة ارجعـی «شد اکنون بکمال رسید و برین مزید نباشد و وقت بازگشنت  .گویندمطمئنه می
  .»اىل ربّک راضیّةً مرضیّةً فادخلی فی عبادی وادخلی جنّتی

ای نفس، بعقول و نفوس عالم علـوی و درجـات بهشـت «آن است که » فادخلی فی عبادی«معنی ! ای درویش
ند، از دوزخ گذشـتند چون بدرجۀ حکما رسـید. »بعقل اوّل که جنّت خاصّ است پیوند«، و ادخلی جنّتی »پیوند

و . و چون بدرجۀ اولیا رسیدند، از درجات بهشت گذشـتند و ببهشـت خـاصّ رسـیدند. و بدرجات بهشت رسیدند
ات و نهـر فـی مقعـد «چون بدرجۀ انبیا رسیدند، از بهشت خاصّ گذشتند و بخـدای رسـیدند  ان المتّقـني فـی جنـّ

ات و نهرانـد،. »صـدق عنـد ملیــک مقتـدر انــد و انبیـا عنـد ملیــک و اولیــا در مقعـد صـدق علمـا و حکمــا درجنـّ
  .مقتدراند
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تا از اخالق ذمیمه تمام پاک نگردی، و باخالق حمیده تمام آراسته نشوی، از دوزخ خالص نیـابی ! ای درویش
و تا اشیا را و حکمت اشیا را کماهی ندانی و نبینی، ببهشت خاصّ نرسی؛ و تا از خود : و بدرجات بهشت نرسی

  .این سه معنی از خواصّ حکمت و والیت و نبوت است. دای زنده نشوی، بخدای نرسینمريی و بخ

  در بیان قیامت
این که گفته شد که نفس جزؤی اوّل صورت نباتات، باز صورت حیوانات، باز صورت انسان بتدریج ! ای درویش
ا اگـر در عـپیدا می الم نباتـات و حیوانـات و انسـان کند در وقتی باشد که در عالم نباتات و حیوانات نباشـند، امـّ

باشند، این چنني که این ساعت است، نفس جزؤی به نباتی یا به حیوانی یـا بـه انسـانی کـه مناسـب اسـتعداد وی 
باشد، تعلّق سازد، که بنزدیک اهل تناسخ رواست که دو نفس و ده نفس و زیاده ازین بیک قالب تعلّـق سـازند و 

علّق سازند، امتیاز از میان ایشان برخیزد و جمله یک نفس شـوند و یـک چون بیک قالب دو نفس یا صد نفس ت
پیـدا آیـد؛ یعنـی کار کنند و آن وقت که در عالم نباتات و حیوانات نباشند، آن وقتی باشد که در عالم طوفـان عـام 

  .باشد، قیامت استباشد، و هر طوفانی که میبهر مدّتی در عالم طوفانی می
قیامـت صـغری، و : ، از جهت آن که سـه دور اسـت، و در آخـر هـر دوری قیـامتی اسـتپس قیامت سه نوع باشد

ا قیامـت کـربی عـام . قیامت صغری عام نباشد؛ در طرفی از اطراف زمـني باشـد. قیامت کربی و قیامت عظمی امـّ
ان بـاد یـا باشد، و تمامت روی زمني را بگريد، و بر روی زمني نباتات و حیوانات نمانند بسبب طوفان آب یا طوفـ

هـای محکـم کـه در کوههـا ار و قلعـهوطوفان آتش؛ امّا شاید که اثری از آثار پیشینیان بمانـد، همچـون بناهـای اسـت
و بطوفان آب و باد و آتش خراب نشوند و قیامت عظمـی هـم عـام باشـد و تمامـت روی زمـني را بگـريد، : باشند

و بـاز در اوّل دور  .یچ اثری از آثـار پیشـینیان هـم نمانـدچنان که در همه روی زمني نباتات و حیوانات نمانند و ه
نباتات و حیوانات کوچک ممکن است کـه در . دیگر نباتات و حیوانات بتدریج، این چنني که گفته شد، پیدا آیند

جملۀ روی زمني پیدا آیند، امّا حیوانات بزرگ و انسان در موضعی پیـدا آینـد کـه هـوای آن موضـع معتـدل باشـد، 
بسـرندیب فـرود آمـد و آن موضـع را قـدمگاه آدم مـی -علیه السـالم -گویند که آدمو این که می. سرندیبهمچون 

خوانند، راست است؛ یعنی در آن موضع از مرتبۀ حیوانی بمرتبۀ انسانی رسید، و او انسان اوّل بود و درین انسـان 
دانم کـه تمـام چنني می. در روی زمني گسرتدنداوّل نطفه پیدا آمد، و باقی فرزندان وی از نطفۀ وی پیدا شدند، و 

  .تر ازین بگویمفهم نکردی، روشن

  در بیان ادوار
گویند که هر هزار سال دوری است و در آخر هزار سال قیامتی است، امّا قیامت صغری؛ و بدان که اهل تناسخ می

ا قیامت کـربی؛ و هـر چهـل و هر هفت هزار سال دوری است، و در آخر هر هفت هزار سال قیامتی دیگر است امّ
  .نه هزار سال دوری است، و در آخر هر چهل و نه هزار سال قیامتی دیگر است، امّا قیامت عظمی

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که هفت هزار سال دور زحل است، هزار سـال خـاصّ و شـش هـزار 
همچنني تا بقمر؛  اص، و شش هزار سال بشرکت؛بشرکت؛ و هفت هزار سال دیگر دور مشرتی است، هزار سال خ

و هفت هزار سال دیگر دور قمر است، هزار سال خاص و شش هزار سال بشرکت؛ جمله چهل و نه هزار سال می
در قیامت صغری رسوم و عـادات مـردم دیگرگـون . شود و درین چهل و نه هزار سال سه دور و سه قیامت بگذرد

وهر  .و شریعت و قانون پیغمربان منسوخ گردد، و جمله از نو دیگر باره پیدا آیند شود، و قاعده و اصطالح زیرکان
پیغمربی که درین وقـت خواهـد کـه رسـوم و عـادات مـردم را برانـدازد، و شـریعت و قـانون اوّل را منسـوخ کنـد و 
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 این وقت خواهد و هر که بغري. شریعتی و قانونی دیگر بنهد، آسان باشد از جهت آن که وقت و زمان مساعد باشد
که رسوم و عادات مردم را براندازد، و شریعت و قـانون اوّل را منسـوخ کنـد نتوانـد، بلکـه اگـر مبالغـه کنـد وجـّد 

و بیشـرت زیرکـان و دانایـان کـه کشـته  .شمار بقوم و اتباع وی رسدنماید، کشته شودو زحمات بسیار و عقوبات بی
ه وقت و زمان را نشناختند و در قیامت کـربی بسـبب طوفـان آب یـا شدند، و در زحمت افتادند، باین سبب بود ک

و هر چیز که پیدا مـی. باد یا آتش بر روی زمني نباتات و حیوانات نمانند و باز در اوّل دور دیگر بتدریج پیدا آیند
د؛ و رسد چون هفت هزار سال بگذرد و بآخر دور رسد، جمله چیزهـا بکمـال رسـیده باشـآید، بتدریج بکمال می

ایـن اسـت معنـی خـتم  .هر چیز که بکمال خود رسـد، خـتم شـد. هیچ چیز ناگفته، و هیچ چیز ناکرده نمانده باشد
و در قیامت عظیم زمني بیک بار در زیر آب رود، و آب محیط خاک گـردد و بعـد از مـدّتی . نبوّت و ختم والیت

و . تدریج نبـات و حیـوان و انسـان بـاز پیـدا آینـددیگر آن نیمۀ دیگر که مسکون نبود، و در آب بود، ظاهر شود و ب
. هیچ کس نداند که در عالم وقتی کسی بوده است، از جهت آن که هیچ اثری از آثار پیشینیان بر روی زمـني نباشـد

آن گـاه . »قاعاً صفصفاً التری فیها عوجاً والامتـاً«. زمینی باشد هامون و همواره و کوه نباشد، و باال و شیب نبود
یج کوهها پیدا آید و عمارتها کرده شود، و دانایـان پیـدا شـوند و دعـوت و تربیـت پیـدا آیـد و مـردم بتهـذیب بتدر

  .اخالق و تبدیل صفات مشغول شوند
اگر چه دانایان و انبیا ظاهر شوندامّا در دور اوّل چنان دانا نباشـند کـه در دور آخـر؛ بتـدریج بکمـال ! ای درویش

درهزارۀ هفتم دانایـان بکمـال رسـندو اسـتادان در همـه چیـز . ا هفت هزار سال بگذردشود ترسند و داناتر میمی
  .این بود بیان قیامت و ادوار. کامل شوند
هرکه عمر خود ضایع نکند، و سخن دانایان قبـول کنـد و کمـال خـود حاصـل کنـد، بعـد از مفارقـت ! ای درویش

و همیشـه بـا کروبیـان و . »خالدین فیها ابـداً«: نعیم باشدقالب بعالم علوی پیوندد، و بهشتی شود و دایم در ناز و
  .این است سخن اهل تناسخ در بیان نسخ. روحانیان بود

  در بیان نسخ و مسخ
گویند کـه نسـخ عبـارت از آن اسـت کـه نفسـی صـورتی رهـا کنـد و صـورتی دیگـر بـاالی بدان که اهل تناسخ می

ناصر داشـت، صـورت عناصـر رهـا کـرد و صـورت نبـات صورت اوّل بگريد، چنان که نفس جزؤی اوّل صورت ع
گرفت؛ و صورت نبات رها کرد و صورت حیوان گرفت؛ و صـورت حیـوان رهـا کـرد و صـورت انسـان گرفـت؛ و 

و مسـخ عبـارت از آن اسـت کـه نفسـی . ایـن اسـت مراتـب نسـخ. صورت انسان رها کرد و صورت ملـک گرفـت
بگريد؛ یعنی اگر نفسـی جـزوی در مرتبـۀ انسـانی کمـال خـود  صورتی رها کند، و صورتی دیگر فرود صورت اوّل

حاصل نکند، و بعد از آن که کمال خود حاصل نکند، همچـون بهـایم زنـدگانی کنـد، و بصـفات بهـایم موصـوف 
شود و معاصی بسیار کند، بعد از مفارقت قالب باز بمرتبۀ حیوان غري ناطق باز گـردد؛ تـا در وقـت مفارقـت قالـب 

ن بر وی غالب باشد، درصورت آن حیوان حشر شود؛ مثالً اگر صفت مور یا موش بروی غالـب صفت کدام حیوا
باشد، در صورت مور یا موش حشر شود؛ و اگر صفت گاو یا خر بر وی غالب باشد، در صورت گاو یا خـر حشـر 

صفت حشر دان؛ در هر کدام صفت که مفارقت کند، در صورت آن شود؛ و در جمله صفات حیوانات همچنني می
شود، و وقت باشد که از مرتبۀ حیوان بمرتبۀ نبات باز گردد؛ و وقت باشد که از مرتبۀ نبات بمرتبۀ جماد باز گردد؛ و 

  .بصورت معادن حشر شود
اشارت بـاین معنـی اسـت؛ و سـالهای بسـیار در آن مرتبـه » قوا انفسکم و اهلیکم ناراً وقودها الناس و الحجارة«

رود تـا بقـدر گنـاه عـذاب کشـد، و ئی فرو میئی بدرکهیعنی از درکه. »داره خمسني فلا سنةیوم کان مق«: بماند و
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و چـون بـدرکات » .کلّما نضـجت جلـودهم بـدّلناهم جلـوداً غريهـا لیـذوقوا العـذاب«قصاص یابد بقدر جنایت 
بمرتبۀ انسـانی رسـد دوزخ فرو رود، بقدر گناه عذاب کشد و بقدر جنایت قصاص یابد آن گاه باز بمراتب برآید و 

و اگر این نوبت دیگر هم کمال حاصل نکند، و همچون بهایم زندگانی کند و بصفت بهایم موصوف شود، و گنـاه 
و جنایت کند، بعد از مفارقت قالب باز بمراتب فرو رود تا آنجا برود کـه بقـدر گنـاه عـذاب کشـد و بقـدر جنایـت 

دد وبعضی تا بحیوان غريناطق فرو روندو بعضی تا بنبـات چون عذاب کشید و قصاص یافت، بازگر .قصاص یابد
آیند تا آن گـاه کـه کمـال خـود حاصـل کننـد و روند و برمیهمچنني فرو می. فرو روند و بعضی تا بجماد فرو روند

ا بصـفات  وقت باشد که نفس انسانی در مرتبۀ انسانی از قالب مفارقت کند و کمال خود حاصل نکرده باشـد، امـّ
از مرتبۀ انسانی بزیر نرود، و هـم در مرتبـۀ انسـانی بصـورت انسـانی دیگـر حشـر شـود؛ . صوف نشده بودبهایم مو

اگـر در قالـب اوّل نیکـی کـرده باشـد، و راحـت  .کنـد تـا کمـال حاصـل کنـدهمچنني از انسانی بانسانی نقل مـی
باشـد و آزار رسـانیده بـود، در  رسد؛ و اگر در قالب اوّل بـدی کـردهرسانیده بود، در قالب دوّم ثواب آن بوی می

رسد و هر نوبت که برود و باز آید زیرکرت و مستعدتر باشد و بعضـی کـس کـه بغایـت قالب دوم عذاب آن بوی می
  .انداند و باز آمدهزیرک و مستعداند؛ از آن است که بسیار رفته

که شـریف و . عالم علوی چند نوبت گفته شد که کمال نفس جزؤی مناسبت است با عقول و نفوس! ای درویش
پس هر که علم و . اند، و جمله علم و طهارت دارند و هر کدام که باالتر است، علم و طهارت او بیشرت استلطیف

شود؛ و با هر کدام که مناسـبت حاصـل کند، مناسبت او با عقل و نفس باالتر حاصل میطهارت بیشرت حاصل می
  .خواهد بود کرد، بازگشت وی بعد از مفارقت قالب بوی

رود و از ئی بدرکـۀ دیگـر مـیاگر از انسانی بانسانی دیگر نقل کند که فرود انسان اوّل باشد، از درکه! ای درویش
ئی بدرجۀ دیگر کند که باالی انسان اوّل باشد، از درجهحساب مسخ است و اگر از انسانی بانسانی دیگر نقل می

  .رود واز حساب نسخ استمی
ة و فریـق فـی السـ«یا بباال یا بشیب از مفارقت قالب انسانی راه دو است، بعد ! ای درویش . »ريعفریق فـی الجنـّ

اگر بباال رفت هر که با وی پیوسته است، جمله را با خود بباال برد؛ و اگر بشـیب رفـت،هر کـه بـوی پیوسـته اسـت 
تمـام شـد . »جـرمني اىل جهـنّم ورداًیوم نحشر المتقني اىل الرحمن و فداً و نسوق الم«جمله را با خود بشیب برد 

  .منزل پنجم
  والحمدللّه رب العالمني
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  و وجود خیاىل رساله در بیان وجود حقیقی
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

لوة و السّـالم علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و  ني، و الصـّ الحمدللّه ربّ العـالمني و العاقبـة للمتقـّ
  !لطاهریناصحابهم الطیّبني ا

انـد؛ یـک طایفـه دریـن منـزل و اهل وحـدت دوطایفـه. انداند و از منزل هفتمبدان که اهل وحدت در منزل ششم
  .اند که درین رساله تقریر خواهم کردششم

  در بیان آن که وجود دو قسم است
وجـود . اىلگویند که وجودبر دو قسم است، وجـود حقیقـی و وجـود خیـئی از اهل وحدت میطایفه! ای درویش

  .حقیقی وجود خدای است تعاىل و تقدّس، ووجود خیاىل وجود عالم است
گویند که عـالم خیـال و نمـایش اسـت وبحقیقـت وجـود نـدارد، امـا بخاصـیّت وجـود این طایفه می! ای درویش

د نماینماید همچون موجوداتی که در خواب و آب و مرآة میحقیقی که وجود خدای است، این چنني موجود می
  .و بحقیقت وجود ندارد، اال وجود خیاىل و عکسی و ظلّی

وجود خدای، اوّل و آخر ندارد، و مثـل و شـریک نـدارد، و قابـل تبـدیل و تغیـري و قابـل فنـا و عـدم ! ای درویش
نیست، و در مکان و در جهت نیست، از جهت آن که وجود خدای فوق و تحت، و یمـني و یسـار، و پـیش و پـس 

این طایفـه دروجـود خـدای همـان مـی. کرانپایان و بینامحدود ونامتناهی و بحری است بی نوری است. ندارد
گفتند؛ و فرق میان این طایفه و اهل تصـوّف آن اسـت کـه اهـل تصـوّف عـالم را خیـال گویند که اهل تصوّف می

دیم اسـت و وجـود عالم و اهل عالم هر یکی حقیقتی دارند، امّا وجـود خـدای قـ: گفتندگفتند؛ میونمایش نمی
گویند که عـالم و اهـل عـالم جملـه بیکبـار خیـال و نمـایش اسـت، و حقیقتـی و این طایفه می. عالم حادث است

  !ندارد، تا سخن دراز نشود از مقصود باز نمانیم
و آن عزیـز . گویند که خدای هستی است نیست نمای، و عالم نیستی است هست نمایاین طایفه می! ای درویش
  .ني نظر فرموده استاز سر هم

  نظم
 جویان اتصال بسی خلق و حق عزیز
 وصل و فراق خلق همني اقتضا کند

  

 کز نیستان بهست محال است اتّصال 
 او نیست جز یکی نه فراق است و نه وصال

  

  در بیان نمایش
در رنج  کند که ما چگونه خیال و نمایش باشیم که بعضی از ما خوش، و بعضی ناخوش، و بعضیاگر کسی سؤال 

اند و مانند ایـن؟ رنـج اند و بعضی ناطق و بعضی صامتاند و بعضی حاکم و بعضی محکومو بعضی در راحت
  و الم چگونه خیال باشد و لذّت و راحت چگونه نمایش بود؟

ئی؟ درخواب یکی را میو در خواب این چنني چیزها ندیده. ایتو مگر هرگز خواب نکرده! ای درویش. جواب
نوازند و آن کس در آسایش و راحت اسـت؛ و یکـی را مـیآن کس در رنج و زحمت است؛ و یکی را میزنند و 

و تـرا هـیچ شـک نیسـت کـه در خـواب ایـن خیـال و . نشـانند و ماننـد ایـنکشند و یکی را بر تخت پادشاهی می
احت و آسایش و اند و بعضی در رنمایش است، و با وجود آن که خیال و نمایش است، بعضی در رنج و زحمت

انـد، و بعضـی دان که اگرچه بعضی در رنـج و زحمـتعالم را نیز هم چنني می. اند وبعضی محکومبعضی حاکم
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انـد اند، امّا جمله خیال و نمایش است، و جمله در خـواباند، و بعضی حاکم و بعضی محکومدر لذّت و راحت
  ».ی منامالعالم کلّه خیال فی خیال و منام ف«: بینندو خواب می

  در بیان رسیدن بحقیقت
ا خیـال را بـر حقیقتـی بینـد، اگرچـه آن چیزهـا مـیهر که در خواب چیزها می! ای درویش بینـد، خیـال اسـت؛ امـّ
باید کرد تا بآن حقیقت رسند، و از آن حقیقت باخرب شوند و معبّـر را از جهـت از آن خیال عبور می. داللت است

. رسـاندگذراند، و بحقیـت آن خیـال مـیاند میدم را از آن خیال که درخواب دیدهگویند که مراین معنی معبّر می
همچنني این عالم جمله خیال و نمایش است، امّا این خیال و نمایش را بر حقیقتـی داللـت اسـت و آن حقیقـت 

  . وجود خدای است تعاىل و تقدّس
انـد، از جهـت آن کـه و دانایـان معبّـران. شـوند باید کرد تا از آن حقیقت بـا خـربازین خیال ونمایش عبور میپس 

دهند و این خیال و نمایش گذرانند، و از حقیقت که وجود خدای است، خرب میمردم را ازین خیال و نمایش می
  .اند که عالمت است بر وجود خدای عزّ و جّلرا از جهت آن که عالم گفته

  در بیان نصیحت
ماند، از جهـت آن کـه اند؛ و بآن میو احوال این عالم را بموج دریا تشبیه کردهبدان که دانایان این عالم را بدریا 

صـورت اوّل . باشـدشود و هیچ یک را بقا و ثبات نمـیآید و هر ساعتی نقشی ظاهر میهر زمان صورتی پیدا می
و بعضـی . انیـدهنوز تمام نشده است، و استقامت نیافته است، که صورتی دیگر آمد و آن صورت اوّل را محـو گرد

مانـد، از جهـت آن کـه دریـن اند؛ و بآن هم مـیبینند هم تشبیه کردهاحوال این عالم را بچیزهای که در خواب می
  .یابندبینند، و نمینهند، و ساعتی دیگر آن چیزها را نمینماید و مردم دل بر آن چیزها میعالم چیزها می

آیند، اند، امّا با وجودآن که چنني است، هر چند که میان گفتهشک نیست که این چنني است که دانای! ای درویش
افتنـدو هـا و محنتهـا مـیگردنـد و بـاین سـبب در بالهـا و فتنـهشـوند؛ و بـاین عـالم فریفتـه مـیبستۀ این عالم می

سوزند؛ و بعضی بآتش فـراق، و بعضـی بـآتش حسـرت شوندو بآتشهای معنوی میبعذابهای گوناگون گرفتار می
دانند که دنیا هیچ نه ارزد، از جهت کنند و نمیگدازند و فریاد میی بآتش حسد و بعضی بآتش بایست میوبعض

الناس نیـام فـاذا مـاتوا «. بینند آن را بقا و ثبات نباشدبینند و هر چه درخواب میاند و خواب میآن که درخواب
  .»انتبهوا

هـا و عـذابهای گونـاگون کـه سـبب جملـۀ بالهـا و فتنـهنصیحت تو این مقدار بیش نیست که بدانی ! ای درویش
ا خـود را و تـرا و . گـویماین سخن تنها بتو نگویم، با خود هم مـی. دوستی دنیا است و دوستی اهل دنیا است امـّ

شـوند و دارم از جهت آن که این عالم بغایت ساحر است، و بعضی بسحر وی فریفتـه مـیتمام مردم را معذور می
شوند، امّا چون بقدر ضرورت احتیاج شناسند و بسحر وی فریفته نمییا را چنان که دنیا است میبعضی اگرچه دن

بایـد کـرد؛ و خـربان دسـت در کاسـه مـیباید بود، و با بیبوی دارند، و بواسطۀ احتیاج با ناجنسان همصحبت می
دارند، کار این عـالم ان صحبت نمیکدام عذاب باین ماند که دانا را با نادان همصحبت باید بودن؟ و اگر با ایش

  .توانند بودکنند، درین عالم نمیرود؛ بلکه دانایان تا خدمت خوک و خرس نمیبدر نمی
تـا باشـد کـه ازیـن ددی . بایـد بـودبایـد بـرد و راضـی و تسـلیم مـیچون درافتادیم، بزیرکـی بـدر مـی! ای درویش

تمام شد جلد سوّم، و تمام شـد منـزل . ن هیچ فایده ندهدخونخوار بسالمت بگذریم، که از جزع کردن و فریاد زد
  .اند از اهل وحدتششم، و این یک طایفه
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  والحمدللّه ربّ العالمني
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  سخن اهل وحدت در بیان عالم تحریر مختصر رسالۀ بیستم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم
لوة و السّـالم علـی ان ني، و الصـّ بیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و الحمدللّه ربّ العـالمني و العاقبـة للمتقـّ

  !اصحابهم الطیّبني الطاهرین
باید که بیان کنید که اهل وحـدت بیـان عـالم چـون مـیازین بیچاره درخواست کردند که می -کثّرهم اللّه -درویشان

و مـا «. کنند، و بنزدیک ایشان عالم علوی و عالم سفلی کـدام اسـت، و آسـمان اوّل و آسـمان هفـتم کـدام اسـت
  .»توفیقی اال باللّه علیه توکّلت والیه انیب

  در بیان آن که تمام موجودات یک درخت است
که بنزدیک اهل وحدت تمام موجودات یک درخت است، و فلک اوّل، که فلک  -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

فلک ثابتـات اسـت، بـیخ  نقش است، و زمني این درخت است، و زمني فلک دوّم، کهاالفالک است، ساده و بی
اند، زحل بر آسمان اوّل، و قمـر این درخت است؛ و هفت آسمان که هر یک کوکب سیّاره است، ساق این درخت

هـر کـدام کـه بمـا . دانو زحل از ما دورتـر اسـت، بـر آسـمان اوّل اسـت؛ و بـاقی را همچنـني مـی. بر آسمان هفتم
  .نزدیکرت است، باالتر است

انـد، اند؛ و معدن و نبات و حیوان برگ و گل و میوۀ ایـن درخـتارگانه شاخهای این درختو عناصر و طبایع چه
چون مراتب این درخت را دانستی، اکنون بدان که میوه بر سر درخت باشـد، و زبـده و خالصـۀ درخـت باشـد، و 

پـس  .فـرت و شـریفرت بـودشریفرت و لطیفرت از درخت باشد، و از درخت هر چیز که بمیوه نزدیکرت باشد، باالتر و لطی
انـد، عـالم سـفلی باشـند و عناصـر و طبـایع و معـدن و نبـات و و انجم که زمني و بیخ و ساق این درخـتافالک 

انـد کـه افـالک و انجـم و اند عالم علوی باشند و ازین جـا گفتـهحیوان که شاخها و برگ و گل و میوۀ این درخت
همه چیز که در کتاب نوشته اسـت، دریـن عـالم آن ظـاهر خواهـد  اند وعناصر و طبایع لوح محفوظ و کتاب خدای

و قلم خشک گشته است و هـر . »وال رطب و ال یابس اال فی کتاب مبني«: شد و شک نیست که این چنني است
چیز که در کتاب خدای نوشته شده است، آن ظاهر خواهد شد، از جهت آن که بر درخت چیزی پیدا آید، آن جمله 

  .درخت نوشته است در بیخ و شاخ
ا مراتـب ایـن اهل وحدت می! ای درویش گویند که مراتب این درخت همیشه تمام بود، و همیشـه تمـام باشـد امـّ

گريند و آن عـالم سـفلی اسـت کـه کنند و صورتی دیگر نمیاند که صورتی که دارند، رها نمیدرخت بعضی چنان
 باید که باشد، ازجهت آن که بیخ و ساق درخت صـورتی و این چنني. اندافالک و انجم و بیخ و ساق این درخت

کنند و صـورتی دیگـر اند که صورتی که دارند، رها میو بعضی چنني.که دارند، رها نکنند و صورتی دیگر نگريند
انـد و ایـن چنـني اند و برگ و گل و میوۀ این درخـتنو آن عالم علوی است، که معدن و نبات و حیوا .گريندنمی
از جهت آن که برگ و گل و میوه بر درخـت همیشـه بـر یـک حـال نباشـند بعضـی دروقـت گـل فـرو . ه باشدباید ک

ریزند، و میوۀ بعضی در وقت خامی فرو ریزد، و بعضی در وقت رسیدن فرو ریزد، و دیگر باره برگ و گـل و میـوه 
ین درخت هر چند کـه بمراتـب برمـیا. روندباشند و خود میزایند و خود میرویند، و خود میخود می. پیدا آیند

گـردد، بخـالف بـیخ و شود و ازجائی بجائی مـیگردد و باین سبب آفت پذیر میشود و نازکرت میآید، لطیفرت می
این درخت را بیخ از خود است و ساق از خود است و شاخ از خود است وبرگ از خود است وگل  .ساق و شاخ

ده از خود است و باغبان ازخود اسـت و زمـني از خـود اسـت و آب از از خود است و میوه از خود است و خورن
خود است و هوا از خود است و آفتاب از خود است و سـایه از خـود اسـت و حیـوة از خـود اسـت، همـه ازخـود 
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یافـت آن کـه . ایـن درخـت همـه اسـت، و همـه ایـن درخـت اسـت. است، همه با خود است، و همه ازخود دارند
  .که نیافتیافت، و نیافت آن 

  در بیان حسّ و حرکت اراد و اختیار
گوینـد کـه در تمامـت مراتـب موجـودات حـسّ و حرکـت ارادی و اختیـار نیسـت، اال در بدان که اهل وحدت می

انـد و درتمامـت موجـودات عقـل و علـم نیسـت اال در حیوان حسّ وحرکت ارادی و اختیـار بحیـوان مخصـوص
و افلک و انجـم و مالئکـه و عناصـر و طبـایع، حـسّ و حرکـت ارادی و اند عقل و علم بانسان مخصوص. انسان

ا نتوانـد کـه آن . انـداختیار و عقل و علم ندارند و دایم در کاراند و هر یک عملی دارند و بعمـل خـود مشـغول امـّ
  .عمل نکنند ونتوانند که بغري آن عمل عملی دیگر کنند

آید، یعنی حسّ و حرکت ارادی و اختیـار ز ایشان در وجود میعلم، و بی فکر و بی اختیار ایشا اپس آن عمل بی
اند و در باقی مراتب درخت حسّ و حرکـت ارادی و اختیـار و عقـل و و عقل و علم بمیوۀ این درخت مخصوص

  .علم نیست
د نـامش نـاانـد، نـامش عـالم ملـک اسـت و آنچـه ازیـن درخـت معقـولآنچه ازین درخت محسوس! ای درویش

اند، و از یک دیگر جدا نیستند، و امکان ندارد که از یک دیگـر ک با ملکوت است هردو باهممل. ملکوت است
آیـد، مـردم مـیگردنـد، تفاوتهـا پیـدا مـیشوند، و مرکّب باز مفردات میجدا باشند، امّا چون مفردات مرکّب می
افـراد  .آیـدز هـیچ جـا نمـیرود، و هـیچ چیـز اآیـد، و بجـائی دیگـر مـیپندارند که مگر چیزی از جائی دیگـر مـی

. واللّـه اعلـم بالصـواب. هر یک آنچه ماالبّد ایشان است تا بکمال خود رسند، با خود و از خود دارندموجودات 
  .واللّه الموفق و المرشد
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  رساله در بیان سخن اهل معرفت
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

لوة و  ني، و الصـّ السّـالم علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و الحمدللّه ربّ العـالمني و العاقبـة للمتقـّ
 !اصحابهم الطیّبني الطاهرین

امّا بعد، چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز ابن محمّد النسفی، که اهل منزل هشتم را اهـل معرفـت مـی
  .کردن اند؛ چنان که صفت بزرگی ایشان است، نتوانستمگویند و اهل معرفت قومی بغایت بزرگ

انـد، کـه سـالهای بسـیار در خـدمت مشـایخ ریاضـات و انـد قـومیاهل معرفت،که اهـل منـزل هشـتم! ای درویش
اند که بخـدای رسـیدند، و خـدای را اند و گمان بردهاند و علم صورت و علم معنی حاصل کردهمجاهدات کشیده

دانستند، معلوم ایشان گشت که همه خیال ه میدانند و هرچشناختند، آنگاه بعد از هفتاد سال دانستند که هیچ نمی
خود را نادان و عاجز و بیچاره دیدند و بعجز ونادانی خود اقرار کردند و با خلق عـالم بیکبـار صـلح و پندار بود؛ 

و . کردند و خلق عالم را همچون خود عاجز و بیچاره دیدند و از اعراض و انکـار آزاد گشـتند، و راضـی و تسـلیم
دانند، چـون بیقـني دانستند، یعنی دانستند که مقصد سالکان آن است، که بعد از دانائی که هیچ نمی این را مقصد

  .دانند، بمقصود رسیدند و مقصود حاصل کردنددانستند که هیچ نمی
انـد و مـدتها در میـان اند و مدتها در میان حکما بـودهبدان که اهل معرفت مدتها در میان علما بوده! ای درویش

و در میـان هـر . انـداند و مدتها در میان اهـل وحـدت بـودهاند و مدتها در میان اهل تصوّف بوده تناسخ بوده اهل
اهل معرفت بـا خـود اندیشـه  .انداند که آنچه حقّ است با ماست، ودیگران بر باطلاند، آن قوم گفتهقومی که بوده

. هـا بیشـرت نیسـتنتوان بودن؛ از جهت آنکه حـق گویند؛ جمله حقّکردند که چون هر یکی بر خالف یکدیگر می
پس بیقني دانستند که جمله بر حقّ نیستند ودیگر با خود دانستند و با خود اندیشـه کردنـد کـه ایـن جماعـت کـه در 

اند، از دو حال بريون نباشند یـا اند و این مذاهب بسیار پیدا کردهاند؛ و این منازل بنیاد نهادهاوّل این سخنها گفته
اگر جمله از پیغمرب گفته باشند؛ جمله یک سخن بودنـد، و . از پیغمرب گفته باشند، یا برای و اندیشۀ خود گفته بوند

و چون از  .گویندگویند، بیقني دانستند که از پیغمرب نمیبرخالف یکدیگر نگفتندی؛ و چون برخالف یکدیگر می
و کسی که چیزی بـرای و اندیشـه و عقـل خـود گویـد، حـال  .پیغمرب نگویند، البته برای واندیشه و عقل خود گویند

دانـد ب دارد، نمـیكـشناسـم، جهـل مرو اگر کسی گوید که من مـی. ازل و ابد نداند و احوال بعد از مرگ نشناسد
اهل معرفت چون نیک تأمل کردند، و سخنهای این جماعت را، دوستیهای ایشان مطالعـه . داندداند که نمیونمی

انـد و در نظـر ماینـد، افالک و انجم که محسـوس. اصل نداشت، دانستند که از سر دانائی گفتندیک کردند، هیچ 
و سـري ایـن . هیچ کس بکنه افالک و انجم نرسید و نرسند و اثرهای ایشان را چنان که هسـت درنیافتنـد، و نیابنـد

کنـدغ هـر تسـدیس، و تربیـع و مـی هفت کوکب سیّار را دربیافتند، و دانستند که در هر شبانروز هر یـک چنـد سـري
انـد کـه دریافتنـد بـاقی از اثرهـای کواکـب ثوابـت هـیچ مقابله و مقارنۀ ایشان را معلوم کردند و از اثرهـای ایشـان

  .درنیافتند و نیابند
اند درنیافتند، صفات و اسامی و افعال خـدای را، و اوّل و آخـر چون افالک و انجم را که محسوس! ای درویش
  اند چون دریابند؟و سري ازل و ابد را و احوال بعد از مرگ را که غیب عالم را،

  رباعی
 کس را بحقیقت ازل راه نشد
 زین راز نهفته هر کسی چیزی گفت

  

گاه نشد   وز سرّ فلک هیچکس آ
 معلوم نیست و سرّ کوتاه نشد
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محسوسات چیزی دیگر نمی گویند که آدمیان علم محسوسات دارند، و بغريبدان که اهل معرفت می! ای درویش
دانند، پس وقتی که محسوسات را چنان که هست هم نمیدانند؛ و محسوسات را آن چنان که هست هم نمی

  دانند؟دانند، چیزی که محسوس نباشد و غیب بود چگونه می
دانند و د، میکنند و توانند کرحیوانات غريناطق آنچه ماالبدّ ایشان است، تا درین عالم زندگانی می! ای درویش
کنند و ازمطعومات آنچه منفعت ایشان شناسند، و ازدشمن پرهیز مییعنی دشمن خود را می. دانندنیک نمی

سازند و آنچه مضرت ایشان در آن است میکنند و غذای خود میدانند، و آن را حاصل میدرآن است می
دانند و وقت رفنت بجای زمستان، و بجای تابستان کنند و جای زمستان و تابستان میشناسند، و از آن پرهیز می

پرورند و خانه چنان که الیق ایشان است و آرند و بچۀ خود میکنند و بچه میشناسند، و شهوت بوقت میمی
کنند؛ علم آن دارندو دانند، و میهرچه ماالبّد ایشان است می. سازند و مانند اینالیق بچۀ ایشان است می

حرفهای خوب و : کننددانند، و میعالم زندگانی توانند کردن، میماالبدّ ایشان است، تادرین آدمیان هم آنچه 
عمارتهای خوب و زراعت و تجارت و معرفت غذا و شرابها و داروها و معرفت رنجها و بیماریها و معرفت 

ون ازین محسوسات چ .کنند و علم و عمل آن دارنددانند و میعالج هریک؛ و هرچه بتجربه تعلق دارد، می
دانند، امّا آن بجز پند نیست، همچون حکایت پیل و شهر پندارند که میدانند؛ میدرگذشت، هیچ دیگر نمی

  .نابینایان است
گویند؛ مصلحت سالکان ملک، و مصلحت جملۀ عالم آن است که بعجزو بدان که اهل معرفت می! ای درویش

دانند و مقلّد پیغمرب خود شوند و ر بنهند، و بیقني بدانند که هیچ نمینادانی، خود اقرار کنند و دعوی دانش از س
  .متابعت شریعت وی کنند تا رستگار دنیاو آخرت شوند

گویند که جملۀ انبیا که دعوت خلق کردند، غرض و مقصد ایشان چهارچیز بود، اهل معرفت می! ای درویش
اوّل آن . ، امّا معظم مقصود ایشان از دعوت چهارچیز بوداگرچه سخنهای بسیار گفتند و احکام بسیار بیان کردند

که تا مردم ترک دنیا کنند و بدنیا فریفته نشوند و از دنیا بقدر ضرورت قناعت کنند، و بیقني بدانند که مال و جاه 
 سوّم .دوّم آن که تا مردم از اخالق بد پاک شوند و باخالق نیک آراسته گردند. سبب عذابهای گوناگون هست

چهارم آن که تا مردم دعوی دانش از سر نهند و بعجز نادانی . آن که تا مردم راست گفتارو راست کردار باشند
خود اقرار کنند، و مقلّد پیغمرب خود شوند؛ یعنی آنچه پیغمرب گفته است قبول کنند، و بجای آورند، و بعقل خود 

مقصود کل ایشان از . داننددانند که نمیانند، و نمیدطریقی و مذهبی پیش نگريند، و بیقني بدانند که هیچ نمی
ها است، و اخالق بد دوزخ است، و دعوت این چهار چیز بود، از جهت آن که دوستی دنیا سبب بالها و فتنه

وراست کردار و درست گفتار همیشه در میان مردم عزیز است، و همیشه روزی بروی فراخ . اخالق نیک بهشت
و دعوی دانش . ناراست همیشه در میان مردم خوار باشد و همیشه روزی بر وی تنگ بودگردد؛ و دروغ گوئی 

اقرار کردن، و بر عقل و علم خود اعتماد ناکردن و مقلّد پیغمرب خود شدن، از سر نهادن، و بر عجز و نادانی خود 
  .و متابعت شریعت وی کردن، سبب رستگاری دنیاو آخرت است

اگر کسی از پیغمرب . است که این چهار چیز را بکمال رسانند، تا بکمال خود رسندکار سالکان آن ! ای درویش
فرمودی که آدمیان بدانسنت . بغري احکام شریعت چیزی دیگر سؤال کردی، پیغمرب برنجیدی، و جواب نگفتی

حتاج بودند و صحابه دانسته بودند، سؤال نکردند اال بچیزی که م. اند، نه بدانسنت حقایقاحکام شریعت محتاج
: پیغمرب برنجید فرمود. نمودکرد، و در سؤال مبالغت میروزی یکی نوآمده بود و سؤالها می. از احکام شریعت

از خدمت  .اند، نه از جهت بیان حقایق، مرا از جهت بیان احکام فرستاده»بعثت لبیان االحکام اللبیان الحقیقة«
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که باین منزل هشتم عمل کند، و سخن اهل منزل هشتم را عزیز دارد و فرمودند که هر ام که میبسیار زیرکان شنیده
  .مقصد و مقصود سالکان شناسد، در دنیا و آخرت رستگار بود

  تمام شد منزل هشتم و الحمدللّه ربّ العالمني
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  مقدمۀ اولاز  یگرینسخة د
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

ني، و الصـل وة و السـالم علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و الحمدللّه رب العالمني و العاقبـة للمتقـّ
  .اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن بیچـاره  -کثّـرهم اللّـه -چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمد النسفی، که جماعت درویشـان
نیـد کـه رونـده کیسـت، و راه باید کـه در منـازل رونـدگان کتـابی جمـع کنیـد و دیگـر بیـان کدرخواست کردند که می

. چیست، و منزل چند است، و مقصد کدام است، تـا تـرا ذخـريه و یادگـاری باشـد و مـا را مـونس و دسـتوری بـود
انّه علی ما «. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خدای تعاىل مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد

  .»یشاء قدیر و باالجابة جدیر

  رونده و در بیان مقصد در بیان
  .کنند که رونده کیستکه درویشان سؤال می -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

العقل نـور «شود، آن عقل که رسول فرماید که رونده اوّل حسّ است، و بعد از مدتّی رونده عقل می! ای درویش
چـون  .گـردددیگر رونـده نـور عقـل مـیو بعد از مدّتی . ، نه عقل معاش»فی القلب یعرف به بني الحقّ و الباطل

رونده را دانستی، اکنون بدان که مقصد و مقصود جملۀ روندگان معرفت خدای است، و معرفت خدا کار نور اللّه 
انـد و عقـل حـواسّ ده گانـه کارکنـان عقـل. انـدنصـیببهـره و بـیاست، و حسّ و عقل معاش از معرفت خدا بی

پـس کـار رونـدگان آن اسـت کـه در سـعی و . مـارت روی زمـني از وی اسـتمعاش، پادشاه روی زمني است، و ع
  .کوشش باشند در صحبت دانا تا بنور اللّه رسند و خدای را بشناسند

  در بیان منازل روندگان
گوینـد کننـد و مـیچون رونده را دانستی، و مقصد و مقصود روندگان را شناختی، اکنون بدان که سؤال دیگر می

  .منزل چند استکه راه چیست، و 
کنند، در سري اىل اللّه منازل نیست، و منزل هم نیست، بلکه راه اگر سؤال از منازل سري اىل اللّه می! ای درویش
  . هم نیست
از تو تا خدا راه نیست، نه بطریق طول و نه بطریق عرض، یک نکته بیش نیست، و آدمی مستعدّ را ! ای درویش

  .شود، و سري اىل اللّه تمام گرددیمعرفت خدا بیک کلمۀ دانا حاصل م
و بیقني بدان که ! ازتو تا خدا راه نیست، و اگر هست، راه توئی، خود را ازمیان بردار تا راه نماند! ای درویش

  ."خطوتان و قد وصلت": هستی خدای را هست و بس و آن عزیز از سر همني نظر فرموده است
  بیت

 وستیک قدم بر نفس خود نه، دیگری بر کوی د
  

 هر چه بینی، دوست بني، با این و آنت کار نیست 
  

و هر یک اعتقاد اهل آن منازل دارند، آن منازل . اندکنند که روندگان در آن منازل ساکنو اگر سؤال ازمنازل می
  .که دانسنت آن منازل فواید بسیار است. را بیاورم

ار است، امّا جمله اعتقادات را در ده مرتبه کردهشماگرچه در عالم مذاهب بسیار، و اعتقادات بی! ای درویش
اند، و اعتقادات جمله اهل عالم در آن ده مرتبه جمع است، و ما آن ده مرتبه را بشرح تقریر کنیم که دانسنت آن ده 
 مرتبه فواید بسیار دارد، و سالکان را در سري فی اللّه مددی عظیم است و دانایان را دانسنت آن ده مرتبه ضرورت
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است از جهت تربیت و پرورش مریدان، تا بیماری همه را بدانند، و عالج همه بآسانی میسّر شود، که طبیب چون 
در هر . عالج آسان گشت، و به شنیدن این قناعت نکند که از شنیدن تا دانسنت راه دور است. بیماری شناخت

  .گاه از آن منزل سفر کنند منزىل منزل کنند تا صالح و فساد آن منزل را بحقیقت بشناسند، آن
و چون آن را باز گفتند، پنداشتند که  اند، هرچه را شنیدند، پنداشتند که دانستند؛مردم غلط عظیم کرده! ای درویش

بعمل آوردند و از هر یکی ازین منازل راه بخدا هست، سالک از هر کدام منزل که سلوک آغاز کند و بشرط سلوک 
. قصود حاصل کند و ازین منازل هیچ یک بر یکدیگر مقدّم، و هیچ یک مؤخر نیستندکند، البتّه بمقصد رسد و م

اند و همه روز اند، اعتقاد کردهاز هر کدام که سلوک آغاز کند، روا باشد، از جهت آن که جمله مقلّداند؛ آنچه شنیده
و آن که سلوک را  .انداطلگویند که آنچه حقّ است با ماست و دیگران بر باند، و هر یک میبا یکدیگر بجنگ

سالک . تمام کرد و معرفت خدا حاصل کرد، نه درین منازل است، وی در مقسد است،و با همه کس بصلح است
باید که بدانی . اند، و کدام در مقصداندداند که ازین منازل کدام دوراند، و کدام نزدیکچون بمقصد رسد، وی می

  .فت را اعتبار نیست، عمل را و عالمات را اعتبار استکه معرفت خدا عالمات بسیار دارد؛ و گ
هر که بخدا رسید، و خدای را شناخت، سري اىل اللّه تمام کرد و با خلق عالم بیکبار صلح کرد، و هر ! ای درویش

که بعد از شناخت خدا تمامت جواهر اشیا، و تمامت حکمتهای جواهر اشیا کماهی دانست و دید سري فی اللّه را 
علیه الصلوة و  -و هیچ شک نیست که پیغمرب. کرد، و همه چیز را دانست، و هیچ چیز نماند که ندانستتمام 
  .»اللّهم ارنا االشیاء کماهی«. کردبخدا رسیده بود، و خدا را شناخته بود، که این دعا می -السالم

چون منزل . رند، در سخن گفنتئی و قانونی داتا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، اهل هر منزل قاعده
  .شودشود سخن دیگر میدیگر می

از صد هزار سالک که درین راه درآیند، یکی بخدا رسد و خدا را بشناسد، و از صد هزار سالک که ! ای درویش
 و خدا را بشناسند، یکی بد آنجا، سد که اشیا را و حکمت اشیا را کماهی بداند و به بیند، باقی جمله. بخدا رسند

  .درین میان فرو روند
و این بیچاره درین . ئی در کار باش، که علم و حکمت خدا نهایت نداردعاىل همّت باش و تا زنده! ای درویش

کتب و رسائل که پیش ازین نوشت، سخن چهار منزل جمع کرد و نوشت و زیاده از چهار منزل ننوشت، از جهت 
 همّتی، زیرکی؛ مدرکی، چستی، چاالکی، عاشقی، صادقی، اگر طالبی عاىل. آن که طالبان عاىل همّت ندیدم

و «هر ده مرتبه را جمع کرده آید، ونوشته شود . باثباتی، باوفائی، حق شناسی، کم گویی، سر نگه داری یافته شود
  .انداوّل از منزل علما آغاز کردیم، و علما جمله درین منزل. »ما توفیقی اال باللّه علیه توکّلت و الیه انیب



 ۱۷۳

  خاتمۀ کتاب منازل السایرین
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

ني، و الصـلوة و السـالم علـی انبیائـه و اولیائـه، خـري خلقـه، و علـی آلهـم و  الحمدللّه رب العالمني و العاقبـة للمتقـّ
  .اصحابهم الطیّبني الطاهرین

ازیـن  -کثّـرهم اللّـه -ت درویشاناما بعد، چنني گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمد النسفی، که جماع
بیچاره درخواست کردند که چون بتوفیـق خـدای کتـاب منـازل را تمـام کـردی، اکنـون خاتمـة الکتـاب بنـویس، و 

درخواسـت ایشـان را اجابـت کـردم و از خـدای تعـاىل مـدد و یـاری . نصیحت چنانکـه الیـق اهـل سـلوک باشـد
  ».ا یشاء قدیر و باالجابة جدیرانّه علی م«. خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد

  در بیان سالکی که بمقام وحدت رسید
اگـر از آن . که سـالک چـون بمقـام وحـدت رسـید، بـه بیابانهـای خونخـوار رسـید -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

ام بیابانهای خونخوار بسالمت بگذرد، مردی باشد، و نام موحّدی بر وی درست آید، و این مراتب ده گانـه را تمـ
کند، که نه منزل است دهم مقصد، و بکمال رسد؛ و اگر نتواند گذشت، ناقص بماند ودر آن بیابانهای خون خوار 

  .سرگردان و گمراه و هالک شود
سالک چون بمقام وحدت رسد، اوّل بیابان الحادش پیش آید، و در بیابان الحاد خالیـق بسـیاراند، ! ای دوریش

اند و بـا آنکـه اند و پای در کوی حقیقت ننهادهجهت آن که شریعت از دست داده اند ازو جمله سرگردان و گمراه
تـرین داننـد کـه نـاقصانـد، و نمـیاند، و مقصـود حاصـل کـردهپندارند که بکمال رسیدهاند، و میسرگردان و گمراه
ز بیابـان الحـاد و آن را که توفیـق دسـت دهـد، و بصـحبت دانـائی رسـد، و بربکـت صـحبت او ا. اندآدمیان ایشان

انـد، و بگذرد، آنگاه بیابان اباحتش در پیش آید، و در بیابان اباحت هم خالیق بسیار اند؛ جمله سرگردان و گمراه
آن را که توفیق دست دهد، و بصحبت دانائی رسد، و بربکت صحبت دانا از بیابان اباحت هم بگـذرد و خـالص 

ان گذشت و خالص یافت امیـدوار شـد و بنجـات نزدیـک بیاب سالک چون بسالمت ازین دو. یابد، امیدوار شود
گشت و عالمت آن که سالک ازین هر دو بیابان خون خوار گذشت آن باشد که شریعت را، که از دست داده بـود، 

رفت و اکنون باز باز بدست آورد، و عزیز دارد، و بتقوی آراسته شود، و بیقني بداند که راه گم کرده بود و برياه می
و چون شریعت را باز بدست آورد، و بتقوی آراسته شد یک بیابان خون خوار دیگـرش پـیش آیـد، و آن  .اه آمدبر

  .دوستی شیخی و پیشوائی است ودوستی پیشوائی حجابی عظیم است
 سالک چون از بیابان الحاد بگذشـت، و از بیابـان اباحـت گذشـت و شـریعت را بـاز بدسـت آورد و! ای درویش

شد، معجب شود و خود بني گردد، و هیچ کس را باالی خود نه بیند، و نتواند دید،هم در علم و هم بتقوی آراسته 
در عمل، و سخن هیچکس نشنود و نصیحت هیچکس قبول نکند؛ خواهد که جمله اهل عالم سخن وی شنوند و 

ر چنـد کـه برآیـد، نصیحت وی قبول کنند، و مرید وی باشند و چون ارادت پیشوائی در دل وی مستحکم شود و ه
و بریاضات و مجاهدات سخت مشغول شودو اوقات شب و روز بطاعـات و عبـادات گذرانـد، و در  زیادت گردد

هـیچ نکتـه از آداب طریقـت و شـریعت فـرو نگـذارد، و ایـن همـه از جهـت دوسـتی  تقوی احتیاط بجـای آورد و
کند، تا بجـائی ني کس این چنني زندگانی میپیشوائی کند، تا مردم وی را دوست گريند و مرید وی شوند، این چن
و این هم بیابان خون خوار است و سالکان  .برسد که خیال پیغمربی در خاطرش افتد، و بشیخی نیز راضی نگردد

را البّته درین مقام این در خاطر افتد، و مدّتهای مدید درین بـال بماننـد و همـه روز انـدرون ایشـان بـا ایـن خـاطر 
مگوی که نبایـد، کـه قبـول نکننـد، و «: ، و عقل گوید»بگوی که من پیغمربم«: اشد؛ خاطرش گویدپنجه انداخته ب
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بعضی قوی حال باشند، و دانا بوند، اظهار این خاطر نکننـد و بتکلیـف ایـن خـاطر  .»انکار کنند و خللها پیدا آید
نـد، و نتواننـد کـه ایـن خـاطر را و بعضی ضعیف حال باشند و نادان بو. کنند و ازین بیماری صحّت یابندنفی می
باید که با یاران مشفق و دوستان موافق که درین بیماری بوده باشند بگویند و با کسانی که ایـن بیمـاری . نفی کنند

اند، مشورت کند، تا ایشان بروی روشـن گرداننـد کـه ایـن خـاطر پیشـوائی کـه درآمـده اسـت، نفسـانی صحّت یافته
آید، تانفی این خـاطر بـروی آسـان گـردد، نفـی ایـن خـاطر کنـد و تـرک اه پیدا میاست، و این خاطر از دوستی ج

  .پیشوائی کند و باقی عمر را بسالمت بگذراند

  در بیان دوستی سروری و پیشوائی
هـر نفسـی کـه باشـد، البتـه بـاال طلبـد و . سروری و پیشوائی با نفـس جملـه آدمیـان همـراه اسـتبدان که دوستی 

کننـد، و بعضـی محکـم زیردسـت و فـرو دسـت نتواند دید؛ امّا بعضی بر بعضی غلبه میهیچکس را باالی خود 
کنند، و بعضی کنند؛ و بعضی بسبب احتیاج بضرورت خدمت میدارند و بعضی را مقهور و منکوب میخود می

ت بـا بسبب احتیاج بمال یا بجاه؛ و اگر نه هیچ نفس بارادت و اختیار خود زیر دسـت کسـی نباشـد کـه ایـن صـف
ر مـیو نفس را این صفت ذاتی است، پس هر کس بقدر آن که مـی. نفس جملۀ آدمیان همراه است توانـد و میسـّ

  .طلبد تا بحدّی که بعضی کس دعوی خدائی هم کردندشود، باال می
تا سخن دراز نشود و ازمقصود باز نمانیم، غرض ما ازین سخن آن بـود کـه دوسـتی سـروری و پیشـوائی بـا نفـس 

چون دانایان برین سرّ واقف شدند و دیدند که این صفت بر نفس غالب است، دانستند . آدمیان همراه است جملۀ
نفـس را خـالف کردنـد و » و نهی النفس عن الهوی فانّ الجنّة هی الماوی«که جمعیّت در خالف نفس است، 

انـد کـه آخـرین چیـزی کـه از سـر دوستی سروری و پیشوائی از دل قطع کردند، آزاد و فارغ شـدند، و ازینجـا گفتـه
  .صدیقان بريون رود دوستی جاه است

انـد تـا بـه آزادی و فراغـت رسـیدند؛ و تـرک اسـت کـه کار آزادی و فراغت دارد، باقی جمله در راه! ای درویش
و ترّهـات و دعـوی پس سالک را هیچ کاری بهرت از ترک نیست، طامـات، . رساندسالک را بآزادی و فراغت می

بسیار گفتیم و بسیار شنیدیم و هیچ فایده نکرد، کار ترک دارد، از جهت آن که امکـان نـدارد . م بسیار استدر عال
  .که کس بی ترک بآزادی و فراغت رسد

دوستی پادشاهی و وزیری و خواجگی و رئیسی و پیشوائی؛ وشیخی و واعظی و قاضیئی و مدرّسـی ! ای درویش
تر تر و فراخنادان همه روز در سعی آن باشد که درهای دوزخ بر خود بزرگ و. اندو مانند این جمله درهای دوزخ

بندد و بسـنت درهـای دوزخ بـر خـود کند و بر خود میکند و دانا آن کس است که درهای دوزخ بر خودتنگرت می
  .ترک جاه است
تـو باشـی، پـس سـالک چـون  عالم بی اینها نباشد و باید که در عالم اینها باشند؛ امّا الزم نیست کـه! ای درویش

سالک تـا ازیـن بیابانهـای خونخـوار نگذشـته . ازین بیابان خونخوار بگذشت و ترک پیشوائی، کرد خالص یافت
اکنون از خوف بريون آمد، و استعداد آن حاصل کرد، که از وی در بـاب . بود؛ در خوف بود و اعتماد بر وی نبود

  .دین کارها آید

  در بیان نصحیت
ر علم و معرفت در هر مقامی که برسی، و در هر مقامی که باشی، بایـد کـه اعتمـاد بـر عقـل و علـم د! ای درویش

خود نکنی و خود را محقّق ندانی و نام ننهی، و برای خود طریقی پیش نگريی، و باندیشۀ خود مـذهبی نسـازی، 
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از شـریعت وی نـداری، کـه یعنی در علم و معرفت درهر مقامی که باشی، باید مقلّد پیغمـرب خـود باشـی و دسـت 
اند که اعتماد بر علم و عقـل خـود کردنـد، و هـر یـک ایـن دعـوی جمله اهل بدعت و ضاللت فضال و علما بوده

گویند که محقّقیم و دیگران در اند و هر یک این گفتند و میکردند که آنچه حقّ است ما داریم، و دیگران بر باطل
و چون بیقـني دانسـتی کـه . جمله بر حقّ نتوانند بود، که حقّ یکی بیش نباشدو ترا بیقني معلوم است که . اندخیال

کنند، اکنون تو اگـر اعتمـاد بـر عقـل وعلـم خـود کنـی، و خـود را جمله بر حقّ نیستند و جمله دعوی حقیقت می
  .محقّق نام نهی، یکی از آن باشی که گفته شد

بـیش غـرور . انـدای، و دیگران درخیـالید که تو محقّقگوبیقني بدان که این غرور نفس است که می! ای درویش
نفس مخور و از خیال و پندار بريون آی و بیقني بدان که بنیاد همه گمراهی تقـدیم هـوای نفـس اسـت بـر رضـای 

و این نصیحت ازمن قبول کن، و احتیاط از دست مده، یعنی شریعت را فرو مگذار که هر کـس ! خدای و روا مدار
هیچ زیان نخواهد داشـت، . »ترک االحتیاط و الحزم سوء الظنّ«و گذارد، البّته پشیمان شود، که که شریعت را فر

مشغول شود، و اگر نه، خود را و ترا بدبخت  که نفس آدمی بطبع کاه است و او را بکامی باید داشت، تا بکاری
  .دو جهانی کند

  تمام شد و الحمدللّه ربّ العالمني
  


