
  
  
  هو
۱۲۱  

  
  نسایم گلشن

  

  )شرح گلشن راز(
  
  
  

  نگاشته
   سید نظام الدین محمود حسینی

  
  مشهور به

  شاه داعی اىل اللّه شريازی
  
  
  
  
  
  
  



۲ 
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  پیشگفتار
از " داعی"ص به و متخلّ" محمود"ی به و مسمّ" داعی اىل اللّه"و " یننظام الدّ"ب به اىل اللّه ملّقشاه داعی 

گفته نماند که رسد، ناِنسبتش به نوزده واسطه به حضرت زیدبن علی بن حسني می. سادات حسینی شرياز است
) ه۳۱۶م " (داعی الصغري"وی از فرزندان قاسم بن حسن ملقب به . لقب خانوادگی و نیاکانش است" داعی"

  .باشد که در اواخر قرن سوم هجری در طربستان و گرگان و ری سلطنت و امارت داشته استِمی
اند، که این ِت چاپ شدۀ وی نوشتهآقای محمد دبري سیاقی پیشگفتار مفصلی در شرح احوال و آثار داعی بر کلیا

و . ه۸۱۰ایشان سال زایش او را . توانم بر آن بیفزایم و نه در اندیشۀ تکرار سخنان ایشان هستمِناچیز نه چیزی می
  .اندِبرگزیده. ه۸۷۰مرگش را 

د که در کنار انِرا نام برده" مريقاسم"ها از فرزندان او تنها ِست تذکره"شاه داعی"مزارش در شرياز معروف به نام 
  .هجری فوت کرده است ۹۲۰او دیوان پدر را بخط خود به یادگار گذاشته و در سال . مزار پدر مدفون است

پس از نوشیدن شربت سري و . شاه داعی واعظی بلیغ بود و قریب سی سال بندگان خدا را وعظ و نصیحت کرد
که ازخلفای شاه نعمة اللّه وىل . ه۸۴۱ م(سلوک مست گشته، اول مرید شیخ مرشد الدین ابواسحاق بهرامی 

وی پس از وفات . شده است و سپس مرید و خلیفه شاه نعمة اللّه وىل کرمانی گشته است) بوده. ه۸۳۴کرمانی م
و روزگار خود را . می بر مسند ارشاد متمکن گشت و شیخ سلسلۀ نعمة اللهی در شرياز شده استبهراابواسحاق 

هجری دیوان خود را گرد آورده ۸۶۰لیف بزبان فارسی و عربی بسر برده و در سال بسرودن اشعار و تصنیف و تأ
  .است

در ریحانة .) ه۱۳۷۳م(و شادروان مريزا محمد علی مدرس  ۲۴تألیفات او را آقای دبري سیاقی در آن پیشگفتار 
نام  ۳۶عارفني و ریاض ال ۳۵و طرائق الحقائق ) با مکررات، که برخی را به دو نام آورده است( ۳۷االدب 
و معرفی . باشدِاثر از وی می ۷۲در دست داریم دارای  اند و نسخه خطی رسایل شاه داعی شريازی که ماِبرده

در اینجا با . آمده است) مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان(کامل آنها در فهرست کتابخانۀ گنج بخش 
  :کنمِاکتفا می) با ذکر منابع(پوزش تنها به ذکر نام آنها 

  اسوة الکسوة -۱
  .به زبان فارسیدر خرقه پوشی 

ریحانة  -چاپ دبري سیاقی" شانزده رساله. "۴۱۸: ۱فهرست گنج بخش  - )۶۵۴-۶۴۹ص (نسخۀ گنج بخش 
  ۳۱۱٫: ۱نفیسی  -۱۴۳: ۱ فهرست مشرتک - ۱۱۰ریاض العارفني  -۵۱: ۳طرائق الحقائق  -۲۰۹: ۲االدب 

  اشارة التفأل -۲
  .به زبان فارسی. در فالگريی با قرآن
آثار عجم  -۱۴۳: ۱فهرست مشرتک -۲۳۲۹: ۴و  ۴۱۷: ۱فهرست گنج بخش  -)۶۴۵-۶۴۲ص (نسخۀ گنج بخش 

آمده " اشارة الثقال"در چهارمأخذ اخري به نام . ۳۱۱: ۱نفیسی  -۱۱۰ریاض العارفني  - ۵۱: ۳طرائق الحقائق  -۴۸۶
. ست در کیفیت تفأل از قرآن مجیدِاین مختصری: "ه استآید زیرا که در دیباچۀ آن آمدِو این درست به نظر نمی

در مشروعیت این فال بتخصیص چیزی وارد نشده، اما در اصل تفأل باسم نیکو و کلمه حسنه اخبار و احادیث 
  ."هست
  االشعار العربیة -۳



٤ 

  .به زبان عربی. بیت ۱۸۰چندین قصیده و قطعه پريامون 
: ۹نشریۀ دانشگاه  - چاپ دبري سیاقی" کلیات" -۴۰۶: ۱ش فهرست گنج بخ -)۷۶-۸۲ص (نسخۀ گنج بخش 

۱۳۱۰٫  
  اشعار ملمعه -۴

  .به زبان عربی و فارسی -بیت ۶۰پريامون 
. ک.ن.هاِفهرست مشرتک، بخش منظومه -۴۰۶۹: ۱فهرست گنج بخش  -)۸۷-۸۶ص (نسخۀ گنج بخش 

  ".ملمعات" ۱۳۱۰: ۹نشریۀ دانشگاه  - "ملمعات. "چاپ دبري سیاقی" کلیات"
  ...اصطالحات، رساله  -۵

  .در بعضی از مصطلحات صوفیه موحده که از عبارت ایشان مفهوم گشته است
  .به زبان فارسی) دیباچه(

طرائق  -فهرست مشرتک، بخش عرفان -۴۱۶: ۱فهرست گنج بخش  -)هامش ۶۳۸-۶۲۹ص (نسخۀ گنج بخش 
رساله در اصطالحات صوفیه از " ۲۲۳به اته، ص .ک.ن-۳۱۱: ۱نفیسی  -۱۱۰ریاض العارفني  -۵۱: ۳الحقائق 

  ۱۹۲۲٫- ۲۴" محمود شرياز
  اعیان ثابته -۶

  .به زبان فارسی. دربارۀ اعیان ثابته که از غوامض مسایل تحقیق است
که  ۷۳۹: ۲های فارسی ِنسخه -۴۱۴- ۴۱۳: ۱فهرست گنج بخش  -)هامش ۵۶۴-۵۶۲ص (نسخۀ گنج بخش 

  .فهرست مشرتک، بخش عرفان -ناشناخته مانده
  اوراد - ۷

  .به زبان عربی و فارسی -ادعیه و اذکار
طرائق  -بخش اوراد. فهرست مشرتک -۴۲۰: ۱فهرست گنج بخش  -)هامش ۶۴۷-۶۴۳ص (نسخۀ گنج بخش 

  ۳۱۱٫: ۱نفیسی  -۱۱۰ریاض العارفني  -۵۱: ۳الحقائق 
  بیان عیان - ۸

  .به زبان فارسی. در اثبات واجب الوجود
" شانزده رساله" - فهرست مشرتک بخش عرفان -۴۱۱: ۱گنج بخش فهرست  -)۳۵۴-۳۴۷ص (نسخۀ گنج بخش 
های ِنسخه -۳۱۱: ۱نفیسی  -۱۱۰ریاض العارفني  - ۵۱: ۳طرائق الحقائق  -۲۰۹: ۲ریحانة االدب  -چاپ دبري سیاقی

  ۴۸۶٫آثار عجم  - ۱۰۶۸: ۲فارسی 
  تاج نامه - ۹

  .هاِو شرائط آن" تاج"و " عصابه"ست به زبان فارسی، دربارۀ ِمثنوی
 - چاپ دبري سیاقی" شانزده رساله" -۴۲۱: ۱فهرست گنج بخش  -)هامش ۶۴۸-۶۴۷ص (نسخۀ گنج بخش 

  .هاِفهرست مشرتک بخش منظومه -۳۱۰: ۱نفیسی  -۱۱۰ریاض العارفني  -۵۱: ۳طرائق الحقائق 
  تأویل آیتی من کالم اللّه -۱۰

  .به زبان فارسی. تفسري عارفانۀ دو آیت قرآن
  ۱۵٫: ۱فهرست مشرتک  -۴۲۲: ۱فهرست گنج بخش  -)هامش۶۶۲ - ۶۵۸ص (نسخۀ گنج بخش 



٥ 

  تحریر الوجود المطلق -۱۱
  .به زبان فارسی. دربارۀ وجود مطلق
  .۴۱۵-۴۱۴: ۱فهرست گنج بخش -)هامش۵۹۰ -۵۸۵ص (نسخۀ گنج بخش 

: ۲دب ریحانة اال -"رسالۀ تحریر معنی الوجود"چاپ دبري سیاقی " شانزده رساله" -فهرست مشرتک، بخش عرفان
  ۴۸۶٫آثار عجم  -۳۱۱: ۱نفیسی  -۱۱۰ریاض العارفني  - ۵۱: ۳طرائق الحقائق  -۲۰۹
  تحفة المشتاق -۱۲

  .به زبان فارسی. ست، صوفیانهِدر واقع یک روانشناسی زیبایی... در بیان سه قسم معنی اشتیاق
  .۴۱۶-۴۱۵: ۱فهرست گنج بخش  -)هامش ۶۲۱-۶۱۵ص (نسخۀ گنج بخش 

فهرست مشرتک، بخش  - ۳۱۱: ۱نفیسی -۱۱۰ریاض العارفني  -۵۱: ۳طرائق الحقائق  -۲۰۹: ۲ریحانة االدب 
  ۴۸۶٫اثار عجم  - فلسفه
  ترجمة االخبار العلویة -۱۳

  .شرح منظوم چهل سخن از سخنان پندآموز حضرت علی کرم اللّه وجهه است، به زبان فارسی
چاپ " شانزده رساله" - بخش اخالقفهرست مشرتک : ۱فهرست گنج بخش  -)۶۴۷-۶۴۵ص (نسخۀ گنج بخش 

  ۴۸۶٫آثار عجم  -۳۱۱: ۱نفیسی  -۱۱۰ریاض العارفني - ۵۱: ۳طرائق الحقائق  -۲۰۹: ۲ریحانة االدب  -دبري سیاقی
  ترجمۀ رسالۀ شیخ -۱۴

دربارۀ مسایل . است، به زبان عربی که بزبان فارسی برگردانیده شد.) ه ۶۳۸م (منت از محیی الدین عربی 
  .عرفانی
شانزده " -فهرست مشرتک، بخش عرفان -۴۱۵: ۱فهرست گنج بخش  -)هامش ۵۹۵- ۵۹۰ص (ۀ گنج بخش نسخ
 - "ترجمۀ رسالۀ شیخ"و در فهرست مندرجات " شرح بر بعضی کلمات محیی الدین"چاپ دبري سیاقی " رساله

" له محیی الدینترجمه رسا"در هر سه مأخذبه نام  -۱۱۰ریاض العارفني  -۵۱: ۳طرائق الحقایق -۳۱۱: ۱نفیسی 
  ".شرح بر بعض کلمات محیی الدین" ۴۸۶آثار عجم  -آمده است

  التلویحات الحرمیة -۱۵
  .صوفیانه به زبان عربی مسايل دربارۀ وجود خدای و صفات و افعال او و توحید و تصوف و کشف و اینگونه

 - ۵۱: ۳ائق الحقائق طر -۲۰۹: ۲ریحانة االدب  - ۴۱۹: ۱فهرست گنج بخش  -)۶۶۴-۶۶۰ص (نسخۀ گنج بخش 
  .فهرست مشرتک بخش عرفان -۳۱۱: ۱نفیسی  -۱۱۰ریاض العارفني 

  ...رساله: تینیه
  جمال کمال -۱۶

  .به زبان فارسی. است" کمال"بحثی فلسفی و صوفیانه دربارۀ 
 - "جمال و کمال" ۴۱۴: ۱فهرست گنج بخش  -"جمال کمال"به نام ) "هامش ۵۸۶-۵۷۸ص (نسخۀ گنج بخش 

در  -۲۸۸: ۸ذریعه -۳۱۱: ۱نفیسی  -۱۱۰ریاض العارفني  -۵۱: ۳طرائق الحقائق  -ک، بخش فلسفهفهرست مشرت
  .آمده است" دیباچۀ جمال و کمال"ر مأخذ اخري به نام اچه
  جواهر الکنوز - ۱۷

  .به زبان فارسی.). ه۶۵۰م (در شرح سی رباعی از رباعیات شیخ سعد الدین حموی 
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ریحانة االدب  -فهرست مشرتک، بخش عرفان -۴۱۱: ۱ست گنج بخشفهر -)۳۶۸-۳۵۴ص (نسخۀ گنج بخش 
  ۴۸۶٫آثار عجم  -۳۱۱: ۱نفیسی  -۱۱۰ریاض العارفني  -۵۱: ۳طرائق الحقائق  -۲۰۹: ۲
  ستّۀ داعی: چشمۀ زندگانی -۱۸

 به. است. ه۸۵۶باشد و سال اتمام آن ِبیت می ۷۶۸دارای .). ه ۶۱۵تا  ۶۰۷م (نظامی " خسرو و شريین"بر وزن 
  .زبان فارسی

: ۲ریحانة االدب  - چاپ دبري سیاقی" کلیات" -۴۰۹: ۱فهرست گنج بخش  -)۲۹۰-۲۷۶ص (نسخۀ گنج بخش 
و  ۲۷۵۴: ۴های فارسی ِنسخه -۷۸۷: ۲و  ۳۱۱: ۱نفیسی  - ۳۰۷: ۵ذریعه  -"کتاب چشمۀ زندگانی" ۱۲۹۸اته  -۲۰۹
آثار  -هاِفهرست مشرتک، بخش منظومه ۳۳: ۴مجمع الفصحا  -۱۰۹ریاض العارفني  - ۵۰: ۳طرائق الحقائق  -۲۹۰۲

  ۴۸۶٫عجم 
  ستّۀ داعی: چهارچمن -۱۹

به زبان . تمام شده. ه۸۴۲بیت است و بسال  ۹۱۰مشتمل بر .) ه۶۱۵تا  ۶۰۷م (نظامی " هفت پیکر"بر وزن 
  .فارسی

: ۲ریحانة االدب  -چاپ دبري سیاقی" کلیات" -۴۰۹: ۱فهرست گنج بخش  -)۲۷۵-۲۵۶ص (نسخۀ گنج بخش 
ریاض  - ۵۰: ۳طرائق الحقائق  -۲۷۵۶: ۴های فارسی ِنسخه -۳۱۱: ۱نفیسی  - ۱۲۹۸اته  -۳۱۱: ۵ذریعه-۲۰۹

  ۴۸۶٫آثار عجم  -هاِفهرست مشرتک بخش منظومه -۳۳:  ۴مجمع الفصحا -۱۰۹العارفني 
  چهار مطلب - ۲۰

 - ۴سورۀ ق،  ۱۵آیۀ  -۳الحجر، سورۀ ۲۹آیۀ  -۲سورۀ النور،  ۳۵آیۀ  -۱: در شرح و تفسري چهار آیت از قرآن مجید
  .به زبان فارسی. به روش عرفانی. سورۀ المائدة ۵۴آیۀ 

 - چاپ دبري سیاقی"شانزده رساله " -۴۱۷و  ۴۱۶: ۱فهرست گنج بخش -)۶۴۰ -۶۳۶ص (نسخۀ گنج بخش 
ست فهر -۳۱۱: ۱نفیسی  -۱۱۰ریاض العارفني  -۵۱: ۳طرائق الحقائق  -۳۱۴: ۵ذریعه  -۲۰۹: ۲ریحانة االدب 

  .مشرتک بخش عرفان
  ستّۀ داعی: چهل صباح -۲۱

  .به زبان فارسی. اتمام یافته. ه۸۴۳بیت و بسال  ۷۶۳دارای .) ه۶۱۵تا  ۶۰۷م (نظامی " لیلی و مجنون"بر وزن 
: ۲ریحانة االدب - چاپ دبري سیاقی" کلیات" -۴۰۸: ۱فهرست گنج بخش -)۲۵۶-۲۳۹ص (نسخۀ گنج بخش 

طرائق  -۲۷۵۸: ۴های فارسی ِنسخه -۳۱۱: ۱نفیسی  -۳۱۶: ۵ذریعه  -"صباحکتاب چهل "۳، ۱۲۹۸اته  -۲۰۹
  .۴۸۶آثار عجم  - هاِفهرست مشرتک بخش منظومه -۳۳: ۴مجمع الفصحا -۱۰۹ریاض العارفني  -۵۰: ۳الحقائق

  شرح مثنوی: حواشی مثنوی: حاشیه مثنوی
  شرح مثنوی: حاشیه مثنوی: حواشی مثنوی -۲۲

  .به زبان فارسی.). ه۶۷۲م (معنوی موالنای بلخی رومی  شرح مختصر شش دفرت مثنوی
کتاب حاشیۀ " ۱۰۹۹ -۱۱۰۰ - ۱۲۹۸اته ذکرش -۴۱۲: ۱فهرست گنج بخش -)۶۳۴-۳۷۷ص (نسخۀ گنج بخش 

های ِنسخه -"شرح المثنوی" ۵۵: ۱۴ذریعه  -"شرح مثنوی مولوی" ۲۰۹: ۲ریحانة االدب  - "شرح مثنوی: مثنوی
 ۱۱۰ریاض العارفني  -"شرح بر مثنوی مولوی" ۵۰: ۳طرائق الحقائق - "عنویشرح مثنوی م" ۳۴۹۷: ۵فارسی 

فهرست مشرتک بخش  -"بر مثنوی مولوی... شرحی" ۳۳: ۴مجمع الفصحا " بر مثنوی مولوی... شرحی "



۷ 

  ".شرح بر مثنوی مولوی رومی" ۴۸۶آثار عجم  -عرفان
  خريالزادفی المبدء و المعاد -۲۳

  .ست و زیرنویس آن به فارسیِ بعربیمنت. کتاب فلسفی صوفیانه است
: ۲های فارسی ِنسخه -۲۰۹: ۲ریحانة االدب -۴۱۰: ۱فهرست گنج بخش -)۳۴۶-۳۶۶ص (نسخۀ گنج بخش 

فهرست مشرتک بخش فلسفه،  - ۳۱۱: ۱نفیسی -۱۱۰ریاض العارفني  -۵۱: ۳طرائق الحقائق : ۲۸۴: ۷ذریعه -۱۱۴۲
  ...رساله:در البحر. ۴۸۶آثار عجم 
  جمال کمال: ل و کمالدیباچۀ جما

  دیباچۀ دیوان -۲۴
به زبان . ای از دیوان وی نگاشته استِست که داعی بر نسخه.)ه۸۳۴م (دیباچۀ دیوان شاه نعمت اللّه وىل 

  .فارسی
  .نثری فهرست مشرتک، بخش ادبیات -۴۱۴: ۱ فهرست گنج بخش -)هامش ۵۷۸-۵۷۳ص (نسخۀ گنج بخش 

  دیوان -۲۵
  .ت، صادرات، عرایس الرتجیح، کان مالحت، رباعیات، مقطعات، مناقب، سخن تازهقدسیات، واردا: به بنگرید

ریاض  -۲۳۲۴:  ۳های فارسی ِنسخه -۵۰: ۳طرائق الحقائق -۱۲۹۸، ۱۰۹۹اته، کیو -۱۴۵۳: ۳فهرست گنج بخش 
 - چاپ دبري سیاقی" کلیات"- ۳۱۴: ۹ذریعه -هاِفهرست مشرتک، بخش دیوان-۳۳: ۴مجمع الفصحا -۱۰۹العارفني 

  ۱۳۱۰٫: ۹نشریۀ دانشگاه 
  راه روشن -۲۶

  .به زبان فارسی. در سري و سلوک
چاپ دبري " شانزده رساله" - "راه و روشن" ۴۱۳: ۱فهرست گنج بخش -)هامش۵۵۵-۵۳۹ص(نسخۀ گنج بخش 

در چهار  ۲۰۹: ۲ریحانة االدب: ۳۱۱: ۱نفیسی-۱۱۰ریاض العارفني-۵۱: ۳طرائق الحقائق -"رساله راه روشن"سیاقی 
فهرست مشرتک،  -۳۵۷۳: ۵های فارسی ِنسخه -آمده که اشتباه است" لطایف راه روشن"أخذ اخري به نام م

  .بخش عرفان
  ...کتاب : رباعیات
  رسالۀ تینیه - ۲۷

  .به روش صوفیانه، به زبان فارسی" التّني"ست از سورۀ ِتفسري نکاتی
  ۴۷٫: ۱ فهرست مشرتک-۴۱۸: ۱فهرست گنج بخش  - )۶۵۵-۶۵۴ص (نسخۀ گنج بخش 

  رسالۀ درالبحر -۲۸
  .به زبان فارسی.). ه۶۲۷م(در شرح بیتی از اشعار شیخ فریدالدّین عطار 

طرائق  - چاپ دبري سیاقی" شانزده رساله" -۴۲: ۱فهرست گنج بخش). هامش۶۴۱-۶۳۸ص (نسخۀ گنج بخش 
در البحار فی معنی بیت " ۳۱۱: ۱نفیسی-"رسالۀ در البحر فی معنی بیت العطار ۱۱۰ریاض العارفني - ۵۱: ۳الحقائق
  ".شرح بعض از اشعار عطار" ۴۸۶آثار عجم . ک.ن-فهرست مشرتک، بخش عرفان -"العطار
  رسالۀ رضائیة -۲۹

  ۴۸۶٫آثار عجم  -۲۱۱: ۱نفیسی -۱۱۰ریاض العارفني  -۵۱: ۳طرائق الحقائق -۲۰۹: ۲ریحانة االدب 



۸ 

  رسالۀ شجریه -۳۰
  .رۀ الصافات به روش عرفانیسو ۶۲آیت " شجرۀ زقوم"در تفسري وتأویل 
  .به زبان فارسی

طرائق  -چاپ دبري سیاقی" شانزده رساله" -۴۲۱: ۱فهرست گنج بخش -)هامش۶۵۳ -۶۴۸ص (نسخۀ گنج بخش 
  ۵۹٫: ۱فهرست مشرتک -۳۱۱: ۱نفیسی -۱۱۰ریاض العارفني  -۵۱: ۳الحقائق 

  رساله فی معنی المحبة -۳۱
  .ارسیبه زبان ف. دربارۀ محبت و دوستی و عشق

طرائق  -"رساله فی المحبه" ۷۸۷: ۲نفیسی -۴۱۵: ۱فهرست گنج بخش  - )۶۱۰-۵۹۹ص (نسخۀ گنج بخش 
  ۴۸۶٫آثار عجم  -۵۹: ۱فهرست مشرتک  -۱۱۰ریاض العارفني -۵۱: ۳الحقائق
  رساله فی الوالیه -۳۲

  .به زبان فارسی. ستِدر موضوع و مقصد والیت و وظائف وىل
ریاض  -طرائق الحقائق-۳۱۱: ۱نفیسی -۴۲۲: ۱فهرست گنج بخش) شهام۶۷۱-۶۶۹ص (نسخۀ گنج بخش 

 ۴۸۶آثار عجم  -فهرست مشرتک بخش عرفان -آمده است" رسالۀ والیت"در سه مأخذ اخري به نام  -۱۱۰العارفني
  ".رساله والیه"

  لطایف: رساله لطایف
  رسالۀ مراشد -۳۳

  .به زبان عربی. دربارۀ مسایل عقیدتی به روش عرفانی
: ۱نفیسی -"رسالۀ مراشد"-۴۱۲: ۱فهرست گنج بخش -"رسالۀ مراشد) "هامش۵۲۹ -۵۱۸ص (گنج بخش نسخۀ 
: ۲ریحانة االدب -که نسبت نگارنده را آملی آورد ۲۹۹: ۲۰ذریعه -۱۱۰ریاض العارفني -۵۱: ۳طرائق الحقائق-۳۱۱
  ".الرموزمراشد . "۴۸۶آثار عجم  - آمده است" مراشد الرموز"در شش مأخذ اخري به نام  ۲۰۹

  .رساله فی معنی الوالیه: رساله والیه
  ...رساله : رضائیه
  ساقی نامه -۳۴

  .به زبان فارسی. ست در بحر خفیفِمثنوی
  ۲۶٫: ۱نشریۀ دانشگاه -۱۲۹۸اته  -۱۰۶: ۱۲ذریعه -۲۸۶۷:  ۴های فارسیِنسخه
  سبعه سیاره -۳۵

  .به زبان فارسی. بیت ۴۰۰پريامون . هفت قصیده اوست
های ِنسخه -چاپ دبري سیاقی" کلیات" -۴۰۶و  ۴۰۵: ۱فهرست گنج بخش -)۸۶-۷۲ص (ش نسخۀ گنج بخ

نشریۀ  -هاِاست فهرست مشرتک، بخش منظومه" ستّۀ داعی"و جز)قصاید(سبعه سیاره" ۲۳۲۴: ۳فارسی
  .۱۳۱۰: ۹دانشگاه
مشاهد، گنج روان، چهل صباح، چهارچمن، چشمۀ : دارای(ستّۀ داعی  -۳۶

  )زندگانی، عشق نامه
فهرست گنج  -)۳۲۴ -۲۹۰و  ۲۹۰ -۲۷۵و ۲۷۵ -۲۵۶و  ۲۵۶ -۲۳۹و  ۲۳۹ -۲۲۳و  ۱۱۲-۲۱۰ص (نسخۀ گنج بخش 



۹ 

های ِنسخه -۳۱۱: ۱نفیسی -۱۲۹۸اته  - ۱۴۳: ۱۲و  ۳۱۴: ۹ذریعه -چاپ دبري سیاقی" کلیات" -۴۰۷: ۱بخش
طرائق  -۲۰۹: ۲دب ریحانة اال-۳۳: ۴مجمع الفصحا -۱۰۹ریاض العارفني  -۲۹۰۲و  ۲۹۰۱: ۴و  ۲۳۲۴: ۳فارسی
  ۴۸۶٫آثار عجم  - هاِفهرست مشرتک بخش منظومه-۵۰: ۳الحقائق
  سخن تازه - ۳۷

  .به زبان فارسی. بیت۱۰۰۰در پريامون. نیز دیوان سرودهای اوست
: ۳های فارسیِنسخه - چاپ دبري سیاقی" کلیات" -۴۰۷: ۱فهرست گنج بخش  -)۱۵۴-۱۲۹ص (نسخۀ گنج بخش 

  ۱۳۱۰٫: ۹نشریۀ دانشگاه -هاِفهرست مشرتک بخش دیوان -)"غزلها(سخن تازه" ۲۳۲۴
  سرّ الحقیقه -۳۸

  .به زبان فارسی. در شرح برخی از اصطالحات صوفیانه
  .فهرست مشرتک، بخش عرفان -۴۲۰: ۱فهرست گنج بخش -)هامش۶۴۳-۶۴۲ص (نسخۀ گنج بخش 

  سرّ قلبه -۳۹
  .به زبان عربی. عرفان

  ۴۲۱٫: ۱ت گنج بخشفهرس -)هامش۶۵۵ -۶۵۳ص (نسخۀ گنج بخش 
  سلوة القلوب - ۴۰

  ۵۱٫: ۳طرائق الحقائق - ۳۱۱: ۱نفیسی -۱۱۰ریاض العارفني -۲۰۹: ۲ریحانة االدب
  سمرة الحبیب -۴۱

  .به زبان عربی. دربارۀ حب و محبوب به روش عرفانی
 - ۲۰۹: ۲ریحانة االدب -"سمرة الحبیب"۴۱۲: ۱فهرست گنج بخش -"سمرة الحبیب)"۳۷۴ص (نسخۀ گنج بخش 

  .آمده است" ثمرة الحبیب"در چهار مأخذ اخري به نام  -۱۱۰ریاض العارفني-۵۱: ۳طرائق الحقائق -۳۱۱: ۱نفیسی
  سه گفتار مثنوی -۴۲

  .سه مثنوی به لهجۀ شريازی
  .۱۳۱۰: ۹نشریۀ دانشگاه  -چاپ دبري سیاقی" کلیات" -۱۳۱۰: ۹نشریۀ دانشگاه -۲۳۲۴: ۳های فارسیِنسخه
  ...رساله: شجریه
  لشدومتعلقة العهدا -۴۳

  .به زبان فارسی. که متعارف میان صوفیان است" شد"در بیان 
 - "الشدومتعلقة العهد" ۴۲۰و  ۴۱۹: ۱فهرست گنج بخش -"الشدومتعلقة العهد) "۶۸۴-۶۶۵ص (نسخۀ گنج بخش 
 ریاض -"رسالة الشددمتعلقه بالعدد" ۷۸۷: ۲نفیسی -"رسالة الشده متعلقه بالعد" ۵۱: ۳طرائق الحقائق

  ."الشدد متعلقة بالعد" ۴۸۶آثار عجم  - فهرست مشرتک بخش عرفان - "رساله الشد متعلقه بالعد" ۱۱۰العارفني
  ترجمۀ رسالۀ شیخ: شرح بعض کلمات محیی الدین

  شرح بعضی ابیات مثنوی -۴۴
  .به زبان فارسی. مثنوی معنوی) شرح(اثری است جدا از حواشی 

  .فهرست مشرتک، بخش عرفان- ۴۱۹: ۱بخشفهرست گنج  -)۶۶۰-۶۵۵ص(نسخۀ گنج بخش 



۱۰ 

  شرح بیت عطار -۴۵
  .به زبان فارسی. اثری است جدا از درالبحر

فهرست مشرتک،  -۱۲۲۰و  ۱۲۱۹: ۲های فارسیِنسخه -۴۱۹: ۱فهرست گنج بخش -)۶۶۰ص (نسخۀ گنج بخش 
  ."شرح بعض از اشعار عطار" ۴۸۶آثار عجم  - چاپ دبري سیاقی" شانزده رساله"  -بخش عرفان

  حاشیه مثنوی: حواشی مثنوی: شرح مثنوی مولوی
  ...کتاب : صادرات

  طراز االیالة -۴۶
  .به زبان فارسی. در والیت و وىل و آداب و شرایط آن

: ۳طرائق الحقائق-۲۰۹: ۲ریحانة االدب -۴۲۲: ۱فهرست گنج بخش -)هامش۶۶۷-۶۶۲ص (نسخۀ گنج بخش 
  ۴۸۶٫آثار عجم  - رتک، بخش عرفانفهرست مش -۳۱۱: ۱نفیسی -۱۱۰ریاض العارفني - ۵۱
  عرایس الرتجیع - ۴۷

  .به زبان فارسی. بیت ۶۵. در پريامون. بخشی است از دیوان او
: ۳های فارسیِچاپ دبري سیاقی نسخه" کلیات"-۴۰۵: ۱فهرست گنج بخش  - )۷۲-۵۹ص (نسخۀ گنج بخش 

  ".اتعرایس الرتجیع" ۱۳: ۹نشریۀ دانشگاه - هاِفهرست مشرتک، بخش دیوان -۲۳۲۴
  ستّۀ داعی: عشق نامه -۴۸

در چهل ( ۸۵۶و آنرا بسال . بیت ۱۶۶۶دارای .). ه۶۷۲م (موالنای بلخی رومی " مثنوی معنوی"بر وزن 
  .به زبان فارسی. بفرجام برده است) سالگی

ریحانة  -چاپ  دبري سیاقی" کلیات" -۴۱۰و  ۴۰۹: ۱فهرست گنج بخش -)۳۲۴-۲۹۰ص (نسخۀ گنج بخش 
ریاض العارفني  -۵۰: ۳طرائق الحقائق -۳۰۰۴و  ۲۹۰۲: ۴های فارسیِنسخه-۳۱۱: ۱نفیسی -۱۲۹۸اته  -۲۰۹: ۲االدب
  ۴۸۶٫آثار عجم  -هاِفهرست مشرتک، بخش منظومه: ۴مجمع الفصحا - ۱۰۹
  الفوائد فی نقل العقاید -۴۹

  .به زبان فارسی. دربارۀ عقاید اهل حق و اهل باطل  دربارۀ صانع و مصنوع
 - ۵۱: ۳طرائق الحقائق -۲۰۹: ۲ریحانة االدب - ۴۱۷: ۱فهرست گنج بخش -)۶۴۲ - ۶۴۰ص (نسخۀ گنج بخش 
آثار عجم  -فهرست مشرتک، بخش عرفان -"رسالة الفرید فی نقل العقاید" ۳۱۱: ۱نفیسی -۱۱۰ریاض العارفني

۴۸۶٫  
  فیض مجدد -۵۰

  .به زبان فارسی. بیت ۲۳۵۲دارای . ست از غزلهای عرفانیِدیوانی
: ۳های فارسیِنسخه - چاپ دبري سیاقی" کلیات" -۴۰۷: ۱فهرست گنج بخش -)۲۰۵-۱۵۵ص (ش نسخۀ گنج بخ

  ۱۳۱۰٫: ۹نشریۀ دانشگاه -هاِفهرست مشرتک بخش منظومه -۲۳۲۴
  قدسیات -۵۱

  .به زبان فارسی. بیت ۸۴۶بخشی از دیوان اوست با این نام دارای 
 - ۵۰: ۱۷و۳۱۴: ۹ذریعه -اپ دبريسیاقیچ" کلیات" -۴۰۴: ۱فهرست گنج بخش -)۲۷-۵ص (نسخۀ گنج بخش 

نشریۀ  -هاِفهرست مشرتک بخش منظومه ۱۰۹ریاض العارفني  -۵۰: ۳طرائق الحقائق - ۲۳۲۴: ۳های فارسیِنسخه



۱۱ 

  ۱۳۱۱٫: ۹دانشگاه
  قلب و روح -۵۲

  .به زبان عربی. دربارۀ قلب و روح و جدایی میان آنها
 -۵۱: ۳طرائق الحقائق -۲۰۹: ۲یحانة االدبر -۴۱۲: ۱فهرست گنج بخش -)۳۷۶-۳۷۵ص (نسخۀ گنج بخش 
  ۴۸۶٫آثار عجم  -۳۱۱: ۱نفیسی -۱۱۰ریاض العارفني

  ...قلهایته، رساله -۵۳
  .به زبان فارسی و عربی. ساب شیوخ و پیشوایان صوفیهدر ان

 -۱۱۰ریاض العارفني -۵۱: ۳طرائق الحقائق -۴۲۲و  ۴۲۱: ۱فهرست گنج بخش -)۶۵۸- ۶۵۵ص (نسخۀ گنج بخش 
  .فهرست مشرتک بخش سري -۳۱۱: ۱نفیسی
  کان مالحت -۵۴

  .بیت ۸۵۰در پريامون . دیوان اوست به لهجۀ شريازی
فهرست  -۳۰۵۳و  ۲۳۲۴: ۳های فارسی ِنسخه -۴۰۷: ۱فهرست گنج بخش  –) ۱۲۸- ۱۱۱ص(نسخۀ گنج بخش 

  ۱۳۱۰٫: ۹نشریۀ دانشگاه  -چاپ دبري سیاقی" کلیات. "هاِمشرتک، بخش منظومه
  باعیاتکتاب الر -۵۵

  .به زبان فارسی. رباعی ۱۴۰در پريامون . بخشی از دیوان اوست
فهرست مشرتک،  -۲۳۲۴. ۳های فارسی ِنسخه -۴۰۵: ۱فهرست گنج بخش  -)۵۹-۵۳ص (نسخۀ گنج بخش 

  ۱۳۱۰٫:  ۹نشریۀ دانشگاه -چاپ دبري سیاقی" کلیات. "ک.ن -هاِبخش منظومه
  کتاب الصادرات -۵۶

  .به زبان فارسی. بیت ۷۵۰پريامون . وضوعات عرفانیبخشی از دیوان اوست، در م
 - ۳۱۴: ۹ذریعه  - چاپ دبري سیاقی" کلیات" - ۴۰۶: ۱فهرست گنج بخش -)۱۱۱-۹۷ص(نسخۀ گنج بخش 

نشریۀ  -هاِفهرست مشرتک، بخش منظومه -۱۰۹ریاض العارفني  -۵۰: ۳طرائق الحقائق: ۲۳۲۴: ۳های فارسیِنسخه
  ۱۳۱۰٫: ۹دانشگاه 

  طعاتکتاب المق -۵۷
  .به زبان فارسی. بیت ۲۰۰در پريامون . بخشی دیگر از دیوان اوست، قطعات است

فهرست مشرتک، بخش : ۲۳۲۴: ۳های فارسی ِنسخه -۴۰۵: ۱فهرست گنج بخش -)۵۲-۴۹ص (نسخۀ گنج بخش 
  ۱۳۱۰٫: ۹نشریۀ دانشگاه -چاپ دبري سیاقی" کلیات."ک.ن. هاِدیوان
  کتاب المناقب - ۵۸

  .به زبان فارسی. ن اوستبخشی دیگر از دیوا
  .به زبان فارسی. نسخۀ دیگر از دیوان اوست

فهرست مشرتک،  -۲۳۲۴: ۳های فارسیِنسخه -۴۰۵و  ۴۰۴: ۱فهرست گنج بخش -)۳۰-۲۷ص(نسخۀ گنج بخش 
  .چاپ دبري سیاقی" کلیات. "ک.ن.هاِبخش منظومه

  کتاب واردات - ۵۹
  .به زبان فارسی. بیت ۹۵۰پريامون . بخشی دیگر از دیوان اوست با این نام
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 - ۳۱۴: ۹ذریعه  -چاپ دبري سیاقی" کلیات" -۴۰۵: ۱فهرست گنج بخش - )۴۹-۳۰ص(نسخۀ گنج بخش 
نشریۀ  -هاِفهرست مشرتک، بخش منظومه -۱۰۹ریاض العارفني  -۵۰: ۳طرائق الحقائق -۲۳۲۴: ۳های فارسیِنسخه

  ۱۳۱۰٫: ۹دانشگاه 
  کشف المراتب -۶۰

  .به زبان فارسی. ص نور الهیدر نبوت ووالیت و لمعان خا
ریحانة  - چاپ دبري سیاقی" شانزده رساله" -۴۱۶: ۱فهرست گنج بخش  - )۶۲۹-۶۲۱ص(نسخۀ گنج بخش 

طرائق  -در دو مأخذ اخري بدون اسم مؤلف آمده است. ۱۳۲۰: ۲های فارسیِنسخه -۹۰: ۱۸ذریعه  -۲۰۹: ۲االدب
  ۴۸۶٫آثار عجم  -رست مشرتک بخش عرفانفه -۳۱۱: ۱نفیسی -۱۱۰ریاض العارفني -۵۱: ۳الحقائق 

  کلمات باقیه -۶۱
  .به زبان فارسی. های صوفیانِدر اعتقادات بر مبنای گفته

ریحانة  -چاپ دبري سیاقی" شانزده رساله" -۴۱۳: ۱فهرست گنج بخش -)۵۶۲-۵۵۶ص (نسخۀ گنج بخش 
فهرست  -۳۵۹۴: ۵های فارسیِهنسخ - ۳۱۱: ۱نفیسی - ۱۱۰ریاض العارفني -۵۱: ۳طرائق الحقائق -۲۰۹: ۲االدب

  .مشرتک بخش عرفان
  کلیات قصاید و غزلیات -۶۲

  .فیض مجدد، االشعار العربیه، سبعه سیاره، سخن تازه: بنگرید
  ۱۳۱۰٫: ۹نشریۀ دانشگاه -چاپ دبري سیاقی" کلیات"-۲۳۲۴: ۳های فارسیِنسخه -۳۱۱: ۱نفیسی
  ...کمیلیه، رساله -۶۳

  .به زبان فارسی. که از حضرت علی کرم اللّه وجهه پرسیده استرض در شرح عرفانی حدیث کمیل نخعی 
: ۳طرائق الحقائق -۲۰۹: ۲ریحانة االدب -۴۱۴: ۱فهرست گنج بخش  -)هامش ۵۶۹-۵۶۴ص (نسخۀ گنج بخش 

فهرست مشرتک بخش  -۱۳۳۱: ۲های فارسیِنسخه -۳۱۱: ۱نفیسی -۱۴۰: ۱۸ذریعه  -۱۱۰ریاض العارفني  - ۵۱
  .۴۸۶آثار عجم  -عرفان
  کمیلیه ثانیه -۶۴

  .رض ست از همان حدیث صوفیانه بروایت حضرت کمیل نخعیِتریِگزارش مبسوط
  .به زبان فارسی

فهرست  -چاپ دبري سیاقی" شانزده رساله"-۴۱۴: ۱فهرست گنج بخش -)هامش۵۷۳-۵۶۹ص (نسخۀ گنج بخش 
  .مشرتک، بخش عرفان

  ستّۀ داعی: گنج روان -۶۵
به زبان . بانجام رسیده. ه۸۴۱و بسال . بیت ۷۷۴دارای .) ه۶۱۵تا  ۶۰۷م (ی ی نظام"اسکندرنامه"بر وزن 
  .فارسی

: ۲ریحانة االدب -چاپ دبري سیاقی" کلیات" - ۴۰۸: ۱فهرست گنج بخش -)۲۳۹- ۲۲۳ص (نسخۀ گنج بخش 
 طرائق - ۳۰۸۸و  ۲۹۰۲: ۴های فارسیِنسخه - ۳۱۱: ۱نفیسی -۲۳۷: ۱۸ذریعه - "کتاب گنج قارون" ۱۲۹۸اته  -۲۰۹

  ۴۸۶٫آثار عجم  -هاِفهرست مشرتک، بخش منظومه -۳۳: ۴مجمع الفصحا - ۱۰۹ریاض العارفني -۵۰: ۳الحقائق
  لطایف، رساله لطایف -۶۶
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  .به زبان فارسی. دربارۀ واجب الوجود و صفات وی
شانزده " رساله لطایف" - ۴۱۳ -۴۱۲: ۱فهرست گنج بخش  -"رسالۀ لطایف" )۵۳۸ -۵۲۹ص (نسخۀ گنج بخش 

در چهار مأخذ اخري  -۲۰۹: ۲ریحانة االدب -۱۱۰ریاض العارفني - ۵۱: ۳طرائق الحقائق - چاپ دبري سیاقی"رساله 
  .فهرست مشرتک بخش عرفان -۳۱۱: ۱نفیسی . آمده و اشتباه است" لطایف راه روشن"به نام 

  راه روشن: لطایف راه روشن
  لمعه - ۶۷

  .به زبان عربی. در معنی صوفی و نسبت آنها به اهل صفه
: ۳طرائق الحقائق -۲۰۹: ۲ریحانة االدب -۴۱۵: ۱فهرست گنج بخش -)هامش۵۹۹-۵۹۵ص(نسخۀ گنج بخش 

  ۴۸۶٫آثار عجم  -۳۱۱: ۱نفیسی -۱۱۰ریاض العارفني - ۵۱
  مثنوی شاهد -۶۸

  ).مشاهد.ک.ن(
  ۳۴٫: ۴مجمع الفصحا -۳۱۱: ۱نفیسی
  مثنویات و متفرقات -۶۹

  .فارسیبه زبان . بیت۵۰۰پريامون . مناجات و نعت
" کلیات. "ک.ن. هاِفهرست مشرتک، بخش منظومه -۴۰۶: ۱فهرست گنج بخش -)۹۳-۸۷ص (نسخۀ گنج بخش 
  ۱۳۱۰٫: ۹نشریۀ دانشگاه. ک.ن". مثنویات متفرقه"چاپ دبري سیاقی 

  محاضر السیّر فی احوال سیّد البشر -۷۰
  .سیبه زبان فار. در احوال پیامرب اسالم صلی اللّه علیه و آله و سلّم است

 - ۱۱۰ریاض العارفني -۲۰۹: ۲ریحانة االدب  -۴۱۰: ۱فهرست گنج بخش -)هامش۵۱۸- ۲۳۱ص(نسخۀ گنج بخش 
محاضر السري فی "۴۸۶آثار عجم  -"محاضر السري فی احوال خري البشر" ۵۱: ۳طرائق الحقائق -۳۱۱: ۱نفیسی

  ".احوال خري البشر
  مرآت العلویه - ۷۱

  ۳۱۱٫: ۱نفیسی
  مرآت الوجود - ۷۲
  .به زبان فارسی. اتب وجود، وحدت وجود از راه کشف و شهوددر مر

 - ۵۱: ۳طرائق الحقائق -۲۰۹: ۲ریحانة االدب -۴۱۶: ۱فهرست گنج بخش -)۶۳۶-۶۳۴ص (نسخۀ گنج بخش 
فهرست  -۳۱۱: ۱نفیسی  -که بدون نام نگارنده آمده است" مرآت الوجود" ۲۸۸: ۲۰ذریعه -۱۱۰ریاض العارفني 

  ۴۸۶٫ثار عجم آ -مشرتک، بخش عرفان
  مراثی - ۷۳

  .به زبان فارسی.) ه۸۵۰م(در مرثیۀ شیخ محمد خلیفه و موالنا رکن الدین شاه اسالم و احمد اطعمه 
چاپ " کلیات. "هاِفهرست مشرتک، بخش منظومه -۴۰۶: ۱فهرست گنج بخش  -)۹۶-۹۳ص (نسخۀ گنج بخش 

  ".کتاب المراثی"دبري سیاقی 
  رسالۀ مراشد: مراشد الرموز
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  مرمات التسلیل - ۷۴
  .به زبان فارسی. ست دربارۀ خلوص نیتِبندکوتاهی

  .فهرست مشرتک، بخش عرفان -۴۱۸: ۱فهرست گنج بخش -)۶۴۸-۶۴۷ص (نسخۀ گنج بخش 
  ستّۀ داعی: مشاهد -۷۵

. ه۸۳۶و بسال . بیت ۵۷۳دارای .) ه۶۱۵تا  ۶۰۷م (نظامی " مخزن االسرار"به پريوی از . ست عرفانیِمثنوی
  .به زبان فارسی. فتهپایان پذیر

در هر دو به نام . ۳۹: ۲۱و  ۲۹۵: ۱۹ذریعه -۴۰۸ -۴۰۷: ۱فهرست گنج بخش -)۲۲۳-۲۱۰ص (نسخۀ گنج بخش 
کتاب " ۱۲۹۸اته  -۳۱۱: ۱نفیسی - ۲۰۹: ۲ریحانة االدب -چاپ دبري سیاقی" کلیات. "آمده است" مشاهده:"

مجمع  -۱۰۹ریاض العارفني  -۵۰: ۳طرائق الحقائق -"مشاهده"به نام  ۳۲۰۲و  ۲۹۰۲: ۴های فارسیِنسخه -"مشاهد
  ".مشاهد" ۴۸۶آثار عجم  - هاِفهرست مشرتک بخش منظومه -۳۳: ۴الفصحا
  ...معرفة النفس، رساله فی  - ۷۶

  .به زبان فارسی. به روش عرفانی..." من عرف نفسه"در شرح 
 - ۵۱: ۳طرائق الحقائق -۲۰۹: ۲ریحانة االدب -۴۱۸: ۱فهرست گنج بخش -)۶۴۹-۶۴۸ص (نسخۀ گنج بخش 
  .فهرست مشرتک بخش عرفان -۳۱۱: ۱نفیسی -۱۱۰ریاض العارفني
  ...رساله فی: همعنی المحب
  ...رساله فی: معنی الوالیه

  مقدّمۀ دیوان -۷۷
آنچه در عرض چهل سال . در آن نام کامل مؤلف موجود است و اینکه سن ناظم به پنجاه و پنج رسیده بود

مشتمل بر سه . قی مانده بمدد قلم فرزندی ارجمند در طریقت مستقیم رقم مجموعیت یافتتقریباً از مفوتات با
  .به زبان فارسی. صادرات... واردات... قدسیات: قسم

  ."و دیباچه منثور" ۱۳۱۰: ۹نشریۀ دانشگاه. ک.ن-۴۰۴: ۱فهرست گنج بخش -)۴- ۲ص (نسخۀ گنج بخش 
  ...کتاب: مقطعات
  اشعار ملمّعه: ملمعات
  ...کتاب: مناقب
  نسائم گلشن -۷۸

  .به زبان فارسی). ه۷۲۰م(شبسرتی " گلشن راز"در شرح 
 - ۲۰۹: ۲ریحانة االدب -"نسائم گلشن" ۴۰۴: ۱فهرست گنج بخش - )هامش۲۳۰-۲ص (نسخۀ گنج بخش 

: ۲و " گلشن راز"شرح " نسائم گلشن" ۳۱۱: ۱نفیسی -۱۳۳: ۲۴ذریعه  -۳۵۱۵: ۵و  ۱۴۵۶: ۲های فارسیِنسخه
طرائق  - "نام گذاشته است" نسایم االسحار"را که شرح گلشن راز باشد " نسائم گلشن"جا آمده است که آن ۷۸۷

  ۴۸۶٫آثار عجم  -فهرست مشرتک، بخش عرفان -۳۳: ۴مجمع الفصحا - ۱۰۹ریاض العارفني -۵۰: ۳الحقائق
  نظام و سرانجام -۷۹

  .به زبان فارسی. در شناسایی ذات، به شیوۀ عرفانی
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ریحانة  -چاپ دبري سیاقی" شانزده رساله: "- ۴۱۱: ۱فهرست گنج بخش  - )۳۷۳-۳۶۸ص(نسخۀ گنج بخش 
آثار  -فهرست مشرتک، بخش عرفان - ۳۱۱: ۱نفیسی - ۱۱۰ریاض العارفني -۵۱: ۳طرائق الحقائق -۲۰۹: ۲االدب 

  .۴۸۶عجم 
  ...کتاب: واردات
  وصایا -۸۰

  .به زبان فارسی. در پند و اندرز صوفیانه
  .فهرست مشرتک، بخش اخالق -۴۲۲: ۱فهرست گنج بخش -)هامش۶۶۹-۶۶۷ص (نسخه گنج بخش 

  نسایم گلشن، نسایم االسحار
شرح گلشن "بکوشش محمددبري سیاقی به دو گونه نام برده شده است " کلیات داعی"در پیشگفتار از این شرح 

را " نسایم االسحار"یعنی  دانسته نشد که نام دوم،" نسایم االسحار"و در جای دیگر " راز مسمی به نسایم گلشن
بهرحال این نام . اند، و یا از نسخۀ ملک که مورد اشارۀ ایشان بوده استِگرفته) ش۱۳۴۵م (از شادروان نفیسی 

چنانکه پیش از این (وگرنه در همۀ منابع در دسرتس ما . اندِرا نخست نفیسی و سپس آقای دبريسیاقی بکار برده
  .یاد شده است" شننسایم گل"این کتاب به نام ) گذشت

  رسم الخط نسخۀ نسایم گلشن
نسخۀ خطی کتابخانۀ گنج مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسالم آباد، نوشتۀ ربیع الثانی " نسایم گلشن"

" پ"و " ذ"را " د"و " ج"را " چ"و برخی جاها " ک"را " گ"های ِست و کاتب به روش کهن حرفِهجری ۸۲۲
  .نوشته است) یرس سه نقطهوز" (س"را " ش"و " ب"را 

ما کوشیدیم رسم الخط نویسندۀ نسخه مراعات شود وىل خود نویسنده گاهی در یک کلمه در دو جا، به دو گونه 
نوشته است و مااز همان رویه " آئینه"ها ِو در برخی جای" آینه"ها ِکه در بیشرت جای" آینه"مانند . نوشته است
گذاشته و " ی"نویسنده در برخی موارد، همزۀ مکسور در اول کلمات را بر پایۀ  و ناگفته نماند که. ایمِپريوی کرده

این ناچیز هم به همان رویۀ . که هم همزه گذاشته و هم دو نقطه" قائل"مانند . دو نفطه نیز زیر آن قرار داده است
  .نوشته است" نشأة"و شاید چندجا " نشأه"را بیشرت به شکل " نشأة"او نوشتم و نیز کلمۀ 

  روش تصحیح
ام و اگر در جایی ِای بدان نکردهِدر مورادی که احساس شده کاتب سهوالقلمی دارد اصالح نموده و غالباً اشاره

  .گذاشته شد(...) الزم بوده دستی برده شود و چیزی از اینجانب زیاد گردددر میان دو کمانه 
که در این شرح آمده (را " گلشن راز"یات وىل این ناچیز اب. این شرح تنها نسخۀ پیشگفته مقابله شده است

ام و اختالفات را در پاورقی ذکر ِمقابله کرده (E.H.WHIN FIELD)با منت چاپی آقای وین فیلد ) است
ام و ناگفته نماند که آقای وین فیلد نسخۀ خود را با چند نسخۀ دیگر مقابله کرده بوده و اختالفات را ذکر ِکرده

  .کرده است
  سبب تألیف

  :گویدِرندۀ خود در این باره مینگا
از جهت تسهیل طالبان احقربندگان داعی مسکني حقق اللّه آماله بدستیاری نسیم توفیق پرده از سر غنچهای "... 

حق آنرا مقبول گویند و اگر ... گلستان بیانش کشیده و مراد ناظم باز نپوشید تا اگر بمیزان دین داری راست باشد
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راه توقف در نگردد ) ؟(ن تحاشی جویند و در وجهی دیگر که مفهوم نشود و ملحض مطابق صواب نیفتد از آ
د دانست که چون ناظم میان تصوف و کالم و حکمت طوری اختیار کرده و اختالف بسیار آن مرعی دارند و بیاي

ه مراد صاحب کند کِاما مرتجم از سیاق آنچه فهم می. در طرق ثالثه هست نه هر چه ترجمه رود اتفاق بر آن بود
کتابست سخن بحد تقریر مريساند و چون از مهَّبِ عنایت الهی نسایم امکان این تحریر وزیدن گرفت آنچه نوشته 

  ."گرداندِشود بنسایم گلشن موسوم میِمی
  ."این از سخن ناظم فهم کند شرح آن باز گوید، شرط بجای آورده شدشارح وعده رفته بود که آنچه بقر از فقري"

  حروش شار
شارح اشعار گلشن راز را در بعضی موارد بی ترتیب آورده و برخی ابیات را اصالً شرح نکرده است و در این 

  :نویسدِباره خود می
ات مردم سست است و طباع نازک و از گردد و رغبِو هر بیتی را بمفرده از آن شرح نکردیم که کتاب دراز می"

  ."تطویل مجتنب
  وقت شارح

های پیشني برده و روش کار او، بريون از توانایی این ناچیز ِای که از شرحِو بهره شارحکاربررسی کم و کیف 
  .ای اشاره خواهم کردِتنها به چند نکته. است

های متعددی از گلشن راز را در دست داشته است و در کار خود در برخی موارد به این نکته اشاره ِشارح نسخه
  :مثالً شرح این بیت. کرده است

  سري کشفی دان ز امکانسلوکش 
  سوی واجب بعکس مرينقصان

اند و هر ِاند و بجای عکس سري نقصان ترک شني و نقصان آوردهِدر بعضی نسخها سري کیفی نوشته"-نویسد کهِمی
دو عبارت اداء معنی صحیح میکنند، اما عبارت اول در سري اىل اللّه سالک را ناچار از مراتب امکانی بسوی 

افتد، و در اول کتاب تقریر رفت که نظر و استدالل عقل درین سري مستلزم حريت مذموم ِمیمرتبۀ واجبی سري 
پس متعني شد که بکشف مراتب حقیقت بواسطۀ نور شهود برسد و سري کشفی بود بعکس سري نقصان که . است

) مکانی؟(امکانی  مذکور بود که این مسافر نه از دیگر سري کیفی در مقابل سري اینيست و اما عبارت ِسري عقلی
بمکانی مريود تا مقولۀ این متصور شود بلکه نفس سالک از کیفیت جهالت بکیفیت معرفت و از کیفیت حجاب 

پس سريش کیفی است تا تصور توان کرد و نقصانش حاصل آمد اما اگرچه این . یابدِبکیفیت کشف انتقال می
  ..."معنی متصورست

و از کسانی که نام آنان را برده است، . ور عرفای متقدمني بهره گرفته استشارح در کار خود از آثار منظوم و منث
و ) ه۷۳۶م (و عالء الدین سمنانی ) ه۶۸۶م (و اوحدالدین عبداللّه بلیانی ) ه۴۰۴م(شیخ ابی محمد روبهان 

ستند و غريه ه) ه۸۳۷م (و قاسم انوار ) ه۶۷۲م (و موالنا روم ) ه۶۸۸م (و شیخ عراقی ) ه۶۳۸م (ابن عربی 
  .که نام آنان طبعاً در فهرست نام کسان در پایان کتاب آورده شده است
  حقیقت پسندی

و چون احتمال تاویل داشت از تعظیم . و آنچه موافق اعتقاد خودندانست از کالم و تعرض بسوی نفی نکرد"
دست آویز هوس شیخ ناظم چیزی فرو نگذاشت و نیت صحیحه درین شرح آن بود که بعضی از عوام این نظم را 

اند، و بی لگام در میدان فهم باطل از آن کام تیز کرده باشد که از راه خطا بصوب صواب باز ِو کام خود ساخته
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یات و خالصه وصیت بعد از توفیق این اتمام و اللّه وىل االنعام آنست که هرچه درین و انما االعمال بالنّ. آیند
  ."معترب ندانندشرح و نظم موافق اصل کتاب و سنت نباشد، 

  چند نمونه از نوشته شاه داعی
ایست طهور در ِچه لطیفه". راًشَراباً طَهُوْ رَبُّهُمْ وَسَقهُمْ."بی خمارند خوش کسانی که شاربان: ..."طهوراًشراباً 

این شراب نیز آشامندۀ خود را پاک . صفت شراب معنی که چنانکه آب طهور رافع حدث و خبث است
  :چنانچه ناظم گوید. خودی و خبث خودبینیگرداند از حدث ِمی

  باقی شرابی خور ز جام  وجه
  رَبُّهم او راست ساقی سَقهُمْ

  طهور آن می بود کز لوث هستی
  "ترا پاکی دهد در وقت مستی

در دل او حرکات و . مزاج دلش بتاب آن گرم گردد و چون کسی را این باده داده شود..."اناالحق و سبحانی
لیس فی "و " سبحانی"و " اناالحق"کلمات او همه شطحیات . و اثر آن بر زبان گذر کند اضطراب پیدا آید

این مالمت نسبت با او از اسباب کمال . باشد، اهل ظاهر برو انکار کنند، ملحد و کافر و بد مردش خوانند" تیجبّ
حال را ظلمت این او شود و بنسبت با مالمت گران از اسباب نقصان ایشان و بر فرض که کسی وقوع این 

التائب من الذنب "شطحیات حجابیست و گناهی، چون باستغفار حجاب و گناه او مرتفع گردد، قرب او بمقتضی 
نزد حق تعاىل همان بود که بیش از بعد بود و فایدۀ او را حاصل گشته که حجاب ظلمت ". کمن الذنب له

  ..."را بمدد آن حاصل شدشناخته باشد و بآن رسیده و از آن گذشته و عجز و فنا او 
بر مقتضای توقیف شرعی صفات و اسمائی که در آن اذن شرع وارد بود در شأن حق تعاىل " مجازیات و شارح

نمای، که نزد ارباب طریقت ِکن و از اطالق آنچه شارع در شأن حق تعاىل جائز نداشته اجتناب میِاطالق می
ات کنند، و اگرچه بروجه تشبیه بود و از آن سه ر حقیقیّیات بدر سه حالت بیش جایز نیست که اطالق مجاّز

حالت یکی حالت فناست که شخص از مالحظۀ فعل و صفت و ذات خود بريون آمده است بحیثیتی که گوئیا 
دوم حالت سکر که عقل او بغلبۀ لذت روح و حرارت دل او . ادراک ذات و صفت و فعل او ازو مسلوبست

سیوم حالت دالل که ملهم غیب معانی حقیقة را یک . ات غیبیه ازو غایب شده استیات یا واردنور تجّلبواسطۀ 
یک بی تامل او بر دیدۀ دل او جلوه میدهد، با صورت آن محسوس که مناسب معنی معقولست و در هر جلوۀ 

بري اختیارست، زبان نیز از تعِمعنی یکبار دل شخص را بجانب خود حرکت میدهد و چنانکه دل در آن حرکت بی
پس تاریکی ازین سه حالت که سابق شد ... شود و اگرچه عقل ازین شخص غایب نگشته استِآن بی اختیار می
که بی این ) مجرتی؟(و محتزی . کند که مجازات را در حقائق استعمال دهدِیابد، جرأت نمیِدر خود نمی

از آن جهت . گرددِري یاتبدیع میاحوال آنچه توقیف شرعی در آن وارد نشده بر زبان راند، شرعاً مستحق تکف
  :ناظم گفت

 کــــه رخصــــت اهــــل دل را در ســــه حالســــت
 هــــر آنکــــس کوشناســــد ایــــن ســــه حالــــت
ــــــد ــــــرا چــــــون نیســــــت احــــــوال و مواجی  ت
ــــــــت ــــــــوال حقیق ــــــــت اح ــــــــازی نیس  مج

 

ــــــت ــــــر داللس ــــــه دیگ ــــــکر و س ــــــا و س  فن
ـــــــــت ـــــــــاظ و دالل ـــــــــد وضـــــــــع الف  بدان
 زنـــــــــــادانی مشـــــــــــو کـــــــــــافر بتقلیـــــــــــد
ـــــت ـــــرار طریق ـــــد اس ـــــس یاب ـــــر ک ـــــه ه  ."ن

 

  :در شرح این بیت: رهبانیت
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  حنیفی شو ز هر قید و مذاهب
  ر دیر ما مانند راهبد آدر

چنانکه در شعر ابن ریوندی واقع . اقرب آنست که گوئیم ازین مذاهب ابواب تحصیل معاش میخواهد"نویسد ِمی
  :شعر. است که گفته است

  که عاقل عاقل اعیت مذاهبه
  و جاهل جاهل تلقا مرزوقا

  االوهام حایرة ذی ترکهذا الّ
  رالعالم النحریر زندیقاو صیّ

ا پیغمرب صلی اللّه علیه و سلّم رهبانیت منع و الّ . در دیر دین غالبا اعتکاف مسجد اراده کرده است و از درآمدن
عون اعتکاف مسجد و انتظار جماعت بجای رهبانیت مندوب شده و مظ) بن(رض  فرموده ودر حدیث عثمان
اعتبار آن گفته باشد که درو باید که عبادت پاک از مالحظۀ غري حق واقع شود بلکه در مسجد را در دیر دین ب

  ."ت خلق از مشاهدۀ او محو گرددمسجد چنان مستغرق عبادت حق باشد که غريّی
  سپاسگزاری

نخست سپاس و ستایش از خدای بزرگ و برتر که از دریای بیکران فضل خود کار تصحیح این شرح را به انجام 
نید و سپس درود و صلوات بر خاتم االنبیاء حضرت محمد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم که شفیع رسا

  .ن ایشاناروز حشر است، آنگاه سالم بر همه پريو
دنا و مرشدنا و مخدومنا حضرت موالنا ابوالخلیل خان محمد بسط اللّه ظلهم العاىل سجاده سپس از پري خود سيّ

گزارم که اگر توجه روحانی ایشان ِبخش میانواىل سپاس می سراجیه نقشبندیه مجددیه، کندیان کنشني خانقاه پا
  .بودمِکرد اصالً الئق این کارها نمیِیاری نمی

شانزده رساله از شاه داعی "و نیز از آقای محمدحسني تسبیحی خوانساری که از ایران فتوکپی پیشگفتار چاپ 
  .کنندِها را به همۀ آشنایان پاکستانی خود میِهمواره اینگونه کمکاند و ِرا برایم فرستاده" شريازی

در پایان از همگان التماس دعا دارم، و چون کار انسانی از خطا و نقص خاىل نیست از خوانندگان گرامی 
گاه سازند، تا در آینده اصالح شود هَُو وَ  قَّیَقُولُ الحَ واللّهُ. "خواهشمندم هرجا که اشتباهی بینند این حقري را آ

  ».دِی السَّبیلَیَهْ
  محمد نذیررانجها غفرذنوبه و سرت عیوبه          .خ ۱۳۶۲فروردین 

  دهوک سیدان -غازی آباد -۱۳۱                .ق ۱۴۰۳جمادی الثانی 
  ندیراولپ                        .م ۱۹۸۳س مار
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  نسایم گلشن
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  بسم اللّه الرحمن الرحیم
ق بنسق تقیید تمجید تسقواعد ستایش تقدیس آرایش منتظم بنظام اطالق توحید و ماساس و مبانی سپاس تنزیه 

ز رفع و معرض عرض آورده و اعتالء جناب صمدی در حیّ بر حریم جالل و کربیاء حضرت احدی و حطیم عزّ
مشام نیاز و حاجات در راه نسایم چمن الطاف رحمانی و شمایم شکوفه اعطاف یزدانی بسرحد استشمام 

رداینده هزاردستان یده و مسام راز و مناجات در مقابل روایح قدس الهی و فوایح انس نامتناهی وهن و از کرسان
الاحصی ثناء علیک انت کما اثنیت "مجال صفري خواسته االبقارع " ةمِنعُاَلِّ شاکراً "ی ّنستان اِناطقه را در سراب

هُوَ "مه کشیدۀ باصره بصريت را درهوای هویت نشیند و فاختۀ سرِاز شاخسار استقصا بیک سو می" علی نفسک
" ان اللّه احتجب عن البصایر کما احتجب عن االبصار"پرواز داده اما بمانع " االوَّلُ و اآلخِرُ و الظَّاهِرُ وَ الباطنُ

  :بیندِباید نمیِچنانچه می
ـــــــال ـــــــم الرج ـــــــن فه ـــــــق ع ـــــــاىل الح  تع

ـــــــــــال  جـــــــــــّل...  شـــــــــــیء عـــــــــــن خی
 

 و عـــــــــن صـــــــــفة التفـــــــــرق و الوصـــــــــال
ـــــــــــــال. .. ـــــــــــــة و المث ـــــــــــــن االحاط  ع

 

د صدف آدم سیّ  ّرو کلدستۀ صلوة مشک بیز و نافۀ سالم عبري آمیز تحفۀ قالب معطر و مرقد معنرب حضرت پیغمرب دُ
  :نظم .فاتح خاتم اصل شجرۀ وجود و حقیقت ثمرۀ شهود اللۀ مرغزار اسماء و صفات خريی قرق وحدت ذات

ـــــــــــد ـــــــــــنب توحی ـــــــــــای کل ـــــــــــل بوی  ک
ـــــــاغ ح ـــــــان ب  ضـــــــورکـــــــاخ انســـــــش می

 و عــــــزم مــــــا میکــــــردزان نظــــــر کــــــه چــــــ
 بســـــــــــته نخلـــــــــــی ز آیـــــــــــت کـــــــــــربی
ـــــــــد ســـــــــاز کـــــــــرده تمـــــــــام  بکـــــــــل پن

 

 ســــــــــــــرو آزاد روضــــــــــــــۀ تجریــــــــــــــد
 بـــــــــوده او نــــــــــاظر و خــــــــــدا منظــــــــــور
ـــــــــــــــــت او از خـــــــــــــــــدای راه آورد  داش
 شــــــــــــاخ حــــــــــــم و غنجــــــــــــۀ طــــــــــــه
ـــــــام ـــــــت ع ـــــــرک رحم ـــــــد ب ـــــــه پیون  هم

 

نهای اهل بیت و روانهای و بنفشه بوی دار رضوان و نرگس جویبار غفران مشموم و مشمول دماغ و کف جا
  .اصحاب آن جناب باد
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  :تمهید
بر فطرت زهرا و طبیعت نکته آراء ارباب دانش و بینش و جویندگان معرفت آفریدگار و آفرینش پوشیده نماند که 
غرض از کارخانۀ هستی و مقصود از مراتب بلندی و پستی شناخت پایۀ حقیقت و بريایۀ مجازست و فرق میان 

با مرباقی و عبور از خلق فانی و ایمان بخداوندی خداوند مطلق و ) ۳(و معدوم و موجود و وثوق بود و نابود 
جمع نقل و عقل و نقد هردو بمحک کشف و و تسلیم در بندگی خدای بحق بوسیلۀ شرایع انبیا و طرایق اولیاء 

باشد خواه به بیان و توضیح ِنمیت حاصل شود اعالم ازان جز بعبارتی منثور یا منظوم غیَمعیار ذوق و چون این بِ
و خواه برمز و تلویح بنابرین معنی دانایان این مقصد اقصی و بینایان این مشهد اعلی کتب بنظم و نثر ساختند و 

طبیب دل درویشان شیخ العارفني و افصح الواصفني از جمله ایشان . حقایق و دقایق در خالل آن برپداختند
حایز اسرار السلوک و الوصول صاحب کشف و الهام انسان تمام ناطقه الرجال  الجامع بني المنقول و المعقول

مصدوقۀ وجد و حال موالنا سعدالدین محمود جبسرتی اسکنه اللّه تعاىل مقصد الصدق و الیقني کما وعده 
نی در لعباده المتقني نظمی آراسته و آنرا گلشن راز نام نهاده در صورت رشک باغ ارم و از روی معنی چنان سخ

عقل داشته و تابذایقۀ عشق ازان عالم کم این قدر هست که بعض ابواب آن کلمات را مستند بر طوری ورای 
و بحوصلۀ کشف ازان نکشند از مطاوی ان کماینبغی محظوظ نتوان شد و مع ذلک از اطالع ) نچشند(شند نج

ق اللّه آماله بدستیاری داعی مسکني حقّبر وضع الفاظ ان نیز ناگزیر باشد از جهت تسهیل طالبان احقر بندگان 
نسیم توفیق پرده از سر غنچهای گلستان بیانش کشیده و مراد ناظم باز نپوشید تا اگر بمیزان دین داری راست 
باشد، حق آنرا مقبول گویند و اگر مطابق صواب نیفتد ازان تحاشی جویند و در وجهی دیگر که مفهوم نشود و 

دران مرعی دارند و بباید دانست که چون ناظم میان تصوف و کالم و حکمت  راه توقف دنکرد) ؟(ملحض 
طوری اختیار کرده و اختالف بسیار در طرق ثالثه هست نه هرچه ترجمه رود اتفاق بران بود اما مرتجم از سیاق 

م امکان ب عنایت الهی نسایهَّکند که مراد صاحب کتابست سخن بحد تقریر مريساند و چون از مَِآنچه فهم می
دِی لُ الحَقَّ وَهُوَ یَهْیَقُوْ واللّهُ"گرداند ِشود بنسایم گلشن موسوم میِمی این تحریر وزیدن گرفت آنچه نوشته

  :بیت". السَّبیل
ــــــت ــــــرت آموخ ــــــانرا فک ــــــه ج ــــــام آنک  بن

 

 چــــــــراغ دل بنــــــــور جــــــــان برافروخــــــــت
 

بفکر و عقل مريوند بنیاد بفکر  ام جست و چون سالکان این راه بیش از جذبه و کشفک بنام ملک عّلاول تّرب
نهاد و استناد آن هم بتلقني عنایت الهی کرد و جان که مدبر بدن انسانست و حکما آنرا روان دریابنده خوانند 

  :بیت. بتلقی آن مخصوص گردانید و دل صنوبری شکل محل تدبري و تصرف او دانست چنانکه فرمود
ـــــن ـــــت روش ـــــالم گش ـــــر دو ع ـــــلش ه  ز فض

 

 دم گشـــــــت گلشـــــــنز فیضـــــــش خـــــــاک آ
 

جود بی علت بیذاست و لهذا نسبت ظهور آن بتوسط فضل کرد و وجود نشأه  هر دو عالم غیب و شهادت از
خاک آدم را که بمزید آن جود حاصل است نسبت بمیانجی فیض کرد چه آن عنایت و رمرزاوبسر آمده است و 

   :بیت. صد هزار گل رنگارنگ لطایف الهی درو رسته
 یـــــــک طرفـــــــة العـــــــنيتوانـــــــائی کـــــــه در 

 

 ز کــــــــاف و نــــــــون بدیــــــــدآ وردکــــــــونني
 

کنند از برای تفهیم و حاصل آن نزد ناظم تجدد ِخواهد که تعبري ازو بصیغۀ کن میِبکاف و نون عالم امر الهی می
ت و مدت اگر احتیاج باعتبار مادت ظهور وجودست در هر آنی بی توقف بر ماده و مدت در صور اعتباری مادّ

زین تجدد چون زمانی نیست در هر طرف از زمان که آنش خوانند دو کون متصور بود که یکی و مدت افتد و ا
رفته باشد و یکی آمده و هیچ کدام از غایت سرعت در زمان واقع نشده اال در آن که بواسطۀ کوتاهی تفسري ازان 



۲۲ 

  :بطرفة العني کرده است
 چـــــــو قـــــــاف قـــــــدرتش دم بـــــــر قلـــــــم زد

 

ـــــــوح عـــــــدم زد ـــــــر ل ـــــــش ب  هـــــــزاران نق
 

مبدأ وجود عالم امکان تعیني میکند که اول قدرت حق تعاىل تعلق بکدام مقدور میگريد و پس ازو بمقدورات 
دیگر نخست تعلق قدرت بسوی عقل اول اعتبار مريود و بواسطۀ او تعلقش با دیگر مقدورات معتربست که 

  :بیت. اند بر لوح امکانِنقوش تعینات
ـــــــــــالم ـــــــــــداهردو ع ـــــــــــت بی  ازان دم کش

 

ـــــــــــدا جـــــــــــانِ آدموز آ ـــــــــــد هوی  ن دم ش
 

  :بیت. بهر دو عالم همان میخواهد که از بیش گفته شد و بجان آدم همانکه مذکور گشت
 در آدم شــــــد بدیــــــد ایــــــن عقــــــل و تمئیــــــز

 

 کـــــه تـــــا دانســـــت ازان اصـــــل همـــــه چیـــــز
 

أه جمع بندد اال در نشِمرادش آنست که نه در جهان تنها و نه در جان تنها ادراک کلیات و جزویات صورت می
  :بیت. آدم

 چـــــو خـــــود را دیـــــد یـــــک شـــــخص معـــــني
 

ــــــن ــــــتم م ــــــود چیس ــــــا خ ــــــرد ت ــــــر ک  تفک
 

اشرتاک نیست چون تفکر درو کرده شود حقیقت و تشخص جداجدا معلوم شود و چون عقل  ن دروشخص معیّ
. حکم باشرتاک حقیقت کند که درین معنی تشخص عارض اوست حقیقت از روی کلی تصور افتد چنانکه گفت

  :بیت
ـــــک ســـــفر کـــــردز ـــــی ی ـــــزوی ســـــوی کل  جُ

ـــــــــاری ـــــــــری اعتب ـــــــــد ام ـــــــــان را دی  جه
 

ـــــــاز در عـــــــالم گـــــــذر کـــــــرد  وز آنجـــــــا ب
ــــــاری ــــــداد س ــــــته در اع ــــــد گش ــــــو واح  چ

 

پس از تصور جزئیات و کلیات چون در جهان نگرند از دو حال خاىل نباشد یا نفس او که مجموع حقایق کلیه و 
تباری کند یا نکند در خارج ثابت بود یا عند العقل جزئیه است امری حقیقی باشد که گر عقل معترب او را اع

کند و در خارج ِوجودش معترب بود و در خارج وجودش نبود ناظم بر آنست که عقل اعتبار وجود جهان می
جهانرا وجود نیست بمعنی انک او کلی باشد حاصل از اجزای موجوده در خارج چه در خارج نزد او کثرتی و 

د و اثبات اجزاء و حصول کل ازان اجزاء جز اعتبار عقل نمیداند چنانچه سریان تعددی نیست تا اجزائی بو
کند ِواحد در اعداد که جز اعتبار عقل نیست و اال جز واحد در خارج نیست که عقل اول مرتبۀ عدد که اعتبار می

گرده و بیست و سی و او را یکی میخواند و در دوم مرتبه دو و در سیوم مرتبه سه و همچنني تا آحاد تمام شود دی
. و صد و دویست و سیصد تا مآت تمام شود و هزار و ده هزار و هزارهزار، اىل ماالنهایة لهتا عشرات تمام شود 

و این مراتب عددی و کثرات جز اعتبارات عقل نیست و آنچه متحقق الوجودست از عدد به نسبت مراتب او غري 
همه اعتباری باشد سریان واحد در مجموع نیز اعتباری باشد  از واحد نیست و چون مراتب عددی پس از واحد

  . و امر محقق جز واحد نباشد
اکنون چنانچه مراتب عددی همه اعتباری بود اجزای عالم اعتباریست این قدر هست که واحد محقق است و 

عتباری و برفع مراتب عددی اعتباری و عالم نزد ناظم محقق الوجود نیست چه او مجموع االجزاست و اجزای ا
اجزا رفع مجموع االجزا الزم و اگر گفته شود که مبدای وحدانی نسبت باتعینات معتربه ناگزیرست که باشد 
چنانچه واحد نسبت با مراتب عددی و اال بتعطیل محض ونفی صرف قایل باشد ناظم بر آنست که اگر آن مبدأ 

عبارت از کل  اما نه جهان است چه جهان وحدانی که اعتبار اجزای عالم بسبب اوست موجودمحقق است
اجزاست و کلیت اجزا بی کثرت صورت نه بندد و این مبدأ بهیچ وجه متکثر و متجزی نیست و منقسم نه و آنست 

  :بیت. واللّه اعلم بحقیة. که حقیقت مطلقه است از سخن ناظم این معنی استشمام مريود



۲۳ 

 جهــــان خلــــق و امــــر از یــــک نفــــس شــــد
 

ــــ ــــم آن دم ک ــــه ه ــــدک ــــس ش ــــاز پ ــــد ب  ه آم
 

نزد او امریست اعتباری مجموع اجزای معقولۀ او که عالم امرست و مجموع اجزای چون جهان 
محسوسۀ او که عالم خلق است همه اعتباری باشد و ظهور بهمه اجزای معقوله و محسوسه در یک نفس 

تبار کنند که بهمه اجزا متصور که اگر اعتبار کنند که بهمه اجزاهست بظهور آمده است و هست و اگر اع
. نیست بخفا رفته و نیست و قوم نفس این ظهور سریع االنبساط و االنقباض را نفس رحمانی خوانند

  :بیت
ــــــت ــــــدن نیس ــــــد ش ــــــه آم ــــــا یک  وىل اینج

 

 شــــدن جــــون بنگــــری جــــز آمــــدن نیســــت
 

ایفه که از جهت آنکه آمد شد عالم بهمه اجزای معقوله و محسوسه فرع وجود است و او خود نزد این ط
ناظم از ایشانست موجود نیست اال باعتبار و درین اعتبار ظهور او چنان سریع التجدد است که فرق میان 

  :توان کردِرفنت و آمدنش اال باعتباری نمی
ــــــع گشــــــت اشــــــیا ــــــل خــــــویش راج  باص

 

 همـــــه یـــــک چیـــــز شـــــد پنهـــــان و پیـــــدا
 

گردد و آن مبدأ ِوحدانی باز می بنابرذوق ناظم و کسی که بر مذاق اوست همه اعتبارات عالم بمبدأ
  :بیت. شود چون اعتبارات مراتب عددی نسبت باواحدِمحقق است که اعتبارات درو واقع می

 تعـــــــاىل اللّـــــــه قـــــــدیمی کـــــــو بیکـــــــدم
 

 کنـــــــــد آغــــــــــاز و انجــــــــــام دو عــــــــــالم
 

ارش بزرگوارا، این ذات که وجود او از غري نیست و هرچه آنرا اعتبار وجود کنند مبدأ و منتهای او اعتب
  :بیت. ازو بود و بدو نماینده از سرعت ظهور او

ـــــر اینجـــــا یکـــــی شـــــد ـــــق و ام ـــــان خل  جه
 

 یکـــــــی بســـــــیار و بســـــــیار انـــــــدکی شـــــــد
 

چه نزد ناظم اگر اجزای معقوله عالم است  که جهان امرست و اگر اجزای محسوسه که جهان خلق 
او جهان امر باشد و در  است همه اعتبارات مبدأ وحدانی است پس یک وجود بود که در اعتباری نام

اعتباری نام او جهان خلق پس هر دو باعتبار مسمی یکی باشند و آن یکی که مسماست اگر او را 
باسامی و اضافات اعتبار کنند بسیار بود در نمایش و اگر اسقاط اسامی و اضافات او کنند اندک نماید 

ر جواب آنکه کسی گوید که این همه حقایق تا بحدی که همه نامها ازو افکنده شود اال واحد یا احد و د
. اند تا غري نباشدِمختلفه اآلثار که نسبت با یکدیگر اعتباراند چگونه توان گفت که همه یک عني

  :میفرماید که
 همـــــه ازوهـــــم تُســـــت ایـــــن صـــــورت غـــــري

 

ــــري ــــرعت س ــــت از س ــــره اس ــــه دای ــــه نقط  ک
 

ة العني بل که کمرت چند بار دوری بپایان چه اگر فرض کنند که نقطۀ حرکت کند چنان زود که در یک طرف
آرد آن نقطه البته ننماید و توهم دایره شود که گوئیا آن دایره در نظر است نه نقطه و بحقیقت نقطه است 

پس مبدأ وحدانی را همني مثابتست که از غایت سرعت ظهور و . که در نظر است و هیچ دایره نیست
ک از اعتبارات او متوهم است با ان نماید و عالم کهِنمی لطافت تجلی خویش با وجود آنک ظاهرست

  :نمایدِنه ظاهرست می
 یکـــــــــی خطســـــــــت از اول تـــــــــا بـــــــــآخر

 

 بـــــــرو خلـــــــق جهـــــــان گشـــــــته مســـــــافر
 

شود تصور افتد که آن نقطه ِاگرچه از نقطه مبدأ وحدانی که ظهور و تجلی او در غایت سرعت متجدد می



۲٤ 

امتدادی مفروض که تعبري از حاصل آن  صالازاین ات بتکرار نظر نقاط بسیار است همه بهم متصل و
یابد و بحد خویش ِبخطی مستدیر توان کرد تواند بود که بران خط تعینات بسیار اعتبار کنند که اعتوار می

کردند و خط بر ِآیند و مريوند و منقضی میِکنند و برو میِهر یکی مبدأئی و منتهائی از خط قبول می
کنند و ِار بودن خط دوام تجلی است همه از مبدأ حقیقی باین خط عبور میحال خود است و این برقر

نمایند منه بداوالیه یعود قاعده اهل تصنیف آنست ِیابند و باز سوی او بواسطۀ این خط عود میِظهور می
که بسنت حسنه بعد از تسمیه و تمجید در موقف تحیت ذکر خواجۀ عالمیان سبب ظهور مظاهر و اعیان 

جوید و خرب از ِبنعت آن حضرت می ناظم بر همان دستور توسل. کنندِالکل فی الکل است می که وسیلۀ
  :فرماید کهِدهد و میِپایۀ جالل و بسط جمال او صلی اللّه علیه و سلم باز می

ـــــــــا چـــــــــون ســـــــــاروانند ـــــــــن ره انبی  دری
ـــــــته ســـــــاالر ـــــــا گش ـــــــان ســـــــید م  وز ایش

 

 دلیــــــــــــــل و رهنمــــــــــــــای کارواننــــــــــــــد
ـــــــار ـــــــن ک ـــــــر دری ـــــــو آخ ـــــــو اول هم  هم

 

که امر بدایت از ظلمت کثرت بنور وحدت و دعوت از شغل مرتبۀ امکان ممکن بمشاهده و مالحظه 
و آخر بودنش ." کنتُ نبیاً و ادم بني الماء و الطني: "پایۀ وجوب واجب و اول بودنش آنست که فرمود

لیت حضرت ز اوّو اگر آنچه حقیقت امرست ا". ونو ختم بني النبیّ"خویش نمود که  تآنکه تعیني ختمیّ
اق کسی نشیند بیقني بداند که اول تجلی که اشارت فرموده درمذ" لق اللّه نوریاول ما خ" پیغمرب بسرِّ

ذات احدی النور که بعد از مرتبۀ اطالق مالحظه مريود حقیقت آن حضرتست صلی اللّه علیه و سلم و 
ئینه این نور منبسط و حقیقت جامعه را در اند و هر آِتعني نوری او که تعبري ازان بدایرۀ میم احمدی کرده

ظهور کماىل باشد که پس ازو هیچ کماىل دیگر متصور نگردد چه مبدأ کمال آخر اآلخر جز اول االول 
نباشد و اگر ظهور این نور را از اول مبدأ تا آخر منتهی سريی دوری مفروض افتد البته مبدأ درین دور 

  :چنانچه ناظم فرمود .عني منتهی بود و جز این نتواند بود
 احـــــــد در مـــــــیم احمـــــــد گشـــــــت ظـــــــاهر
 بــــــــــروختم آمــــــــــده پایــــــــــان ایــــــــــن راه
 مقــــــام دلگشــــــایش جمــــــع جمــــــع اســــــت

 

ـــــــــني آخـــــــــر ـــــــــد اول ع ـــــــــن دور آم  دری
ـــــــزل شـــــــده ادْ ـــــــوْدرو من ـــــــه عُ ـــــــی اللّ  اِلَ

ــــز ــــال جــــان ف ــــع اســــتجم  ایش شــــمع جم
 

کند نه در مقام ِیبیند و همه بحق مشاهده مِبلی جمع الجمع مقام حضرت محمدیست که حق با همه می
جمع تنهاست که حق را بیند و خلق را نه بیند چه خلق را با حق دیدن مستلزم حجابی واقعی یا کثرتی 

و از جمال جناب نیست و وجود غري جز باعتبار عقل نه حقیقی نیست که بحقیقت غري حق موجود 
نور شمع جمع محظوظ چنانچه از . احمدی که ظهور کمال مطلق اوست جمیع انبیا را اقتباس است

  :بیت. کردند
ــــــیش  ــــــیشــــــده او پ ــــــه در پ  و دلهــــــا جمل

 

 گرفتـــــــــه دســـــــــت جانهـــــــــا دامـــــــــن وی
 

در مقام معرفت و مشاهده چون در  روند ِست که بقدم وراثت او میدلها و جانها قلوب و ارواح کملّ
مائی میکند و ظهور نبوت اشارتی اجماىل که قایم مقام قاعده شود بیان کرد و در طرز والیت همچنني ای

  :بیت. گویدِمی
ــــــیش ــــــس و پ ــــــاز از پ ــــــا ب ــــــن ره اولی  دری

 

ــــــــزل خــــــــویش ــــــــد از من  نشــــــــانی میدهن
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  :این راه همان راهست و این هدایت همان هدایت اال آنجا در صورت نبوت و اینجا در کسوت والیت
ــــــف ــــــتند واق ــــــون گش ــــــویش چ ــــــد خ  بح

 

ـــــــروف و عـــــــارف ـــــــد در مع  ســـــــخن گفتن
 

تضی عني ثابتۀ خویش از ازل مقرر است اینجا نیز معرفت او بر همان را حدی در کمال بمقچون هر کس 
نهج مقرر است تا اگر بیان مرتبۀ عارف کند یا نشان مرتبۀ معروف دهد ازانجا بود که مقتضی معرفتش 
باشد اگر حقیقت باطالق و صرافت در نظر یقني دارد قید از میان برمیگريد یا مقید عني مطلق میداند و 

نماید مطلق را در هر مقیدی بمقیدی ِمطلقه در دیدۀ تحقیق او جز در صورت مقید نمی اگر حقیقت
  :بیت. شود و بنابراین معنی گفتِبیند و ازینجا تفاوت و تفاضلش متصور میِخاص می

ــــق ــــا الح ــــت ان ــــدت گف ــــر وح ــــی از بح  یک
 

ـــــــري زورق ـــــــد و س ـــــــرب و بع ـــــــی از ق  یک
 

ید نه وىل باشد تواند بود که کسی را والیت حاصل الزم نیست که هر که سخن باصطالح اهل باطن نگو
  :گویدِچنانچه می. باشد اما در دعوت و هدایت وسیلۀ بیان او همه ظاهر قرآن وحدیث بود

 یکـــــــی را علـــــــم ظـــــــاهر بـــــــود حاصـــــــل
 

ـــــــــــاحل ـــــــــــکی س ـــــــــــانی داد از خش  نش
 

مة است و و تشبیه علم ظاهر بخشکی ساحل ازان کرده که درو غوص و تعمق معهود نیست و ظاهر السال
هر مقصود بچنگ ، ازان غواصی گو"وجد من طلب شیئاً وجدّ"کند بمقتضی ِاگر کسی غوص و تعمق می

آرد و آن علم توحید است که گوهر بحر علم و معرفتست و بعد از حصول گوهر از روی اتفاق نشانۀ ِمی
گاه هست که گردد وِشود یا بحسب تقدیر هدف تري طعن و مالمت ایشان میِقبول خاص و عام می

بعض اولیا را حوالت بآنست که از گوهر بصدف التفات کنند و لطایف و حکم و فواید و نکات و علوم 
حید هست چنانچه صدف را بگوهر و به و معارف جمع ومیدانند که این مجموع را نسبتی باصل تو

  :تار آن کرد این میکردند و وقت خود خوش میدارند و ناظم بمثل این مالحظه گفيادگ
ـــــد ـــــدف ش ـــــرآورد و ه ـــــر ب ـــــو ه ـــــی ک  یک

 

 یکـــــی بگذاشـــــت آن نـــــزد صـــــدف شـــــد
 

ات و ریاضیات خواهد که طالبی عیّيو منع نیست که حکیم مشربی درجۀ والیت بیابد و از طور طب
بمعرفت حق رساند یا از الهیات و اقسام آن تنبیه بسلوک سبیل شناخت او کند چنانچه اشارت فرمود که، 

  :بیت
ـــل ـــزو و ک ـــازیکـــی از ج ـــخن ب ـــن س ـــت ای  گف

 

 یکــــــی کــــــرد از قــــــدیم و محــــــدث آغــــــاز
 

و همچنني شاید بود که خوش ذوقی وىل باشد و در عبارات نظم و نثر شاعرانه و منشیانه مقاصد علم 
توحید و تفاریع آن از علوم احوال و مواجید و حقایق و معارف و شواهد و دالیل و مقامات و مسالک 

ی اشارات و کنایات درج کند و بیبات و پردۀ مجازات و استعارات و ّزاهل خذا در لباس تشبیهات و تش
طالب در  دلفریب کالم رنگني مرغ استعداد  مقصود او مزید تشویق و ترغیب مرید این راه بود تابدانۀ

  :دام طلب اندازد و از اینجا فرمود که، بیت
 یکــــی از زلــــف و خــــال و خــــط نشــــان کــــرد
ـــــــاد ـــــــزل افت ـــــــق من  ســـــــخنها چـــــــون بوف

 

ـــــ ـــــردش ـــــان ک ـــــاهد را بی ـــــمع و ش  راب و ش
 در افهــــــــام خالیـــــــــق مشـــــــــکل افتـــــــــاد

 

اعیان راه خدابقدر مقام و معرفت و طور بیان و تقریر خویش ارشاد کردند و دچرا که هر یک از اولیا و 
پس اختالف در عبارات شان بدید آمد و . تنبیه نمودند و تفاوت احوال ایشان در آنچه گفتیم الزم بود



۲٦ 

تد بی شایبه از اختالف افتد پس هر که خواهد که رفع اشکال ناشی از اختالف بکند باید هر مشکل که اف
که السنه و اصطالحات ایشانرا تتبع نماید و از افواه الرجال علوم احوال فراگريد و ازین معنی گریز 

  :نیست چنانچه فرمود
ـــــی اســـــت حـــــريان  کســـــی را کانـــــدرین معن

 

 ضـــــــــــــروری میشـــــــــــــود دانســـــــــــــنت آن
 

ضرورت کرد اصطالح اهل فقر کردند تا نه از قبیل سایر رسوم و عادات بود هرچند این نیز پس بقدر 
کنند از جهت زیادتی میل خواطر و فواید ناظم ِرسمیست و رسم است که مصنفان ذکر سبب تالیف می

  :همان نهج مرعی داشت و چنني فرمود
 گذشـــــــته هفـــــــت و ده از هفتصـــــــد ســـــــال
 رســـــــوىل بـــــــاهزاران لطـــــــف و احســـــــان

ــــــدر آنجــــــا هســــــت مشــــــهورب  زرگــــــی کان
 

 ز هجــــــــرت ناگهــــــــان در مــــــــاه شــــــــوال
ــــــــان ــــــــل خراس ــــــــدمت اه ــــــــید از خ  رس
 باقســـــــام هـــــــرن چـــــــون چشـــــــمۀ نـــــــور

 

و او را اقسام علوم بوده . چنني گویند که این بزرگ سید السادات امريحسینی بود که در هرات مدفونست
و ذهن نقاد و ذوق غالب و طور جاذب  ادلیکن بعلم فقر و فنا و توحید و تصوف اشتهار یافته طبیعت وقّ 

اش مشهورتر است و از خمسه نزهة االرواح که بنظم و نثر مخیالنه ِداشته تصانیف دارد از جمله خمسه
  :ترِس داد داده غریبينوشته و طریقۀ ایهام و تجن

ـــــــه ـــــــه و م ـــــــان از ک ـــــــل خراس ـــــــه اه  هم
ــــــــــاب ــــــــــۀ در ب ــــــــــته نام ــــــــــی نوش  معن

 تدر آنجــــــــا مشــــــــکلی چنــــــــد از عبــــــــار
 ه و پرســــــــیده یــــــــک یــــــــکبــــــــنظم آورد

 رســــــــول آن نامــــــــه را برخوانــــــــد ناگــــــــاه
ـــــــه حاضـــــــر ـــــــزان جمل ـــــــس عزی  دران مجل
 یکـــــــی کـــــــو بـــــــود مـــــــرد کـــــــار دیـــــــده

ـــــــــ ـــــــــوی در دمم ـــــــــوابی ک ـــــــــا ج  را گفت
ـــــتم چـــــه حاجـــــت کـــــني مســـــایل ـــــدو گف  ب
ـــــــئول ـــــــق مس ـــــــر وف ـــــــا وىل ب ـــــــی گفت  بل
 پــــــس از الحــــــاح ایشــــــان کــــــردم آغــــــاز
ـــــــیار ـــــــع بس ـــــــان جم ـــــــه می ـــــــک لحظ  بی
ـــــ ـــــه دارن ـــــانی ک ـــــف و احس ـــــون از لط  دکن
ـــــر ـــــه عم ـــــس در هم ـــــني ک ـــــد ک ـــــه دانن  هم
 بـــــــر آن طـــــــبعم اگرچـــــــه بـــــــود قـــــــادر
ــــــاخت ــــــیار میس ــــــب بس ــــــه کت ــــــر ارچ  ز نث

 

 دریــــــن عصــــــر از همــــــه گفتنــــــد او بــــــه
 فرســـــــــــتاده بـــــــــــر اربـــــــــــاب معنـــــــــــی
ــــــــــــارت ــــــــــــاب اش ــــــــــــکلهای ارب  ز مش
 جهـــــــانی معنـــــــی انـــــــدر لفـــــــظ انـــــــدک
 فتــــــــاد احــــــــوال آن حــــــــاىل در افــــــــواه
 بــــــراین درویــــــش مســــــکني گشــــــته نــــــاظر

 عنــــــی شــــــنیدهز مــــــا صــــــد بــــــار ایــــــن م
ــــــد اهــــــل عــــــالم ــــــع گرين  کــــــز آنجــــــا نف
ــــــــــدر رســــــــــائل ــــــــــتم بارهــــــــــا ان  نوش
 ز تـــــــــو منظـــــــــوم میـــــــــداریم مـــــــــأمول
ـــــــــاظ ایجـــــــــاز ـــــــــه در الف  جـــــــــواب نام
 بگفـــــتم ایـــــن ســـــخن بـــــی فکـــــر و تکـــــرار

 هــــــا در گذارنـــــــدِز مــــــا ایــــــن خردکـــــــی
 نکــــــــرده هــــــــیچ قصــــــــد گفــــــــنت شــــــــعر
ــــــــــــــادر ــــــــــــــود اال بن ــــــــــــــنت نب  وىل گف
ــــــــت ــــــــز نرپداخ ــــــــوی هرگ ــــــــنظم و مثن  ب

 

  :فرموده است بر سبیل ندرتِغزىل یا قطعۀ میگوییا گاه گاه 
 عـــــــــروض و قافیـــــــــه معنـــــــــی نســـــــــنجد
ـــــــد ـــــــرف نای ـــــــدر ح ـــــــز ان ـــــــانی هرگ  مع

 

ــــــــد ــــــــی نگنج ــــــــی درون معن ــــــــر ظرف  به
ــــــد ــــــدر ظــــــرف نای ــــــزم ان  کــــــه بحــــــر قل

 



۲۷ 

چه عروض میزان الفاظ منظومه است و میزان الفاظ میزان معانی نشود که ظرف صوری باندازۀ مظروف 
معانی تواند بود معرفت تامۀ اسمائیه است که الزم نشأه جامعیۀ انسان کامل  معنوی نبود و آنچه میزان

  :است
ــــــائیم  چــــــو مــــــا از حــــــرف خــــــود در تنگن

 

ـــــــزائیم ـــــــروی ف ـــــــر ب ـــــــزی دگ ـــــــرا چی  چ
 

ن انسانی را باعتبار حمل سرنطقی و استعداد معنی اسمائی حروف خواند که چنانچه حروف از تعّی
نیز دلیل معرفت جمع حقایق است و چنانچه او ازوجهی دیگر ن انسان وجهی دلیل معنی کلمه است تعّی

  :اندِن در مضیقن انسان حجاب ادراک مقصود است و همۀ سالکان از حجاب تعّیپردۀ معنی است تعّی
ــاب شکرســت ــز ب ــن ســخن ک ــر اســت ای ــه فخ  ن

 

 بنــــــزد اهــــــل دل تمهیــــــد عــــــذر اســــــت
 

کرست بر نعمت حال است بلکه از قبیل شه بر سبیل فخر ن میفرماید که نسخن از سعت حال و ضیق تعّی
اند که با وجود حال غالب که اقتضای ِست نزد ارباب دل که اصحاب واردات و احوالِو تمهید معذرتی

شود و مزاحم است صاحب حال در مضیق است نه جای انست ِن محو نمیکند و چون تعّیِن میمحو تعّی
ست از انفه و انانیت ِ شود نه آنکه نفی شعر و شاعرین تعلقی دیگر زیادت کنند تا مضیق بیشرتکه بر تعّی

  :چنانچه فرمود، بیت
ـــــــد ـــــــار نای ـــــــود ع ـــــــاعری خ ـــــــرا از ش  م
ـــــن نمـــــط صـــــد عـــــالم اســـــرار  اگرچـــــه زی

 

ـــــد ـــــار نای ـــــون عط ـــــرن چ ـــــه در صـــــد ق  ک
ـــــــار ـــــــک شـــــــمه از دکـــــــان عط ـــــــود ی  ب

 

ر اولیا شیخ فریدالدین عطار قدس سره مستحق این محمدت هست و بیش ازین چه از بسیاری از اکاب
اند و شیخ زین الدین علی خلیفه ِهمچنني منقولست که نسبت تربیت خویش بروحانیت آن حضرت کرده

که از ارباب حال و مکاشفه بود در شان جنابش فرمود که شیخ عطار نه در عصر او مثل او بود و نه 
 ده ازگشايش م را هرچه درین کتاب دست دابیش ازو و نه بعد ازو چون او بیذاشود با وجود ناظ

کوشش و کشش خود بوده است نه از سخنان شیخ عطار یا دیگری مقاصد اخذ کرده است و در صورت 
  :فرماید که، بیتِنظم در آورده تا می

 وىل ایــــــــــن بــــــــــر ســــــــــبیل اتفاقســــــــــت
 

ــــــو از فرشــــــته اسرتاقســــــت ــــــه چــــــون دی  ن
 

ت رجوع باتمام غرض ِسچون از کیفیت معرفت و بیان خویش القا فرمود که نه امری تتبعی و تقلیدی
  :تصنیف میفرماید و میگوید، بیت

ــــــــه در دم ــــــــه جــــــــواب نام ــــــــی الجمل  عل
 رســـــــــول آن نامـــــــــه را بســـــــــتد بـــــــــاعزاز
ـــــــــــز کـــــــــــار فرمـــــــــــای ـــــــــــاره عزی  دگرب
ــــــان آر ــــــی در بی ــــــه گفت ــــــی ک ــــــان معن  هم

ــــــــی ــــــــات آن مجــــــــاىلِنم ــــــــدم در اوق  دی
ـــــت و کـــــو محالســـــت  کـــــه وصـــــف آن بگف
 وىل بــــــــر وفــــــــق قــــــــول قایــــــــل دیــــــــن

ــــــا شــــــود روشــــــن ــــــی آن ت ــــــر اســــــِپ  رارت
ـــــــــد ـــــــــق خداون ـــــــــون فضـــــــــل و توفی  بع

ــــم ــــه ک ــــیش ون ــــه ب ــــک ن ــــک بی ــــتم ی  نوش
 وزان راهــــــی کــــــه آمــــــد بــــــاز شــــــد بــــــاز
 مـــــــرا گفتـــــــا بـــــــران چیـــــــزی بیفـــــــزای
ــــــــان آر ــــــــا عــــــــني عی ــــــــم ب  ز عــــــــني عل
 کـــــــــه پـــــــــردازم بـــــــــدو از ذوق حـــــــــاىل
ـــد کـــان چـــه حالســـت  کـــه صـــاحب حـــال دان

 د ســـــــــوال ســـــــــائل دیـــــــــننکـــــــــردم ر
ـــــــــار ـــــــــم بگفت ـــــــــد طـــــــــوطی، نطق  درآم
 بگفــــــــتم جملــــــــه را در ســــــــاعتی چنــــــــد



۲۸ 

ــــه درخواســــت ــــام نام  دل از حضــــرت جــــو ن
ـــــه گلشـــــن ـــــو حضـــــرت کـــــرد نـــــام نام  چ

 

ــــت ــــن ماس ــــني گلش ــــه دل ک ــــد ب ــــواب آم  ج
ــــــن ــــــه روش ــــــا جمل ــــــم دله ــــــود زو چش  ش

 

طلب تسمیۀ کتاب از حضرت وهاب ممنوع نیست، همچون سائر حوائج و علم بتسمیه از طریق الهام نه 
واسطۀ ِل منقطع و مختوم است اما القأ قلب بیمردود است باب وحی و رسالت و نبوت و نزول جربئی

ان فی هذه االمّة : "ست بتخصیص که حضرت مصطفی صّلی اللّه علیه و سلم فرموده استِملک باقی
  :سئوال. آغاز اسوله واجوبه. ، صدق رسول اللّه"لمحدثني و ان عمر منهم

 نخســــــــت از فکــــــــر خویشــــــــم در تحــــــــري
 

ـــــدش تفکـــــر ـــــه خوانن ـــــت انک ـــــه چیزس  چ
 

فرماید اول از طرز صوفی و دیگر از طور حکیم ِدس سره این سوال را بدو طریق جواب میناظم ق
  :جواب صوفیانه بدو عبارت در بیتی ادا میفرماید هر عبارتی مصرعی بس میگوید، جواب

ــــــــر ــــــــود تفک ــــــــو چب ــــــــی بگ ــــــــرا گفت  م
 تفکـــــــر رفـــــــنت از باطـــــــل ســـــــوی حـــــــق

 

ـــــــــدم در تحـــــــــري ـــــــــی بمان ـــــــــزین معن  ک
ـــــــل مطلـــــــق ـــــــدر بدیـــــــدن ک  بجـــــــزو ان

 

کنند در ِاما مودای مصرع اول نزد صوفیۀ موحده تعینات متکثره از وجهی که غري حق بران اطالق می
 و باطل بودن". اال کل شیء ماخال اللّه باطل: لبیدکهمقابل حق بباطل مسمی میشود مأخوذ از قول 
ندارد زیرا که فوائد جلیله " تَ هذَا بَاطِالًربنَّا مَا خَلَقْ: "تعینات باین معنی منافاتی با عدم بطالن در آیت

ل آن تحصیل معرفت حق است بطریقی که از با این عدمیت بر وجود اعتباریشان مرتتب است که اّج
که حق است و . شودِنمایش آن تعینات که نامش باطل است صاحب مشاهده منتهی بنماینده مطلق می

کل مستتبع اجزاست و اوست که مستتبع  از نمود زائل به بود ثابت مريسد و اما مودای مصرع ثانی چون
همه اشیاست و هیچ چیز دیگر را این حالت نه پس کل مطلق او را توان گفت و بس و جواب حکیمانه 

  :چنني میفرماید که بیت
ـــــــنیف ـــــــد تص ـــــــدرین کردن ـــــــان کان  حکیم
ـــــور ـــــود در دل تص ـــــون حاصـــــل ش ـــــه چ  ک

 

 چنــــــــني گفتنــــــــد در هنگــــــــام تعریــــــــف
 نخســـــــــتني نـــــــــام وی باشـــــــــد تـــــــــذکر

 

اند نخستني تصور که در دل حاصل ِدر فن بحث و نظر در زمان تعریف تفکر حکما که اهل فن یعنی
کنند و چون ِآید نام آن تذکر میِشود آن تصور مبادی مطلوبست که سابقا مستحضرله بوده و بیاد میِمی

  :بیتخوانند چنانچه فرمود، ِدر آن تصور از مرتبۀ تذکر گذشتند عربتش می
 ام فکــــــــرتوزوچــــــــون بگــــــــذری هنگــــــــ

 

 بـــــــود نـــــــام وی انـــــــدر عـــــــرف عـــــــربت
 

شود که آن تدبر از برای مطلوبست و بآن اعتبار تصور تفکر میشود ِزیرا که عبور ازو بمرتبۀ دیگر واقع می
  :و لهذا نظم رفته، بیت

 تصـــــــــور کـــــــــان بـــــــــود بهـــــــــر تـــــــــدبر
 

ــــــــد تفکــــــــر ــــــــل آم ــــــــل عق ــــــــزد اه  بن
 

ات معلومه و اگر خواهند که تصدیق از تصور(و این معنی که گفته شد طریق کسب تصور مجهولست 
معلوم کنند طریق آنست که کسب آن از تصدیقات معلومه کنند و آنچه در نظم ناظم خواهد آمد ) مجهول

تصورات معلومه تصدیق نامفهوم، مفهوم گردد شاید که نظر به آن کرده باشد که ) ترتیب؟(که از تربیت 
کوم به و تصور نسبت بني است چون موقوف علیها تصورات ثلث که آن تصور محکوم علیه و تصور مح
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اند و آن تصدیقات موقوف علیها در قیاس و ِاست در هر تصدیق از تصدیقات معلومه که اجزای قیاس
قیاس موقوف علیه بود در تصدیق نامفهوم پس تصورات ثلث فی الجمله موقوف علیها بود در تصدیق 

ز تصدیقات مرتبه بوده باعتبار توقف مذکور گوئیا از نامفهوم و چنان باشد که کسب آن تصدیق که ا
  :تصورات شده و بیتی که توجیه مبحث آن این سخن میشود که گفتیم اینست که میگوید

ـــــــــــــوم ـــــــــــــب تصـــــــــــــورهای معل  ز ترتی
 

 شــــــــود تصــــــــدیق نــــــــامفهوم، مفهــــــــوم
 

ای وگاهی که ترتیب از قضایای شرطیه رود مقدم و تاىل در آنجا بجای موضوع و محمول در قضای
شودو آنچه بجای محمولست از پی ِحملیه اصطالحست چرا که آنچه بجای موضوعست بیش واقع می

اند بشرائط مرتب ِآید و چون ترتیب میان مقدم و تاىل رفت و بعد ازان قضایا که مقدمات قیاسِدرمی
خود او  گشت هر آینه ازان قیاس نتیجه بحصول بیوست که آن قضیۀ دیگر است که مراد از ترتیب مذکور

اند و در اقرتان مقدم و تاىل در ترتیب اجزای ِبوده است و آن تصدیقی است که قصد فهم و علم او کرده
لد و تاىل را بوالده و نتیجه بوالد اگرچه ظاهر آنست کند مقدم را بوِقیاس و حصول نتیجه ناظم تشبیه می

  :گویدِپس می. که صغری و کربی قیاس را تشبیه بوالدین بایستی کرد
 مقــــــدم چــــــون پــــــدر تــــــاىل چــــــو مــــــادر

 

 نتیجـــــــــه هســـــــــت فرزنـــــــــد ای بـــــــــرادر
 

  :فرمایدِشود، چنانچه میِو چون ترتیبی که غرض تحصیل وافیست بی استعمال قانونی میسر نمی
 وىل ترتیـــــــب مـــــــذکور از چـــــــه و چـــــــون

 

 بـــــــــود محتـــــــــاج اســـــــــتعمال قـــــــــانون
 

جزئیات او ازو دانسته شود و منطبق ایست کلیه که وضع کرده باشند او را تا احوال ِو قانون آن قاعده
باشد بر جزئیات خود و اینجا مراد قانون منطقی است که باستعمال آن ذهن را از خلل در فکر صیانت 

اند که تصورات بچه کیفیت ترتیب کنند و ِگردد و درین فن گفتهِکند تا معانی چنانچه هست معلوم میِمی
مجهوالت از معلومات برنهج ترتیب فکری کند او  تصدیقات بچه کیفیت پس کسی که خواهد که کسب

باشد ِرا از استعمال این قانون گزیر نباشد و چون این طور بی تعلیم و تعب و مشقت و تحصیل غالبا نمی
آید آن ِواسطه چیزی دیگر غرض بحاصل میِنه انکه بسهولت از فطرت خود بمدد لطف حق تعاىل بی

پس بهرت آن بود که این . شودِو تقلد راه بر سالک سخت دراز مینیز تتبعی و تقلیدی باشد و در تتبع 
طریق که آنرا نظر خوانند و موقوف بر ترتیب فکری و محتاج استعمال قانون و تتبع فن کثري الشعب است 

موسی وار دروادی ایمن دل بسري درآید تا حقیقت . رها کند و عصای استدالل از دست عقل بیفکند
یی آتش عشق از شجرۀ روح او را بمعرفت خود دعوت کند و آن حقیقت را هم مطلقه در صورت روشنا

پس آنچه بسالها بتعب نظر و استدالل او را . بتعریف آن حقیقت بشناسد و ازو راه بمعرفت هر چیز برد
شد از روی کشف دفعةً دست دهد و برین جمله ناظم قدس سره درین ابیات ِشد یا نمیِحاصل می

  :اشارت نموده
ــــــــددگر ــــــــاره دران چــــــــون نیســــــــت تائی  ب

 رازســــــــــــت ایــــــــــــن رهــــــــــــاکنره دورود
ــــــــــــــــــــانیدرآد ــــــــــــــــــــن زم  ر وادی ایم

 

 هــــــر آئینــــــه کــــــه باشــــــد محــــــض تقلیــــــد
 چــــو موســــی یــــک زمــــان تــــرک عصــــا کــــن
 شـــــــنو اِّنـــــــی اَنَـــــــا اللّـــــــه بـــــــی کمـــــــانی

 

ئی ذوق و کشف و ترک مکابرۀ نظر و استدالل بعد از ترغیب و تحریض درین ابیات میل بسوی تهیّ



۳۰ 

  :کند و میفرماید کهِمکاشف موحد می اشارت بمشهد
ـــــــت ـــــــدت شهودس ـــــــه ازوح ـــــــد را ک  موح

 

ــــــت ــــــني وجودس ــــــر ع ــــــره ب ــــــتني نظ  نخس
 

از راه کشف و بداهت نه از نظر دلیل و برهان چه امر هستی بی آنکه کسی اثبات کند همه کس را 
و را کش ست غایت انکه علم باین بداهت الزم نیست که بدیهی بود الجرم موحد فی الحال که اِبدیهی

درکار آمد و جز هستیش مدرک نشد و هرچه پس از هستی ادراک کرد همه بواسطۀ هستی دریافت 
ن شد که ثبوت هستی نه بواسطۀ چیزی دیگرست جز هستی و او بخود ثابتست و درین ثبوت متفطّ

احتیاج بغريی ندارد و عدم احتیاج در ثبوت عبارت از وجوبست پس وجود بوصف وجوب از راه 
و بداهت نه از روی نظر و استدالل به فطرت صافی و معرفت وجدانی دریافت باول نظره چه از کشف 

ست و آن زمان تعني اعتباری و ِیابد نفس هستیِهر چیز بر دیدۀ اصحاب بصريت آنچه اول جلوه می
گاه است و در مشاهده از ین غافل ازین معنی در پردۀ غفلتست لیکن دل عارف پرده ندارد وازین حال آ

  :فرمایدِمقصود حقیقی، چنانچه می
 دىل کــــــز معرفـــــــت نــــــور و صـــــــفا دیـــــــد

 

ـــــد ـــــد اول خـــــدا دی ـــــزی کـــــه دی  ز هـــــر چی
 

ست اما الزم نیست که علم ببدیهی بدیهی باشد پس اگر ناظری ِب بدیهیو چون گفته شد که وجود واج
ست نفی ِست اما چون علم ببداهت او نه بدیهیِگوید که مسلم که وجود که عني واجبست بدیهی

استدالل نتوان کرد و از طریق فکر تواند بود که آخر بمعرفت وجود رسند که عني واجبست یعنی بدانند که 
 پیوندد بلکه فکر آن زمانِست با او گفته شود که بمجرد قانون منطقی این غرض بحصول نمیِبدیهی

شکوک و از میل بتصلف  منتهی بمقصود شود که با او دو شرط باشد یکی تجرید عقل از غواشی شبه و
و تعصب و دوم نوری که بر سبیل مدد از عالم قدس الهی در دل صاحب فکرت درخشان گردد تا بآن 
روشنائی عقلش از ظالم زلل محفوظ ماند و کام تفکر راست نهد و االاز تفکری که با او تجرید و تائید 

  :نباشد بمقصود نتواند رسید، چنانچه فرمود
ـــــــر ـــــــو را ش ـــــــر نک ـــــــود فک ـــــــدب  ط تجری

 هـــــــر انکـــــــس را کـــــــه ایـــــــزد راه ننمـــــــود
 

ـــــــرق تأئیـــــــد ـــــــۀ از ب ـــــــه لمع ـــــــس آنک  پ
ــــــــود ــــــــیچ نگش ــــــــق ه ــــــــتعمال منط  ز اس

 

کند در راه معرفت او ِپس فی الواقع تائید حضرت حق تعاىل است بنور محیط خویش که قطع حريت می
بودی و کشف نه استعمال منطق بل که استعمال منطق از جهت حريتست که دارند و اگر نه چون حريت ن

افتاد و چه ضرورت در استدالل از ممکن بواجب باعث ِبود چه حاجت بمنطق میِو مشاهده حاصل می
  :شد الجرم گفتِمی

 م فلســــــفی چــــــون هســــــت حــــــريانيحکــــــ
ــــــــب ــــــــات واج ــــــــد اثب ــــــــان میکن  از امک

 

 بینــــــد از اشــــــیا جــــــز کــــــه امکــــــاننمــــــی
 ازان حـــــــريان شـــــــد انـــــــدر ذات واجـــــــب

 

شناختی و با وجود بداهت امر خود را بغلط نینداختی که این امر نه چه اگر بنور واجب تعاىل ذات او ب
شود بواسطۀ ِکند بذات واجب حريان میِست حريان نشدی اما چون استدالل از وجود ممکن میِبدیهی

گردد که دور و تسلسل ازان جمله است و در برهان او ِاموری که در طریق استدالل سبب حريت می
ن الوجود را ناچار است از گوید که ممکِصورت برهان او اینست که میارتکاب ابطال آن الزم و 
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حجی در وجود که نه ممکن بود چه ترجیح وجود ممکن از طرف ممکن مؤدی بدور یا تسلسل مر
شود که هر دو محال و باطل است پس ماند که مرجح وجود ممکن واجب باشد و ممکن بوجود آمده ِمی

ود اوست موجود بود و چون مرتکب ابطال دور و تسلسل شد است پس واجب الوجود که مرجح وج
کند که توقف چیزی است به چیزی که موقوف است بدو و زمانی در تسلسل ِزمانی فکر در دور می

نماید و آن توقف چیزیست بر چیزی که آن چیز موقوف باشد بر چیزی دیگر اىل غري النهایة و ِاندیشه می
ل تا ابطال کند آنست که از عدم دور و تسلسل استدالل بوجود واجب مقصود او از فکر در دور و تسلس

کند اگرچه ابطال دور باقسام آن وضوحی دارد اما در ابطال تسلسل نظر است پس ازین جهت و جهاتی 
  :گویدِکند که میِشود چنانچه ناظم اشارت ببعض طرق حريت او میِدیگر در اثبات واجب حريان می

ــــــــــی از دَ ــــــــــريگه ــــــــــوسور دارد س  معک
 

ــــــوس ــــــدر تسلســــــل گشــــــته محب  گهــــــی ان
 

گردد بهمان اعتبار ِفرماید که سري معکوس دارد اشارت بانک از موقوف علیه باز میِور میدر ابطال دَ
کند ِخواهد که از عدم او که رجوع از وجود اوست استدالل میِاول از برای ابطال یا بسري معکوس آن می
محبوس است که در سلسلۀ ممکنات غريمتناهی فکر میکند که  بمطلوب و در ابطال تسلسل میفرماید که

آید یا مراد بحبس او ِهر یکی اگر متوقف بر دیگریست باطل است و از قید این فکر دراز بريون نمی
تواند کرد و فی الحقیقه اگر نظر کرده شود ِآنست که در تسلسل بازمانده است که ابطال آنرا تمام نمی

سلسله تسلسل اسباب قل اوست که در وجود بتعدد قایل شده است و از تعدد خود، حبس او از جانب ع
  :فرمایدِیحده و قیدش کرده تا ناظم میدر پای فکرتش پ

ــــــ ــــــتی توّغ ــــــرد در هس ــــــش ک ــــــو عقل  لچ
 

 یحـــــــــــــد پـــــــــــــایش در تسلســـــــــــــلفروپ
 

 کند از ممکن بسوی واجب اگر فکر آن کرده که بمقتضای وِحکیم در اقامت برهان که درو استدالل می
ن االشیاء از حادث قدیم بداند درین موضع باری مشکل است چه حق را ضدی وندی ّیتببضدها ت
  :چنانچه ناظم اشارت فرمود که. نیست

 ســــــــــتظهــــــــــور جملــــــــــه اشــــــــــیا بضّد
 

ــــــه نّد ــــــد و ن ــــــه مانن  ســــــتوىل حــــــق را ن
 

ن ت اعم از هر دو و روشنست که ممکن چویت تشارک در صفات و مثلیّضدیت تمانع در ذاتست و ندّ
بخود نیست و بواجب تعاىل قایم است نه ممانع اوست در ذات و نه مشارک او در صفات چه ذات 
ممکن محتاج و ذات او غنی و صفات ممکن حادث و صفات او قدیم و لوازم اونیز نه از قبیل لوازم 
ممکن پس چگونه از ممکن الوجود واجب الوجود بطریق مفروض که معرفت ضدست بضد توان 

  :نبود ذات حق را ضد و همتا شناخت چو
 نـــــــــدارد ممکـــــــــن از واجـــــــــب نمونـــــــــه

 

ـــــــــر چگونـــــــــه ـــــــــه دانـــــــــیش آخ  چگون
 

معرفت ذات واجب الوجود بوسیلۀ ممکن الوجود کسی که گمان برد از جهل او باشد چه معرف اجلی 
باید و حال انکه بیدائی نور امکان در جنب بیدائی نور وجوب به مثابت روشنائی شمع است بنسبت با 

  :ع آفتاب عالم تاب که بیابان در بیابان فرو گرفته باشد نه در روزنۀ تابان بود و بس زیرا که میفرمایدشعا
ــــــان ــــــید تاب ــــــه او خورش ــــــادان ک ــــــی ن  زه

 

ــــــــــور شــــــــــمع جویــــــــــد در بیابــــــــــان  بن
 

باشد که معانی معقوله را در صور محسوسه تمثیل دهند تا اگر قوت فهم کسی از ِاهل افادت را عادت می
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ض عاجز باشد مقصود از مثال بسهولت دریابد و از برای تقریر و توضیح مراد نیز این طریقۀ ادراک غوام
مستحسن است پس ناظم قدس سره درین کتاب برین منوال رفت و ابتدا بتمثیلی کرد بر آنچه گذشت در 
سوال و جواب تفکر مشتمل بر انکه در معرفت واجب احتیاج باستدالل از ممکن نیست و حدوث 

توان ساخت و اگر عقل منتهی بمعرفت واجب نشود نباید گفت که چون ِواسطۀ معرفت قدیم نمین امکا
واجب الوجود از ممکن الوجود ثابت نگشت پس عالم بخود ثابت باشد و غلط نباید کرد که قطع استناد 

ده دی ه حدوث ممکن الوجود ظاهر است و نزدممکن از واجب کنند و ممکن را قدیم بالذات گویند چ
گویند ِشود پس چنانچه او را قدیم بالذات نمیِاصحاب کشف هر عالم که ممکن الوجودست متجدد می

دانند نکنند چه هر کس ِسزاوار آنست که قدیم بالزمانش نیز نخوانند و بفضوىل عقل تصرف در آنچه نمی
ت تمثیل اشاره بآن را که غلطی واقع شده در حريتی افتاده از ممر عقل ناقص بوده است چنانچه در ابیا

  :مريود
ـــــودی ـــــال ب ـــــک ح ـــــر ی ـــــید ب ـــــر خورش  اگ
 ندانســـــتی کســـــی کـــــني بـــــر تـــــو اوســـــت

 

ـــــــــودی ـــــــــوال ب ـــــــــک من ـــــــــعاع او بی  ش
 نبـــــودی هـــــیچ مغـــــز از فـــــرق تـــــا پوســـــت

 

ع و غروب و استوا و زوال دارد آسانست چه ازین معرفت نوری که در ظهور نقل و تحویل و طلو
ن چه در قرص آفتاب و اگرنه اختالف احوال او بودی متبیّچنان. توان کردِعوارض بحال او استدالل می

بخشد ِنگشتی که آفتاب پرتوی دارد که در احوال مختلفه اشیا متنوعه را بآن پرتو آثار گوناگون می
بخالف نوری که در ظهور عوارض مذکوره ندارد که ازان عوارض استدالل بحال او رود پس معرفت او 

ود بسی دشوارست و ازینجاست که معرفت نور واجبی که هستی این اگر نه بر سبیل کشف و تجلی ب
عالم امکانی تابش اوست از راه استدالل حاصل کردن مؤدی بحريتست چه موجبات استدالل که در غري 
او مثل آفتاب هست درو نیست با انکه تابش علی الدوام دارد و بواسطۀ این معنی عقول ضعیفه را غلط 

 تکنند از جهِل و قیام بذات خود که صفت آن نور است نسبت باتابش او میو تبدّ ر افتد و عدم تغّیِمی
دانند که دوام او با عدم بزوع و افول اصل او ِدوام ظهور و پندارند که تابش بخود ظاهرست و نمی

مستلزم عدم استناد او باصل نیست بلکه اصل است که در تافته است و بغلبۀ تابش خویش محتجب 
ست اما در هر طرفة العني متجدد است پس او را دوامی است در عني ِبش اگرچه دایمیاست و آن تا

خویش درین ) بفکر(هر کس بقدر  نتجدد دوامی که مستلزم قدم ذاتی و زمانی هیچ کدام نیست لیک
آید ناظم قدس سره ِچنانچه در ابیاتی که می. اند و متحريندِمدرک تعقلی دارد و تخیلی واکثر دور افتاده

  :گویدِتنبیه بآن میفرماید می
ــــــور حــــــق دان ــــــروغ ن ــــــه ف ــــــان جمل  جه
ــــــل ــــــل و تحوی ــــــدارد نق ــــــق ن ــــــور ح  چون
 تـــــو پنـــــداری جهـــــان خـــــود هســـــت دایـــــم
 کســــــــی کــــــــو عقــــــــل دور انــــــــدیش دارد
ـــــــــــل و فضـــــــــــوىل  ز دور اندیشـــــــــــی عق

 

 حــــــــق انــــــــدر وی زبیدائیســــــــت پنهــــــــان
ــــــــــدیل ــــــــــري و تب ــــــــــدرو تغی ــــــــــد ان  نیای
ـــــــــذات خویشـــــــــنت پیوســـــــــته قـــــــــایم  ب

 ش داردبســـــــــــی سرگشـــــــــــتگی در بـــــــــــی
 یکـــــــی شـــــــد فلســـــــفی دیگـــــــر حلـــــــوىل

 

فلسفه فن نظر و بحث است و این لفظ از لغت یونانیان مأخوذ است مستفاد ازو بلغت فرس دوستی و 



۳۳ 

دانش و منسوب باین فن را فلسفی گویند و از عقاید فالسفه چند چیز هست که نزد علماء شریعت بآن 
لمیت حق تعاىل بجزئیات و حلول حاشالّله مکفرند مثل قدم عالم و انکار حشر جسمانی و نفی عا

اعتقاد در آمدن حق تعاىل است در اشیاء لطیفه مثل حلول او در وجه لطیف انسانی یا جسم او یا دل 
صنوبری او و هم اعتقاد فلسفی در مذکورات متقدمه باطل است از جهت عدم برهان غريمنقوض 

و اجماع بر خالف آن وهم اعتقاد حلوىل چه برمدعی و از جهت وجود دلیلی نقلی از قرآن و حدیث 
ادله عقلیه و حجج نقلیه بر تنزیه و تقدیس واجب تعاىل از جسم و جوهر بودن که حلول دران 

ن میکند و بعد ازان بذکر اشرحمه اللّه در موضع تقریع ذکر ایست الجرم صاحب کتاب ِمتصوراست قایل
اند ِن برابر نیستند بلکه در منزل شکوک و شبهه بازماندهدیگران که در بطالن اعتقاد یا غلط فهم با ایشا

شود و چون قصور همه از جهت تعقل غري صائب واقع است تنبیه برتک استدالل میکند و ِمشغول می
  :اغرا بر تهیۀ ذوق کشف میفرماید که

 خــــــــرد را نیســــــــت تــــــــاب نــــــــور آن روی
 

ــــــوی ــــــر ج ــــــمی دگ ــــــر او چش ــــــرو از به  ب
 

  :میخواهد و بچشم دیگر قوت ادراک کشفی اشعۀ ظهور ذاتیبنور آن روی 
ــــــول ــــــود اَح  دو چشــــــم فلســــــفی چــــــون ب

 

 زوحـــــــدت دیـــــــدن حـــــــق شـــــــد معطـــــــل
 

کند علی سبیل ِبیند و فلسفی جون زاید بر وجود واجب اثبات وجود ممکن میِاحول یکی را دو می
ل الحقیقة و الوقوع و بحقیقت در خارج جز یک وجود واجبی چیزی دیگر نیست الجرم او را احو

  :خواند و از مشاهدۀ وحدت حق معطلش گفت که
 ز نابینــــــــــــــائی آمــــــــــــــد رای تشــــــــــــــبیه

 

 ســـــت ادراکـــــات تنزیـــــهز یـــــک چشـــــمی
 

تشبیه بحسب لغت مانند کردنست و تنزیه پاک داشنت و نزد علماء شرع تشبیه اثبات کردن صفات 
هر چه درو مخلوقاتست خالق را تنزه عن ذلک و تنزیه نفی صفات مخلوقاتست از خالق و نفی بر 

ست بسوی وجود ِنقصی و عیبی باشد ازو جل قدسه و باصطالح صوفیه موحدیه تشبیه اضافت تعینات
واحد مطلق و اضافت او بسوی تعینات و تنزیه اسقاط آن اضافات و بهر تقدیر تشبیه را ازان جهت گفت 

باید ِو صفاتی که درو نمیکند ِزمانش مانند بچیزی می بیند هرِکه از نابینائی است که نابینا آنچه نمی
ست که ِدارد و تنزیه را ازان سبب گفت که از یک چشمیِشاید جایز میِکند و اضافتی که نمیِاثبات می

باید ِشود ندارد پس گاه هست که طرفی از مرئی که میِیک چشم ادراک مشبع که بهر دو چشم واقع می
ست و مرئی مجرد است ازان و ِاز حد مرئیبیند و برانست که آن طرف نه ِدید تا مرئی دیده باشد نمی

  :باید کرد چنانچه گفتِاسقاط اضافت آن طرف از مرئی می
ــــــل ــــــر وباط ــــــد کف ــــــبب ش ــــــخ زان س  تناس

 

 کـــــه آن از تنـــــگ چشـــــمی گشـــــت حاصـــــل
 

اعتقاد انتقال روح از بدن انسان ببدن انسان اعتقاد نسخ است و ببدن حیوان اعتقاد مسخ و بصور نباتی 
ران روح بر جمیع تا نشأه خود تمام کند فسخ و اعتقاد هر چهار معنی نزد اهل حق و معدنی رسخ و دو

ست و ناظم قدس سره تعرض با شهر که تناسخست نمود و فرمود که کفر و باطل است اما کفر ِباطل
شود که عبارت از حشر جسد است و اما بطالنش ِبودنش بواسطۀ آنکه مستلزم نفی اعادۀ اجزا اصلیه می

اند از حکما و متکلمان که موافقت دارند درین مسئله که از ِهب ارسطو و آنان که تابع او شدهنظر بمذ
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آید و بوجدان نزد هر واحدی بطالن این معنی روشنست و ِقول تناسخ تعلق دو نفس بیک بدن الزم می
گنجد که ِست که در دیدۀ تصور تناسخی نمیِاعتقاد تناسخ خواه کفر و خواه باطل گري که از تنگ چشمی

هر بدنی ابتدائی را روحی فایض باشد و در تعلق آن بدن تنها عالمی وسیع در ثواب و عقاب و مکافات 
و مجازات شخص را ثابت بود بهر کیفیت که آن بدن باشد در نشأه و برزخ و حشر و از اینجا دریافته 

اینست غایة حوصلۀ  کندِشود که معتقد تناسخ در قدرت حق تعاىل سعت و مجال فیض تصور نمیِمی
  :تنگ

 چــــو اکمــــه بــــی نصــــیب از هــــر کمالســــت
 

 کســـــــــی کـــــــــو را طریـــــــــق اعتزالســـــــــت
 

تناسخی را تنگ چشم گفته با وجود اضافت کفر و معتزىل را شبیه اکمه خواند که دیده ندارد از جهت 
از دارد زهی ِکند که در آخرت نیز جایز نمیِانکه نفی امکان رویت میکند در دنیا و چندان غلو می
  :مشاهده معزول و از حق مهجور و از همه کماىل محروم

 رمـــــــــد دارد دو چشـــــــــم اهـــــــــل ظـــــــــاهر
 

 کــــــه از ظــــــاهر نــــــه بینــــــد جــــــز مظــــــاهر
 

اند لیکن چشمشان آشفته و دردمندست ِاند دیدگان بصر و بصريت باز کردهِاهل ظاهر که ایشان علما رسوم
اطن اشیا نقل کنند، پس بواسطۀ عدم ادراک توانند گشاد که از ادراک ظواهر اشیا بادراک بوِو نیک نمی

سرپند و این معنی از انصاف ِاند راه قدح و طعن میِکنند و در آنچه اهل دل خرب دادهِنفی امور باطنه می
  :دورست، چنانچه گوید

  :ست کسی را نبودنه هرچه ترا نی
ــــــــد ــــــــدارد ذوق توحی ــــــــان ن ــــــــی ک  کالم

 

 بتــــــــاریکی درســــــــت از غــــــــیم تقلیــــــــد
 

کنند که دیگران کاه هست که ِرسوم متکلمه در نفی وحدت وجود مبالغت بیش میو از طبقۀ علما 
گوید که من بدلیل میدانم که انچه صوفی ِمیگویند که ما از ادراک این معنی عاجزیم و متکلم می

گوید خالف واقع است و این مبالغه او را بسبب تراکم حجب تقلیداتست و عدم روشنائی از برق ِمی
ا فی الواقع فرقست میان شیخ دین و پیشوای اهل یقني الموید من اللّه بساطع نور التوحید ام. توحید ذات

المستبني رئیس اهل السنّة الشیخ ابی الحسن االشعری و میان سایر متکلمان که او از مبالغه که ایشان 
  :کنند بغایت دورست و تابع او دایم با نور توحید در حضورِمی

 و بــــــــیشدرو هرچــــــــه بگفتنــــــــد از کــــــــم
 

ــــــــانی داده ــــــــویشنش ــــــــدۀ خ ــــــــد ازدی  ان
 

فرق حق و باطل هر کسی را از آنجا نشان و خربست که او رادریافت دیده و نظرست و کما هو حقه 
  :معرفت واجب الوجود کس را حاصل نه

ــــــد و چــــــه و چــــــون ــــــش از چن ــــــزه ذات  من
 

ـــــــــــ ـــــــــــونتعـــــــــــاىل شَ  أنه عمـــــــــــا یَقُوُلُ
 

  :سئوال
 ني فکـــــر مـــــا را شـــــرط راهســـــتمـــــا کـــــد

 

 طاعــــت و گــــاهی گناهســــت) گــــه(کــــه چــــرا
 

چون سخن در اصل فکر بحد بیان رسید و مطلقا نفی توسل باو در سلوک سبیل حق کرده نشد جای 
آنست که سایل سئوال کند که اگر سالک بوسیلۀ فکر راه رود  چون فکر باعتبار متعلق مختلف است کدام 

موربه و طاعتست و ما رع فکریفکر شرطست که بدو توسل جویند و حکمت چیست که در لسان ش



۳٥ 

  .فکری منهی عنه و معصیت
  :جواب

 در آال فکــــــــر کــــــــردن شــــــــرط راهســــــــت
 

 وىل در ذات حــــــــق محــــــــض گناهســــــــت
 

میفرماید که شرط سلوک راه معرفت آنست که در نشانهای فعلی و وصفی حضرت حق تعاىل فکر کنند و 
ای واجب الوجود منتهی گردند و در ذات در نعمتهای او تأمل نمایند تا ازان آال و نعما به ستایش و ثن

ست در ذهن از جهت تحصیل معرفت حقیقتی که ِاموری) ترتیب؟(اقدسش فکر نکنند چه فکر تربیت 
ازان امور فراهم آید و این معنی مستلزم کثرتست و در ذات باری تعاىل کثرت مجال ندارد و تصور آن 

، "فی ذات اللّه وافی آالء اللّه وال تفکر واتفکر" یانست و در خرب آمده است کهوسوسۀ شیطان و عني عص
و اهل مکاشفه خود برانند که معرفت ذات واجب الوجود را احتیاج بتحصیل نیست و کشف از بداهت 

حالت؟ محال به ا(شود و راجع با جالت ِاین معنی مبنی است و دانسته دانسنت تحصیل حاصل می
  :فرماید کهِچنانچه می) بودن؟

ــــــــود در ذات ــــــــل ب ــــــــه باط ــــــــق اندیش  ح
 

 محــــــال محــــــض دان تحصــــــیل حاصــــــل
 

و نزد اهل مشاهده اجال و اجل از نور واجبی دیگر چیزی نیست و ماسوی او باو موجود و قایم و 
  :کند کهِچنانچه بران الماع رفته و باز اینجا ناظم از باب مزید ایضاح اشارت بآن می. نماینده

ـــــــو آیاتســـــــت روشـــــــن گشـــــــته از ذات  چ
ــــــــ ــــــــداهمــــــــه عــــــــالم بن  ور اوســــــــت پی

 

ـــــــــــات  نگـــــــــــردد ذات او روشـــــــــــن ز آی
ـــــــــدا ـــــــــالم هوی ـــــــــردد از ع ـــــــــا او گ  کج

 

جالل او با انکه هیچ ذره از موجودات بی پرتو آفتاب ظهور او و از آنجا که اطالق اوست و عظمت 
ه مظاهر حادث و گنجد از دو جهت یکی انکِنور محیط او در مظاهر مراتب عالم نمی. وجود ندارد

پایان دیگر آن نور علی سبیل االطالق اگر بی پردۀ اسما و صفات و قید ِقدیم و بی وا منتهی است و نور
، نام و "الحرقت سبحات وجهه ما انتهی الیه بصره من خلقه: "کند بر مصداقِافعال و آیات اشراق می

 ماند با وجود این معنی چگونه معرفت آن حضرت بوسیلۀ عالم و مظاهر آن طمع توانِنشان عالم نمی
  :داشت چنانک اشارت فرمود

 نگنجـــــــــد نـــــــــور ذات انـــــــــدر مظـــــــــاهر
 

ــــــاهر ــــــش هســــــت ق  کــــــه ســــــبحات جالل
 

توان رسید مَثَل ِپایان حق میِو اگر عقل قاصر پندارد که بوسیلۀ استدالل از مظاهر جهان بنور مطلق بی
که من نور او او چو خفاشی باشد که با انکه دیدۀ او قوت آفتاب دیدن ندارد دعوی کند ) با فتح م و ثاء(

  :چنانچه تنبیه کرد که. هوشمند ازین حال اعراض کند. بینمِفاش می
ــــاش ــــی ب ــــا حــــق هم ــــل را ب ــــن عق ــــا ک  ره

 

 کـــــه تـــــاب خـــــور نـــــدارد چشـــــم خفـــــاش
 

توان رسید نه بعقل ضعیف که در راه وصول بمنزلۀ جربئیل است در راه معراج ِبنور او هم بنور او می
 لو"ایستد که ِاندیشد و ازان مشهد باز میِز غلبۀ نور جالل میاحمدی که با وجود هفتصد هزار بال ا

  :چنانچه ناظم لطیف میفرماید که" نملةً الحرتقتدنوت 
 در آن موضــــــع کــــــه نــــــور حــــــق دلیلســــــت
 فرشــــــــته گرچــــــــه دارد قــــــــرب درگــــــــاه

 

ــــل اســــت ــــت و گــــوی جربئی  چــــه جــــای گف
ــــــــه  نگنجـــــــــد در مقـــــــــام ىل مَـــــــــعَ اللـّ

 



۳٦ 

نبی مرسل که اشارت به جربئیل امني و بحضرت سید المرسلني چه دران وقت و حال تعني ملک مقرب و 
  :باشد بحکم توحید مطلق و اقتضای نور وحدت از میان برخاستۀ چنانچه فرمود

ـــــــوزد ـــــــر بس ـــــــک را پ ـــــــور او مل ـــــــو ن  چ
 

 خـــــــرد را جملـــــــه پـــــــا وســـــــر بســـــــوزد
 

کند و اال ِمی گاهی که ملکی چون جربئیل مثل مشرتی در مقارنۀ آفتاب از تاب احرتاق دران نور کناره
پس با . سوزد عقل انسانی چه مثابت دارد که دران سبحات بهمکی مضمحل نگردد و محرتق نشودِمی

  :وجود این حال بنور عقل چگونه کسی معرفت ذات ذی الجالل حاصل کند
 بــــــــــود نــــــــــور خــــــــــرد در ذات انــــــــــور

 

 بســـــــــان چشـــــــــم سَردرچشـــــــــمۀ خـــــــــور
 

و انوار معقوله و در هر یکی ازین دو قسم تفاوت  بیاید دانست که انوار دو قسم است انوار محسوسه
بسیار در میان انواع و افراد آن واقع است اما در انوار محسوسه میان نور نار و نور کواکب و میان جملۀ 
آتش و زبانۀ او و میان زبانۀ آتشی که از هیزم باشد و خاشاک و میان آتشی که بمدد موم یا روغن افروزد 

ن است و دران اختالف یا بحسب اصل باشد چنانچه میان آفتاب و همني صورت بیّو میان کواکب نیز 
ماه یا بحسب دوری از بیننده چنانچه ماه و کیوان و اما در انوار معقوله میان انوار نفوس که اشراقیان آنرا 

ل و انوار خوانند و انوار عقول که آنرا انوار قاهره گویند و میان انوار نفوس و عقوِانوار سپهبدی می
االی انوار نفوس و عقول و انوار جواهر الیک نکنند و باگر نفوس و عقول را تسمیه بم. جواهر مالیک

مالیک نور قاهر واجب تعاىل است که عقل بعضی حکم کند بر آنکه آن نور معقولست لیکن به کنه نه 
ز غایت قرب بحس و معلوم است و ذوق بعضی گوید که محسوس است و در نظر اجلی از همه چیز و ا

افتد که نه محسوس است اما پایان و کنارش نیست و معرفت جمعی گواهی میدهد که ِغلبۀ ظهور شبهه می
بانکه نه محسوس است و نه معقول و هم محسوس و هم معقول بلکه فوق اعتبار حس و عقل در 

اشارت در " قَ عِبادِهرُ فَوْقَاهِ وَهُوَ الْ"ست حواس در ادراک او تريه و عقول در وجدان او خريه ِتجلی
آستانهای جالل او بی رفتار و عبارت در نشانهای جمال او بی گفتار و چنانچه ناظم فرمود خرد از دید 
نور او که نهایت ندارد بغایت بی دید از چشم سر از چشمۀ خورشید چه مقدار شعاع بر تابد تا خرد نیز 

نور اظهر و موجود اکرب بحیثیتی که بحد تعبري و مجال  ازان نور چه بهره یابد و سبب نایافت عقل آن
تعریف رسد متعدد است اول آنکه آن نور کنه و پایان ندارد دیگر دیدۀ عقل در ادراک او ضعیف و 

دل و جان نزدیک است و با ریشه تابش اشعۀ او قوی دیگر با وجود غلبۀ لمعان چنان بر مدارک چشم و 
عالم صورت مثاىل دارد در کند و این معنیِدیکی نور او منع ادراک میکان در میان که از غایت نزو ر

چنانچه نظم ناظم برین منتظم . خواهد که به بیند چون مالقی دیده گرداند نتواند دیدِکه بیننده آنچه می
  :است که

 چــــــه مبصــــــر در نظــــــر نزدیــــــک گــــــردد
 

 بصـــــــــــر زادراک او تاریـــــــــــک گـــــــــــردد
 

ه مراد باین مبصر قریب که از غایت قرب مانع ادراک اوست سوال برین معنی که گفته شد واردست ک
حجابه النور "چیست اگر وحدت ذاتست بی پرده مقارن اشیا نیست چه در حدیث صحیح آمده است که 

ست نه او مبصر ِ، و اگر کثرت تعینات"لو کشفه الحرتقت سبحات وجهه ما انتهی الیه بصره من خلقه
. ست مبصر قریب بودِراک او الزم آید بلکه آن کثرت که پردۀ وحدتقریب باشد تا بواسطۀ قرب منع اد



۳۷ 

فرماید که همچنانک روشنائی ِپس بواسطه پرده مدرک نشود نه بواسطۀ قرب جواب از سوال مقدر می
وحدت نور ذاتست سیاهی کثرت نیز نور ذاتست از وحدت ذات خود بخود روشنست و از کثرت تعینات 

  :چنانچه گفت. ر عالم باو روشناسما و صفات و افعال و آثا
ـــــــت ـــــــور ذاتس ـــــــدانی ن ـــــــر ب ـــــــیاهی گ  س

 

ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــاریکی درون آب حیاتس  بت
 

ذات هستی پناه ظاهر باین نور سیاهست که نور اوست و با او بمثل جون آب حیات با ظلمات و این 
کنند ر يکثرت تعینات روشن که تعبري ازو بسیاهی رفته چنانچه در عبارت عرفست که از کثرت بسیاهی تفس

و کثرت غري ذات و بهر حال چون  نزد این طایفه از وجه وجود و وحدت عني ذاتست و از وجه ظهور
صفات نور که ظهور خود و اظهار غري است دروهست نورش توان خواند اما باعتبار تعبري ازو بسیاهی 

ین روی که این نور ، و از"واذواقهم تاتی بکل غریبة"نور سیاه اگرچه غریبست که نور سیاه باشد لیکن، 
  :سیاهست و خاصیت سواد قبض نور حدقه دیدگان بیدا و نهانرا درو جای نظر و تأمل نیست

 جــــــز قــــــابض نــــــور بصــــــر نیســــــت ســــــيه
 

ـــــت ـــــر نیس ـــــای نظ ـــــني ج ـــــذار ک ـــــر بگ  نظ
 

نور است چون در لباس سواد است با همه بیدایی از نظر پنهانست از فرط ظهور بهمه بس با وجود آنکه 
و از سیاهی نور هیچ دیده او را ندیده از غایت لطافت اندیشه ازو دور و همه اندیشها با او دیدها رسیده 
، نهایت این کار و بار آنست که "خَبريُفُ الْ صَارَ وَهَُو اللَّطِیْاَبْرِکُ الْصَارُ وَهُوَ یُدْاَبْرِکُهُ الْالتُدْ: در حضور

ناظم قدس سره نیکو  بینیِبینی بحقیقت نمیِبدانی که چنانچه هست، نمیدانی و آنچه فی الجمله می
  :اشاره میکند

ــــاک ــــا حضــــرت پ  چــــه نســــبت خــــاک را ب
 

 کــــــــه ادراکســــــــت عجــــــــز از درک ادراک
 

ست ظاهر ِو عدم مناسبت میان خداوند عالم و بندۀ خاکی که ازین بیت مستفادست جهت آن دانستنی
طبیعت ممکن که کثرت  صرافت حقیقت واجبی است که وحدت حقیقی از خصایص اوست و مقتضای

از لوازم آنست میان وحدت و کثرت اال بتقابل چه مناسبت است تا میان بنده که ممکن الوجود و 
پس نظر باین دو معنی کثرت معرب بسیاهی که از . خداوند تعاىل که واجب الوجود است مناسبت باشد

راه او و اگرچه بوجهی جانب ممکن مفروض است مانع ممکن باشد از ادراک واجب تعاىل و پردۀ 
چنانچه سابق ایمائی بآن رفت این سیاهی هم نور ظهور واجبست تا او بنور خود محتجب باشد و 
ممکن بوصف خود محجوب حجابی که تا ممکن ممکن است در ذهن و خارج و ظاهر و باطن ازان 

  :فرمایدِخالص نیست چنانچه در بیت آینده می
ــــــــی ز ممکــــــــن در دو عــــــــالم  ســــــــیه روئ

 

ــــــــه اَْعجــــــــد ــــــــمُا هرگــــــــز نشــــــــد واللّ  َل
 

و او در وجود ست بر احتیاج و استناد ِو اگر نیک تأمل رود این کثرت که سیه روئی ممکن است داعی
، و این "الفقر سواد الوجه فی الدارین"اند که ِدر تعقل و تحقق محض فقری که درو گفته نادو استاحتیاج 

  :هی استسواد بزرگرتین، نسبتی که مستلزم کثرتی و سیا
ــــــش ــــــدارین دروی ــــــی ال  ســــــواد الوجــــــه ف

 

 ســـــواد اعظـــــم آمـــــد بـــــی کـــــم و بـــــیش
 

سواد الوجه فی "ست که سابق شد اما اگردرویشان گویند که ِاین معنی که گفته آمد مناسب مذکوراتی
فناء فقري است در هر دو عالم متقابل چنانچه دنیا وآخرت و محسوس و معقول و فعل و قوت " الدارین



۳۸ 

م زیب و ملک و ملکوت و ظاهر و باطن و امکان و وجوب و عبودیت و ربوبیت از لواو شهادت و غ
مجموع این عوالم تا متحقق بمعنی وحدت صرف و اطالق ذات سادح شود دور نگفته باشد و امثال 

  :فرمایدِاین معانی سابق و الحق بغایت دقیق است الجرم می
ـــک ـــه باری ـــن نکت ـــه هســـت ای  چـــه میگـــویم ک

 

 ن روز تاریـــــــــکشـــــــــب روشـــــــــن میـــــــــا
 

تعینات که بحق بشب روشن ذات مطلق میخواهد که بخود هست و پیداست محتجب در حجاب روز 
هستند و پیدااند و بخود نیست مناسب آنچه گذشته یا بشب روشن معرفت بني وجدانی و کشف صریح 

شب روشن  عرفانی میخواهد در میان روز تاریک رسوم و اصطالحات که خاىل از تقلیدات نیست یا از
خواسته است معانی جلیلۀ جلیۀ مکشوف در کسوت روز تاریک الفاظ و حروف درین موضع که بیان 
ظهور نورواجیب در دو مرتبۀ اطالق و تقیید مريود و سخن در حقیقت ممکن بحد تبیني مريسد چه 

ري و منکر معانی بلند و لطایف ارجمند متوقع است که مذکور گردد اما چون افهام قاصرست و همت قص
و معرتض کثري اوىل آنست که قدم ازین بساط کشیده دارند و قلم ازین مناط کوتاه و حقیقت حال پوشیده 

  :و لهذا
ـــــــوار تجلیســـــــت ـــــــن مشـــــــهد کـــــــه ان  دری

 

 ســــــــــخن دارم وىل نــــــــــاگفنت اولیســــــــــت
 

ان توِسخن در نور قاهر واجب الوجود تقدیم یافت که بدیدۀ عقل مقید بريامن ادراک آن نور مطلق نمی
گشت چه در سطوت غلبۀ تجلی او مدارک مضمحل و مسالک منجمیست بازاز جهت حظ مشاهده 

اند مالحظه ِهای رقیقه کند که اگر آن نور واحد در مالبس تعینات و استار کثرات که پردِتقریر امری می
د و ادراک انِاند اما احراق نور را حایلِکند چه صافی و لطیفِها منع رؤیت نور نمیه مريود این پرد
  :اید معنی که گفته شد او را میفرمایدِپس باین تمثیل که می. بیننده را ممد

  :تمثیل
ـــــور ـــــمۀ خ ـــــی چش ـــــه بین ـــــواهی ک ـــــر خ  اگ

 

ــــــا جــــــرم دیگــــــر ــــــد ب ــــــرا حاجــــــت فت  ت
 

شود میان دیده و غلبۀ نور آفتاب که از چشمۀ آن منبعث است که ِدیگر چون حایلی میچه این جرم 
ادراک را مانع شود چون آب مثال که نور آفتاب ازو مشاهده مريود  گذارد که سطوت اشعۀ اوِنمی

  :چنانچه فرمود. گرددِبسهولت و نیک مدرک می
ـــــو چشـــــم ســـــر نـــــدارد طاقـــــت تـــــاب  چ
ـــــــــد ـــــــــرت نمای  ازو چـــــــــون روشـــــــــنی کم

 

 تــــــــوان خورشــــــــید تابــــــــان دیــــــــد در آب
ــــــــــــد ــــــــــــو حــــــــــــاىل میفزای  در ادراک ت

 

کنند شرطی دارد که آن غري در صفا و صقالت اما این رؤیت که صورت چیزی از غري آن چیز مشاهده 
بمنزلۀ آئینه باشد و محاذی آن چیز باشد تا صورت آن چیز دران غري بطریق انعکاس مرئی گردد و الزم 

توان ِمحسوس باشد بلکه من حیث المعنی در امر معقول همني تصور میبه نیست که این حال مخصوص 
که بمنزلۀ آئینه باشد معقول اول را و محاذات معنوی میان کرد که صورت امری معقول در معقوىل دیگر 

چنانچه غرض ازین مثال که ناظم فرمود خود مثل این . هر دو ثابت باشد منعکس شود انعکاسی معنوی
  :امر بوده تا درین بیت ابراز آن میفرماید

ــــــــــق ــــــــــۀ هستیســــــــــت مطل  عــــــــــدم آئین
 

ــــــق ــــــابش ح ــــــس ت ــــــت عک ــــــزو بیداس  ک
 



۳۹ 

تواند بود که قید عدم دارند یعنی نیستی مطلقا آئینۀ هستی ِقع است میلفظ مطلق که درین عبارت وا
تواند که قید هستی دارند و مراد آن باشد که نیستی آئینۀ هستی مطلق است و چون این طایفه ِاست و می

حق را بمطلق وجود اطالق کردند چنانچه از مصرع ثانی این بیت مستفاد است سوی الوجود را در 
چرا که ن است که وجود محقق است و واحد است ّيدم باید گفت و در خارج ذهن معمقابل مطلقا ع

هر متعددی و متکثری که تصور افتد غري وجود باشد و در خارج محقق  اختالفی در وجود نیست پس
نبود بلی معترب عقلی بود و شک نیست که عقل را کثرتی مدرک است، پس آن کثرت در معتربات 

یا صور ذوات باشد یا صور وجود در خارج محقق و آن امور ذهنیه متکثره بحقیقت معقوله باشد نه در 
پس نیستند . گردد و چون در خارج محقق نیستند چنان دان که درعدمندِصفات که در ذهن متصور می

اکنون در عدم که من حیث الذهن هستند عقل از کجا حکم . من حیث الخارج و هستند من حیث الذهن
کند از اقرتان و اتصاف بوجود اتصافی در ذهن چنانچه واقع است یا اتصافی در ِن میبر هستی ایشا

شوند که در عدم نمایش دارند و تابشهای وجود ِخارج بر سبیل غلط پس همه صورتهای وجودی می
چنانچه صورت از شخص در . اندِاند حقش خواندهِاند که طایفۀ در مقابل عدم که باطلش نامیدهِمطلق
اند چنانچه از بیت گذشته معلوم است و چون ِشود آنها از هستی مطلق در عدم منعکسِعکس میآئینه من

محاذات میان صورت صاحب صورت و آئینه شرطست محاذات میان این صورتهای وجودی و آئینه عدم 
  :چنانچه فرمود. چیست محاذات تقابل عدم است با وجود

ــــــل  عــــــدم چــــــون گشــــــت هســــــتی را مقاب
 

ـــــ ـــــد ان ـــــی ش  در حـــــال حاصـــــلدرو عکس
 

و این عکس که صورت وجودی است در آئینه عدم چون بکیفیات مختلفه تکرار یابد بسیار شود و همه 
شود ِعکس وجود باشد که در عدم نموده شده و چنانچه بانعکاس صورت صاحب صورت شناخته می

 و کرده باشدوجود که صاحب صورت این صورتهاست و واحد و غري متعدد و متکثر ظهور باین صورتها 
  :وحدتش درین کثرت روی نموده چنانچه اشارت فرمود

 شـــــد آن وحـــــدت ازیـــــن کثـــــرت پدیـــــدار
 

ـــــیار ـــــت بس ـــــمردی گش ـــــون ش ـــــی را چ  یک
 

و چون در عکس مذکور که صورت وجود است تکرار و تجدد مفروض است کثرت بی نهایت در ظهور 
 و تجدد مفروض است که بتکرار صور معتربه وجودی تصور افتد که بحقیقه آن صورتها جزوجود نبود

  :چنانچه گفت. شودِنهایت میِچنانچه در اصل عدد که یکیست که بتکرار اسامی بی. نهایتِکثرت بی
ـــــــدایت  عـــــــدد گـــــــر چـــــــه یکـــــــی دارد ب

 

ـــــــــت ـــــــــود نهای ـــــــــزش نب ـــــــــیکن هرگ  ول
 

فایدۀ ظهور این صور متکثره از وجود واحد در آئینه عدم چیست معرفت وجود واحد در مراتب متعدده 
ظهور آن ِبی و شودِبصفات و اسامی تعینات و تقیدات مختلفه که بواسطۀ آنها گنج وجود شناخته می

صورتها گنج پنهانست و آن صور که جواهر وعروض نفیسه است از وجود در آئینه عدم ازان جهت 
ل نمایش دارد که عدم را صفا و صقالتی معنوی هست و آن نیست اال قطع اضافات وجودی ازو در تعق

نفس او و چون آن اضافات باو پیوست صورتهای وجودیست آن اضافات که بواسطۀ او اعتبار یافته 
یابد و عبارتی که مبني این معنی عزیز باشد آنست که تو گوئی که ِچنانچه صورت بواسطۀ آئینه اعتبار می

نسبت آن باطرف شوند یعنی نسبتی با نیستی دارند و نسبتی با هستی ِماسوی اللّه از نیست هست می



٤۰ 

هستی نسبت صورتست باخداوند صورت و نسبت آن باطرف نیستی نسبت صورت با آئینه در آئینه عدم، 
  :ببني که ناظم چه میفرماید

ـــــود صـــــافی ـــــدم در ذات خـــــود چـــــون ب  ع
 

  ازو بـــــــا ظـــــــاهر آمـــــــد گـــــــنج مخفـــــــی

 

اً مخفیا فاحببت کنت کنز: "شاهد و معني این معنی که گفته شد حدیث قدسی است که حق تعاىل فرمود
، و بی مالحظه مضمون این حدیث هرچند آنچه تقریر رفت عقل "فخلقت الخلق لکی اعرفان اعرف 

  :دریابد دل را اطمینان یافت تا گواه نقل از شرع گذراننده شود
 حـــــــدیث کُنـــــــتُ کنـــــــزاً را فـــــــرو خـــــــوان

 

 کـــــه تـــــا پیـــــدا بـــــه بینـــــی ســـــر پنهـــــان
 

پس . م سخنيمکند و تتِفتاده ناظم قدس سره ابراز مراد میاین معانی که سابق شد چون بغایت دقیق ا
  :میفرماید که

 عــــــدم آئینــــــه عــــــالم عکــــــس و انســــــان
 

ــــان  چــــو چشــــم عکــــس و روی شــــخص پنه
 

یعنی عدم آئینۀ صورت وجودیست که عکس وجودست چنانچه صورت از خداوند صورت در آئینه 
و نشانۀ وجود او این  عکس اوست و همچنان چه عکس سبب معرفت خداوند عکس و صورتست

نشانۀ اوست الجرم عالمش خواند و  و عکس که مشتمل است بر صور وجودی سبب معرفت وجود
انسانرا چشم این عکس گفت بدو معنی یکی آنکه از جمله این عکس که عالم است انفس و اشرف 

دراک اوست و انفس و اشرف شی را عني گویند چون چشم کاال و متاع دیگر آنکه بسبب چشم ا
اشیائی مريود که درو رویت متصورست و بواسطۀ انسان ادراک مريود هرچه در رویت ازان باالتر نیست 
خواه رؤیت صوری و خواه معنوی چنانچه بحواسش ادراک محسوسات مريود و بعقلش ادراک 

من االنسان : "اش ادراک امری مطلق از هر دو بعضی از مشایخ طایفه گفتندِمعقوالت و بقوت کاشفه
نماید که شخص انسانی قایم است و ِ، و چون در هر حدقه انسانی می"العالم عني حدقة اللّه الذی الینام

گردد درین حدقه که ِگویند و آنست نور دیده که بواسطۀ او همه مبصرات مرئی میِآنرا مردمک دیده می
ن شخص کدامست آن انسانست باید که شخصی قایم باشد که مردمک این دیده و نور این چشم بود آ

ومیت خویش در وجود انسان که چشم و چراغ عالمست اما از انسان شخص هستی مطلق است قایم بقیّ
شود و انسان ِدیده از دیده همه بانسان کی جهان بني عالم است دیده میپنهانست چنانکه مردمک 

یند اگر نه انسان بودی هیچ بِبیند زیرا که دیده مردم خود نمیِبیند وىل هستی مطلق نمیِبهستی مطلق می
چیز مدرک نشدی بلکه اگر نه هستی مطلق در عني او قایم بودی پس اشیا بواسطۀ انسان مدرک 

شود که حدقۀ حق است در عالم بلکه بواسطۀ حق درین حدقه ببني که ناظم چگونه انسان را باین ِمی
  :سازد میگویدِمعانی که مشروح گشت مخاطب می
ــــو ــــو چشــــم عکســــی و او ن ــــده اســــتت  ر دی

 

 بدیــــــده دیــــــدۀ زان دیــــــده دیــــــده اســــــت
 

ثانی دیدست بی ها بمعنی ظاهر و قافیه مصرع اول دیده است با ها مکتوب نام چشم و قافیۀ مصرع 
ی انسان زان جهت اشیا بچشم که انسانست دیدۀ اشیا را ا یعنی" بدیده دیدۀ را نادیده دیدست"ن ّیب

د دانست که اصل این جهان بني که انسانست چیست اصل او از مرئیه دیده شده پیدا و روشنست و ببای
و  همه اجزای عالم که جمع صورتها وجودیست فراهم آمده به لطیفرتین جمعیتی چون انتخابی از کتابی
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کلیات و جزویاتست البد جزا انسان شده است و انسان چون مدرک نطفۀ از زندۀ پس جهانست که با
نفس او مرتسم باشد و آنچه در عالم بحسب حقیقت نموده درو بحسب  صور جزویات و کلیات در آئینۀ

صورة آن حقیقت نمایش کرده پس او جهانی دیگر باشد که هرچه در جهان طبع هست در جهان نفس او 
  :هست بی نظري، میفرماید

 شــــــد و انســــــان جهــــــانی ناجهــــــان انســــــ
 

ــــــــانی ــــــــود بی ــــــــر نب ــــــــاکیزه ت ــــــــن پ  ازی
 

کوی توحید از روی وحدت هم جهان نفس انسان که چشم و چراغ  اما این قدر بباید دانست که در
عالمش میدانند و هم جهان دیگر که عکس ظهور حقست و عالمش میخوانند نزد کشف این طایفه عني 

ست و هر دیده که در میانست و هر دیدار که ِحق و هستی مطلق است بلکه آنکه رائی است و آنچه مرئی
  :چرا که وجود واجبی را ظهور تفصیلی در مرتبۀ امکان است. ستواسطۀ عیانست همه بحقیقت او

 چـــــو نیکـــــو بنگـــــری در اصـــــل ایـــــن کـــــار
 

 همــــو بیننــــده هــــم دیــــده اســــت و دیــــدار
 

مقرب حضرت عزت علت کلمته میفرماید،  چنانچه درشان بندۀ مؤمن. ددازوهمه اوست و بهمه حال م
صره الذی یبصر حببته کنت سمعه الذی یسمع به و بو مایزال العبد یتقرب اىل بالنوافل حتی احبه فاذا ا"

  :، ناظم اشارت باین حدیث کرد که گفت"ه التی یبطش بها و رجله التی یمشی بهادَیَبه و 
 حـــــدیث قُدســـــی ایـــــن معنـــــی بیـــــان کـــــرد

 

ـــــرد ـــــان ک ـــــی یبصـــــر عی ـــــمع و ب ـــــی یس  وب
 

ط فعلی و آالئی حضرت وست که فیض وصفی و اسمائی و بسو قوت نه تنها افراد انسانرا از ااین حول 
  :او جهان ممکنات را همه فرو گرفته

 جهــــــــــانرا ســــــــــر بســــــــــر آئینــــــــــۀ دان
 

 بهـــــــر یـــــــک ذره درصـــــــد مهـــــــر تابـــــــان
 

  :خورشیدهاآثار و اوصاف اسما
ــــــکافی ــــــر ش ــــــره را دل ب ــــــک قط ــــــر ی  اگ

 

ـــــــد ازو صـــــــد بحـــــــر صـــــــافی ـــــــرون آی  ب
 

  :دریاهای لطایف افعال و آال
 بهـــــر جـــــزوی ز خـــــاک ار بنگـــــری راســـــت

 

ــــــــــدر وی هویداســــــــــتهــــــــــزاران آ  دم ان
 

م، اما قبول گوید مسلِّچون گفته شد که آثار اسما و صفات نه مخصوص بمظهر آدم است گوئیا قایلی می
فی کل شیء معنی "فرماید که بمقتضی ِجمعیت آثار اسما و صفات آدم راست جواب از قول مقدر می

ه قبول معنی جمعی اسمائی ، در قوت هر ذره از جوهر خاک که اصل وجود آدمست، هست ک"کل شیء
ات ظهور و این معنی بر ارباب ذوق و بتقدیر ظهور کمل افراد ازو در آن بکند بتکرار خلع و لبس یا

مکاشفه و اصحاب وجد و مشاهده مستور ومخفی نیست هر چند این جزو خاک بنسبت با آدم بغایت 
با آدم پیوسته بفعل به این جزو خاک اما همان آثار که از معانی اسما و اوصاف الهی . نمایدِحقري می

قوت یا در آدم بقدر او معنی جمعی اسمائی ظهور دارد و درین جزو خاک ) بحسب؟(پیوسته بحب 
اند و در نسبت بهستی مطلق نیز ِبقدر خویش بس در اصل معنی جمعی اجماالهمه افراد عالم مساوی

  :همچنني ازینجا فرمود
 یــــــل اســــــتباعضــــــا پشــــــۀ هــــــم چنــــــد پ

 

 قطـــــــرۀ ماننـــــــد نیـــــــل اســـــــت باســـــــما
 

خرطوم دارد و پشه نیش چون خرطوم نیل آبست و قطره هم  چه پیل دست و پای دارد و پشۀ دارد، پيل
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آید همه در ادای این معنی که ِاین ابیات که می. آب نیل بقدر خود صفات آبی دارد و قطره بقدر خود
نهایت ِکه متضمن تفصیل امور بی گفته شد نظم یافته و حاصل در همه انک معنی جمع اسماء الهی

است در همه افراد کاینات و ذرات ممکنات در حیز جلوه و مکان ظهورست و تفصیل آثار او در همه 
گردد و از هر صورتی معنیها جلوه ِشود و معدات مجتمع میِبقوت و موقوف انکه موانع مرتفع می

  :گرددِکند و از هر تعینی تعینها بازدید میِمی
 صــــــــد خــــــــرمن آمــــــــدل هــــــــر حبــــــــۀ د

ــــــــــ  پشـــــــــــۀ در جـــــــــــای جـــــــــــانی رِپّـِ
 

ـــــــــــد ـــــــــــک ارزن آم ـــــــــــانی در دل ی  جه
 درون نقطـــــــــــــۀ چشـــــــــــــم آســـــــــــــمانی

 

کند در ِپشه با وجود حقارت حال و صغر بال جانی مدبر دارد از نوربس بلند مرتبه که تدبري امور او می
نوری در پروازش بقوت او پروازست و در اخذ غذایش بواسطه او دهن باز و نقطۀ چشم با خردی جسم 

  :اند که صورة آسمانی بدین عظیمی بسبب آن نور در آن مدرکستِپردۀ او نهاده
 بـــــــدان خـــــــردی کـــــــه آمـــــــد حبـــــــۀ دل

 

 خداونــــــــد دو عــــــــالم راســــــــت منــــــــزل
 

باشد، منبعث ازو قوت حیات در دل صنوبری که شاخ شاخ در ِخونی سیاه در اندرون دل صنوبری می
رم او بغایت خردست و با وجود خردی در جملۀ شهرستان نشو و نماست و آنرا حبة القلوب خوانند و ج

وجود بندۀ مؤمن سراپردۀ جالل و عظمت خداوند تعاىل درو برافراشته شده زیرا که مایۀ حیات و آگاهی 
شود بس نزول عزت و کربیای او از ِاست و مرکز ادراکی که تصدیق همۀ کماالت الهی بآن حاصل می

  :چنانچه میفرماید. بودراه معنی نه از روی صورت آنجا 
ــــــــالم ــــــــر دو ع ــــــــته ه ــــــــع گش  درو در جم

 

ــــــــــیس گــــــــــردد گــــــــــاه آدم ــــــــــی ابل  گه
 

و این حبة القلب بسبب اثر جمال و جالل  از تصرف کمال وصف حق درو دایم منقلب است در 
اوصاف و ادراکش در امور مختلف گاه از زخمۀ جالل منقبض و گاه از نواخت جمال منبسط و گاه از 

ات قهر سرگردان و گاه بر صدر قبول غرق انوار لطف بی پایان ناچار صفات متقابله و تاب رو در ظلم
معانی مختلفه ازو صورت بندد درو از عالم دنیا خیاالت و از عالم عقبی حاالت از عالم نور روشنائی 

ل درو از عالم ظلمت تريه رائی از عالم قیود گرفتاری و از عالم اطالق رستگاری از هر دو عالم متقاب
آثاری، گاه مردودی تريه روزگاری و گاه مقبوىل امیدواری چون صفتش استکبار و عناد از حق است و 

اش با خلق تواضع و انکسارست و ِفعلش اغوا و اضالل از جهت میل بباطل شیطانست و چون خلق
باعتبار تفصیل و اش با حق راز و نیاز آدمست این بود تعلق معنی جمعی الهی بحبة القلب انسانی ِمعامله

ر او آنست که در قوت ر او ظاهر شده و ظهور ّسباعتبار اجمال بهمه افراد عالم این معنی تعلق گرفته وسّ
هر شیئی که بصفتی موصوف است آن هست که بصفتی مخالف صفت واقع موصوف شود یا در قوت 

  :یدهر فردی از افراد هست که سبب ظهور فرد مخالف خود گردد، چنانچه میفرما
 ببــــــــني عــــــــالم بهــــــــم درهــــــــم سرشــــــــته

 

ـــــــته ـــــــیطان در فرش ـــــــو و ش ـــــــک در دی  مل
 

احتمال دارد که ناظم در اعتبار ملک در دیو قصد قوای روحانی در طبیعت عنصری کرده باشد و در 
اعتبار شیطان در فرشته قصد قوای انحرافی در عقل انسانی یا در اول قصد استقامت در خیال و وهم در 

اس عند االحساس یا بملک در دیو قصد خريی کرده که از شریری در وجود آید، و به ثانی تزلزل در حو
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  :شیطان در فرشته قصد شریری که از خريی بزاید و بیت آینده ترتیب این معنی میکند
ـــــر ـــــه و ب ـــــم چـــــون دان ـــــا هـــــم به  همـــــه ب
ـــــــۀ حـــــــال ـــــــده در نقط ـــــــع آم ـــــــم جم  به

 

 ز کـــــــــافر مـــــــــؤمن و مـــــــــؤمن ز کـــــــــافر
 الهمــــــــه دور زمــــــــان روز و مــــــــه و ســــــــ

 

گردد حالست که بتجدد و تکرار نزد اهل ِچه غري از نقطۀ حال در حقیقت زمان چیزی دیگر متصور نمی
اجزای اعتباریه و  و گرددِالذات منقسم می ند و امتداد متوهم باجزاء غري قارکِذوق اعتبار امتداد پیدا می

و ازین تقریر روشن شود که در  شودِنهایت و فوائد بسیار مرتتب میِبرین اعتبار در نفس حال حکمت بی
او حقیقت شود زمانرا پس متقابالت  همه اجزای اعتباریه امتداد متوهم جز بنقطۀ حال متحقق نباشد و

زمانی جمله در نفس حال عني یکدیگر باشند و ازین روی آن زمان که آدم موجود شده باشد همان زمان 
ست و امتداد که موجب اختالفست بحسب اجزای ِبود که عیسی فرود آید چه حال در هر دو زمان یکی

  :اعتباریه امری اعتباری تأمل کن که چه میفرماید
ــــــــم ــــــــا ه ــــــــاده ب ــــــــد افت ــــــــني اب  ازل ع
ــــــر ــــــک نقطــــــه دوری گشــــــته دای  ز هــــــر ی
ــــــن دور مسلســــــل ــــــک نقطــــــه زی  ز هــــــر ی

 

 نـــــــــــــزول عیســـــــــــــی و ایجـــــــــــــاد آدم
ـــــــــایر ـــــــــو در دَور س ـــــــــز هم ـــــــــو مرک  هم
 هـــــــــزاران شـــــــــکل میگـــــــــردد مشـــــــــکل

 

گردد از ِتد که یک نقطه ازین نقاط اعتباریه که بتواصل آنها امتداد مذکور متوهم میکه اگر مفروض اف
ب خلل عالم گردد چه ارتباط اجزای موجودات عالم خلق بنفس زمانست و ججای خود ساقط بود مو

وجود زمان با وجود نقطۀ حال که تا در کدام دور بحسب تجدد اعتبار یافته متصور است پس اگر آن 
تفع باشد سرپای عالم بهم بر شود و نظام عالم گسسته گردد و این معنی نیز نه مخصوص به نقطۀ نقطه مر

حالست که هر ذره که بسر جمعی در ازل تعني علمی داشته و بتعني عینی از اجزای عالم شده اگر فرض 
  :کنند که مرتفع باشد عالم بکلیت نماند که ارتفاع جزو مستلزم ارتفاع کلست

 را بــــــــرگريی از جــــــــای اگـــــــر یــــــــک ذره
 

ـــــــراپای ـــــــالم س ـــــــه ع ـــــــد هم ـــــــل یاب  خل
 

دایرۀ وجود و ظهورش البته در  سماء الهی نصیب است به آن مقدارر جمع اپس هر ذره را آنچه از سِّ
خود دارد ونه ارتفاع او از روی مظهریت در قبول اثر ) حد(دورانست نه کم و نه بیش و نه تجاوز از جد 

  :اند اگرچه نمیدانند که در چه کارندِهمه ذرات را از بهر کاری آوردهخاص از جمع اسما ممکن است 
 همـــــه سرگشـــــته و یـــــک جـــــزو از ایشـــــان

 

 بــــــرون ننهــــــاده پــــــای از حــــــد امکــــــان
 

و چون عالم عبارت از جمع مظاهر متعینه است تا نظم جمعیتش نگسلد مادام که موجوداست او را در 
کی تقید آن مظهر بتعني خود دیگر عدم ارتفاع او و اگر هر مظهر از اجزای او چاره از دو چیز نباشد ی

آید اول ابهام اجزا و دوم رفع کلیت عالم و هر دو جهت مفضی بخلل ِچنني نباشد دو محذور الزم می
است ناگزیر تا عالم باشد هر مظهری از اجزای مفروضۀ او باقی و متعني باشد و در نفس آن تعني هر 

  :خود کند چون خلع صورت کرد گوئی نیست و چون لبس کرد گوئی هستطرفة العني خلع و لبس صورة 
 حبـــــــوستعـــــــني هـــــــر یکـــــــی را کـــــــرده م

 ندتـــــــو گـــــــوئی دایمـــــــاً در ســـــــري و جســـــــ
ـــــــــــم در آرام ـــــــــــبش و دای  همـــــــــــه در جن

 

ـــــــــ  ت ز کلـــــــــی گشـــــــــته مـــــــــأیوسبجزوّی
ـــــــند ـــــــع و لبس ـــــــان خل  کـــــــه پیوســـــــته می
 نــــــه آغــــــاز یکــــــی پیــــــدا نــــــه انجــــــام

 



٤٤ 

  :ن درآرامنداز حیثیت بقا تعیّاند و ِاز حیثیت خلع و لبس در جنبش
ــــــــاه گ ــــــــته آ ــــــــود پیوس ــــــــه از ذات خ  هم

 

 وز انجـــــــــا راه بـــــــــرده تـــــــــا بـــــــــدرگاه
 

ن خود غافل نیست آگاهی هر یکی از جهت حقیقت و تشخص ممتاز اوست که هیچ کس از وجود معّی
و هیچ چیز از بود مشخص خود غایب نه و همه از هستی مقید خود منتهی بجانب هستی مطلق چرا که 

مقید که هست پردۀ لطایف ظهور موجود مطلق است  که مقید شده است بلی هر موجود طلق استم
  :چنانچه فرمود

ـــــــــــان ـــــــــــر ذره پنه ـــــــــــردۀ ه ـــــــــــر پ  بزی
 

 جمــــــــــــال جــــــــــــانفزای روی جانــــــــــــان
 

پس نظر بدو جهت مطلق و مقید هر موجودی را از موجودات اسراری از جهت باطن عالم ظاهر نسبت 
بینی ِاز جهت نسبت با هستی مقید خویش و عالم نه همني باشد که میبا هستی مطلق باشد و اطواری 

  :چنانچه گفت
 همــــــني نبــــــود جهــــــان آخــــــر کــــــه دیــــــدی

 

ـــــــاال یُبْ ـــــــه م ـــــــرُوْن ـــــــنیدیصِ ـــــــر ش آخ  نَ 
 

اذا قال الظاهر انا فالباطن : "نیست و در بعض تصانیف اولیا آمده است که پس حصر در یک عالم موجّه
ق صریح و بیان و اگر بنظر انصاف تأمل رود این معنی ح". الظاهر قال القال ال و اذا قال الباطن انا ف

  .ف در تصویر انتقال فکر ازین عالم بعالم دیگر قاعده بیان میکند و میفرمایدواقع است و لهذا مصنّ 
  :قاعده

 تـــــــو از عـــــــالم همـــــــني لفظـــــــی شـــــــنیدی
 

ــــــدی ــــــا برگــــــو کــــــه از عــــــالم چــــــه دی  بی
 

ل او معلوم نشود تا بیان طبقات و مراتب او کرده نیاید مقصود و سماع لفظ عالم حقیقت مدلو دبمجر
اف عالم کند نشان ازو طلبند چنانچه ناظم وح نرسد و هر کس که دعوی معرفت اصنازو بحد وض

  :میگوید
ــــــی ــــــا ز معن ــــــتی ز صــــــورت ی ــــــه دانس  چ

 

ــــــی ــــــت دنی ــــــرت چونس ــــــد آخ ــــــه باش  چ
 

که در مقابل هیولیاتست و اجسامی که خواهد بازای باطن اعم از صوری ِمی يبصورت اینجا هر ظاهر
ه و صور محسوسه همیّمعانی است و اعم از صور خیالیه ودر مقابل ارواح است و الفاظی که در تحت او 

تجرید و فراغت و معقوله و از صور رسوم و عادات و مناصب و غلبات امور ملکی که در مقابل ترک و 
عنی هر باطنی خواسته است بقیاس با هر ظاهری ازین کنند و بمِافتادگی یاد میو آزادی و تواضع و 

مقوله که گفته شد و اعم از حقایق و اسرار و لطایف و معارف درویشانه و از والیت و کرامت و فقر و فنا 
أه اوىل وارد شده و اما از آخرة نشاة اوىل میخواهد که در قرآن مجید بتقابل نشو هرچه ازین وادی است 

ال بدن پس از مفارقت جان از کالبد تا منزل قرب که موضع بدن است و طبقۀ از ح اعم از طور روح و
طبقات عالم اعلی یا اسفل که مقر روح است داخل باشد و اعم از حالت راسخۀ نفس انسانی در مقابل 

اش و از تجرد نفس در مقابل تعلق و از ساده بودن او هم درین جلباب و از ایراث صور ِحالت زایله
از ل مثاىل را نسبت با او و امابدنیانشاۀ اوىل میخواهد اعم از حالت تعلق هر نفس با بدن قب حسی صور

مفارقت از طور نشاۀ عنصری مطلقا و از اشتغال نفس بامور جزئیه و همچنني اعم از هرچه در مقابل 
  :اموری مذکور شود که تعبري ازان بنشأه اخری رفت



٤٥ 

ـــــــود ـــــــاف چب  بگـــــــو ســـــــیمرغ و کـــــــوه ق
 

ــــــــــت و  ــــــــــودبهش ــــــــــراف چب  دوزخ و اع
 

اند که سیمرغ که عرب آنرا عنقا خوانده نوعی مرغی بود که در زمان موسی علیه ِدر بعضی تفاسري آورده
السالم در نواحی بیت المقدس جای داشتند جثۀ بزرگ و عنق طویل که در تسمیۀ عنقا مالحظۀ آن رفته 

سیانش سیمرغ نام کردند ازان جهت پارود و و از هر لون که در هر نوعی از مرغان باشد در بال او موج
که چون موسی علیه السالم وفات یافت بفرمان حق تعاىل ازان دیار بکوهی انتقال کردند از نواحی 
حضرموت و آنجا بر بعض حیوانات غلبه یافتند و صید میکردند چون از وحوش و طیور صیدی 

پیغمربی حنظله نام علیه السالم در میان ایشان ربودند قوم آن دیار مضطر شدند ِیافتند کودکان میِنمی
باشد انکه ِبود التجابدعای او کردند دعا فرمود و آن مرغان برافتادند اکنون از نوع آن در کوه قاف می

بذکر اهل قصص کوهی است گرد زمني برآمده و سر بر آسمان کشیده از زبرجد و سبزی هوا از عکس 
س بمشرب خود در سیمرغ و کوه قاف سخنی گویند سیمرغ آنست و درویشان از روی اشارت هر ک

سیمرغ . وجودیست شامل همه وجودات محمول بر تعینی بزرگرت از همه تعینات که کوه قاف اوست
سیمرغ عشقست و کوه قاف دل، سیمرغ جامعیت انسانیست و کوه قاف نشاۀ  ؛ روحست و کوه قاف بدن

تمکني او بهشت سرابستان و دوزخ آتش سوزان و اعراف  او، سیمرغ انسان کامل است و کوه قاف مرتبۀ
سوری در میان چنانچه در قرآن مذکورست و هر طایفۀ بمقتضای فهم و ذوق خویش اشارتی بهر یک 

شود با موجد او که ِازان کرده عاقالن گویند بهشت مرتبۀ تجرد نفس است که سبب استیناس او می
ت از تعلق او با مراتب امکانی که سب وحشت جاوید موجود اولست و حق لم یزل و دوزخ عبارتس

اوست و اعراف مراتب متوسط میان تعلق و تجرد عارفان گویند بهشت نفس وجود است و دوزخ مرتبۀ 
امکان و اعراف نفوس آدمیان چنانچه ناظم درین کتاب برانست، محبان گویند بهشت وصال است و 

رسیدکان گویند بهشت درجۀ کمال نفس انسانست و . درین میان  دوزخ هجران و اعراف حالت محب
دوزخ درکه نقصان او و اعراف حالت استواو اطمینان نفس و این حالت است که مقام اشراف بر 

  :اطراف است
 کدامســـــت آن جهـــــان چـــــون نیســـــت پیـــــدا

 

ــــا ــــال اینج ــــک س ــــود ی ــــک روزش ب ــــه ی  ک
 

اپوشیده بود ایمان بآن باید آورد که آید، پس اگرچه عالم دیگر از مِاز نفی حضور نفی وجود الزم نمی
مدتش " قَراردارُ الْ یَهِوَ"موجود است و کدامست آن آنست که در فرقان مجید حق تعاىل ازو خرب داد که 

بی انجام و نظامش بی انصرام و همه چیز درو موصوف بکمال و تمام الجرم روزش نیز بحد کمال آخر 
گشت چه نقطۀ حال چون اعتبار تکرر و تجدد درو مالحظه  از حدود بی تکرار زمانی که سالست محدود

افتد و ماضی و مستقبل مفروض شود و او را بحدی منتهی گردانند شاید که آن حد را ساعتی گویند و 
کسور ماهی و دوازده ماه ِدوازده ساعت را روزی خوانند و هفت روز را هفته گویند و چهار هفته را بی

آید چرا که محقق و متبني نیست که چند سال قرنست و ِود غري مکرری نمیرا ساىل و بعد ازین در حد
چند قرن دوری غرض که همه اشیا دران جهان بمثابت تمامی رسیده است پس روزیش ساىل باشد چه 
جای یکسال که هزار سال باشد که دور اصغر است چه جای دور اصغر که پنجاه هزار سال باشد که دور 

  :اکرب است



٤٦ 

ــــــا ــــــا بنم ــــــت بی ــــــا کدامس ــــــا بلق ــــــه ج  ک
 

 میــــــان شــــــهر جــــــا بلســــــا چــــــه نامســــــت
 

میگویند که جابلقا شهریست عظیم در جانب مشرق و امام حجة االسالم در احیای علوم حدیثی ذکر 
کند که پیغمرب صلی اللّه علیه و سلم فرمود که در جانب مشرق زمینی است که نور آن بیاض آنست و ِمی

ند که شیطانی هست و آدمی موجود شده یا نشده همه در طاعت باری دانِخلقی در آنجا هستند که نمی
تعاىل همانا جابلقا اشارتست بآن معنی که در حدیث مذکور شده و جابلسا همچنني شهریست عظیم در 
جانب مغرب در مقابلۀ جابلقا و از هر دو شهر عجایب بسیار و غرائب بیشمار در کتب قصص و 

اند و بعضی اشراقیان وجود آن دو شهر را حمل بر اعجوبات عالم ِکردهحکایات و نوادر مسافران یاد 
اند و مکاشفان صوفیه گویند که جابلقا اشارت بمثال مقید است و جابلسا اشارت بمثال مطلق ِمثال کرده

و از جهت ابتدای صور از مثال مقید و انتهای صور بمثال مطلق جابلقا را بمشرق و جابلسا را بمغرب 
اند از روی رمز یا خود خلق جابلقا اشارت بکماالت نفسانی انسانی است و خلق جابلسا ِنسبت داده

اشارت بکماالت بدنی و عکس نیز محتمل است و بعضی گویند که جابلقا اشارت بخزینۀ صور خیالیه 
  :ه، چنانچه فرموداست و جابلسا اشارت بخزینۀ صور وهمیّ 

ـــــــــدیش  مشـــــــــارق بـــــــــا مغـــــــــارب را بین
 

 نـــــدارد از یکـــــی بـــــیشچـــــو ایـــــن عـــــالم 
 

مشارق و مغارب که در قرآن آمده است تعدد آن یا باعتبار تعدد کواکب است یا عامست مشارق انوار 
محسوسه و معقوله را و اگر بعض محال صفات انسانی را نیز مشرق و مغرب گویند چه رینست چه 

  :کوکب کالم بشری از مشرق دهان فردی بمغرب گوش فردی مريسد
ــــــــــن عبــــــــــاسبیــــــــــان مِــــــــــثلَ  هُنَ از اب

 

 شـــــنو پـــــس خویشـــــنت را نیـــــک بشـــــناس
 

اَرِض عَ سَمواتٍ وَِمنَ الْاَللّهُ الذی خَلَقَ سَبْ "کنند که در تفسري آیت ِاز ابن عباس رضی اللّه عنهما نقل می
و عال که مثل و شبه ندارد پس آدمی برین  ، فرموده است که هر چیزی را مثلی ست خدایست جلّ"لَهُنَّمِثْ

ر در هر عالمی مثلی داشته باشد اما این قدر هست که علی سبیل التحقیق آن مثل مثال اوست و تقدی
ازینجا توان گفت که آدمی در هر عالم ذرۀ از ذرات و هر ممکنی از ممکنات پرتوی و مثاىل از خود 

سد او نه دارد الجرم سایۀ وجود عزیز خویش بر همۀ جهان افکنده و گسرتده، پس اگر خود را نیک بشنا
همني جثۀ محسوس و کالبد منتصب است و اگر چنني میداند که او همني است در خیال و پندارست و در 

  :خواب غفلت نه بیدار، چنانچه ناظم میفرماید
ـــــت ـــــدن خیالس ـــــن دی ـــــوابی و ای ـــــو در خ  ت

 

 ی مثالســــــــتهــــــــر آنچــــــــه دیــــــــدۀ از و
 

قاعدۀ که از تفسري ابن عباس معلوم است یعنی آنچه ترا مرئیست مثالهای آن در عوالم دیگر مدرکست بر 
  :ست که در عالم دیگرست نه این عالم، چنانچه فرمودِبینی مثال حقیقتِیا خود آنچه می

ـــــدار ـــــو بی ـــــردی ت ـــــر چـــــون گ  بصـــــبح حش
 

ــــــدار  بــــــدانی کــــــان همــــــه وهمســــــت و پن
 

زمان صبح مناسب معنی حشرست از جهت ابتدای امر و اعادۀ حال و حشر چون اداء معنی جمع 
کند درو اعتقاد جمع اجزای عنصری بعد از تفرق باید کرد و توان که اعم دارند از جمع میانۀ روح و ِیم

بدن و جمع میانۀ صور و معانی و جمع میانۀ افراد عمال بمناسبت افعال و اعمال و جمع میان کماالت 
ت که گفته شد واقع ت و غیب در جلوه گاه فعل و شهادت و چون این وجوه مذکوراتدریجی از مرتبۀ قوّ



٤۷ 

گردد امور آدمی از منزل شک و اشتباه بعرصۀ یقني و انتباه رسد و حقایق چنانچه هست مدرک او گردد 
  :ی یقینی شودو معلومات ظنّ

ـــــــال چشـــــــم احـــــــول ـــــــزد خی  چـــــــو برخی
 

ــــــــــدل  زمــــــــــني و آســــــــــمان گــــــــــردد مب
 

ل یابد و گردد وزمني تبدّت منقلب شود آسمان در نظر او طی پس مثل زمني و آسمان در تصور او بمعلومیّ
آفتاب عیان از مشرق تعني بتابد و نور دل مؤمن از پرده بريون آید و نسبت با او صورت خورشید و ماه و 

چنانچه متجلی شود که صورتها از تاب آن متالشی  ؛ سایر کواکب را در محشر نور ننماید و نور معنی
  :ی چون پشم شیده آیدگردد و اگرچه صورت بمثل سنگ خارا بود از غلبۀ معن

ــــــان بنمایــــــدت چهــــــر  چــــــو خورشــــــید عی
ـــــر ســـــنگ خـــــاره ـــــاب ازو ب ـــــک ت ـــــد ی  فت

 

 نمانـــــــد نـــــــور ناهیـــــــد و مـــــــه و مهـــــــر
ـــــاره ـــــاره پ ـــــني پ ـــــم رنگ ـــــون پش ـــــود چ  ش

 

د باید که بر مصداق داند و یقني او توقف بروز حشر ندارِو اگر کسی حقایق چنانچه هست امروز می
ر بستاند بیش از انک قدرت قوی و اعضا زایل گردد و کار معنی از صورت روزگادانش خویش واذ

نفس چون استاد بی آالت و ادوات معطل ماند تا درین نشأه مطابق علم یقني عمل صالح بمقطع رساند 
  :گذارند، چنانچه گفت.) ل.خ-خوش(و در هنگام حشر و نشر بثواب جمیل آن عیش 

 تــــــوانیبکــــــن اکنــــــون کــــــه کــــــردن مــــــی
 

ــــر ــــود آن ــــه س ــــوانی چ ــــو نت ــــیچ ــــه دان  ا ک
 

افتد که فکر مآل بکند مکر روشن دىل طالبی متأملی ببني ِط غفلت با وقت این حال نمیراما هر کس از ف
  :که ناظم چه میفرماید

 م دلچـــــــــه میگـــــــــویم حـــــــــدیث عـــــــــالِ
ـــــــان آنِ ـــــــده عـــــــاجز جه ـــــــو مان ـــــــو و ت  ت

 

ـــــــــای در کـــــــــل ـــــــــرا ای سرنشـــــــــیب پ  ت
ــــــد ــــــس دی ــــــرومرت ک ــــــو مح ــــــز) ه(ز ت  هرگ

 

هان دارد که کسب کماىل تواند کردن جهان ازان اوست چه جهان بحسب هرکه اندک فرصتی درین ج
تصرف و فایده ازو ازان کسی تواند بود و اگرچه تصرفی یسري و فایدۀ قلیل باشد و اگر همۀ جهان 
اضافت بکسی یابد و درو تصرف نکند بوجه کسب کماىل که زادآخرت است و فایدۀ جاوید تمام از 

باید کرد و امید فوز ِمی" سانِ اِلَّا ماسَعیاِنْسَ لِلْلَیْ وَاَنْ"ه سعیی بمقتضی جهان محروم بود فی الجمل
باید داشت نه معطل بنشیند و طمع منزل اعلی و مقام اشرف دارد باید که ازین نظم متنبه شود ِنجاتی می
  :فرمایدِکه چه می

ــــــته ــــــزل نشس ــــــک من ــــــان بی ــــــو محبوس  چ
ــــــتی ــــــري چــــــون نشس ــــــوی ادب ــــــان در ک  زن

ـــــــــريان جهـــــــــان  آغشـــــــــته در خـــــــــون دل
 

 بدســـــــت عجـــــــز پـــــــای خـــــــویش بســـــــته
ــــــی ــــــريِنم ــــــنت س ــــــل خویش ــــــردی ز جه  ک

 و سرپوشـــــــــیده ننهـــــــــی پـــــــــای بـــــــــريون
 

. و اقطار مريود ددخرتان خانه روی سفر ندارند و اما پسران رشید را کار از حرکت اسفار و تجارت بال
اند ِرتک این حرکت خواندهپس سفر معنی باید و قطع مراتب و منازل تا بجائی رسند و اگر گویند ما را ب

باید ِباید کرد و گوشۀ میِشود الجرم چون عجوزکان تصدیقی میِچه راه پایان ندارد و منزل منتهی نمی
اند ِجواب داده است که این سخن نه آن معنی دارد که عامه فهم کرده" علیکم بدین العجائز"که  تفگر

  :باید دانست، چنانچه میفرمایدِفت میباید رفت و خود را عاجز از حق معرِبلکه راه کمال می



٤۸ 

ـــــایز ـــــن عج ـــــن دی ـــــم ازی ـــــردی فه ـــــه ک  چ
ــــــد ــــــل و دینن ــــــان چــــــون ناقصــــــان عق  زن
 اگـــــــر مـــــــردی بـــــــرون آی و ســـــــفر کـــــــن
 میاســــــــا روز و شــــــــب انــــــــدر مراحــــــــل

 

ــــائز ــــو ج ــــداری ت ــــل می ــــر خــــود جه ــــه ب  ک
ـــــــــد ـــــــــان گزینن ـــــــــردان ره ایش ـــــــــرا م  چ
ـــــن ـــــذر ک ـــــد زان گ ـــــت آی ـــــه بیش ـــــر آنچ  ه
 مشـــــــــو موقـــــــــوف همـــــــــراه ورواحـــــــــل

 

تحریض بغایت نیکوست خاصه که  است اما در باب اغرا " طریقالرفیق ثم ال"سخن منافی قاعده این 
  :گوید کهِگرداند و لهذا میِد و تجرد در راه توکل دلري میسالک را بتفرّ 

 خلیــــــل آســــــا بــــــرو حــــــق را طلــــــب کــــــن
 

ـــــــــن ـــــــــب ک ـــــــــبی را روز و روزی را بش  ش
 

هذا "خلیل فکر در مراتب آفاق فرمود که در موارد اگر سایلی گوید که ترغیب بسفر مراتب انفس نمود و 
و هذا ربی اشارت بستاره و سیاره مهر و ماه داشت پس انقالب از سفر بسفر الزم آید جواب از " ربی

  :فرماید کهِسوال مقدر می
ســــــــتاره بــــــــا مــــــــه و خورشــــــــید اکــــــــرب

 

 بـــــــود حـــــــس و خیـــــــال و عقـــــــل انـــــــور
 

نمود تا ِنه در انوار ظاهره بود بلکه در انوار باطنه تأمل می اند که خلیل را استداللِچه اهل تاویل گفته
  :آخر از همه روی برتافت و نور بیحد و منتها بیافت تو نیز اگر ابراهیم وار یک دل و یک روی میشوی

ـــــــــه ای راه رو روی ـــــــــن هم ـــــــــردان زی  بگ
 

ــــــــه ال ــــــــوی همیش ــــــــني گ ــــــــبُ اال فل  احِّ
 

بجذبه موسی رفتار غرض قصد مقصدست، ناظم است و اگر  گر شخص بسلوک مريود ابراهیمی روشا
  :قدس سره ازان فرمود

ــــــاو ــــــن راه ی  چــــــون موســــــی عمــــــران دری
 

ـــــــه ـــــــا اللّ ـــــــی اَنَ ـــــــا بشـــــــنوی ان ـــــــرو ت  ب
 

وارد " لن تَرانی"شود که خطاب ِو اگر گویند که درین رفتار نیز چه فایده چون مقصود رؤیت حاصل نمی
از رفع حجاب هستی موسی بوده اما بعد از تجلی بر کوه بیش " تَرانی لَنْ"فرماید که ِگردد تنبیه میِمی

  :هستی او که متالشی شده مقصود حاصل شده است برآمدن کار تو نیز موقوف فنا بشریت است
 تــــــرا تــــــا بــــــیش کــــــوه هســــــت فانیســــــت

 

 ن ترانیســــــتلَــــــ نــــــیِصــــــدای لفــــــط اَر
 

د رؤیت مضاف ّررویتی بود مضاف با انانیت صدا بدر صدا رجوع آواز صاحب صوتست، چون صوت 
  :با انانیت واقع گشت تأمل کن که دقیق است

 ذات تــــــــو کاهســــــــتبــــــــاحقیقــــــــت کهر
 

 چـــــه راهســــــت دواگـــــر کـــــوه تـــــوئی نبـــــ
 

کاه را رجوع هر مقیدی بمطلق است  رباستی مقید است بجانب خویش چون کاه هستی مطلق کشندۀ ه
کوهی کرده چگونه منجذب شود و  ن خود بر دامن همت نهاده و کاه خود رااما چون مقید سنگ قید تعیّ

مجذوب گردد لیکن گاهی که عنایت باشد رفع این حجاب چه مثابت دارد اگر فی المثل هستی بشری 
  :کوه طور بود که بتاب تجلی مضمحل گردد، چنانچه گوید

 تجلــــــی گــــــر رســــــد بــــــر کــــــوه هســــــتی
 

ـــــتی ـــــتی ز بس ـــــون خـــــاک ره هس ـــــود چ  ش
 

پیوندد و از لذت وجدان اطالق چگونه از ِقید چون بمطلق میآن زمان جذبه و انجذاب بني و بنگر که م
گشاید و از سر متاع هستی جزئی ِآید و چون پادشاهی مستغنی دست بخشش میِقید بريون می

  :شود که ناظم میفرمایدِخیزد چنانچه ازین بیت دریافته میِبرمی



٤۹ 

 گــــــدائی گــــــردد از یــــــک جذبــــــه شــــــاهی
 

 بیــــــک لحظــــــه دهــــــد کــــــوهی بکــــــاهی
 

کند که معراج کماىل ِبسلوک ابراهیمی و جذبۀ موسوی رفت ایمابطور جامع محمدی می چون اشارت
است در مشاهدۀ آیات جماىل و جالىل و آن معنی از راه وراثت مصطفوی در قدم متابعت شریعت و 
روش طریقۀ سنت و ترصد حال حقیقت هر راه روی را بقدر خویش بحسب محبت و قربت میسر 

ون تمام گردد اطالع بر معراج احمدی بود نه حصول آن معراج چه آن معراج هم اش چِشود و نتیجهِمی
آفاقی بوده و هم انفسی و این حال در سري انفسی است تنها که در شب غیبوبت دل از سرای امهانی 

سخن گویند و از عالیق دو " رای الحق من رَآنی فَقَدْ"ن جزئی بشری بريون آیند و بلسان اطالق تعّی
واحدیت واحدیت به لطیفۀ سررشتۀ " نِسَیْقَوْ"بگذرند و تفرج آیات کربی توحیدی کنند واز جهانی 

و خط وسط اعلی رسند و باز بجانب کثرت رجوع نمایند و بتکمیل ناقصان مشغول شوند و " نیاَدْاَوْ"
  :دهدِخلیفۀ مطلق حق گردند چنانچه مضمون ابیات آینده ازان خرب می

 ریبــــــــرو انــــــــدر پــــــــی خواجــــــــه باســــــــ
ـــــــــــــرای امّ ـــــــــــــرون آی از س ـــــــــــــانیب  ه

 گـــــــذاری کـــــــن بکـــــــاف کـــــــنج کـــــــونني
ــــواهی ــــو خ ــــه ت ــــرا هرچ ــــر ت ــــق م ــــد ح  ده

 

ــــــــات کــــــــربی ــــــــرج کــــــــن همــــــــه آی  تف
ـــــــو مط ـــــــقبگ ـــــــنْل ـــــــدیث مَ ـــــــی ، ح  رَان

ــــــاب قوســــــني ــــــرب ق ــــــاف ق ــــــني در ق  نش
 یَنماینـــــــدت همـــــــه اشـــــــیا کَمـــــــا هِـــــــ

 

قایق و دقایق واسرار و بنور تجلی دیده شود عالم در نظر عارف چون کتابی بود که ح یَچون اشیا کما هِ
کتاب عرفانی مطابق کتاب آسمانی چنانچه ناظم قدس سره درین قاعده . کنندِمعارف ازان مطالعه می

  :تطبیق فرموده
  :قاعده

 بنــــــــزد انکــــــــه جــــــــانش در تجلیســــــــت
ــــ ــــراب و جــــوهر چــــون حروفســــتض اِرَعَ  ع

 

 همـــــــه عـــــــالم کتـــــــاب حـــــــق تعالیســـــــت
 مراتــــــــب همچــــــــو آیــــــــات وقوفســــــــت

 

عرابی بحروف و بسبب انتهای اجزای عالم بمراتب بجوهر چنانچه قیام حرکات اِ ضرَبواسطۀ قیام عَ
اند که موجودیست که چون در خارج ِبآن کرده رضَچنانچه انتهای جمل کالمی بآیات وقوف و تعریف عَ

ی بفتح و ضم و کسر نه در موضوعی بود از اعراب اینجا حرکات مسمّ.) ل.خ. و تعریف شود(یافت شود 
ی و حرکات ثلث را بواسطۀ اظهار معانی مختلفه د و از حروف بیست و هشت حرف تهجّ خواهِمی
شود حرف خواندند چه حرف ِعراب گفتند و اسما تهجی را بسبب انکه کلمات ازان محدود میاِ

است و مراتب ممکنات پایهای آنست چنانچه پایۀ حیوانیت و انسانیت و علی هذا و آیت نشانه است حدّ
شود بفاصله و وقف قطع کالم است در قرآن در موضعی ِایست که منتهی میِبارت از جملهو در قرآن ع

  :که ادا سخن ناقص نماند
ـــــاص ـــــورتی خ ـــــون س ـــــالمی چ ـــــر ع  ازو ه

 

 یکــــــی زو فاتحــــــه وان دیگــــــر اخـــــــالص
 

می از عوالم بمنزلۀ سورتیست از سور کتاب الهی و سورت عبارتست از ی هر عالَ میفرماید که در کتاب کَون
ع بعضی از جمل کالم مختلف در طول و قصر پس سور آن کتاب جملها کالمی است و سور این جم

کتاب عالمهای امکانی چنانچه شیخ ناظم قدس سره تطبیق داده این عوالم را بآن جمل چنانچه در 



٥۰ 

جود آید گفته که آنجا بسم اللّه است و اینجا عقل کل چه آنجا مکتوب اول اوست و اینجا موِابیات که می
است اینجا نفس کل بجامع معنی جمعی و تفصیلی در " َارضاللُّه نُورُ السَّموات َوالْ"اول این آنجا آیۀ 

اینجا عرش آنجا آیه الکرسی اینجا کرسی بجامعیت " تَویعَرش اسْاَلرَّحمُن عَلَی الْ"هر دو و آنجا آیة 
ات سبع بجامعیت تسبع آنجا آیات استیال و احاطت آنجا سبع المثانی مشتمل بر هفت آیت اینجا سمو

  :مختلفه اینجا عناصر متضاده بجامعیت اختالف
 نخســــــــتني آیــــــــتش عقــــــــل کــــــــل آمــــــــد
 دوم نفــــــــس کــــــــل آمــــــــد آیــــــــت نــــــــور
ــــــان ــــــرش رحم ــــــت دروشــــــد ع  ســــــیوم آی
ــــــــــای آسمانیســــــــــت ــــــــــس از وی حرفه  پ
ــــــــرم عناصــــــــر ــــــــاز در جُ  نظــــــــر کــــــــن ب

 

 کــــــه در وی همچــــــو بــــــای بســــــمل آمــــــد
 کــــه چــــون مصــــباح شــــد در غایــــت نــــور

ــــــارم  ــــــوانچه ــــــی خ ــــــی هم ــــــةُ الکُرس  آی
ـــــــت ـــــــبعَ المَثانیس ـــــــورة سَ ـــــــه در وی س  ک
ــــــاهر ــــــی هســــــتند ب ــــــک آیت ــــــر ی  کــــــه ه

 

اند ِکنند اینجا موالید ثلثه که در همان معانی مختلفِآنجا آیاتی که اداء معانی مختلفه حل و حرمت می
یات در معدن. ات حکم بحل و حرمت هست و در نباتات همچنني ودر حیوانات نیزچنانچه در معدنیّ

ی زنان که از طال سازند حالل و اتخاذ اوانی حلّ؛ مثالً انگشرتین نقره حالل و استعمال ظرف ازو حرام 
در حیوانات گوشت گاو و گوسفند . راب از انگور حرامدر نباتات سرکه از انگور حالل و ش . ازو حرام

بر نوع انسانی که نوع درین کتاب ختم  . دران کتاب ختم بر کلمۀ ناس . حالل و گوشت حمار حرام
  :ست نگاه کن که چه زیبا میفرمایدازو نیست و خاتمۀ کار کماالت باواالنواعست در عالم و عالمی بعد 

ـــــود ـــــرم ســـــه مول ـــــود جُ ـــــس از عنصـــــر ب  پ
ـــــــان ـــــــس انس ـــــــازل نف ـــــــت ن ـــــــآخر گش  ب

 

ـــــدود ـــــات مع ـــــن آی ـــــوان کـــــردن ای  کـــــه نت
ــــــرآن ــــــد آخــــــر خــــــتم ق ــــــاس آن  کــــــه برن

 

ر معانی آیات آن تأمل نمایند تا اجر یابند الجرم در آیات کتاب عالم تمامرت آنست که کتاب بخوانند ود
قاعدۀ در فکر فی "گردد واز اهل ثواب و ناظم ازین جهت ِکند از اوىل االلباب میِکسی که تفکر می

  :نظم کرد  و فرمود که" اآلفاق
  :قاعدة فی الفکر فی اآلفاق

ـــــــــایع ـــــــــان و طب ـــــــــوس ارک ـــــــــو محب  مش
 

 ایعنبـــــــــرون آی و نظـــــــــر کـــــــــن در صـــــــــ
 

یعنی مخلوقات حضرت خالق منحصر در خاک و آب و باد و آتش و طبایع آن از گرمی و سردی و تری 
و خشکی نیست بلکه چیزی چند آفریده است که این طبیعتها درو مجال ندارد و با وجود با مثال غرائب 

  :و بدایع مشحونست مثل آسمانها ازان ناظم تمثیل آورده
ـــــــموا ـــــــق س ـــــــو در خل ـــــــن ت ـــــــر ک  تتفک

 

 کـــــه تـــــا ممـــــدوح حـــــق گـــــردی در آیـــــات
 

بِاِب اَلْلِ وَالنَّهارِ لِآیاتِ لِاُوىل الْتِالفِ الَّیْضِ وَاخْاَرْقِ السَّمواتِ َوالْاِنَّ فی خَلْ: "که میفرماید جل جالله
تَ هَذا اَرضِ رَبَّنَا َما خَلَقْمواتِ َوالْق السَّ وَیَتََفکُّروُنَ فِی خَلْ  کُرُونَ اللّهِ قِیاماً َوقُعُوداً َوعَلی جُنُوبِهِمْنَ یَذْالَّذِیْ

  حاَنکَ فَقِنَا عَذابَ النَّار،باطِالً سُبْ
 ببــــني یــــک ره کــــه تــــا خــــود عــــرش اعظــــم

 

 چگونــــــه شــــــد محــــــیط هــــــر دو عــــــالم
 

بعرش اعظم فلک اطلس میخواهد که فلک االفالک و مکان االماکنش خوانند و هیچ جسمی بزرگرت 



٥۱ 

  :م فلکی و عنصریستازو نیست و محیط هر دو عال
ــــــب انســــــان ــــــا قل  چــــــه نســــــبت دارد او ب

 انــــد ایــــن هــــر دو مــــادامِچــــرا در جنــــبش
 

ــــــان ــــــرش رحم ــــــامش ع ــــــد ن ــــــرا کردن  چ
 گرينـــــــد آرامِکـــــــه یـــــــک لحظـــــــه نمـــــــی

 

  :کند و میفرماید کهِسوال از نسبت کرد و خود بیان نسبت می
ــــــت ــــــیط اس ــــــرش بس ــــــز ع ــــــر دل مرک  مگ

 

ـــه و ـــن دور محـــیط اســـتکـــه آن چـــون نقط  ی
 

ایست که خطوطی که ازو بمحیط اخراج کنند همه متساوی باشند و قرار و قیام محیط به او بود ِقطهمرکز ن
چون عرش بسیط که اختالفی در طبیعت او نیست گفت که محیط مرکز دل آدمیست ناچار قیام آن باین 

عرش  قلب المؤمن"، و بمقتضی "الیسعنی ارضی و سمائی و یسعنی قلب عبدی المؤمن"باشد و بحکم، 
و آثار " من حیث جمعیت االسماء و الصفات"، حضرت اللّه تعاىل در دل تجلی ذاتی دارد "اللّه االعظم

ت و چون عرش است از منبع اثر که دل انسانآن تجلی بیشک متأثری میخواهد به آن معانی دایر آن متأثر 
پس عرش ازین . انیآن آثار از حیثیت جامعیت بر عرش واردست رحمتیست تامه عامه از صفت رحم

جهت او را باسم الرحمن نسبت دهند و عرش الرحمن و قلب انسان پیوسته در حرکت صوری و معنوی 
رد دل باشد از جهت ورود تجلی ذات در صور اسماء صفات و افعال و آثار بر هر دو پس عرش اعظم گِ

  :رتدلیستگردد از جهت اخذ آثار تجلی چه دل مقر تجلی و مفِّآدمی می
ــــــــــــابیشبرآ ــــــــــــد در شــــــــــــبانروزی کم  ی

 رازو در جنــــــــــــبش اجســــــــــــام مــــــــــــدّو
 

 ســــــراپای تــــــو عــــــرش ای مــــــرد درویــــــش
ـــــر ـــــک بنگ ـــــک نی ـــــک ی ـــــتند ی  چـــــرا گش

 

  :فرمایدِاز جهت انکه محاط در حرکت تبعی تخلف از محیط ندارد چنانچه می
ـــــــو دوالب ـــــــرب همچ ـــــــا بمغ ـــــــرق ت  زمش

 

ــــوا ــــور و خ ــــی خ ــــم ب ــــد دای ــــی کردن  بهم
 

حرکت فلک االفالک که عرش است متحرکند حرکتی دوالبی از جانب ر بچه همه افالک و اجسام مدوّ
  :چنانچه میفرماید. کندِمشرق بمغرب و او باین حرکت در مدت شبانروزی دوری تمام می

ــــــم ــــــرخ اعظ ــــــن چ ــــــبی ای ــــــر روز و ش  به
ــــــان ــــــرین س ــــــم ب ــــــر ه ــــــالک دیگ  وزو اف

 

ــــــــــد دور تمــــــــــامی کــــــــــرد عــــــــــالم  کن
  بچـــــــرخ انـــــــدر همـــــــی باشـــــــند گـــــــردان

 

کنند فلک االفالک و فلک الربوج که یکی را در ِلی که ایشانراست نُه فلک اثبات میارباب هیأت بدلی
لسان شرع عرش خوانند و یکی را کرسی و هفت فلک دیگر که هر یک جای ستارۀ از سیارات سبع 

کند و هشت فلک دیگر بحرکت ِباشد ازین مجموع فلک االفالک که حرکت از مشرق بسوی مغرب می
  :فرمایدِچنانچه ناظم قدس سره بیان می. ب بسوی مشرق متحرکنداصلی خویش از مغر

 وىل بــــــــــرعکس دور چــــــــــرخ اطلــــــــــس
 

 سهمـــــــی کردنـــــــد ایـــــــن هشـــــــت مقـــــــّو
 

باالترین این هشت فلک الربوج است و درو دایرۀ اعتبار کنند که آنرا منطقة الربوج گویند که با دیگر دایرۀ 
قاطع کرده در دو محل و بر دایرۀ منطقه الربوج که آنرا معدل النهار گویند که منطقۀ فلک نهم است ت

دوازده شکل هر شکلی متوهم از وجود کوکبی چند ثابته احساس مريود در مقابل قسمی از دوازده قسم 
بروجند نزد اهل فن  و هر يكي را برجي خوانند و يف الحقيقة آن دوازده قسم فلك اطلس فلک اطلس

م رفته روج خوانند و اسم هر برجی باعتبار شکل او که توهّهیأت اما مشهور شده که این اشکال را ب



٥۲ 

اند و مر بعضی خانۀ بعضی از کواکب شده، چنانچه ناظم در ابیات آینده تفصیل آن کرده ِاطالق کرده
  :است بر وجهی که احتیاج بشرح ندارد

 معــــــــدل کرســــــــی ذات الــــــــربوج اســــــــت
ــــــــــحَ  ل بــــــــــاثور و باجوزاوخرچنــــــــــگمَ

 دگــــــر میــــــزان و عقــــــرب پــــــس کمانســــــت
 ثوابـــــــت یکهـــــــزار و بیســـــــت و چارنـــــــد

 

ــــروج اســــت ــــه ف ــــاوت ن ــــه تف ــــرا ن ــــه آن  ک
 بــــــرو برهمچــــــو شــــــري و خوشــــــه آونــــــگ

ــــ  ی و دلــــو وحــــوت اینجــــا نشانســــتّدز جُ
ـــــد ـــــویش دارن ـــــام خ ـــــی مق ـــــر کرس ـــــه ب  ک

 

از هفت کوکب سیاره که زحل و مشرتی و مریخ و شمس و اند ثابتات و سیارات بريون ِکواکب دو قسم
شند هر کوکبی دیگر که هست آنرا ثابتات خوانند نه انک سري ندارند یعنی به زهره و عطارد و قمر با

اند که کرسی است ِاند و همه ثواب بر فلک هشتمِاند پس گوئیا که ثابتِنسبت با سیارات سبع دیر حرکت
  :و هر سیاره بر فلکیست چنانچه ناظم قدس سره فرمود

 بهفـــــــــتم چـــــــــرخ کیـــــــــوان پاسبانســـــــــت
 جـــــــای بـــــــود پـــــــنجم فلـــــــک بهـــــــرام را

 ســـــــــیوم زهـــــــــره دوم جـــــــــای عطـــــــــارد
 ی و دلــــــو و مشــــــرتی بــــــاززحــــــل را جــــــّد

ـــــحَ  ل بـــــا عقـــــرب آمـــــد جـــــای بهـــــراممَ
ــــزان ســــاخت کوشــــه ــــور و می ــــره ث ــــو زه  چ
ــــد ــــم جــــنس خــــود دی ــــگ را ه ــــر خرچن  قم
ــــــازل ــــــد من  قمــــــر را بیســــــت و هشــــــت آم

 

 ششـــــــم بـــــــرجیس را جـــــــای و مکانســـــــت
 چهــــــــــــــارم آفتــــــــــــــاب عــــــــــــــالم آرای
 قمـــــــر بـــــــر چـــــــرخ دنیـــــــا گشـــــــته وارد

 حــــــوت کــــــرد انجــــــام و آغــــــازبقــــــوس و 
 اســــــــد خورشــــــــید را شــــــــد جــــــــای آرام
ــــــــت در جــــــــوزا و خوشــــــــه  عطــــــــارد رف
 ذنـــب چـــون رأس شـــد یـــک عقـــده بگزیـــد
ــــــــل ــــــــاب آنکــــــــه مقاب ــــــــا آفت  شــــــــود ب

 

ماه را مداری بود چنانچه آفتاب را و بامدار آفتاب در دو موضع مقابل یکدیگر تقاطع کنند و آن دو 
از مدار ماه در جانب شمال بود از مدار آفتاب و دیگر در محل تقاطع را عقدتني خوانند پس یک نیمه 

جانب جنوب آن عقده را که چون ماه ازو بگذرد جنوبی شود ذنب خوانند و بحقیقت رأس و ذنب 
کواکب نیستند اما چون رأس را سعد خوانند و ذنب را نحس و این سعادت و نحوست در هر دو اعتبار 

کواکب بر تواىل بروج مفروض افتاد با کواکب در سلک احکام  کردند و سري هر دو معکوس نه جو سري
باید گردد و دوازده ِآمدند و باین تقریب مذکور شدند قمر را در مدار خود بیست و هشت منزل قطع می

َعه، عَه، هَنْبرج تا دوری تمام کند اما اسامی منازل در لغت عرب اینست شرطني، بطني ثریا، دبران، هَقْ 
َطرفه، جَبهه، زُبره، صَرفه، عَواسماک، غَفرا، زبانا، اکلیل، قلب، شولَه، َنعاِیم، بَلده، ذابح، بلُع، ، رهذِراع، نَثْ 

سُعود، ُاخبیه، مقدم، موخر، رشا و اسامی بروج و کواکب مختلط از لغت عرب و فرس آنست که در نظم 
رف شود ناچار با آفتاب ناظم قدس سره مذکور شد چون ماه بر منازل بگذرد و از حالة اجتماع منص

یابد و در ابتدا این مقابله که او را هالل ِگردد و بقدر تقابل نور آفتاب در جرم او انعکاس میِمقابل می
خوانند تشبیه او صحیح است بآن بقیت جوب خوشه خرما که بر نخل مانده و کهن گشته پس از انکه ِمی

ت ت جلّ به است که حضرت عّز  ٌ  مذکورست و مشبهخوشه قطع یافته چنانچه در قرآن عزیز بعرجون قدیم 
کند ِو ناظم قدس سره اشارت بآن می" منِ القَدِیُْجوْناهُ مَنازَِل حَتَّی عَاَد کَالعُرْ قََمرَ قَدَّرْوَالْ: "کلمته میفرماید

  :که



٥۳ 

پــــــس از وی همچــــــو عرجــــــون قدیمســــــت
 

ـــــــت ـــــــیم اس ـــــــو عل ـــــــزی ک ـــــــدیر عزی  بتق
 

بعضی از مردمان در نسبت آثار بکواکب سبیل باطل اختیار کنند الزم کند بمجرد انکه ِآنگاه تنبیه می
نیاید که مخلوقات فلکی عبث باشد چه هر که از اوىل االلباب و ذوی العقولست و اندیشۀ صائب دارد 

  :تَ هذَا بَاِطالًرَبَّنَا مَا خَلَقْ: گویدِشمارد بلکه میِاین غرائب و عجائب آفرینش را باطل نمی
 کـــــــردی مـــــــرد کامـــــــل اگـــــــر در فکـــــــر

 

 هــــــر آئینــــــه کــــــه گــــــوئی نیســــــت باطــــــل
 

  :پنداردِخلق حق را باطل می . هر که ضعفی در یقني دارد
 کـــــالم حـــــق همـــــی نـــــاطق بـــــدین اســـــت

 

ــــني اســــت ــــدن از ضــــعف یق  کــــه باطــــل دی
 

مِؤمِنني لْضِ لَآیاِت لِاِنَّ فی السَّمواتِ وَاالَرْ: "ت یقني قال اللّه تعاىلو در اشیا مالحظۀ فواید الهی از قوّ
حکمتهاست در ضمن هر آفرینش در هر یکی بقدر ." قِنِونَوْدَآبَّةٍ آیاٌت لِقَومٍ يُ�ُ وَمَا یَُبثُّ مِنْ قِکُمْوَفِی خَلْ

  :او
ـــــــام ـــــــت ای خ ـــــــه دارد حکم ـــــــود پش  وج

 

 نباشـــــــــد در وجـــــــــود شـــــــــري و بهـــــــــرام
 

واقع فلک را مؤثر دانند انشاید کرد که به ن بلی بلی در ضمن کواکب و بروج آسمان حکمتهاست اما غلوّ
اند و فاعل مختار و مؤثر حقیقی جز یکی نیست و ِکه در عدم اختیار فلک و ملک و جن و انس مساوی

اند از آن جهة بوده ِآن حضرت واجب تعاىل است و اگر منجمان جاهلیت بخالف این معنی قائل بوده
  :اند، چنانچه فرمودِاست که از ایمان نصیب نداشته

 گـــــری در اصـــــل ایـــــن کـــــاروىل چـــــون بن
 مـــــنجم کـــــو ز ایمـــــان بـــــی نصـــــیب اســـــت

 

 فلـــــــک را بینـــــــی انـــــــدر حکـــــــم جبـــــــار
ـــــــد کـــــــه از شـــــــکل غریبســـــــت ـــــــر گوی  اث

 

شود از مقارنه و مقابله و تثلیث و تربیع و غري ِمثل انکه گفته باشد که میان کواکب اوضاعی واقع می
بت با یکدیگر در محال مختلف عد ثواعد ایشان باثوابت و قرب و بُذلک و همچنني قرب سیاره و بُ

افتد و اسباب حوادث عالم ِبکیفیات مخصوصه و این امور چون همه روز بر یک منوال نیست غریب می
  :بیت. این اشکال غریبه است اسبابی حقیقی وآثاری حقیقی و فی الواقع حقیقی نیست

 بیننــــــد مگــــــر کــــــني چــــــرخ اخضــــــرنمــــــی
 

 رز حکـــــــم و امـــــــر حـــــــق گشـــــــته مســـــــّخ
 

همچنانک از چرخ کوزه گر بواسطۀ فعل و اثر او ظروف . فلک و اشکال او بخود اثر ندارند و بمثل این
شود و محدث و ِبندد از کارخانۀ فلک و فلکیات حوادث ارض و ارضیات ظاهر میِو اوانی صورت می

ببني که درین تمثیل " اَرضرَ مِنَ السَّمآء ِالَی الْاَمْیُدَّبُِر الْ"مؤثر حق تعاىل است نه غري او، قال اللّه تعاىل، 
  :گویدِچه می
  :تمثیل

 تــــــو گــــــوئی چیســــــت ایــــــن افــــــالک دوار
ـــــــــــــای داور ـــــــــــــۀ دان ـــــــــــــر لحظ  وزو ه
 هـــــر آنچـــــه انـــــدر زمـــــان و در مکانســـــت

 اهـــــــل کمالنـــــــده کواکـــــــب گـــــــر همـــــــ
 

 بگــــردش روز و شــــب چــــون چــــرخ فخــــار
ــــــد یــــــک ظــــــرف دیگــــــر  ز آب و گــــــل کن
ـــــت ـــــار خانس ـــــک ک ـــــتاد و ز ی ـــــک اس  ز ی

ــــــص و وب ــــــدچــــــرا هــــــر لحظــــــه در نق  الن
 

بنقص تواند بود که اشارت بحال قمر باشد گاهی که ناقص النورست و اما وبال عبارتست از بودن 



٥٤ 

ی او را اگر کواکب کامل بودندی این حال ضَست عرَِکواکب در برج مقابل خانه خود و آن نحوستی
ند و نه عارض ایشان نشدی و احوالشان متبدل نشدی و چون رأس و ذنب کوکب نیستند نه خانه دار

  :بیت. وبال
ـــــون و اشـــــکالهمـــــه   در جـــــای و ســـــري و ل

 ه دراوجنــــــدچــــــرا گــــــه در حضــــــیض وگــــــ
 

ـــــــف حـــــــال  چـــــــرا گشـــــــتند آخـــــــر مختل
 گهــــــــی تنهــــــــا فتــــــــاده گــــــــاه زوجنــــــــد

 

کوکب را آن نقطه از فلک او که برو در نهایت بعد است از زمني اوجست و آن نقطه که برو در نهایت 
ضی دارد و در حضیض نحوستی عرضی و اما زوجیت و در اوج سعادتی عر. قربست بزمني حضیض

کواکب و فردیت شاید که اشارت بمقارنه و مقابله باشد و شاید که از زوجیت حالت اتصال خواسته 
باشد و از فردیت حالت انصراف مقارنه بودن دو کوکب است بر یک درجه و یک دقیقه و مقابله انکه 

میان جرمني هر دو نصف دورجرم بود و چون ازین حال که عد نصف فلک در میان باشد و اتصال انکه بُ 
  :گفته شد تجاوز افتد انصراف بود، چنانچه فرمود
ـــــش ـــــر آت  دل چـــــرخ از چـــــه شـــــد آخـــــر پُ

 

 ز شــــــــوق کیســــــــت او انــــــــدر کشــــــــاکش
 

خواهد و بکشاکش او سري او از مشرق بمغرب یا ِبآتش چرخ اشعۀ کواکب بر صفحات افالک می
  :فرمایدعکس چنانچه ناظم قدس سره 

ــــــــاده ــــــــرو گــــــــردان پی  همــــــــه انجــــــــم ب
ـــــــر بـــــــاد و آب و آتـــــــش وخـــــــاک  عناص

 

ـــــــاده ـــــــه شـــــــیب اوفت ـــــــاال و گ ـــــــی ب  گه
ــــــالک ــــــر اف ــــــه جــــــای خــــــود در زی  گرفت

 

  :بعد از فلک قمر کرۀ آتش و بعد ازو کرۀ هوا و پس کرۀ آب و باز کرۀ خاک
ــــــویش ــــــزل خ ــــــی در من ــــــر یک ــــــالزم ه  م

 

 کــــه ننهــــد پــــای یــــک ذره پــــس و پــــیش
 

) به قاسری(ست در مرکز خود است و هوا و آب و خاک همچنني غایت انکه بقاسری چه اگر آتش آتش
از مرکز جدا افتد و اگر نیک تأمل کنند دران مرکز که باشد آن بود مثال اگر فرض کنی که آتش بجای هوا 

دان و العجب انکه در یک  آمده است آن زمان هواست نه آتش و در سه عنصر دیگر همني معنی می
چار جمع شوند و آن زمان چاره از صورت ترکیب میانه ایشان نباشد و چون مرکب از هر چهار  محل هر

  :بهم آمد مزاجی خاص پیدا کند، چنانچه میفرماید
 چهاراضــــــــــــداد در طبــــــــــــع و مراکــــــــــــز
ــــــر یکــــــی در ذات و صــــــورت  مخــــــالف ه

 

 بهـــــم جمـــــع آمـــــده کـــــس دیـــــده هرگـــــز
ــــــــزازحکم ضــــــــرورت ــــــــک جی  شــــــــده ی

 

  :شودِب در عناصر اربعه سه جنس واقع است که نتیجه میّکو بعد از فرض امتزاج و تر
ـــــــان ـــــــته ز ایش ـــــــه گش ـــــــه گان ـــــــد س  موالی
ــــــــــــــه ــــــــــــــاده در میان ــــــــــــــوىل را نه  هی

 

 ه نبـــــــات انگـــــــاه حیـــــــوانجمـــــــاد آنگـــــــ
 ز صــــــــورت گشــــــــته صــــــــافی صــــــــوفیانه

 

که اجسام را ماده باشد مشرتک میان همه مفردات و مرکبات و آن ماده را بزبان یونانی هیوىل الزم است 
انند و چنانچه مرد صوفی صافی و مجرد است از انکه مقید بصفتی خاص شود با انک قابلیت همه خو

صفات کمال دارد هیوىل نیز مقید بیک صورت نیست که هرگز خلع او نکند و لبس دیگری بلکه قابلیت 
ه صفت نباشد بل نِصورت نیست چنانچه صوفی بیِخلع همه صور و لبس همه دارد اما هرگز هیوىل بی
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و . هیوىل مقید بیک صورتست دایم و نه صوفی بیک صفت و این هیوىل جوهریست که محل صورتست
آن یکدیگر نتوان یافت ِصورت جوهری دیگر که حالست درو و میان هر دو معیت است که هیچ کدام بی

عاىل جای آنست که علی سبیل الیقني تصدیق کنند که نظام این امور که ذکر کرده شد بی وجود صانع ت
چنانچه . شانه حاصل نتواند بود و همه مبدعات و مخرتعات بفرمان و تسخري حضرت او قایم و دائراند

  :میفرماید
ـــــــــــ ـــــــــــم و اَمْ ـــــــــــه از حک  رو داد داورهم

ـــــــاده  جمـــــــاد از قهـــــــر بـــــــر خـــــــاک اوفت
ـــــــالص ـــــــدق و اخ ـــــــانور از ص ـــــــزوع ج   ن

 

 بجـــــــــان اســـــــــتاده و گشـــــــــته مســـــــــخر
ـــــــای ایســـــــتاده ـــــــر پ ـــــــات از مهـــــــر ب  نب

ـــــوع و جـــــ ـــــای ن ـــــی ابق  نس و اشـــــخاصپ
 

خواهد و تربیت ِماند که خود را بر زمني انداخته و عذر میِتسخري جماد بوجهی فرموده که بادب یافته می
یست که در خانۀ محبوب ایستاده و از فرط دوستی مدهوش است و انتظار حِبّ نبات بوجهی که شبیه مُ

مانند که همه در ِن و صادقان میکشد و میل جانور آنچنان بیک دیگر داده که بقومی مخلصاِدیدار می
بند الفت یک دیگرند و نه نفرت از یکدیگر تا از الفت و اجتماع بیش شوند نه کم و بسبب میل جانور 

ی کثريین متفقني بالحقایق فی جواب ماهو، باقی ماند و عل بیک دیگر نوع که عبارتست از مقولٌ 
بالحقایق فی جواب ماهو و اشخاص که افراد همچنني جنس که عبارتست از مقول علی کثريین مختلفني 

ممتازه از یک دیگرند بتعینات مخصوصه که اگر نزوع جانور یعنی میل او بجفت نباشد افراد منقطع 
مرتفع گردد و عالم نماند این همه آفریدگان بسیار قدرت بی شود و چون افراد نباشد انواع و اجناس 

  :بار و فاعل مختارند جل جاللهوم حکم جكکه مذکور گشت همه مح تشمار حکم
 همـــــــــه بـــــــــر حکـــــــــم داور داده اقـــــــــرار

 

ـــــــار ـــــــته طلبک ـــــــب گش ـــــــراو را روز و ش  م
 

تمهید مريود چه کمال معرفت از تأمل در " قاعده در فکر انفس"چون قاعده در فکر آفاق تقدیم یافت 
َما "ه آفرینش آفاق و انفس حاصل است و لهذا در شان ایشان که عنایت الهی نیست آمده است ک

چون غرض از فکر " مُضِلنيَ عَُضداًتُ مُتَّخِذَ الْوََما کُنْ فُسِهِمْقَ اَنْض وَلَا خَلْاَرَْق السَّمواتِ وَ الْخَلْ  تُُهمْهَدْاَشْ
در آفاق وانفس مشاهدۀ آیات قدرت و حکمت الهی و مالحظۀ کیفیات آنست تا یقني در اختیار و 

ی آیات آفاقی دریابند باید که بعضی نیز از آیات انفسی دریابند تسخري و تدبري او زیادت گردد اگر بعض
بحد  که درجهانست از اجمال نفس انسان ترین آیات انفسی اجتماع از انفرادست و همه کثرتیِغریب

تفصیل رسیده است و اگر برین معنی شاهدی خواهی در اصل خویش نگاه کن و ببني که چگونه نفس 
و انفس کثريه از ایشان پس البته منشاۀ اجتماع انفرادست و مبدأ کثرت  انفس حوا از آدم صدور یافت

  :وحدت چنانچه ناظم قدس سره اشارت کند و گوید
  باصــــــل خــــــویش یــــــک ره نیــــــک بنگــــــر

 

 کـــــــه مـــــــادر را پـــــــدر شـــــــد بازمـــــــادر
 

شود و اوالد همه ِاست چه از پدر که آدم است تولد حقیقی یافته او چون مادرش میچه مادر که حوّ
 نَفسٍ  مِنْ خَلَقَکُمْ  یا اَیُّهَا النَّاُس اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِیْ"ط مادر ازو پس همه ازو بود قال اللّه تعاىل بتوس

، و نفس واحدۀ انسانی اگرچه بحسب وجود از "راً وَنِسآءًالً کَثِیْاُهمَا ِرجَجَهَا وََبثَّ مِنْهَا زَوْ واِحدَةٍ َوخَلَقَ مِنْ
پس همه بحسب مرتبه در نفس وحدۀ . أخر است اما بحسب مرتبه مقدم استکثرات عالم امکانی مت
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اند و آالت ظهور او گشته تا او در آخر خود ظهور کرده بر مثال دانۀ ِانسان بوده و بدرجات ازو ظاهر شده
خرما که در خاک بنهند و بروید و از صورت دانکی که شاخ و برگ و خرما همه درو بقوت بوده بگردد 

صورتی دیگر آرد که شاخ و برگ و خرما بالفعل باشد و در آخر همان دانه که اول بود ازو یافت و روی ب
بلکه در من ظهور یافت و .) ل.خ.از من ظهور یافت(شود و بلسان حال گوید که این همه که ظهور یافت 

  :گویدِظاهرا ناظم قدس سره درین ابیات آینده قصد این معنی کرده که گفته شد می
ـــــنيا ســـــر بســـــر در خـــــویش مـــــیجهـــــانر  ب

ـــــــــس آدم ـــــــــدا نف ـــــــــت بی ـــــــــر گش   در آخ

 

 بـــــنيهـــــر انچـــــه آیـــــد بـــــآخر بـــــیش مـــــی
ــــــــالم ــــــــر دو ع ــــــــل ذات او شــــــــد ه  طفی

 

ان نظام یافته است ت و فعل و غیب و شهادت همه از جهت ظهور انسان از صانع هر دو جهچه عالم قوّ
و تأخر انسان در وجود " یلاجَیابن آدم خلقت العالم الجلک و خلقتک لِ"ه است که دمو در قدسیات آ

از عالم چون نه تأخر رتبی است مزید شرف اوست نه موجب دنأت او و ظهور ذات انسان متأخر از همه 
  :بواسطۀ آنست که او غرض و مقصود از همه است چنانچه ناظم میفرماید

ــــــــت غــــــــائی در آخــــــــر ــــــــه آخــــــــر عل   ن

 

ــــــاهر ــــــویش ظ ــــــذات خ ــــــردد ب ــــــی گ  هم
 

معنی که در شرف انسان گفته شد خالف وصفیست که او را در قرآن مجید و اگر قایلی گوید که این 
اَرضِ وَالجِبَاِل نَا اَالمَانَةَ عَلَی السَّمواتِ َوالْاِنَّا عَرَضْ: "ز شانه میفرماید کهگشته است چه حق ّع حال الحق
، ظلوم جهول چگونه در منزل این "الًماً جَهُوْه کانَ ظَلُوْسانُ اِنَّاِنْهَا وََحمَلَهَا الْنَ مِنْفَقْنَهَا وَاشِْملْیَحْ نَ اَنْیْفَاَبَ

اند در مقابل صفات ِمراتب دخول یابد ناظم جواب میگوید که مسلم که این دو صفت از صفات ظلمانی
نورانی و ظلمت مشعر بنقصان دنأت است چنانچه نور مشعر بشرف و کمال لیکن این وصف درو چون 

ست بکمال راجع بعکس تنزیه ازین وصف که چون جامعیت ِنقصانی از جهت کمال جامعیت صفاتست
آرد امریست بنقصان عاید و فی الواقع فضل انسان بر سایر موجودات بآنست که او ِصفات بحلل می

مظهر ظهور جمع اسماالهی است و غري او مظهر ظهور بعض اسما چنانچه ملک مظهر ظهور قدوس 
ل ل است و اسمائی که با مضّ هور مضّارد و شیطان مظهر ظه با قدوس منافات نداست و اسمائی ک

دان و اما انسان مظهر ظهور کل اسماست که اگر از هادی ِمخالف نیستند و باقیها را بدین قیاس می
مهتدیست از منافی او که مضل است ضال است و همه متقابالت اسما درشان او چنني که گفته شد فرض 

وری چنني تام جمعی این دو وصف نیز بیاید، چنانچه ناظم قدس سره پس در ظه. کن که اثر دارندِمی
  :فرمود

ـــــــــد ـــــــــوىل ضـــــــــد نورن ـــــــــومی و جه   ظل

 

 ولــــــــــیکن مظهــــــــــر عــــــــــني ظهورنــــــــــد
 

یعنی مظهر عني ظهور اسمای جمعی که گفته شد و این ظهور تام بی متقابالت اسما که بآثار مختلفۀ 
ت و کثافت هر دو میشود و اال حقق بصقالد چنانکه صورت در آئینه متبندِخود ظاهر شوند صورت نمی

  :خطوط شعاعی ازو درگذرد پس انعکاس متصور نشود
ــــــــه باشــــــــد مکــــــــدر ــــــــت آین  چــــــــو پش
  شــــــــعاع آفتــــــــاب از چــــــــارم افــــــــالک

 

ـــــــــر ـــــــــد روی شـــــــــخص از روی دیگ  نمای
ـــــر ســـــر خـــــاک ـــــنعکس جـــــز ب  نگـــــردد م

 

آئینۀ ذات  ست که آن صورت جامعیت اسما و صفاتست و آن عکس برِهمچنني آفتاب الهیت را عکسی



٥۷ 

ان اللّه خلق "آدمی خاکی افتاده چنانچه حدیث نبوی علی قایله الصلوة و السالم بران گواهی داده که 
  ":آدم علی صورته

  تــــــو بــــــودی عکــــــس معبــــــود مالئــــــک

 

ــــــــک ــــــــو مســــــــجود مالئ  ازان گشــــــــتی ت
 

ات و اعتقاد اند خري بالذِاند اکثر متکلمني برانند که اجسام نورانیِدر حقیقت ملک اختالف بسیار کرده
اند و ِاند و بعضی مردم گویند قوای سماوی و ارضیِباید کرد و حکما گویند عقول و نفوسِچنني می
اند و جمعی صوفیه را میل بر آنست که مثل ِاند که جواهر مجرده از عالم عقول و نفوسِقومی گفته
باشد لیکن تا مراد ایشان اند و بعضی از ایشان عبارتی عام گویند که در تحت آن اشارات خاص ِروحانی

چیست چنانچه عني القضاة رحمة اللّه علیه گوید، ملک سبب است در خريات و اللّه اعلم بحقایق 
االمور، چون گفته شد که صورت جامعیت آثار اسما حضرت حق تعاىل بآدمی ارزانی فرمود و هرچه 

ست پس جان همه چیز با آدمی هست باثر اسمی از اسماء الهی زندگانی دارد که آن اثر چون جان او
  :باشد و هر ذره را از ذرات موجودات باین سبب با آدمی عالقه بود

ــــــو جــــــانی ــــــیش ت ــــــی ب ــــــر تن ــــــود از ه   ب

 

ـــــــــمانی ـــــــــو ریس ـــــــــا ت ـــــــــته ب  وزو در بس
 

عًا ضِ جَمِیْ اَرْما فِی السَّمواِت وَمَا فی الْ وَسَخَّرَلَُکمْ"و آدمی بواسطۀ این معنی است که محمل آیت کریمه 
  :، گشته چنانچه ناظم قدس سره گوید"هُمِنْ

  ازان گشــــــــــــتند امــــــــــــرت را مســــــــــــخر

 

 کـــــه جـــــان هـــــر یکـــــی در تســـــت مضـــــمر
 

  :طلبندِگردند و ترا در میان گرفته و جان و معنی خود از تو میِهمه گرد تو می
ـــــــــانی ـــــــــالمی زان در می ـــــــــز ع ـــــــــو مغ   ت

 

ـــــانی ـــــان جه ـــــو ج ـــــه ت ـــــود را ک ـــــدان خ  ب
 

  : جهان بتوازان جهت که تدبري بدن بجانست و تدبري
ـــــــکن ـــــــت مس ـــــــماىل گش ـــــــع ش ـــــــرا رب   ت

 

ـــــن ـــــد از ت ـــــپ باش ـــــب چ ـــــه دل در جان  ک
 

چنانچه روح عالمی قلب عالمی که صالح و فساد عالم تابع نشأه تست اکنون مؤید انکه تو قلب عالمی 
چیست این مطابقه که آنچه از کرۀ زمني ظاهرست چون بر چهار قسم فرض کنند و نسبت مجموع بمشرق 

ل و جنوب دهند ناگزیر قسمی شماىل باشد قسم شمالیست که ربع مسکونست باعتبار و مغرب و شما
سکونت آدمی دران چه روی بمشرق و پشت بمغرب آدمی را شمال جانب چپ باشد و جنوب جانب 

پس در جانب چپ که شمالیست ساکن است، چنانچه قلب صنوبری از انسان در پهلوی چپ . راست
  :فرمایداوست نظر کن که ناظم چه می

  جهــــــان عقــــــل و جــــــان همســــــایۀ تســــــت

 

 زمــــــــــني و آســــــــــمان پريایــــــــــۀ تســــــــــت
 

ه است که سود کمال مایآدمی را عقل و جان سر. تاجر بسرمایه سودی حاصل میکند که دیگران ندارند
گذارد چون تو جامعی هر آینه ِآرد و زمني و آسمان پريایه که بمدد آن روزگار میِجاودان بآن بدست می

سَاِن اَتی عَلَی االنْ هَلْ"شود توئی که معدومی و منفی بعبارت، ِر نشأۀ توعني یکدیگر میامور متضاده د
سَانُ اَنَّا اِنْ یَرَ الْ اَوَلَمْ"، و هم توئی که موجودی و مثبت به اشارت، "کُوراًاً مَذْشَیْ یَکُنْ رِ لَمْنٌ مِنَ الدَّهْ حِیْ
نَاُه ، توئی پست پایۀ که ثُمَّ رَدَدْ"ویمٍسَنِ تَقْسَانَ فِی اَحْاِنْنَا الْخَلَقْ لَقَدْ ، توئی بلند مرتبۀ که"فَةٍنُطْ ناهُ مِنْخَلَقْ
  ":فَلَ سَافِلنيَاَسْ



٥۸ 

ــــــت ــــــني هستیس ــــــو ع ــــــتی ک ــــــني آن نیس   بب

 

 بلنــــــــدی را نگــــــــر کــــــــو ذات پستیســــــــت
 

خدای تعاىل عجب قوتها و قدرتها و آالت و ادوات آن بتو داده است تا بآن تحصیل اسباب ظهور 
  :امعیت بکنیج

ـــــــو ده هـــــــزار اســـــــتطبیعـــــــی قـــــــّو   ت ت

 

ـــــــــت ـــــــــر از حصـــــــــر و شماراس  ارادی برت
 

قوای طبیعیه آنهااند که بی اختیار تو بمقتضای طبیعت درکارند، چنانچه جاذبه و هاضمه و ماسکه و علی 
شی و ت مهذا و قوای ارادیه آنها باشد که بارادت تو در کارآیند و اختیار تو چنانچه قدرت بر قیام و قوّ

  :علی ذلک
ـــــــوف آالت ـــــــک شـــــــده موق ـــــــر ی   وزان ه

 

 باطــــــــــاتعضــــــــــا و جــــــــــوارح و ز  رز ا
 

  :اعضا و جوارح مثل سرو پای و چون دست و زبان رباطات مانند رگ و پی و استخوان
ـــــــــدران گشـــــــــتند حـــــــــريان   بزرگـــــــــان ان

 

ـــــــــد در تشـــــــــریح انســـــــــان ـــــــــرو ماندن  ف
 

  :وس و غريهماازین بزرگان حکما و اطبا بزرگ میخواهد مثل فالطون و جالین
ـــــار ـــــن ک ـــــوی ای ـــــک ره س ـــــیچ ی ـــــربده ه   ن

 

ـــــرار ـــــک کـــــرده اق  بعجـــــز خـــــویش هـــــر ی
 

اند کرد همه در حیز عجز بنادانی ِاند اما چون توفیۀ حق آن نتوانستهِاگرچه کتب مشهور در تشریح نوشته
اند هر یک از قوی طبیعی و ارادی باصاحب آن قُوی یا غريی دیگر از سایر ِدرین باب انصاف داده

جودات که نگاه کنی امراو بی تربیت اسمی از اسما الهی و اثری از آثار آن اسم دایر نیابی اما در همه مو
بتوسط نشاۀ جامعۀ انسان این اثر تربیت بانجام مريسد خواه بحسب صورت و خواه بحسب معنی و خواه 

  :بمقتضی هر دو
ــــ ــــی حظّ ــــر یک ــــا ه ــــق ب ــــتز ح   ی و قسمیس

 

ــــــک ز اسمیســــــت ــــــدأ هــــــر ی ــــــاد و مب  مع
 

قسم یکی از حق توانگریست . از لطف حق دارد یکی از قهر یکی از رحمت یکی از غضب یکی حّظ
هوالء فی الجنة و "قسمت یکی درویشی یکی مستحق بهشت آمد مؤمن و مطیع و همچنني رفت بحکم 

و یکی مستحق دوزخ و عاصی و همچنان گذرانید بر " السعید من سعد فی بطن امه"و نشان " الاباىل
ش از مثل اسمی ، اول مبدأ و معاد"ی بطن امهالشقی من شقی ف"و " هوالء فی النار و ال اباىل"یۀ قض

جماىل و لطفی و آخر از مثل اسمی جالىل و قهری و همه را مقتضی اثر آن اسم که مربی اوست میسر و 
لبست و به ، و هر یکی را قیام باسمیست مناسب آن صفت که بروی غا"فکل میسر لما خلق له"آسان، 

  :گویدِلسان حال بآن اسم تسبیح صانع قدیم می
ــــــــــــائم ــــــــــــودات ق ــــــــــــمند موج   ازان اس

 

ـــــــــم ـــــــــبیح دائ ـــــــــمند در تس ـــــــــدان اس  ب
 

مصدر آثار هر نشاۀ آن اسمست که مربی اوست آن زمان که بنیاد ظهور نشأه است و مرجع آثار او همان 
  :اسم آن زمان که وقت انقطاع ظهور اوست
ــــــی زان مصــــــدری ــــــر یک ــــــدأ ه ــــــدبمب   ش

 

ــــــــد ــــــــون دری ش ــــــــنت چ ــــــــت بازگش  بوق
 

  :و چون سري حرکات اشیا بمقتضی آثار و اسماء دوریست مبدا و منتهی یکی باشد الجرم میفرماید
  ازان درکامــــــــد اول هــــــــم بــــــــدر شــــــــد

 

ــــــــدر شــــــــد ــــــــاش از درب  اگرچــــــــه در مع
 

مربی خاص چرا که حکم بر بدایت و نهایتست و اال امور وسط که عارض میشود بغلبۀ آثار اسمائی که نه 



٥۹ 

آن نشاۀ صاحب ظهورند معترب نیست و سواىل درین مبحث واردست که چون مبدأ و منتهی یکی باشد 
کمال و نقصان و تنزل و ترقی چه معنی داشته باشد و ظهور را چه فایده بود بباید دانست که کمال و 

و اما چه فایدۀ ظهور  و چه نقصان و کمال.) خ.در هامش) (که دور تنزل و ترقی(نقصان و تنزل و ترقی 
نشر فیض و تجدد و تجلیست و کس نتواند گفنت که در لمعان آفتاب عالم تاب فایده نیست و انسان فایدۀ 

، از جامه خانۀ کرم "مآءَ کُلَّهااَسَْوعَلَّمَ اَدمَ الْ"ظهور اسمائی خود باید که نیک داند زیرا که، خلعت معلم، 
، نشانده و "ةًفَ�َضِ خَلِیْرْ اِنّی جاعِلٌ فِی االَ"او را بر تخت سلطنت اند و ِالهی بردوش کرامت او افکنده

ت او يق، لباس خل"ان اللّه خلق آدم علی صورته"ن، صورت جامعیت صفات که پرتو ذاتست بتعیّ
  :اندِساخته

  ازان دانســــــــــته تــــــــــو جملــــــــــه اســــــــــما

 

 کــــــه هســــــتی صــــــورت عکــــــس مســــــمی
 

ن بتعینی چنانچه مجموع ذات و تعني م ذاتست متعّیاسم جیست در اصطالح درویشان و لسان ایشان اس
اسم باشد و مسمی آن ذات که متعني است بتعني، پس اسم نزد این طایفه نه لفظ دال برمدلول بود تا غري 
مدلول شود بلکه عني مدلولست از وجه حقیقت و غري مدلول از جهت خصوصیت و اگر آدمی باور نکند 

  :و را حاصلست کو در خود نظر کن و آثار صفات الهی مشاهده نمایکه این مرتبۀ بلند در جامعیت ا
 ظهـــــــــــور قـــــــــــدرت و علـــــــــــم و ارادت

ـــــــــاســـــــــمیعی و بصـــــــــري و ّحـــــــــ   ی و گوی

 

 بُتســـــــت ای بنـــــــدۀ صـــــــاحب ســـــــعادت
 بقـــــا داری نـــــه از خـــــود لیـــــک از آنجـــــا

 

ء این قدر هست که نشاۀ جامعۀ انسان هر چند صاحب رتبت علیه است اما این جامعیت تابع وجودو بقا
اوست که دران مستند و قایم بحضرت واجب الوجودست تعاىل شانه پس با این همه رفعت شان در 

پس بندگی او را . ربقۀ امکانست و بندۀ رحمانست و اگر نیک تأمل رود جامعیت او خود ازین ممرست
 کمالست نه نقصان است غرض از وجود عالم عبودیت اوست پس اول او مقصود بود در مقصد آفرینش
و چون نسبت با خلیقت بمنزلۀ علت غائیست در وجود متأخر از آفرینش عالم آید حقیقت رتبتش اول در 
علم و نشأه وجودیش آخر در عني و از جهت علم و حقیقت باطن و از وجه عني و وجود ظاهر و جامع 

  :همه نفس واحد او چنانچه میفرماید
ــــــــد ــــــــني آخــــــــر آم ــــــــه ع ــــــــی اول ک   زه

 

ــــــاطن کــــــه عــــــني ظــــــاهر ــــــد زهــــــی ب  آم
 

ادراک این جامعیت را از حالت مکاشفه گزیر نیست و اال هر انسان بفکر خود یا بتفهیم دیگران کجا 
اند و انکه نیز مؤید من عنداللّه بکشف ِاین امر عظیم را دریابد بیشرت مردم در حريت نایافت این جامعیت

ظم قطع سخن درین مبحث و عیان شد و یافت در عظمت این مرتبه جامعه متحري است ازین جهت نا
  :ر میفرمایدبتحیّ

 تـــــو از خـــــود روز و شـــــب انـــــدر کمــــــانی
ــــــــري ــــــــد تح ــــــــر ش ــــــــام تفک ــــــــو انج   چ

 

ـــــدانی ـــــی ن ـــــود را م ـــــه خ ـــــرت ک ـــــان به  هم
 بــــــر اینجــــــا خــــــتم شــــــد بحــــــث تفکــــــر

 

  :سئوال
  کـــــه باشـــــم مـــــن مـــــرا از مـــــن خـــــرب کـــــن

 

ـــــی دارد انـــــدر خـــــود ســـــفر کـــــن  چـــــه معن
 

بحريت در نفس انسان به پایان رسیده بود سایل  این سوال مناسب بیت سابق است چون سخن آنجا
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  :میگوید نفس انسان که اشارت بمن میکند من یعنی چه
  :جواب

ـــن جیســـت ـــن کـــه م ـــردی ســـؤال از م ـــر ک  دگ
ــــــارت ــــــد در اش ــــــق آی ــــــت مطل ــــــو هس  چ
ــــــــني ــــــــد مع ــــــــني ش ــــــــز تع ــــــــت ک  حقیق

 

 مــــرا از مــــن خــــرب کــــن تــــا کــــه مــــن کیســــت
ــــــن کننــــــد از وی عبــــــارت  بــــــه لفــــــظ م

ـــــــــادت گف ـــــــــو او را در عب ـــــــــنت ـــــــــۀ م   ت

 

نات مختلفه ناظم بحسب مشرب و منهل خود میگوید که چون وجود مطلق است که در همه مقیدات بتعّی
پس لفظ من که در پارسی بجای . هر آینه تعبري از هر متعني که رود بحقیقت تعبري ازو باشد. ن استمتعیّ

لق باشد، چرا که حقیقت مطلقه تا ن وجود مطلفظ اَنَااست در عربی اگر بآن تعبري از متعینی رود آن متعیّ
آید به او اشارت ممکن نیست و اگر نه او بتعني درآید متعني چه چیز باشد تا ازو تعبري به ِبتعني درنمی

لفظ من توان کرد چه مفروض بمذهب ناظم آنست که همه تعینات و اضافات و نسب او راست و غري او 
نیست در متعني مطلق که اوست و ازینجا معلوم  موجود نیست و حقیقت غري جز محض تعني اعتباری

شود که همچنانچه بمن و اَنَا اشارت بمتعینی تواند بود که اوست چون اوست متعني در هر تعینی 
و سایر ضمائر همه اشارت بسوی او بود و غري او همني تعني اعتباری بیش نبود و  وَو باو و هُ تَنْبتوواَ

  :لهذا میفرماید
ــــــــارض ذ ــــــــو ع ــــــــن و ت ــــــــودیمم   ات وج

 

 کهای مشــــــــــــکات وجــــــــــــودیممشــــــــــــّب
 

و وجود واحد و متعني بتعینات کثري و روشن به خود و منبسط در همه نوری و روشنی که ارواح و اجسام 
  :و جواهر و اعراض فرو گرفته باشد، چنانچه گفت

  :بیت
ـــــــور دان اشـــــــباح و ارواح ـــــــک ن   همـــــــه ی

 

ـــــــه ز مصـــــــباح ـــــــدا ک ـــــــه بی ـــــــه از آئین  ک
 

رِِه اَرِض مَثَلُ نُوْاللُّه نُورُ السَّمواتِ وَالْ"، و از مصباح "رآت المؤمن و اللّه المؤمنالمؤمن م"از آینه، 
شود، چنانچه ِ، چون بمذهب خود تقریر ماهو المذکور کرد متعرض مذهب غري می"بَاحٌکوةٍ فیها مِصْکَمِشْ
  :گویدِمی

  تـــــو گـــــوئی لفـــــظ مـــــن در هـــــر عبـــــارت

 

 باشـــــــــد اشـــــــــارتبســـــــــوی روح مـــــــــی
 

ست متعلق ببدن انسانی تعلق تدبري و تصرف نزد حکیم و ِکه گویند مراد روح باشد و آن جوهریکه بمن 
اند، چنانچه بعضی ِاند اختالف بسیار کردهِاهل تحقیق از متکلمان، اما سایر متکلمه که منکر تجرد روح

یه در بدن باقی اند که اجسام لطیفه است سارِاند که جزویست الیتجزی در قلب، و بعضی دیگر گفتهِگفته
و حرکتست و بعضی .) ظ.حس(یست در دماغ که مبدأ حسن اند که قوتِّاز اول عمر تا آخر و بعضی گفته

اند که سه قوتست یکی در دماغ و ِیست در قلب که مبدأ حیاتست در بدن، و بعضی گفتهاند که قوتِّگفته
ست که مبدأ ِآن نفس غضبیآن نفس ناطقه حاکمه است که مبدأ علوم و حکمتست و دوم در قلب و 

ست و سیوم در کبد و آن نفس نباتیست که مبدأ تغذی و نمو و تولید مثل ِغضب و فرح و حزن و غري آن
اند که ِاند زیرا که مبدأ جذب مالیم است و بعضی گفتهِاست و بعضی نفس نباتی را قوت شهوانی گفته
اند که ِاعتدال اخالط و بعضی گفته اند که مزاجست وِنفس ناطقه اخالط اربعه است و بعضی گفته
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و اما بمذهب ) حیاتست(اند که حیوتست ِبشکل بدن است و تخلیط او بر تالیف اجزا و بعضی گفته
صوفی باطن نفس ناطقه را روح خوانند و نفس ناطقه را که ظاهر اوست قلب انسانی گویند بهرحال 

ست مطلق ه چون گفته باشد که بمن اشارت به کند که بمن که گویند مراد روح بود بلکهِناظم نفی آن می
است مناسب نیست که من گویند و مراد تعینی از تعینات باشد که بمنزلۀ جزواست مر هست مطلق را 

. گویدِچگونه انسان من گوید و مراد آن باشد چنانچه باین معنی اشارت میفرماید ناظم قدس سره که می
  :بیت

  چــــــه کــــــردی بیشــــــوای خــــــود خــــــرد را

 

 انی ز جــــــــزو خــــــــویش خــــــــود رانمیــــــــد
 

یعنی به پريوی عقل این اختیار کردۀ که در اطالق لفظ من اشارت بجانب روح باشد نزد تو، اما انصاف 
روح و بدن  مجموع نمیدهی که اگر بضمري متکلم مراد است متکلم انسانست نه روح او، چه انسان

در مرتبه مکان و روح جزویست از است البل جامع مجموع متعینات عالم، چنانچه مطلق هستی شود 
  :جمله متعینات ببني که ناظم قدس سره چه میفرماید که، بیت

  بـــــرو ای خواجـــــه خـــــود را نیـــــک بشـــــناس

 

 کـــــــه نبـــــــود فربهـــــــی ماننـــــــد آمـــــــاس
 

روح شریف است و نزد عقال انسان اوست و بدن از اسباب آثار او چنانچه آلت نسبت با استاد هر چند 
با کدخدای خانه اما بمکاشفه اهل معرفت را معلوم شده که نشاۀ جامعۀ صاحب حرفت و خانه نسبت 

انسان اجمع ازانست که بر روح اطالق کنند بر سبیل حصر بل که روح از عالم اوست و بدن و نفس و 
عقل و قلب و مجموع از تفاریع نشاۀ او و او چنان بزرگ و وسیع بحسب معنی که کرب معنوی روح 

او چون فربهی اعضاست در جنب آماسی عظیم که ازان تعبري بجامعیت و  بنسبت با عظمت حقیقت
  :رود که ناظم در بیت آینده اشارت بسوی آن دارد، بیتِکلیتی می

ــــــد ــــــن آم ــــــان و ت ــــــر از ج ــــــو برت ــــــن ت   م

 

ـــــد ـــــن آم ـــــزای م ـــــر دو ز اج ـــــن ه ـــــه ای  ک
 

بیش گفته شد که  باشد آن حقیقتی جامعه و هستی مطلق است که ازِیعنی آنچه مشارالیه بلفظ من تو می
چون هست مطلق در عبارت آید به لفظ من اشارت بجانب او کنند و مؤید این معنی که لفظ من نه از 
برای روح انسان موضوعست، آنست که لفظ من بهر لغت که هست تخصیص بانسان ندارد، چه هر چیز 

در الفاظ و افواه هست و  کند، چنانچه از السنۀ موجودات این معنیِاز هستی خود تعبري به لفظ من می
  :کندِنه دعوئی است بی گواه، چنانچه ناظم اشارت می
  بلفــــــظ مــــــن نــــــه انسانســــــت مخصــــــوص

 

ــــت مخصــــوص ــــدو جانس ــــوئی ب ــــا گ ــــه ت  ک
 

مقید بجان و جهان مشو که جامعیت تو امریست نه منحصر در مجردات و مادیات یا فلکیات و 
ان بهم رسیده و حقایق متقابله یکجا عنصریات، آنجا که ساحت این جامعیت است وجوب و امک

  :گنجیده اما تا درحیز قید باشد  باین اطالق نمريسند ببني که ناظم قدس سره چه میگوید
ــــــو ــــــان ش ــــــون و مک ــــــر از ک ــــــی ره برت   یک

 

 جهــــان بگــــذار و انــــدر خــــود نهــــان شــــو
 

اگر مقید نباشد نه  کند مقید است به تعني خود وِو اگر گویند البد انسان که تعبري از خود به لفظ من می
پس چگونه تواند بود که بلفظ من که گفتی که باو تعبري از هست . حقیقتی ممتاز از سایر حقایق بود

مطلق کنند تعبري ازو کنند که مقید است جواب آنست که آن مطلق و آن مقید اال باعتبار دونیست و اگر نه 
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است که تو پنداری  وَبار لفظ اَنَا وهُبحسب حقیقت یکیست و آنچه موجب اختالف و ظن تکثرست اعت
که هر یک موضوع از برای حقیقتی جدااند و هر یک را موضوع له علی حده متحقق است اگر به لفظ 
اَنَا درین وضع اکتفا رود و تعبري از حقیقت مطلقه بهمني لفظ کنند در اشارت بسوی آن حقیقت و تعني 

ق لفظ هو آن حقیقت مطلقه را بهویت تسمیه کردند و او کفایتست لکن چون هو گفتند و از جهت اطال
آن هویت را در خیال بارقام معنوی رقم بستند و آن رقم را از خیال بکتابت آوردند و در صورت مکتوبی 

گوید که این دو چشم هاء هویت اشارت است بدو حقیقت ِهویت اختیارهای دو چشم افتاد و هم می
اجب و یکی ممکن بر خالف کشف که میگوید که این هاء دو موجود در خارج هر دو متحقق یکی و

نماید که دو حقیقت موجودند و ِکند بانگ در خارج میِچشم نه اشارت بدو حقیقت است بلکه ایما می
م افتاده و اال بیش از یک س گشته و دو هیأت ازو توهّیکی بیش نیست زیرا که خطها مدور شده و مقوّ

یک وجود و یک حقیقت پس در هویت مکتوبه نظر بدو چشم ها نباید خط نیست اشارت کننده بجانب 
کرد در اصل خط بچشم وحدت باید دید تا دوبني و احول نباشد بلکه در هویت مکتوبۀ هاء یک چشم 
اعتبار کنند از برای برهان وحدت نه دو چشم از جهت تقویت کثرت تا در معرض این تعریض نیفتند که، 

  :بیت
  ویــــــــــتوهمــــــــــی هــــــــــاء ه ز خــــــــــّط

 

 دو چشـــــمی مـــــی شـــــوی در وقـــــت رؤیـــــت
 

م بريون آیند لفظی در ازاء هستی مطلق باید گفت که درو اعتبار غیبت با اگر خواهند که از مضیق این توهّ
یت از ساحت وحدانیت او دور بود و آن لفظ اسم اللّه است واحد مطلق حضور نباشد و قدم وهم اثنینّ

کرد علی سبیل التوهم در آخر او ِشد و اشارت بدو حقیقت میِکه چون هاء هو که دو چشمی مکتوب می
یافته شود در حکم الحاق البته یک چشمی باشد مشعر بحقیقت مطلقۀ واحده آن زمان هیچ دوگانگی 
نیست و دومنزل نه که یکی را امکان گویی و یکی را وجوب و دو اعتبار نه که یکی از انانیت باشد و 

که از منزل بمنزل بود و فرض راه سلوک او همه آخر شود و دامن قدم از یکی هویت پس سري سالک نیز 
  :چنانچه ناظم قدس سره اشارت میکند. کرد حدوث افشانده آید

ـــــــــــــــــــه ره رو و راه ـــــــــــــــــــد در میان   نمان

 

ـــــه ـــــه اللّ  چـــــو هـــــاء هـــــو شـــــود ملحـــــق ب
 

د که چون سخن بحدی رسانید که هر قیدی که بود در نفس اطالق مضمحل گشت محل سؤال سائل بو
بس کمال و نقصان متعني مقید چه باشد و مآل کمال که بهشت است و مرجع نقصان که دوزخ است 

آید مگر وقتی ِگوید که ازین اطالق نفی کمال و نقصان متعني مقید الزم نمیِبچه متحقق بود جواب می
عزول و روح متأله که مقید بکلی نباشد و پردۀ بشریت او تمام از میان مرتفع بود و قلب مسلوب و عقل م

چنانچه میان او و دیوانه هیچ فرق نکنند و قاضی شریعت حکم بر جنون او کند و اگر . و نفس مستهلک
متعني مقید که تعبري ازو بلفظ من و تو مريود باقیست و در میانست کمال و نقصان هست و احکام مآل 

ان ثابت مآل کمال چیست کمال که بهشت است و مرجع نقصان که دوزخ است بر جای خویش همچن
هستی مطلق مرجع نقصان چیست امکان ممکن مقید درین میانه کیست که درافتاده است که تا هستی 
مطلق رسد که مانند بهشت است یا در قعر پستی امکان فرو رود که مانند دوزخ است آدمی مکلف گرفتار 

برو جاری گردد و بحکم تکلیف تعني من و تو چون برزخی میان دو طرف است تا احکام هر دو طرف 
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برحدود واجبه و حقوق الزمه قرار گريد و اگرنه آدمی مکلف بودی این همه احکام الهی و تکالیف 
و کی دیگری از عهدۀ این عهد بريون آمدی شرعی کماىل اعتداىل را کدام موجود حامل توانستی 

، آدمی "عََهاساً اِلَّا وُسْکَّلِفُ اللّهُ نَفْلَایُ"دیانت آدمیست و خداوند " اَمَانَةََنا الْاِنّا عَرَضْ"صاحب امانت 
اثبات ارکان دین حق و نفی جهات سبیل باطل و تعظیم کعبه و بیت اللّه و تحذیر از دیر و معابد 
بیگانگان گمراه همه بواسطۀ نشاۀ آدمیست، و ربقۀ عبودیت او تا او و عقل او در میانست همه امور 

جنون او همه مرتفع اکنون کسی که بزوال عقل واستهالک بشریت ازتعني خود بنظام است و بموت و 
استخالص نیافته باشد و شرع او را مجنون نخواند اگر ترک احکام واجبه کند بر سبیل انکار وجوب 
کافر بود و اگر ارتکاب امور منهیه کند باعتقاد اباحت ملحد بود و اگر در ترکب واجب و ارتکاب منهی 

وب و اعتقاد اباحت ندارد عاصیست و در همه احوال چون عقل با اوست مکلف است و انکار وج
مريد بهیچ حال از ربقۀ تکلیف بريون ِباعتقاد فعل بد مواخذ و معاقب، و بباید دانست که تا آدمی نمی

د کند که گفته شد و اگر کسی بر خالف این تصور دارِآید اداء این معنی میِنیست و ابیات ناظم که می
  :جای انکارست برو و ابیات اینست، بیت

ـــــان چـــــو دوزخ ـــــت امک ـــــتی بهش ـــــود هس  ب
ـــــیش ـــــرده از ب ـــــن پ ـــــرا ای ـــــزد ت ـــــو برخی  چ
  همــــــه حکــــــم شــــــریعت از مــــــن تُســــــت

 

 مــــــــن تــــــــو در میــــــــان ماننــــــــد بــــــــرزخ
 نمانـــــــد نیـــــــز حکـــــــم مـــــــذهب و کـــــــیش
 کـــــــه آن وابســـــــتۀ جـــــــان و تـــــــن تُســـــــت

 

  :بیت. اوند بی  وافتد که من تست بخوانِدر مصرع اول این بیت قافیه چنان می
  مــــــــنِ تــــــــو چــــــــون نباشــــــــد در میانــــــــه

 

 چـــــه کعبـــــه چــــــه کـــــنش چـــــه دیرخانــــــه
 

باید دانست که این تعني من تو امریست، اعتباری یا حقیقی نزد کشف طایفه موجود حقیقی ِاکنون می
جز یک عني نیست که آن هستی مطلق است بتعني من تو امری زاید اعتباری چون با آن عني واحد 

ی این امر زاید که تعني امکانیست اعتبار مريود مثال آن تواند بود که گویند حرف عني است حقیقی واجب
که نقطه برو زیادت کردند و غني شد و غني در لغت عرب ابر تنگست و عني آفتاب، پس نقطۀ غني پردۀ 

انی من تو عني است هرگاه که این نقطه برخیزد غني باز عني شود، اشارت بانکه چون تعني اعتباری امک
که امریست زاید بر هستی مطلق واجبی چون نقطه بر عني ساقط شود مطلق از پرده بريون آید و مقید 

  :نماند، بیت
  تعــــــــــني نقطــــــــــۀ وهمیســــــــــت بــــــــــرعني

 

 چـــو صـــافی گشـــت غینـــت عـــني شـــد غـــني
 

ع توان که غینت بخوانند بغني معجمه بدو معنی که صافی شدن ابر مراد باشد و از صافی شدن نیز رفِمی
ابر خواهند یا مراد از صافی شدن غني سقوط نقطه باشد تا غني عني شود ودر هر دو معنی اشارت برفع 

توان که عینت بخوانند بعني مهمله و مراد از عني یا دیده باشد یا ِتعني امکانی باشد از هستی مطلق و می
دیدن و ارتسام صورت حرف عني، اگر مراد دیده باشد یعنی چون دیدۀ حقیقت بني از کدورت زاید 

نمود در نظر تحقیق باز عني نماید و اگر مراد حرف ِمجاز خالص و صافی شود عني حقیقت که غني می
عني بود چون نقطۀ زاید ازو سقوط یابد و عني حقیقت از اعتبار زیادتی آن نقطه صافی شود هر آینه غني 

ظم نظم یافته چون تأمل مريود غري از باز عني شود و در جمع جهات فهم ازین عبارت که از براعت نا
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رفع تعني امکانی مراد نیست و توحید وجود واجبی، واللّه اعلم بمراده اکنون سالک این راه چه مسافت 
کند تا بمقام توحید مطلق مريسد ناظم میفرماید که از روی معنی این مسافت معنوی بدو قدم ِقطع می

  :بیت پیوندد،ِنهد بانجام میِمعنوی که سالک می
ــــــــالک ــــــــود راه س ــــــــیش نب ــــــــوه ب  دوخط
  یـــــــــک از هـــــــــاء هویـــــــــت درگذشـــــــــنت

 

ــــــــــک ــــــــــدین مهال  وگرچــــــــــه دارد آن چن
 دوم صـــــــــــحرای هســـــــــــتی در نوشـــــــــــنت

 

بگذشنت از هاء هویت اشارتست بقطع نظر از مغایرتی که میان واجب و ممکن از روی اعتبار هست و 
متکثره وجودی از نظر توحید در نوشنت صحرای هستی اشارتست برفع تعینات ه فی الحقیقه نیست و ب

  :بني موحد، بیت
  دریــــن مشــــهد یکــــی شــــد جمــــع و افــــراد

 

ـــــدر عـــــني اعـــــداد  چـــــو واحـــــد ســـــاری ان
 

آید، ِچون موحد باین منزل رسید و این دو قدم ازو بانجام انجامید و جز یک عني در دیدۀ حقیقتش نمی
شان بمجاز رود واگر ِاثبات مشاهدۀ او در مشهدیست که افراد تعینات عني جمع وجودست اگر اعتبار

نفی وجودشان بحقیقت کنند خود هیچ نیستند، چنانچه واحد نسبت با مراتب عددی که اگر بر سبیل 
مجاز نظر افتد مراتب عددی موجودست و واحد در همه ساری و اگر بر سبیل حقیقت نگاه کنند جز 

بلفظ من که اشارت کند چون  واحد موجود نیست و هیچ سریان محقق نه بس باین دو اعتبار انسان
اشارتش راجع با وجود مطلق است و مطلق اینجا این معنی دارد که نه وحدتش قیدست و نه کثرت اگر 

جهت جمعیتی است از اسما که مانع وحدت ذات نیست یا جهت وحدتی در وجود که مانع  گوید مرا
گوید اشارت ِظ من که او میکثرت صفات نیست دور نباشد با فرض انکه بمذهب ناظم قدس سره بلف

  :کند و ابراز این سر عظیم الماخذ درین بیت کرده است که میفرمایدِبجانب وجود مطلق می
ـــــو آن جمعـــــی کـــــه عـــــني وحـــــدت آمـــــد   ت

 

 تــــــو آن واحــــــد کــــــه عــــــني کثــــــرت آمــــــد
 

ولیکن کیست که این معنی که گفته شد بحقیقت دریابد بی آنکه سفر معنوی کرده باشد و از جزویات و 
  :راد بعني واحد رسیده، بیتاف

  کســــــی ایــــــن راه دانــــــد کــــــو گــــــذر کــــــرد

 

 ز جـــــزوی ســـــوی کلـــــی یـــــک ســـــفر کـــــرد
 

  .چون بحث سفر معنوی در میان آمد مناسبست که سوال از حال مسافر معنوی رود
  :سؤال

  مســــــــافر چــــــــون بــــــــود ره رو کدامســــــــت

 

 کـــــــــرا گـــــــــویم کـــــــــه او مردتمامســـــــــت
 

  :جواب
 دگرگـــــــــــوئی مســـــــــــافر کیســـــــــــت در راه

ـــــــري ـــــــلوکش س ـــــــانس ـــــــفی دان ز امک    کش

 

گـــــاه  کســـــی کـــــو شـــــد ز اصـــــل خـــــویش آ
 ســــــوی واجــــــب بعکــــــس ســــــري نقصــــــان

 

اند و هر دو ِاند و بجای عکس سري نقصان ترک شني و نقصان آوردهِدر بعضی نسخها سري کیفی نوشته
عبارت اداء معنی صحیح میکند اما عبارت اول در سري اىل اللّه سالک را ناچار از مراتب امکانی بسوی 

افتد و در اول کتاب تقریر رفت که نظر و استدالل عقل درین سري مستلزم حريت ِتبۀ واجبی سري میمر
پس متعني شد که بکشف مراتب حقیقت بواسطۀ نور شهود برسد و سريش کشفی بود . مذموم است
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ین بعکس سري نقصان که سري عقلیست و اما عبارت دیگر سري کیفی در مقابل سري اَینی مذکور بود که ا
بمکانی مريود تا مقولۀ این متصور شود بلکه نفس سالک از کیفیت ) مکانی؟(مسافر نه از امکانی 

پس سريش کیفی است تا . یابدِجهالت بکیفیت معرفت و از کیفیت حجاب بکیفیت کشف انتقال می
تصور توان کرد که بیک ساعت که بمقصودی که نرسیده بود برسد و بیش ازان ساعت ناقص بوده و 
درین ساعت کامل شد و ترک شني و نقصانش حاصل آمد اما اگرچه این معنی متصورست، هیهات 

ات هیهات که کدام نشاه را توفیق رفیق شود و این سعادت قرین حال گردد با انکه چهل پنجاه سال معدّ 
 اللّه است و شوق و نیاز حاصل کرده باشد و اگر درین سري که سري اىل و طلب و جدّ این امر بسعی و کدَّ

آید آیا تا کی برسد و آن زمان نه مسافر باشد بلکه ِبهر عبارت که مقرر شود توقفی و وقفۀ او را بیش می
ایستد و اال ِدر منازل و مراحل صاحب اقامت است که از شان مسافر آنست که بقدر حاجت باز می

  :پیوسته در سري است، میفرماید
ـــــــــود کـــــــــو بگـــــــــذرد زود  مســـــــــافر آن ب

ـــــــــــــري ـــــــــــــس س ـــــــــــــازل بعک   اول در من

 

ــــافی شــــود چــــون آتــــش از دود  ز خــــود ص
ــــــــــــل ــــــــــــان کام ــــــــــــاگردد او انس  رود ت

 

سري اول آدمی سري مراتب طبیعی است از علم حق تعاىل بفعل حق تعاىل تا آن زمان که پایۀ وجود 
شود بحسب طبیعت و این سري که سري اىل اللّه است بعکس باید که از مراتب طبیعت ِانسانی تمام می

و بواسطۀ شریعت و وسیلۀ طریقت خود را باستانۀ حقیقت رساند ودر ایجاد انسان ناظم قدس  بازگردد
گاه توان شد رِّکند تا منزل طبیعتش مقرر شود و از حال سِِسره قاعدۀ یاد می   .حقیقتش آ

  :قاعده
 بــــدان اول کــــه تــــا چــــون گشــــت موجــــود
  در اطــــــــــوار جمــــــــــادی بــــــــــود پیــــــــــدا

 

ـــــــود  کـــــــزو انســـــــان کامـــــــل گشـــــــت مول
ــــــــس از  ــــــــاپ  روح اضــــــــافی گشــــــــت دان

 

ه و دیگر مضغه و پس جنني، قمه باشد تا حالت نطفه و انکه علقاطوار جمادی فرض کن که از اجزای ل
 سُاللَةٍ ِمنْ  سانَ مِنْاِنْنَا الْخَلَقْ وَلَقَدْ: "برتتیبی که باری تعاىل در کتاب عزیز خویش میفرماید عز من قایل

َغَة عَِظامًا نَا الُمضْغَةً َفخَلَقْعَلَقَةَ مُضْ نَا الَْفةَ عَلَقَةٍ فَخَلَقْنَا النَّطْفِی َقرارٍ مَکِّني ُثمَّ خَلَقْفَةً نَاهُ نُطْنٍ ثُمَّ َجعَلْطِیْ
، و چون این مراتب تمام شد زمان افاضۀ روح اضافی است از حضرت وهاب "ماًعِظَامَ لَحْنَا الْ فَکَسَوْ

باین آیت در استدالل احتیاج ". خَالِقنيَسَنُ الْ قًا اخَرَ فَتََبارَکَ اللّهُ اَحْ خَلْنُه شَاْثُمَّ اَنْ"تعاىل، چنانچه فرمود، 
فَةٍ ُثمَّ ُنطْ تُرابٌ ثُمَّ مِنْ مِنْ نَاکُمْثِ َفاِنَّا خَلَقْبَعْبٍ مِنَ الْرَیْ فِیْ تُمُْکنْ نیفتاد اول مستدل شد، یا اَیُّهَا النَّاسُ اِنْ

ومقصود از روح اضافی روح انسانی است و ".رِ ُمخَلَّقَةٍ لِنُبَیِّنَ لَکُمْغَةٍ ُمخَلَّقَةٍ وَغَیْمُضْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مِنْ
نسبت او باضافه ازان جهت است که حق تعاىل در جائی اضافۀ او بضمري متکلم از جانب خود فرمود، 

، چون "رِ رَبِّیاَمْ  مِنْ الرُّوحْ قُلْ"و ، و درجائی اضافۀ او بامر خود کرد "رُوحی هِ مِنْتُ فِیَْونَفَخْ: "حیث قال
یابد چنانچه گفت، ِمحمول قبول روح کرد و زمان حمل بسر آمد بقدرت باری سبحانه و تعاىل وضع می

  :بیت
  پــــــس انکــــــه جنبشــــــی کــــــرد او ز قــــــدرت

 

ـــــق صـــــاحب ارادت ـــــد ز ح ـــــس از وی ش  پ
 

د و ادراکش هر لحظه متوجه بزادوشري بگرفت و میل بپستان مادر کرد تا حواسش همه در عمل آمدن



٦٦ 

  :امری شد چنانچه ناظم فرمود، بیت
ـــــــالم ـــــــاس ع ـــــــاز احس ـــــــرد ب ـــــــی ک   بطفل

 

ــــــــالم ــــــــواس ع ــــــــد وس ــــــــل ش  درو بالفع
 

از اخذ و منع و میل انکه بگریه بستاند و بخنده باز دهد و بی موجب رغبت کند و با وجود موجب 
باشد و آن زمان که مرکب شد ِرکیب مینفرت نماید وا ول ادراک اشیا در طفولیت او را مفرد مفرد بی ت

باید و وحشت از که ِبود و نمیدانست که انس چیست و با که میِچنانچه مثل انس و وحشت که او را می
باید، پس سرایت کرد این حال در انکه همه مدارک مفردۀ او ِدانست که انس با که و وحشت از که می

ی و نوعی ادراکش بآن جنس و نوع رسید غایت اضافت پذیرفت و ترکیب یافت و از افراد هر جنس
مافی الباب انکه تعبري ازان نتوانست کرد باصطالحی از اصطالحات بعد ازین حال دوستی و دشمنی و 
خشم و میل و ارادت جلب منافع و دفع مضار و مباشرت امور و تملک و تصرف اشیا درو روی بظهور 

د این اشتغال و معاش او را تمام فرو گرفت و انکاه یا متنبۀ آورد و غفلت از حال مبداء و معاد، و با وجو
به یا بصفت غفلت یا بجوانی بمرد یا به پريی رسید و غایت شد یا همچنان غافل بماند و بصفت تنّ

یا "پريی، چنانچه از تقلب این احوال در نشاۀ انسان حضرت خداوند جهان یاد میفرماید، قوله تعاىل 
َد بَعْ"، اىل قوله "فَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍنُطْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ مِنْ ناُکمْنَّا خَلَقْثِ فَاِعْبٍ منَ البَفی رَیْ  تُمْکُنْ نْ اَیُّهَا النَّاسُ اِ

، و آنچه بعد از حال طفولیت از انسان صادرست تا منتهی افعال مزدحمۀ او رحمه اللّه در "ئاًمٍ شَیْعِلْ
  :سلک این عبارت کشیده، میفرماید

 و جزویـــــــات شـــــــد بـــــــر وی مرتـــــــبچـــــــ
 غضـــــب گشـــــت انـــــدرو پیـــــدا و شــــــهوت
 بــــــــه فعــــــــل آمــــــــد صــــــــفتهای ذمیمــــــــه
  تنـــــــزل را بـــــــود ایـــــــن نقطـــــــه اســـــــفل

 

 بکلیــــــــــــــات ره بــــــــــــــرد از مرکــــــــــــــب
 کــز ایشــان خاســت بخــل و حــرص و نخـــوت
ـــــــــه ـــــــــو و بهیم ـــــــــد از دد و دی ـــــــــرت ش  ب
 کــــــه شــــــد بــــــا نقطــــــۀ وحــــــدت مقابــــــل

 

آینه آن ظهور در طور آثار اسما و صفات چون در این طایفه ظهور از وجود مطلق را تنزل خوانند و هر 
صور افعال انسانی بغایت کثرت رسد آن غایت در مقابل بدایت از وحدت واقع گردد و طرفی اعلی شود 

ناظم  ،"فَلَ سَافِلنيَنَاُه اَسِْویمٍ، ُثمَّ رَدَدْسَنِ تَقْاَحْ سانَ ِفیْاِنْنَا الْخَلَقْ لَقَدْ"و طرفی اسفل، قال اللّه َتعاىل 
  :میفرماید، بیت

ـــــــرت بـــــــی نهایـــــــت  شـــــــد از افعـــــــال کث
ــــــــــد انــــــــــدرین دام   اگــــــــــر گــــــــــردد مقی

 

ــــــن رو بــــــا بــــــدایت  مقابــــــل گشــــــت ازی
 بگمراهـــــــــی بـــــــــود کمـــــــــرت ز انعـــــــــام

 

  :، بیت"َاضَلُّ ُهمْ عَامِ بَلْاَنْاُولئِکَ کَالْ "قال اللّه تعاىل، 
ـــــــان ـــــــالم ج ـــــــد از ع ـــــــوری رس ـــــــر ن   وگ

 

 ز فــــــیض جذبــــــه یــــــا از عکــــــس برهــــــان
 

که عبارتست از کشش بی اختیار از جانب حق تعاىل نوری دارد که در باطن اصحاب طلب منبسط جذبه 
گردد و برهان عقلی نیز که حجت عقلست بر ذات و صفات اسما و افعال باری تعاىل روشنائی در ِمی

لم کند و بواسطۀ هر کدام که دست داده دل انسانرا انسی با عاِدیدۀ بصريت ارباب استدالل پیدا می
آید و ازین طرف اسفل و ِشود و با الطاف خداوندی در راز و نیاز میِمعنی و درگاه موىل پدید می

آرد، ِکند و روی باز عالم وحدت که از آنجا تنزل یافته بود میِنهایت کثرت که گرفتار آنست دل برمی



٦۷ 

  :چنانچه فرمود
ــــــردد ــــــراز گ ــــــق هم ــــــور ح ــــــا ن ــــــش ب  دل
  ز جذبــــــــــه یــــــــــا ز برهــــــــــان حقیقــــــــــی

 

 ی کـــــــه آمـــــــد بـــــــاز گـــــــرددوزان راهـــــــ
 رهــــــــی یابــــــــد بــــــــه ایمــــــــان حقیقــــــــی

 

شود یا بدلیلی یقینی که بهیچ شبهه متغري نشود و منقوض ِتصدیق حقیقی یا بجذبه و کشف حاصل می
نگردد و نتیجۀ آن تصدیق این باشد که انسان از عالم غفلت بسوی عالم تنبه و یقظت میل کند و از 

د و در این حال ناچار او را اول رجوع از افعال قبیحه وحشت کثرت بگریزد و بازجانب وحدت آویز
باید برد بصفت عود و استغفار، چنانچه ناظم رحمه اللّه ِباید کرد پناهش بدرگاه خداوند کار میِمی
  :فرمایدِمی

ــــــت از ســــــجني فجــــــار ــــــک رجع ــــــد ی   کن

 

ـــــــــــــوی علیـــــــــــــني ابـــــــــــــرار  رخ آرد س
 

کَلَّا ِانَّ "ستان کمال روح، قال اللّه تعاىل، برار بُیني اخواهد و بعلِّار زندان نقصان طبیعت میني فجّ بسجّ
، اینست اشارت الهی "مُکَّذِبنيَ مَئذٍ لِلْلٌ یَوْمٌ وَیْقُوْریکَ مَا سِجٌني، کِتابٌ مَرْکِتَابَ الُفجَّارِ لَفی سِجني َوَمآ اَدْ

کَلَّا اِنَّ "للّه تَعاىل، بسوی حال اهل مناهی و اما عبارتی که در شان قرارکار مطعیان فرموده اینست، قال ا
  :بیت". نَمُقَرَّبُوْهَدُهُ الْ قُومٌ یَشْنَ، کِتابٌ مَرْ ریکَ ماعِلیُّوْرارِ لَفِی عِلینيَ، وََما اَدْاَبْکِتَابَ الْ

  ن دمد  درآردبتـــــــــو بـــــــــه متصـــــــــف گـــــــــ

 

ـــــــــــــــــطفی ز اوالد آدم ـــــــــــــــــود دراص  ش
 

کامل است مگر آن زمان که  شود بسوی آدم که انسانِتمام نمی آدمست نسبت شخص بانکه از ذریة
کماالت انسانی پريایۀ ذات او گردد و از صفات دنیه رجوع کند و آن رجوع را ضمایم دیگر ملحق 
گرداند تا اصل توبه حاصل شود و بواسطۀ توبه از روی والدت معنوی و صفوت حقیقی منتسب بآدم 

ی رضای حق تعاىل بطاعت و صفی شود و فرزند رشید او آید و ارکان توبه رجوعست از معصیت بسو
پشیمانی از کردار ماسبق و عزم جزم بر ترک منهی و قبیح که دیگر باز سر آن نرود و چون این مذکورات 

تَبَاهُ رَبُّه ثُمَّ َاجْ"ر، بحصول پیوست صاحب آن برگزیده شده است از میان جماعتی که این حال ندارند بسّ
شود و ِتبه که از ذمایم و تبعات خالص یافت پایۀ ترقی او بلند می، و پس ازین مر"هِ َوهَدیفَتَابَ عَلَیْ

یاید از حضیض خاک مذلت گوئی بذروۀ ِنشان آنست می، "نَاهُ مَکَاناً عِلیانسبتی از طور ادریسی که، وَرَفَعْ
  :فلک عزت مريسد، چنانچه ناظم قدس سره اشارت کرد، بیت

ـــــــــاک ـــــــــود پ ـــــــــده ش ـــــــــال نکوهی   ز افع

 

 بــــــر افــــــالکچــــــو ادریــــــس نبــــــی آیــــــد 
 

دیگر نفس خود را بر قدس و طهارت ثابت داشته دایم او را در خالو و مأل عالم قلب و قالب دعوت 
نماید و قوای روحانی و جسمانی را با او بمتابعت امر ربانی ِبکسب کماالت و اقتناء فضائل می

تُهُم جِهَاراً ثُمَّ ثُمَّ اِنّی دَعَوْ"ین سیاق تمام کرد که، رمیخواند بمقتضی معاملۀ که نوح علیه السالم با قوم د
  :"راراًاِسْ  تُ لَُهمْرَرْوََاسْ تُ لَُهمْلَنْاِنی َاعْ

ـــــــد نجـــــــاتی ـــــــد از صـــــــفات ب   چـــــــو یاب

 

ـــــاتی ـــــوح ازان صـــــاحب ثب ـــــون ن ـــــود چ  ش
 

و در انکه این حال به پایان رساند باید که استعانت از حضرت پروردگار جوید و اال البته طاقت بشری 
کند فرو ماند پس بر قاعدۀ تحنف ابراهیمی او را حول و قوت خود در میان ِراه سري که مینماند و در 

نباید دید و توکل کل بایدگزید و همه دیده بر جانب امداد حضرت الهی باید گماشت، چنانچه از روش 



٦۸ 

نِ وَالَِّذی ِفیْتُ فَهُوَ یَشْضْا َمرِ ن وَ اِذَقِیْوَیَسْ  نِیِْعمُ�ْهَُو یُطْ وَالَّذِیْ"پدر ملت در فرقان قدیم مذکور گشت که، 
  :بیت."ىَٔتِی یَومَ الدِّینخَطِیْ فِرَلِیْ یَغْ مَعُ َانْنِ والَّذی اَطْ ِییْتُنی ثُمَّ یُحْیُمِیْ

  نمانـــــــــد قـــــــــدرت جـــــــــزویش در کـــــــــل

 

ـــــــل آســـــــا شـــــــود صـــــــاحب توکـــــــل  خلی
 

قصد اقصی کند که بعد ازین توکل و ارادت صادقه در راه حق تعاىل چنان گرم شود و بتعجیل قصد م
شود و غایت این عزم ِال مطلق که بر رفقاء سبیل سلوک سابق میطور مشاهدۀ تجلی فعلی است از فّع

در رود چنانچه حضرت خداوندگار از  وار رضای حق شناسد که باب اعظم است تا از در آن امنیت کلیم
کَ َربِّ ُت اَِلیَْوعَجِلْ ُاوآلءِ عَلی اَثَِریْ مْجَلَکَ عَن قومِکَ یا مُوسی قَال هُ وََمآ اَعْ "حال او خرب داد که، 

  ."ضیلِتَرْ
  ارادت بــــــا رضــــــای حــــــق شــــــود ضــــــم

 

 رود چــــــون موســــــی انــــــدر بــــــاب اعظــــــم
 

و چون این حال او را متحقق شود بداند که لطیفۀ رضا در آنست که او درین مشهد از دانش خود تربی 
احدیة که اول از علم خود فانی شود و جوید و این معنی مقدمۀ فناء نفس سالک است در حضرت 

لَمُ َما تَعْ"بقوله تعاىل، . دیگر از نفس خود چنانچه باری تعاىل درین معنی اخبار از حال روح اللّه فرمود
و این صورت ازو مطابق قول مالیکه آسمان " تَ عَلَّامُ الغُیُّوبِ،سِکَ اِنَّکَ َانْلَمُ مَا فِی َنفْسی وَلَآ اَعْنَفْ فِیْ
، الجرم باین مناسبت مسیح "عَلیمُ الحَکِیمُتَ الْ ا اِنََّک اَنْتَنمْ�ْمَ لَنَا اِلّا مَا عَلَ�َحَانَکَ العِلْسُبْ"د که گفتند، ش

زمینی آسمانی گشت و سالک نیز چون باین مقام رسید فیض آسمان قدس بدو پیوست و از راه والیت 
و باین واسطه نسبت با آسمانیان و جواهر فریشتگان نه از روی نبوت بر اثر قدم عیسی علیه السالم رفت 

  :بیت. چنانچه فرمود. پیدا کرد
  ز علــــــــــم خویشــــــــــنت یابــــــــــد رهــــــــــائی

 

ـــــــی کـــــــرد و ســـــــمائی  چـــــــو عیســـــــی نب
 

و این زمان که فناء علمی برو تمام شد بفناء عینی ترقی افتد و در مشاهدۀ توحید نفس خود و اعیان 
بمتابعت حضرت مصطفوی علیه الصلوة و السالم حاصل  بیند و این قدم سالک راِکاینات هالک می

تواند بود چه این قضیه در روز فناء سالک از اثرشب معراج احمدیست که اگر آن معراج پیغمرب را 
نبودی این حال در امت صورت نبستی ودر معرض این فناست که حضرت احدیت جلت کلمته نشاۀ 

هَهُ َلُه کُلَّ شَیئٍ هاِلکٌ اِلَّا وَجْ. اللّهِ اِلهاً اَخرَ آل اِلهَ ِالَّا هُوَ عُ مَعَوَالتَدْ " سازد کهِاحمدی را مخاطب می
  :بیت. ، و درین متابعت که گفته شد اشارت ناظم بدین عبارت واقع است"نََجعُوْهِ ُترْمُ وَاِلَیْ الحُکْ 

ـــــــــاراج ـــــــــاره هســـــــــتی را بت   دهـــــــــد یکب

 

ـــــــــراج ـــــــــد بمع ـــــــــی احم ـــــــــد در پ  درآی
 

مقام استهالک باین حال رسید که ماسوی اللّه در نظر توحید او هالک یافت و مرد سالک وىل که در 
، دایرۀ کمال والیت از نقطۀ بدایت تا نهایت وصول بهم آورده است و "تَهیوَاَنَّ اِىل رَبِّکَ المُنْ"بمقتضی 

 از اول تا آخر جز هستی حق و واجب مطلق مشاهده نکرده و نه ملک مقرب و نه نبی مرسل درین سري
. اند و در نهایت توحید آن واسطه نیز برخاسته تا ناظم میفرمایدِمؤثر حقیقی شناخته بلکه واسطه بوده

  :بیت
  رســـــــد چـــــــون نقطـــــــۀ آخـــــــر بـــــــه اول

 

ـــــه مرســـــل ـــــک گنجـــــد ن ـــــه مل  در آنجـــــا ن
 

چون کالم درین مقام باین انجام رسانید که سالک بمتابعت قدم احمدی رتبت استهالک در توحید 
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  .ابد از برای مزید تفهیم به تمثیلی این معنی بغایت وضوح و نهایت بیان مريساندیِحضرت احدی می
  :تمثیل

ـــــــاه ـــــــد وىل م ـــــــاب آم ـــــــی چـــــــون آفت   نب

 

ـــــــه ـــــــع اللّ ـــــــدر ىل م ـــــــردد ان ـــــــل گ  مقاب
 

است که در أت جرم ماه بنور او نه اصلیست بلکه بتبعیت خورشید نور ازو منعکس یعنی چنانچه اض
کند فیض والیت در وىل ِز مبداء هالىل تا منتهای بدری کسب نور میحالت مقابله با او بحسب تقابل ا

باصالت حاصل نیست بلکه به تعبیت از مدرج متابعت نبی ووراثت ازو و مانند انکه در مقابله ماه برابر 
ىل مع "حاىل که مضافست بمضمون حدیث ) ّریاسِ(کند نشاۀ وىل در سري ِافتد و کسب نور میِآفتاب می
یابد و روح وىل برابر روح نبی ِ، تقابل با نشأه نبی می"یسعنی فیه ملک مقرب وال نبی مرسلاللّه وقت ال

گردد پس چنانچه عند التحقیق نور ماه نه نور ِافتد و انوار اسرار توحید از نبی بر وىل فایض میِمی
ض بنی اوست بلکه نور آفتابست که درو منعکس است، عند التدقیق فیض وىل نه فیض اوست بلکه فی

است که بواسطۀ قدم متابعت و وراثت اضافت بوىل یافته و این معنی از اعتقاد ناظم که از صوفیانست 
گویند که کرامت وىل الحق بمعجزۀ نبی است و از تتمۀ آنست و چون ِموافق مسئله متکلمانست که می

ایل گوید که بیش از ازین تقریرات مذکوره متعني شد که فیض والیت از مقر نبوتست جای سوالست که س
تعلق نور والیت از نبی بوىل آن نور چه مثابت داشت و در نبی پوشیده بود یا پیدا و فی الواقع محل این 

  :تفحص هست چرا که در زمان نبوت نام والیت در میان نبود، جواب تفحص مقدر میفرماید که، بیت
ـــــــت ـــــــویش صافیس ـــــــال خ ـــــــوت در کم   نب

 

ــــــت ــــــه مخفیس ــــــدا ن ــــــدرو پی ــــــت ان  والی
 

شود بظهور نبوت ظاهر ِیعنی صفت نبوت خود بمنزلۀ آئینۀ نور والیت است و سر والیت چون ظاهر می
تواند بود در حال ِگردد چنانچه صورت بوجود آئینه و چنانچه در حالت مشاهده آینه بی صورت نمیِمی

ت شده، پس آنچه والیت بوده که در ظهور نامش نور نبو ّرظهور نبوت آن ظهور بی والیت نباشد بلکه سِ
ر تعلق به نبی دارد ر والیتست که بحد ظهور رسیده است و باصالت این ّسدر نبی ظاهرست سِّ

نبوت ازو تحدی می رسد و وىل را در ظهور والیت ازو دعوی  امر ازانجاست که نبی را در ظهور
  :نمريسد بلکه

ــــــــــــد ــــــــــــیده بای ــــــــــــت در وىل پوش   والی

 

ــــــــــد ــــــــــدا نمای ــــــــــی پی ــــــــــدر نب  وىل ان
 

یش ولیست که بمرياث علم و تقوی و ترک صورت و اختیار معنی باو رسیده نبی پ ّرنکه سِو حاصل ا
انکه اگر طالبی طاب آن سر کند با وی در میان آرد وبی انکه طلب از طالب معلوم کند است مرخص در 

را  آن نشود بر خالف نبی که از شان او آنست که دعوت کند و طالب و غري طالب ازمار قاصدًا در بند
ر داللت کند و اگرچه خالیق بی رغبت باشد و گریزان از آن تا بحدی که مبالغه کند و بسوی آن نو

بقدرت و استیال ایشانرا به پريامون سرادق آن نور کشد و اگر ولیی در طور هدایت و داللت نیز این 
ت اکنون وىل بچه مبالغۀ نماید بنیابت نبی باشد و باسم امضاء امر شریعت نه بنام سلوک راه طریق

یابد، ِیابد بواسطۀ متابعت است که این منزلت میِاستحقاق باین پایه مريسد که والیت بمرياث از نبی می
  :بیت

ــــــــد ــــــــدم آم ــــــــون هم ــــــــريوی چ   وىل از پ

 

ـــــــــد ـــــــــت محـــــــــرم آم ـــــــــی را در والی  نب
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بنده را و متوىل شدن حق امر او را که حفظش فرماید از والیت خود چیست محبت حق تعاىل است 
وانع انس و مددش نماید در موجبات قرب او و تصرف دادن حق تعاىل بنده راست در موارد امر ملک م

و ملکوت، پس از انک بنده در محبت حضرت او ترک ماسوی گفته باشد و بقدم متابعت نبوت راه رفته 
 قُل اِنْ "قایل فرماید، عز من ِو مؤید آنچه تقریر مريود آیت کریمۀ قرآن مجید و فرقان حمید است که می

  :کند که میفرمایدِو ناظم نیز قدس سره اشارت بهمني معنی می" کُمُ اللّهُبِبْنِی ُیحْتُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُوْ تُمْکُنْ
ــــــــــــد او راهزان کُ ــــــــــــون یاب ــــــــــــتم تحب   ن

 

ــــــــــــــه ــــــــــــــبکم اللّ ــــــــــــــۀ یحب  بخلوتخان
 

را " کُُم اللّهُبِبْیُحْ"ی مبداء راه سلوک و مؤدی را از برا" تُحِبُّونَ اللّهَ تُمْکُنْ اِنْ"استعاره کرده است مضمون 
از جهت منتهی او که منزل آخر است و آنرا بطریق تخیل خلوتخانه خوانده و چون سالک باین سرمنزل 

  :رسید میفرماید، بیت
ــــــــوب گــــــــردد ــــــــوت ســــــــرا محب   دران خل

 

 بحــــــــق یکبــــــــارگی مجــــــــذوب گــــــــردد
 

ق است که حضرت مصطفی است صلی الّله محبوبیت او حضرت حق را به نتیجۀ پريوی محبوب مطل
علیه و سلم، و اما تمامی جذبه از برای آنکه چون محبوب حق است حق تعاىل دل او را بسوی انس 

گذارد که باز سوی ماسوی رجوع کند و در استهالک این جذبه که وسایط از ِکشد و نمیِخویش می
بیمن متابعت نبی اللّه بجائی رسانیده که جز  میان برخاسته است و حالت حال، ىل مع اللّه عبداللّه را

افتد بندۀ سالک مجذوب ِوجود واحد احد هیچ تعینی دیگر خواه ملکی و خواه انسانی مالحظه نمی
تابعی است امر الهی و نبوی را از روی معنی و یقني نه از راه صورت و تقلید و عابدیست حضرت موىل 

  :دت، چنانچه ناظم اشارت کردرا بسر و جان عبادت نه باسم و رسم و عا
  بــــــــــــود تــــــــــــابع وىل از روی معنــــــــــــی

 

 بـــــــــود عابـــــــــد وىل در کـــــــــوی معنـــــــــی
 

آید و چنانچه در مبادی ِپس از حال استهالک در توحید از دو حال خاىل نیست ازان حالت باز می
شن میکند و از اثر جذبه و وصول بوساطت اعمال ونمود رِسلوک بمراسم طاعات و ریاضات اقدام می

گريد و شیخ الوقت میشود و خلیفه ِمرید می وکند ِعت و معامالت طریقت تصرف در خلق میشری
منصوب خداوند تعاىل و نائب مقبول حضرت مصطفی که بندگان حق را براهی که خود رفته بمنزىل که 

و ت مرید وفا نماید و قابلیت او اقتضا کند و یا برحال استهالک خود رسیده رساند تا بسرحدی که قوّ
افتد و این خوش ِشود که هرگز باز بساحل صورت نمیِماند چنان غرق بحر معنی میِاستغراق باز می

حالیست وىل نه غایت کمالست که نهایت این امر رجوع بعالم ارشادست بحکم و فرمان حضرت الهیت 
در صدر ر س بخلعت خالفت مصدّّبج باشد بتاج کرامت ملو مهر و نشان جناب نبوت در حالتی که متوّ

عزت صاحب قلم علم و تیغ قدرت متصرف از طرز معنی در طور صورت، چنانچه ناظم قدس سره 
  :اشارت فرمود که

ـــــــــام ـــــــــارش باتم ـــــــــد ک ـــــــــه رس   وىل انک

 

ــــــــام ــــــــاز انج ــــــــردد ب ــــــــاز گ ــــــــه باآغ  ک
 

داشت سلطان وقت خویش بود با آن ایست اما قیدی عجبست بیش ازین که حال استغراق ِبلند پایه
بی نشانی و اکنون مشغول گرفتار با وجود خالفت و سلطانی ناظم در جواب سؤال  خمول و بی نامی و

کند که از درجۀ آزادی و اطالق ِدوم از سایل که پرسیده بود که مرد تمام کدامست تعیني این کامل می
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از اند و بحکم خلیفه ساخته و از انجام حال بازش بآغِمعنی او را باز مرتبۀ گرفتاری و قید صورت آورده
  :بیت. چنانچه ناظم اشارت فرمود. اند و بعد از تجرد و فنا لباس تعلق و بقا درو پوشانیدهِکار انداخته

ـــــــرد تمامســـــــت کـــــــز تمـــــــامی  کســـــــی م
ــــــد او مســــــافت ــــــس انکــــــاهی کــــــه بربی  پ
  بقـــــــائی یابـــــــد او بعـــــــد از فنـــــــا بـــــــاز

 

ـــــــی ـــــــا خـــــــواجگی کـــــــار غالم ـــــــد ب  کن
 نهـــــد حـــــق بـــــر ســـــرش تـــــاج خالفـــــت
 زرود ز انجـــــــــام ره دیگـــــــــر بـــــــــه آغـــــــــا

 

ت خود در مرتبۀ امکان افعال و از اسقاط اضافات امور فنا عبارتست از تربی سالک سایر از حول و قوّ
بخود در درجۀ تحقق صفات و از ذهول و غیبوبت از هستی مقید خود در مشهد شهود ذات و بقا 

ق الهی در ت حق در اشیا در مرتبۀ اوىل و از تخلق باخالعبارتست از تصرف انسان کامل بحول و قوّ
منزل ثانی و از تحقق باحاطۀ ذاتی در مقصد اقصی و دایم این کامل باقی در مرتبۀ افعال متزی به زی 
شریعت است و در عالم صفات و اسما مرتسم برسم طریقت و در سرحد تجلی ذات متمکن بتمکني 

آرد بعبارت ِازان بر زبان می یّرحقیقت اما در اطوار ثالثه اسرار عجیبه از باطن او سر بر میزند که اگر ِس
و  ؛ مؤدی" لیس فی جبتی"و کلمۀ " انا اسمع"و " انااقول"معرب است یا بلفظ " سبحانی"و " انا الحق"

شود که آثار آن همه ِعلماء شریعت نظر بظاهر امر آنها را کفر خوانند همچنني انوار غریبه برو منکشف می
انا احوج الخلق اىل اللّه تعاىل و لست فی خلقه "نانچه اشارات بندگانه و کلمات نیازمندانه است، چ

و این مسموعات را ایمۀ دین از امارات ایمان شمرند پس پیوسته وىل کامل با وجود " بمنزلة بعوضة
اسرار و انواری که ازان نموداری تقریر رفت میان دو حال باشد که باظهار یکی ارباب ظاهر او را به کفر 

دیگری او را بایمان منسوب دارند تا در حالت سکر متوقع باشد ازو کلماتی که در نسبت کنند و باظهار 
معرض انکار بود و در حالت صحو کلماتی که در معرض اعتقاد شود و فی الجمله اگر تلوین برو 
غالبست موجبات انکار ازو صادر است و اگر تمکني برو مستوىل است موجبات اقرار ازو ظاهر و خواه 

واه متمکن هرگز این کامل بدخلق و فاسق نباشد و همواره با همه بندگان حق باخالق حمیده متلون و خ
شناسد که در چه مرتبه است چرا که ِو صفات مرضیه مداری و معامل است، و العجب که کس او را نمی

ح و این جمله که گفته شد بقصد شر" اولیائی تحت قبابی الیعرفهم سوائی"در قدسیات آمده است که 
  :این ابیات مکتوبست که ناظم میفرماید در صفت کامل چون بارشاد بازگشت

ــــــــازد ــــــــویش س ــــــــعار خ ــــــــریعت را ش  ش
ــــــــــام ذات او دان ــــــــــود مق ــــــــــت خ  حقیق
ــــــده گشــــــته موصــــــوف ــــــه اخــــــالق حمی  ب

  از همـــــــــــه دور وهمـــــــــــه بـــــــــــا او وىل ا

 

 ثـــــــــار خـــــــــویش ســـــــــازددطریقـــــــــت را 
 بــــــــود دائــــــــم میــــــــان کفــــــــر و ایمــــــــان
 بعلـــــم و زهـــــد و تقـــــوی بـــــوده معــــــروف

 ر قبهــــــــــــای ســــــــــــر مســــــــــــتوربزیــــــــــــ
 

گردد ِاز مضامني ابیات گذشته مستفاد گشت که سالک در نهایت حال یا بوصف جذبه و اسرتاق ثابت می
اکنون در حالت سلوک از دو امر خاىل نیست یا سلوکش . شودِیابد و بارشاد مشغول میِیا رجوع می
بزرگان  . شودِر برو تمام نمیآید و بمقصد نمريسد یا کار بانجام مريساند موجب انکه امِبخلل می

یابد ِاند قصور در متابعت شریعت است و اال اگر تقصريی درین متابعت ندارد البته نشاه او کمال میِگفته
و بر تقدیر انکه کمال یافت همچنني از دو امر خاىل نیست یا بعد از کمال دران مقدار زندگانی که یافت 



۷۲ 

رشاد بود اگر منقطع االرشاد بود بعد از مفارقت روح از بدن کرد یا منقطع از اِمرشد بود و ارشاد می
کنند و اگر بعد از حصول کمال دران مدت که عمر یافت متصف بارشاد بود پس ِظهوری باو نسبت نمی

  :دارند و برین سیاق که مذکور شد ناظم این تمثیل میفرمایدِاز تالشی بدن ظهوری دیگر او را ثابت می
  :تمثیل

 اســـــــر مغـــــــز بـــــــادامو سر دردتبـــــــه گـــــــ
ـــــت ـــــاه نیکوس ـــــه شـــــد انک  وىل چـــــون پخت
ــــــت ــــــد حقیق ــــــز آم ــــــریعت پوســــــت مغ   ش

 

 گــــــرش از پوســــــت بخراشــــــی گــــــه خــــــام
ــــــت ــــــی پوس ــــــرآری برکن ــــــزش ب ــــــر مغ  اگ
ـــــــــن و آن باشـــــــــد طریقـــــــــت ـــــــــان ای  می

 

حقیقت که  وه است بمنزلت پوست بادام گرفت نیه و اوامر و نواهی ملیّشریعت که عبارت از تکالیف دیّ
رود کشفاو شهوداً او را بمثابت مغز بادام نهاد و طریقت که امریست ِۀ مراتب وجودی میتعبري ازو باحاط

بهم آمده از دقایق شریعت و مآثر حقیقت در درجۀ آن پردۀ تنگ تصویر کرد که در میان پوست بادام و 
بستان کنند اول که سالک را مالک ِکنند آن حجاب ازو دور میِبادام حایل است و چون بادام اسفید می

کند که وارد شده بانکه ادراک ناکرده و ناپخته ِسازند اگر تصرف در حال حقیقت میِدل خویش می
کشد آن حقیقت بمثابت مغزیست خام نابسته و جرمی رطب بی مزه که بهره بر ِپوست شریعت ازو برمی

. زو افتادو نصیب ا که سالک در حقیقت پیدا کرد و بی حظّ شود و تباهی است تمام ِآن مرتتب نمی
  :بیت. چنانچه ناظم فرمود

ـــــل در راه ســـــالک نقـــــص مغـــــز اســـــت   خل

 

ــز اســت ــی پوســت نغ ــد ب ــته ش ــزش بس ــو مغ  چ
 

اکنون که حال حقیقت در حجاب شریعت بر سالک تمام شد چون مغز بادام که در پوست پخته گشت یا 
ی یا جذبۀ در سالک که صاحب آن حالست مغز آن حال را از پوست شریعت بريون آورد و بموت طبیع

چنانچه آن حال حقیقت در پوست شریعت از دست او چون . صورت جنون منقطع التکلیف گشت
ست بزمني قابلیت کسی دیگر نیفتاد که آفتاب عنایت الهی و اعتدال هوای رحمت ربانی آنرا ربادامی د

درین  پرورش دهد و بصورت درختی دیگر در نشو احوال حقیقت برآید، پس فیض حقیقت آن سالک
عالم منقطع شد چرا که مظهر ظهور فیض حقیقت پیدا نکرد بلکه برفع پوست شریعت مغز حال حقیقت 

پس ظهور حال حقیقت آن سالک باز نشاۀ عالم آخرت افتاد که . او از منفعت ظهوری دیگر ساقط شد
  :بیت. رمودچنانچه ناظم قدس سره ف. هرگز دیگر در دنیا ظاهر نشود و نشأه و حال با قیامت افتاد

 چـــــو عـــــارف بـــــا یقـــــني خـــــویش پیوســـــت
ـــــــــد ـــــــــالم نپای ـــــــــدرین ع ـــــــــودش ان   وج

 

 رســـــیده گشـــــت مغـــــز و پوســـــت بشکســـــت
ـــــــد ـــــــز نیای ـــــــر هرگ ـــــــت و دگ ـــــــرون رف  ب

 

یعنی چون مطابق واقع دانست که احاطۀ مراتب وجودی او را حاصل شده است و اگر هزار سال دیگر 
نانچه از اشارت حضرت والیت امريالمؤمنني چ. شود و نه کمِخواهد زیست احاطۀ کلی برو نه زیاده می

، مقید "لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا"علی ابن ابی طالب علیه السالم بمسامع رسیده است که 
بجزئیات آن احاطه نشد و طلب ظهور دوری دیگر درین عالم نکرد اگر در جذبه حکم بجنون او رفت یا 

داند تا ِخود چون حسني منصور در قتل می؛ خالص اّلبموت طبیعی از تکلیف بريون آمد خري، و اِ
  :میگوید، شعر



۷۳ 

ــــــــــــــات ــــــــــــــونی یاثق ــــــــــــــونی اقتل  اقتل
 دگــــــر بــــــا پوســــــت یابــــــد تــــــابش خــــــور
 درختـــــــــی گـــــــــردد او از آب و از خـــــــــاک
ــــــار ــــــر ب ــــــد دگ ــــــرون آی ــــــه ب ــــــان دان   هم

 

 ان فـــــــی قتلـــــــی حیـــــــات فـــــــی حیـــــــات
 دریـــــــن نشـــــــاه کنـــــــد یـــــــک دور دیگـــــــر

ـــــه افـــــالککـــــه شـــــ  اخش بگـــــذرد از جمل
ـــــــار شـــــــته ازیکـــــــی صـــــــد گ  تقـــــــدیر جب

 

میفرماید که چون سالک مغز بادام حال حقیقت در پوست شریعت گذاشت تا پخته شد و بعد از حالت 
کمال پوست شریعت بشکست و بیش از موت طبیعی یا جذبۀ شبیه بجنون آن حقیقت در پوست شریعت 

صد کرد اگر که چون بادام است درست در زمني قابلیت دیگری انداخته و بآن استدامت منفعتی ق
آن بارآمد، همه حکم حال حقیقت او دارد بلکه عني آنست که منبسط درختی شد و باز ازو صد مثل 

شده و در دوری دیگر ظهور کرده و بر منوال آنچه در اعمال صالحه از حدیث نبوی در شان شخص 
طع نیست و میت آمده است که اگر فرزندی صالح رها کرده یا خريی جاری یا علمی نافع عملش منق

حاصل انک بعضی از اولیا بعد از وفات ظهوری دیگر درین عالم ندارند، آنها که رفتند و از ایشان مردم 
طلبند و ِکنند و همت میِگویند و بر مزار ایشان تردد میِندانستند و نگفتند و بعضی دیگر تا از ایشان می
اند و باتفاق محققان ِوری دیگر کردهچنان دان که ظه. سلسلۀ ارادت مریدان ایشان منقطع نشده است

ز و موت ز و یا غري متحیّاهل کالم و حکمت و تصوف چون روح بعد از خراب بدن باقیست متحیّ
عبارتست از همني قطع تعلق او از تدبريات این عالم چون تالشی بدن واقع شود و تعلق تدبري روح ازین 

نی که قطع تعلق تدبريش ازین عالم واقع نشود عالم منقطع نشود، عندالتحقیق صاحب آن روح تا زما
ر ونمرده باشد بلکه بموت طبیعی دوری در تعلق بسر آورده باشد و ابتدای دوری دیگر کرده که درین د

تعلق تدبريش در آثار زیادت گردد، چنانچه از فحاوی ابیات سابقه معلوم میشود و این دور دیگر که کامل 
کند، چنانچه اگر دانۀ در ِتهالک صورت بدنی بموت طبیعی فایده نمیاسِشود بیِرا در ظهور واقع می

زمني نهند تا متالشی نشود، بصورت شاخ و بال ظاهر نگردد و همان دانه باز سرنیارد، پس تا صاحب 
چنانچه بدن او بموت طبیعی . کمال ازین عالم منتقل نشود تفصیل کماالتش برعامۀ خالیق ظاهر نیاید

ازو بنیاد افتد و چون سري بنهایت رسد معنی اوىل او باضعاف معنی در دوری دیگر  متالشی شود و سري
  :کن که میفرمایدمضاعفه ظهور درین دور دگر یافته باشد و اگر مثال خواهی ازین بیت معلوم 

  :بیت
  چــــــو ســــــري حبــــــه در خــــــط شــــــجر شــــــد

 

ـــــد ـــــر ش ـــــط دوری دگ ـــــط ز خ ـــــه خ  ز نقط
 

رگ برآمدن حبه را خط خوانده ازین شاخ و برگ باز بدانه رسیدن حبه را نقطه گرفته و بصورت شاخ و ب
  :حبه تمامی دور انگاشته، چنانچه خط اگر مستدیر نگردد دایرۀ نباشد چنانکه ناظم میفرماید

ـــــــل ـــــــائر مکم ـــــــره س ـــــــد در دائ   چـــــــو ش

 

ــــــــه اول  رســــــــد هــــــــم نقطــــــــۀ آخــــــــر ب
 

دانکی باز ظاهر شود و حال آخر یعنی دانه که سائر است چون تمام ظهور درین دور دیگر بیابد بصورت 
دانه باز بصفت حال اول دانه در نظر آید و برین مثال نشاۀ صاحب کمال بعد از موت طبیعی که بدن او 
متالشی شود حال حقیقت او که در پردۀ شریعت بوده ظهوری دیگر در افواه و السنه و قلوب و نفوس 

آن ظهور از مریدی عارف و معتقدی صاد ق بود و همچنني هرچند که تخم حقیقت در لباس بیابد و منشأ 
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چنانچه ناظم قدس الّله . گريدِگردد این دور در ظهور بازسر میِشریعت مقارن اراضی استعداد طالبان می
  :سره گفت

ــــــــار ــــــــد پرگ ــــــــود مانن ــــــــاره ش ــــــــر ب   دگ

 

ـــــــود هرکـــــــار ـــــــران کـــــــاری کـــــــه اول ب  ب
 

مفروض است اوست که خالفتش از  کند تا آن ظهورِو در هر آخر دوری که شروع در دوری دیگر می
گردد و کسی که حقایق و دقایق مشیخۀ اولیا و اسرار و آثار ارادت اهل سلسلۀ ایشان ِحق مجدد می

گوید و کسی که این معنی نداند حمل کالم ناظم بر طور تناسخ ِشناخته باشد بیقني بداند که ناظم چه می
  :ین مسئله میفرماید که، بیتکند و ازینجاست که ناظم از جهت دفع وهم بعضی در

ــــــی ــــــز روی معن ــــــن ک ــــــت ای ــــــخ نیس   تناس

 

 ظهوراتیســــــــــــت در عــــــــــــني تجلـــــــــــــی
 

شود و ناظم بر آن که در ِی برانست که در ادوار متجدده ارواح از ابدان بابدان منتقل میچرا که تناسخ
دان در عالم اند هنوز آثار تدبريات ایشان با وجود تالشی ابِبعض دورها بعض ارواح که بعالم غیب رفته

ل یافته در ا و صفات حقست که اضافت بنشآت کمشهادت باقیست و بحقیقت آن آثار ظهورات اسم
عني تجلی دایمی از حضرت الهیه، اما اینجا سوال بیاید که چون منتهی عني مبداء بود تفاوت میان 

ء را ن است چه صاحب مبداصاحب مبداء و صاحب منتهی چه باشد، جواب آنست که تفاوت بیّ
و صاحب منتهی همه ؛ پس همان سر مبدائی به او تخصیص دارد و بس . ظهورات تفصیلیه بالفعل نشده

ظهورات تفصیلیه که بفعل آمده باو رسیده از مبداء تا منتهی و باین دلیل خاتم هر امری اشرف و اکمل 
ظهوری ازان دوریست و در از بادی آن امر باشد و اللّه المرشد العالم و چون ظهوراتی که مذکور شد هر 

سري دوری مبداء و منتهی یکیست ظهور دور آخر اگرچه دورترین ادوار فرض افتد، البته عني دور اول 
  :باشد و نشاۀ کامل آخرین، عني نشاۀ کامل اول و نهایت عني بدایت و ازینجا ناظم فرمود

ـــــــة ـــــــا النهای ـــــــالوا م ـــــــألوا و ق ـــــــد س   و ق

 

 فقیــــــــل هــــــــی الرجــــــــوع اىل البدایــــــــة
 

نهد ِکند قاعده میِن آنچه از تمثیل سابق معلوم شد که گاه هست که حقیقتی یک دوره بیش میعد از تبیّب
والیت که با یکدیگر بمنزلۀ ظاهر و باطن سري از کجا کردند و بکه  که درو تصویر یابد امر نور نبوت و سّر

یابد، ِکند پس انگاه ختم میِختم یافتند و کدام یک دور تمام کرد و ختم یافت و کدام دوری دیگر می
  :میفرماید
  :قاعده

ـــــــــــــّو ـــــــــــــدنب ـــــــــــــور از آدم آم   ت را ظه

 

ـــــــــد ـــــــــالش در وجـــــــــود خـــــــــاتم آم  کم
 

چرا که کمال هر چیز ظهور غایت اوست و غایت نبوت بنشاۀ خاتم آن، انکه سید ولد آدم و خواجۀ عالم 
ضرت مصطفی صلی است، بحد ظهور رسید و از آنجا که غایت در وجود مؤخر است و درمرتبۀ مقدم ح

کنت "اللّه علیه و سلم که صاحب غایت بود در وجود از انبیا مؤخر آمد و من حیث سبق الرتبه فرمود که، 
، و چون نبوت بحضرت مصطفی صلی اللّه علیه و سلم ختم یافت دایرۀ "نبیا و آدم لمنجدل فی طینة

بود آغاز ظهور نهاد و بعد از انک  والیت که باطن نبوت ظاهر والیت که نبوت بود بانجام پیوست و سّر
در پردۀ نبوت یک دور کرده بود بی پرده دوری دیگر بنهایت مريساند و غایت ظهور او بنشاۀ خاتم 

یابد و ِیابد و کار هردو عالم معنی و صورت بنشاۀ او نظام میِاالولیاء که مهدی موعود است ختم می
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آید باین ِگردد و درین ابیات که میِفۀ صوری میچنانچه بحسب باطن خلیفۀ معنویست بحسب ظاهر خلی
  :دهدِوجوه که گفته شد اشارة ناظم گواهی می

ــــــرد ــــــفر ک ــــــا س ــــــاقی ت ــــــود ب ــــــت ب  والی
 ظهــــــــــور کــــــــــل او باشــــــــــد بخــــــــــاتم
ـــــــــالم ـــــــــر دو ع ـــــــــدای ه ـــــــــود او مقت   ش

 

 چـــــو نقطـــــه در جهـــــان دوری دگـــــر کـــــرد
ــــــــــد تمــــــــــامی دور عــــــــــالم ــــــــــدو یاب  ب
ــــــــــــــــــــه گــــــــــــــــــــردد از اوالد آدم  خلیف

 

ن شد که نبوت در والیت اشارتی رفت و معّی گذشت بظهور نور نبوت و بروز سّر چون درین قاعده که
یک دور از آدم صفی علیه السالم که اول انبیاست ابتدا کرد و بخاتم الرسل که آخر ایشانست ختم یافت 

خواهد که درین تمثیل ِناظم می. یابدِکند و بمهدی که خاتم االولیاست ختم میِو والیت دوری دیگر می
والیت بحقیقت از خاتم االنبیا محمد مصطفی صلی  هم نور نبوت و هم سّر ه آنكآید اشعار کند بِکه می

ل همه سدنۀ آن نور و آن سراند ّمست و بحقیقت او راجع و انبیا و رسل و اولیا و کُِاللّه علیه و سلم ناشی
ست که وو آفتاب دولت ار جز حقیقت احمدی و نشاۀ محمدی نیست و مرکز حقیقی و مقر یقینی آن ّس

نماید و اوست قطب وجود و کمل همه اقطاب ِدر همه ادوار و ازمان سري در مراتب اکوان و اعیان می
شود و در ِمراتب و اوست نقطۀ مرکز و انبیا و اولیا همه نقاط دوایر نور او در اول بصورت آدم ظاهر می

ین معنی که گفته شد دخلی با تناسخ خاتم االولیا مهدی و اوسط بصورت خودش و در آخر بصورت 
 رض ندارد بلکه بیان سر نور محمدیست بحسب بسط و تفصیل بر وجهی که از حدیث مطول که جابر

  .گردد و التمثیل هذاِراوی آنست مستفاد می
  :تمثیل

 چـــــو نـــــور آفتـــــاب از شـــــب جـــــدا شـــــد
ـــــــــــــاره ز دور چـــــــــــــرخ دوار   دگـــــــــــــر ب

 

 تـــــــرا صـــــــبح و طلـــــــوع و اســـــــتوا شـــــــد
 رب شـــــــد پدیـــــــدارزوال و عصـــــــر و مغـــــــ

 

آفتاب نور مصطفوی چون از شب عالم غیب روی ظهور بسوی عالم شهادت نهاد ظهور اولش بصورت 
سپیده دم نبوت آدم بود مثال صبح از خورشید و ظهور دیگرش بصورت نبوت موسی علیه السالم مثال 

و ادریس و نوح و  طلوع خورشید و اما ظهوراتی که آن نور را در صورت نبوات انبیاء دیگر چون شیث
خلیل واقع شد، همه الحق بظهوریست که بمنزلۀ صبح افتاد لیکن احازۀ کماالتی که مرتتب بظهورات 

یه مصطفویه خلیل را نصیب آمد و ظهوراتی که آن نور را زمان شیث و ادریس و نوح بود بنسبت احازۀ کلّ
ی علیه السالم چون یوشع و داود در صورت نبوات انبیائی شد که بعد از موسی بودند تا حضرت مصطف

حازۀ کماالتی که مرتتب بظهورات او سلیمان و عیسی، همه الحق بظهوریست که بمنزلۀ طلوع آمد اما 
مریم گشت و چون زمان ظهور یه احمدیه بهرۀ مسیح زمان یوشع و داود و سلیمان بود به تبعیت احازۀ کلّ

د آن ظهور از آفتاب نور او بمنزلۀ استوا از ت و کمال اعتدال منتهی بحضرت محمدی شر وسطیّ ّس
خورشید واقع گشت و به این تقریر نصف دایرۀ ظهور نور محمدی اینجا بانجام پیوست، پس قوس ظاهر 
از نور او که مسمی به نبوتست تمام شد و بنشاۀ صورت او ختم یافت و تا اینجا آفتاب نور محمدی که 

ها اشخاص انبیاست ه ازو سایۀ چند ظاهر شده است و آن سای کرد بر منوال سريخورشید البدِظهور می
های دین حق ترقی یافته است و چون درجات دین ه علیهم السالم که بوجود مبارک هر یک پایۀ از پای
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، در زمان حضرت "ِدیناًلَامَ تُ َلکُمُ الِاسْوَرَضِیْ َمتِیْنِعْ  ُکمْتُ عَلَیَْممْ َواَتْ نَکُمْدِیْ تُ لَُکمْ مَلْ مَ اَکْیَوْ اَلْ"بمصداق 
بایست آفتاب نور محمدی باستوا رسیده سایه ِرسالت علیه السالم بپایۀ اعلی رسید، هیچ پایۀ دیگری نمی

  :فرمایدِآخر شد و نبوت مختوم گشت چنانچه ناظم می
 بــــــــود نــــــــور نبــــــــی خورشــــــــید اعظــــــــم
 اگــــــــــر تــــــــــاریخ عــــــــــالم را بخــــــــــوانی
ـــــــد ـــــــایۀ ش ـــــــور س ـــــــر دم ظه ـــــــور ه  ز خ

ـــــــتو ـــــــت اس ـــــــه وق ـــــــان خواج ـــــــودزم   ا ب

 

 کــــــــه از موســــــــی بدیــــــــد و گــــــــه ز آدم
ـــــــــی ـــــــــاز دان ـــــــــک ب ـــــــــب را یکای  مرات
ـــــــۀ شـــــــد ـــــــن را پای  کـــــــه آن معـــــــراج دی
ــــود  کــــه از هــــر ظــــل و ظلمــــت مصــــطفی ب

 

یعنی مجرد و صافی بود آن زمان از سایه که شخصی دیگر از انبیا باوجود حضرت رسالت که نبوت باو 
نور محمدی از پرده بريون آمده و حجب  ختم یافت محال بود که باشد و از تريگی حجب ظلمانی که

آن در صدق اين معني كه ظلمت نمانده و ظلّ زايل  ظلمانی محو شده و ظاهرانشانۀ ظهور وجود مبارک
آن حضرت در شاهد سایه نداشت و این معنی از آنجا صورت بسته بود که زمان  شده آن بود كه شخص

نور آن حضرت مثابت زمان استوا داشت از سري  حضرت رسالت صلی اللّه علیه و سلم بنسبت با ظهور
خورشید و نیز اعتدال نشاۀ محمدی استوائی معنوی بود او را که آن حضرت در تحت آن استوا بامر 

اند که خاصیت خط استوا آنست که اگر ِبر صراط مستقیم راست ایستاده بود و گفته" تَکََمآ اُمِرْ تَقِمْفَاسْ"
اش نبود گاهی که خط استوای صوری این خاصیت دارد ِد بروتابد سایهراست قامت در تحت آن خورشی

خط استوای معنوی چرا سلب سایه نکند از منتصب القامت شفیع روز قیامت که خطاب عزت اوست، 
  :، نظر کن که ناظم قدس سره اینجا چه میفرماید"ارفع راسک و سل تعط و اشفع تشفع"

ـــــــــت راســـــــــت  بخـــــــــط اســـــــــتوا در قام
ـــــر  ـــــرد او ب ـــــو ک ـــــتچ ـــــق اقام ـــــراط ح  ص

ــــــــیاهی ــــــــان دارد س ــــــــایه ک ــــــــودش س   نب

 

 نــــدارد ســــایه بــــیش و پــــس چــــپ و راســــت
ــــــــــــت ــــــــــــت قام ــــــــــــتقم میداش  بامرفاس
 زهـــــــــی ظـــــــــل خـــــــــدا نـــــــــور الهـــــــــی

 

بایست بود انکه بحسب صورت قبلۀ او و امت او کعبۀ معظمۀ ِنشانۀ دیگر بر انکه حضرت را سایه نمی
شرق و غرب از امکنۀ عالم واقع است و چون  است شرفها اللّه تعاىل و آن خانۀ بسیار عظمت در میان

خورشید بوسط آسمان رسید که میان دو طرفست از مشرق و مغرب سایه از شاخصی که در شعاع نصب 
پس صاحب این قبله نیز چون بغلبۀ نور معنی ووقوع در وسطیت کماىل متصف . کنند زایل استِمی

  :بیت. چنانچه میفرماید. است ظاهرا سایه نداشته باشد
ــــــــت ــــــــرب و شرقس ــــــــان غ ــــــــه می   ورا قبل

 

 ازیــــــــــرا در میــــــــــان نــــــــــور غرقســــــــــت
 

و عرف است که " شیطانی اسلم"و دلیلی دیگر بر انک آن حضرت را سایه نباشد آنست که فرمود که 
گوید در ممسوس جن که سایه برو افتاده است و این اطالق ِچنانچه می. شخص جنی را سایه خوانند

چنانچه در . اندِلمتی دارد و جن و شیطان از اسباب ظلمت شخصمناسب است از جهت انکه سایه ظ
کند و ملکی که او را ِحدیث آمده است که هر شخصی را دو قرین هست شیطانی که او را بشر امر می

پس چون شیطانی که مفروض بود که قرین شخص آن حضرت باشد فرمود که منقاد شد . داردِبخري می
  :ر قدم مبارکش افتاده تا ناظم چنني فرماید که، بیتسایۀ او مسخر شده باشد و در زی
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 بدســــــت او چــــــو شــــــیطان شــــــد مســــــلمان
ـــــــت ـــــــۀ اوس ـــــــر پای ـــــــه زی ـــــــب جمل   مرات

 

 بزیــــــــر پــــــــای او شــــــــد ســــــــایه پنهــــــــان
ــــــــت ــــــــایۀ اوس ــــــــان از س ــــــــود خاکی  وج

 

اکنون سخن در نصف دیگر دایره . سخن در نصف دایرۀ ظهور محمدی تمام شد که طرف نبوت بود
است و ابتداء این ظهور شبیه است بحال زوال خورشید از زمان استوا درین زمان  آید که طرف والیتِمی

علیه الصلوة (بوده که نبوت مختوم گشته و ابتداء سري والیت شده بعضی گویند که چنانکه آدم علیو 
والیت گشت و  مبداء ظهور نور نبوت بود، امريالمؤمنني علی رضی اللّه عنه مبداء ظهور سّر) والسالم

نانکه نبوت بحضرت رسالت ختم یافت والیت بامام محمدمهدی مختوم خواهد شد اما ازین قول چ
استشمام تفضیل امام مهدی بر امريالمؤمنني مريود و نزد مکاشفۀ معتربان چنني نیست و جمعی گویند 

یق و اهل تحق) علیه الصلوة و السالم(مهدی موعود که ختم والیت عامه خواهد کرد عیسی است علیو 
تفصیلی درین مقام دارند که این مختصر تحمل ایراد آن ندارد و فی الجمله بعد از ختم نبوت زمان ظهور 

ر بمثابت سر والیت در رسید و از زمان امري المؤمنني علی ابن ابی طالب تا زمان جنید زمان ظهور آن سّ 
ایخ متأخره قدس الّله ارواحهم بود از خورشید تا عصر و از زمان جنید قدس سره تا زمان مشزمان زوال 

که در تاریخ هشتصد از هجرت پیغمرب صلی اللّه علیه و سلم واقع شدند، بمثابت زمان عصر از خورشید 
اند از ظهور سر والیت که بمثابت مغرب افتاده است نسبت با ِتا مغرب و اولیاء روزگار ما در زمانی واقع

بکمال رسیده است راست باشد و اگر گویند سر والیت  پس در زمان ما اگر گویند سر والیت. خورشید
پنهان شده است واقع گفته باشد زمانیست این زمان که نقصان بنهایت انجامیده و کمال بغایت رسیده 
نیکان این عصر بغایت نیک باشد و بدان بغایت بد عارفان تمام عارف و جاهالن سخت جاهل و در 

پس عنان . توان رسانیدِسخن بمقطعی نمی ؛ تقابل افرادستسر این زمان که مشعر بجمع اضداد و 
عبارت بجانب اداء مقصود باز معطوف خواهد شد ناظم خواهد فرمود که آفتاب نور مصطفوی بعد 
ازانکه نصفی از دایرۀ آسمان ظهور قطع کرد در صورت نبوت که ختم یافت نصف دیگر ازان دایرۀ در 

شدند ِای اشخاص انبیا ظاهر میه ان نصف از ظهور او سایهکند و چنانچه درِصورت والیت قطع می
از سري خورشید درین نصف نیز از ظهور سایها اشخاص اولیا و علماء ربانی ظاهر  ياه مثل آن سایه

از سري خورشید و چنانچه آنجا ظهور نور خود در نصف دایرۀ در صورت نبوت  ياه شود مثل سایهِمی
ور خود در نصف باقی دایره در صورت والیت بشخص خاتم بشخص خود ختم کرد اینجا ظهور ن

االولیا تمام خواهد فرمود، آنجا در نصف دایره نبوت اشخاص انبیا حامل بودند و در مقابل ایشان در 
اند و در نبوات آنجا ظهور انوار مشرقی بود و در والیت ِنصف دایره والیت اینجا اشخاص اولیا حامل

  :چنانچه برین جمله ناظم نظم بسته میگویداینجا ظهور اسرار مغربی، 
 ز نــــــورش شــــــد والیـــــــت ســــــایه گســـــــرت
 ز هـــــــر ســـــــایه کـــــــه اول گشـــــــت ظـــــــاهر
ـــــــت ـــــــون هـــــــر عـــــــالمی باشـــــــد ز ام   کن

 

 مغــــــــارب بــــــــا مشــــــــارق شــــــــد برابــــــــر
 مقابـــــــل شـــــــد یکـــــــی دیگـــــــر در آخـــــــر
ـــــــــــــوت  رســـــــــــــوىل را مقابـــــــــــــل در نب

 

اند که نور ِلیا حامالن اسرار والیتاند که سر والیت با آن همراه بود و اوِچون انبیا حامالن انوار نبوت
نبوت ازان باز ایستاده و در مرتبۀ ختم بانجام رسیده، هر آینه هر نبی افضل از هر وىل بود که نبی نبوت 
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داشت با والیت و وىل والیت دارد و نبوت ندارد مگر آثار نبوت بمرياث نبی و ازین قاعده نیز معلوم 
  :فرمایدِاالولیا باشد و برین معنی قول ناظم واردست که می شود که خاتم االنبیاء افضل از خاتم

ــــــل ــــــت اکم ــــــوت هس ــــــی چــــــون در نب   نب

 

ـــــــــار افضـــــــــل ـــــــــر وىل ناچ ـــــــــود از ه  ب
 

انکه در مرتبه بر اولیا سابق . و چنانچه نبوت بخاتم االنبیا مختوم شد والیت بخاتم االولیا مختوم شود
غایتست و غایت اوىل القصد و آخرتی الظهور  است و در وجود متأخر، زیرا که نقطۀ نشاۀ او در والیت

  :ناظم ازینجا گفت، بیت. بود
ـــــــه ظـــــــاهر  والیـــــــت شـــــــد بخـــــــاتم جمل
ـــــــر امـــــــن و ایمـــــــان   ازو عـــــــالم شـــــــود پ

 

 بـــــر اول، نظـــــر همـــــه خـــــتم آمـــــد آخـــــر
ـــــــــد ازو جـــــــــان ـــــــــات و جـــــــــانور یاب  نب

 

 هر گیاه که در چه در حدیث نبوی آمده است که در روزگار دولت او آسمان هر آب که دارد ببارد و زمني
طف حیوانات شود الجرم نبات و جانور ازو جان یافته باشند و در ات مدد لت اوست بیارد، پس نباتقوّ

  :زمان ظهور او
ــــــد در جهــــــان یــــــک نفــــــس کــــــافر   نمان

 

 شـــــــود عـــــــدل حقیقـــــــی جملـــــــه ظـــــــاهر
 

رق نور و امکان ندارد که عدل حقیقی که عبارتست از تعادل مراتب وجودی واقع شود و ذرات وجود غ
طََق طَقَنَا اللُّه الَّذي اَنْ َانْ"ر، آفتاب شهود فعال مطلق و واحد حق نشوند بلکه دران زمان سراپای کاینات بسّ 

مَلئکَةُ وَ اُولُو شَهِدَ اللّهُ اَنَُّه ال اَِله اِلَّا هُوَ َوالْ "، السنۀ تصدیق توحیداند و موافق مضمون کریمه "کُلَّ شَیءٍ
، در اداء شهادت و این امام "الماِسْدَ اللّهِ الْ نَ عِنْحَکِیمُ اِنَّ الدِّیْ ُز الْ عَزِیْطِ لَا اِلهَ اِلَّاهُوَ الْ بِالقِسْمِ قَاِئمًا العِلْ 

شود و باکون و مکان و زمني و زمان از پرتو آثار نشاۀ عظیم ِتمام که عالم بوجود مبارک او معمور می
  :الشان او پرنور

ـــــــود از ســـــــّر   وحـــــــدت واقـــــــف حـــــــق ب

 

 درو پیــــــــــدا نمایــــــــــد وجــــــــــه مطلــــــــــق
 

چرا که او لوح اسما و صفات حضرت خالقیست و آئینه انوار تجلیات وجه باقی و وجه باقی از روی 
اطالق که عبارتست از ظهور غري مقید بمراتب جزئیه اال در آئینۀ والیت کلیه خاتم الوالیة بحد مشاهده 

ن شهود دارد و ازین سئوال و جواب معلوم گردد وحدت واقف باشد نصیب ازی نمريسد و کسی که بر سّر
  :سئوال. که کیست صاحب این وقوف

ــــّر ــــر س ــــد ب ــــه ش ــــرک ــــف آخ ــــدت واق   وح

 

ـــــــر ـــــــارف آخ ـــــــد ع ـــــــه آم ـــــــای چ  شناس
 

  :جواب
  وحـــــدت گشـــــت واقـــــف کســـــی بـــــر ســـــّر

 

 کــــــه او واقــــــف نشــــــد انــــــدر مواقــــــف
 

بسوی مراتب دیگر  چه اگر سالک یا مجذوب در حجاب مرتبۀ یا قیدروحانیتی ماند از کوشش و کشش
ایستند آخراالمر از ِکنند و درو باز نمیِاند اگر یک یک قطع میِباز ایستاد و مراتب هستی همه مواقف

آورده است و بر سر وحدت که عبارتست از ظهور انداخته روی بوحدت ِهمه گذشته کثرات باز پس پشت
ود مطلق متصف بوحدت است بود حقیقی در مراتب نمود مجازی وقوف یافته وقوفی جزم بانکه وج

که ظاهرست و بس و آنچه نمایش دارد از موجودات متکثره و حقایق ممتازه همه امور اعتباریست که 
  :تحققی در خارج ندارد و هر که عارفست دلش حامل این معرفت است و لهذا گفت، بیت
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  دل عـــــــــــارف شناســـــــــــای وجودســـــــــــت

 

 وجــــــــــود مطلــــــــــق او را در شهودســــــــــت
 

ق هستیهای اعتباری نمیشود و اگرچه همه خودی خود است ش مجرد از تعلّسرّ  و عارف این معنی تا
شناسد، ِد نمیمطلق او را کسی جز این عارف مجرّ گردد که بعد از حّقِبمعرفت هستی مطلق متحقق نمی

  .چنانکه گوید
  :بیت

ـــــناخت ـــــت نش ـــــی هس ـــــت حقیق ـــــز هس  بج
 وجـــــود تـــــو همـــــه خارســـــت و خاشـــــاک
ـــــــــرو روب ـــــــــۀ دل را ف ـــــــــو خان ـــــــــرو ت   ب

 

ــــاک درباخــــتو ــــتی پ ــــه هس ــــتی ک ــــا هس  ی
 بــــــرون انــــــداز از خــــــود جملــــــه را پــــــاک

 ا کـــــــن مقـــــــام و جـــــــای محبـــــــوبمهّیـــــــ
 

مؤمن باثقال تعلقات آفاقیه و احمال تقیدات انفسیه مشغول است و محبت آنهاست  تا خانۀ دل بندۀ
 افکند،ِباید انکه محبوب حقیقی است و محبت او فرض عني پرتو تجلی آنجا نمیِمحبتی که نمی

  :مصراع
  :در خانه جای رخت بود یا مجال دوست
گنجد آنجا بگنجد و تا ِباید که آن نور که در کون و مکان نمیِو حال آنکه خانۀ دل را سعتی عظیم می

الیسعنی ارضی و "اند که، ِگردد که گفتهِشود آن سعت درو پیدا نمیِماسوی اللّه از دل مؤمن منقطع نمی
  :، بیت"نسمائی و یسعنی قلب عبدی المؤم

  چــــــو تــــــو بــــــريون شــــــدی او انــــــدر آیــــــد

 

 بتــــــــوبی تــــــــو جمــــــــال خــــــــود نمایــــــــد
 

چه آدمی پیوسته از وجود خود صورتی در آئینۀ ضمري مرتسم گردانیده است و درون دل پر از خودی خود 
است فارغ شود از هستی مطلق بر کرده، چون آن صورت زایل گرداند و از خودی خود که بآن مشغول 

ی نورانی در آئینه ضمري مرتسم گردد و درون دل فرو گريد و آن صورت نورانی جز مثال یق مثال صورتطر
جمال ذی الجالل نباشد که مشاهده مريود لیکن شرط این مشاهده آنست که اول صورت مقیدۀ خودی 
خود از آئینۀ ضمري بندۀ مؤمن زایل گردد تا آن صورت مطلقه نمایش کند و آنست جمال محبوب مطلق 

ه صورت منعکسه را از وجه شخص در آئینه گویند جمال شخص است اما بباید دانست که این چنانچ
ست و به بصريت، چرا که رؤیت حسی و بصری با درون دل و آئینۀ ضمري کاری ندارد و آنچه ِشهود قلبی

. از مشاهده حق سنت نیست که در دنیا واقع شود شهود بصری است و آن مخصوص نشاۀ آخرتست
دارد آن ِیست که در دنیا این شهود قلبی او را حاصل است، کسی که حق تعاىل او را دوست میاکنون ک

کند چنانچه از حدیث ِدوست خدای کیست، صاحب قرب نوافل که بنور حق تعاىل نور او را مشاهده می
تقرب اىل من "گردد که پیغمرب صلی الّله علیه و سلم، حکایة عن اللّه تعاىل فرمود که، ِقدسی معلوم می

چون امور بندۀ مقرب که بواسطۀ . ، الحدیث"بالنوافل کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به
نوافل طاعات محبوب حق تعاىل شده است همه دایر بتقویت نور حق تعاىل و اعانت اوست الجرم اگر 

ن معنی صورت بندد و خواهد که جمال با کمال او در آئینۀ دل خویش مشاهده کند هم بمدد آن نور ای
  :چنانچه ناظم قدس سره گفت. اثبات آن مقصود از نفی خود حاصل شود

ــــــوب  بــــــه الی نفــــــی کــــــرد او خانــــــه جــــــاروب کســــــی کــــــو از نوافــــــل گشــــــت محب
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  درون جـــــــان محمـــــــود او مکـــــــان یافـــــــت

 

ــــت ــــان یاف ــــر نش ــــی یبص ــــمع و ب ــــی یس  و ب
 

کند، باز ِاین کمال را نشان می مصنف درین بیت از قرب نوافل در شان خویش خرب میدهد و بنام خود
شود از علم الیقني ِبر سبیل تاکید میفرماید که تا صورت هستی مقید شخص بفنا از درون قلب زایل نمی

کند بعني الیقني ِداند که حق تعاىل بر تو جمال با کمال خود در دل بنده مؤمن ظاهر میِکه بآن می
ريت و چون صورت هستی خود حجاب جمال با ست بدیدۀ بصِنمريسد که آن مشاهدۀ نور حق تعاىل

  :چنانچه ناظم میفرماید، بیت. کمال اوست فی الواقع عاریست بر درویش که باید که ازان عاری شود
ـــــــني ـــــــاقی بروش ـــــــود ب ـــــــا ب ـــــــتی ت  ز هس
  موانـــــــــع تـــــــــا نگردانـــــــــی ز خـــــــــود دور

 

 نیابـــــــد علـــــــم عـــــــارف صـــــــورت عـــــــني
 درون خانـــــــــــــۀ دل نایـــــــــــــدت نـــــــــــــور

 

یه چهار است که رفع آن بغایت ضرورتست و از رفع مانع ، اما موانع کلّموانع راه حق تعاىل بسیارست
کند زیرا که مانع بمنزلۀ حدث و خبث است و تا زایل نشود بمایحصل بالطهارة نتوان ِتعبري بطهارت می

  :چنانچه ناظم قدس سره گفت، بیت. رسید
 هاراســــــتموانــــــع چــــــون دریــــــن عــــــالم چ

ــــــ ــــــداث و انج ــــــاکی از اح ــــــتني پ  اسنخس
 اکی از اخــــــــالق ذمیمســــــــتســــــــیوم پــــــــ

ـــــــاکی ســـــــر اســـــــت از غـــــــري ـــــــارم پ  چه
ـــــن طهـــــارات  هـــــر انکـــــو کـــــرد حاصـــــل ای

ـــــــ ـــــــو تـــــــا خ  ود را بکلـــــــی درنبـــــــازیت
  از همـــــه شـــــني ددرچـــــو ذاتـــــت پـــــاک گـــــ

 

 طهـــــارت کـــــردن از وی هـــــم چهـــــار اســـــت
 دوم از معصــــــــــیت و ز شــــــــــر وســــــــــواس

 ی آدمـــــی همچـــــون بهیمســـــتو کـــــه بـــــا
ــــــري ــــــرددش س ــــــی میگ ــــــا منته ــــــه اینج  ک

 ناجــــــاتشــــــود بــــــی شــــــک ســــــزاوار م
ـــــــازی ـــــــز نم ـــــــود هرگ ـــــــی ب ـــــــازت ک  نم

ـــــــّر ـــــــه ق ـــــــردد انک ـــــــازت گ ـــــــنينم  ة الع
 

بشني چنانچه مقدم شد هستی مجازی میخواهد، پس همه هستیهای ماسوی اللّه شني باشد و چون 
ماسوی از راه مناجات بنده با حق تعاىل برخیزد صلوة بنده را نوری بود که توان گفت که روشنائی دیدۀ 

ت و چون نور صلوة حقیقی که مستلزم مواصلت حقیقت است اتفاق افتاد و دل او بآن نور حاصل اس
بی "بیند بلکه بنور ِت و حول و عمل خود در میان نمیبنده در نماز چنان مستغرق شد که خود و قوّ

بیند بنور حق عارف نور ِدل او انوار حقیقت می" بی یبصر"شنود و بنور ِاو اسرار غیب می سّر" یسمع
مه نور حق تعاىل است، نوری که از وجهی عني ذات اوست، چنانچه از وجهی پس ه. حق است

  :غريذات اوست و از بنده در میان نامی بیش نه ازینجا میفرماید، بیت
ــــــــــز ــــــــــیچ تمیی ــــــــــه ه ــــــــــد در میان   نمان

 

 شــــود معــــروف و عــــارف جملــــه یــــک چیــــز
 

ت سئوال کنند که جای آنست که چون گفت که معروف و عارف در مشهد شهود بندۀ مقرب یک چیز اس
. پس معرفت بنده چه دخل دارد تا باتصاف آن معرفت او را عارف خوانند و او سودای معرفت پزد

  .چنانچه نظم یافته
  :سئوال

ــــــت ــــــارف ذات پاکس ــــــروف و ع ــــــر مع   اگ

 

ــــن مشــــت خاکســــت چــــه ســــودا  در ســــر ای
 

  :جواب
ـــــــی ـــــــت حـــــــق ناسپاس ـــــــر نعم ـــــــن ب   مک

 

 کـــــه تـــــو حـــــق را بنـــــور حـــــق شناســــــی
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رُ اَللّهُ نُوْ"، بودی کدام دل از لمعان "رَبِّه المِ فَهُوَ عَلی نُورِ مِنِْاسْرَه لِلْشَرَحَ اللّهُ صَدْ اَفَمَنْ"اگر نه نور، 
دیدۀ بصريت را بهره توانستی داد نور وجود مطلق " باحٌها مِصْکوةٍ ِفیْ رِهِ کَمِشْلُ نُوْ ضِ مَثَ�ْ َارْالسَّموِت وَالْ

اند و بآن نور که بماهیت معدوم او ِافه رفته است تا او را موجود گفتهواجبیست که بتعني مقید ممکن اض
پیوسته وجود و صفات وجودی او را ثابت شده و آن وجود و صفات وجودی او را همه اشعۀ آن نور 

عات یکی معرفت آن نور است نسبت با این مقید که وجود بآن نور مطلق است و بسط او از جملۀ آن اشّ 
پس او عارف خود . یتش بی او معدوم الجرم آن مطلق درین مقید خود را شناسا بودمطلق دارد و ماه

بود نه این مقید و با وجود انکه معرفت آن مطلق را بود بحقیقت نه این مقید و این مقید را که تابعیت 
معدوم بیش نیست عارف خوانند جای شکر بود برین نعمت که او عارفست بحقیقت و معرفت را 

آید که عارف و معروف که منتسبني ِین میکنند، اینست مراد از بیت جواب و از اینجا الزم میاضافت با
است بحقیقت اند، درین معرفت جز حق تعاىل نبود و اضافه این حال به بنده که ماهیت معدوم ِمعرفت

شن که جز از برای تعیني افاضۀ نور از موجود مطلق بسوی معدوم مقید نباشد و برین معنی مثاىل رو
توان کرد اما بواسطۀ جرم خاک که تا ِاقامت یابد، قرص آفتابست که بروشنائی او، او را ادراک می

افکند مدرک بعکس نیست، حقیقت این اشارت آنست که عکس آفتاب الهیت ِآفتاب برو عکس نمی
 تابد و اگرچه حضرت او خود عارف خود است وِکه انوار صفات ذات حضرت اوست بر خاک آدم می

آید، از جهت مزید عنایت رحمان ِخود معروف خود، اما نام عارفیت و معروفیت بواسطۀ آدم بمیان می
  :چنانچه ناظم قدس سره گفت. در شان نشاۀ انسان

ــــاب ــــت دری ــــارف نیس ــــروف و ع ــــز او مع  ج
  عجـــــــــب نبـــــــــود کـــــــــه ذره دارد امیـــــــــد

 

 یابـــــد ز خـــــور تـــــابولـــــیکن خـــــاک مـــــی
 هــــــوای تــــــاب مهــــــر و نــــــور خورشــــــید

 

مزید تقریب این معنی که مذکور شد که معرفت بحقیقت حق راست و نسبت آن بسوی بنده امری از برای 
کند که کسب بنده و تشخص بدنی او در میان نبوده است و معرفت منسوب ِمجازیست حالتی تصویر می

بوده است باو تا مقرر شود که معرفت در همه احوال حق را ثابت است، اگرچه مضافست به بنده تا 
چنانچه در عالم ارواح نسبت تصدیق باو بود و او در میان نه و بحقیقت از حق تعاىل در عالم اشباح آن

  :همچنني نسبت معرفت باو باشد و حق عارف پس میفرماید
ــــــــــام حــــــــــال فطــــــــــرت ــــــــــاد آور مق  بی
 الســــــــت ربکــــــــم ایــــــــزد کــــــــرا گفــــــــت
 دران روزی کـــــــه گلهــــــــا مـــــــی سرشــــــــتند
ــــــــک ره بخــــــــوانی ــــــــه را ی  اگــــــــر آن نام

 عقـــــد بنـــــدگی دوش تـــــو بســـــتی عهـــــد و
ـــــــزل   کـــــــالم حـــــــق بـــــــدان گشتســـــــت من

 

 کزانجـــــــا بـــــــاز دانـــــــی اصـــــــل فکـــــــرت
 کــــه بــــود آن کــــو دران ســــاعت بلــــی گفــــت
 بـــــــــدل در قصـــــــــۀ ایمـــــــــان نوشـــــــــتند

 خـــــواهی بـــــدانیِهـــــر آن چیـــــزی کـــــه مـــــی
ــــــــــــوش ــــــــــــادانی فرام  وىل کــــــــــــردی بن
 کـــــــه بـــــــا یـــــــادت دهـــــــد آن عهـــــــد اول

 

خلق اللّه االرواح "ت با روز، و بحکم، عالم ارواح چون نسبت بعالم اشباح خفا دارد چنانچه شب نسب
، نیز سابق است آنرا دوش خواند و تصدیق آن عالم را عهد اول و آن عهد گاهی بیاد آمده "قبل االجساد

باشد که بنده بداند که تصدیق او به لسان روح او از فرط مشاهدۀ روح بوده است بی پردۀ بدن، و اگر 
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باشد چنانچه بوده است و نشانه و مشاهده و تصدیق عالم ارواح چنني نداند آن عهد را بیاد نیاورده 
اکنون در عالم اشباح مشاهدۀ آیاتست و استدالل ازان بوجود واجب تعاىل عقالیا انتقال بنور او کشف و 
مشاهدۀ این حال امروز درین نشاۀ منتج مشاهدۀ حال فردای قیامتست در نشاۀ دیگر زیرا که در هر عالم 

  :ه از مشاهده متولد است و برین معنی واقع است اشارت ناظم قدس سره درین ابیاتکه هست مشاهد
 اگــــــر تــــــو دیــــــدۀ حــــــق را بــــــه آغــــــاز
ـــــــــروز اینجـــــــــا ـــــــــني ام  صـــــــــفاتش را بب
  وگرنـــــــه رنـــــــج خـــــــود ضـــــــایع مگـــــــردان

 

 در اینجــــــا هــــــم تــــــوانی دیــــــدنش بــــــاز
ــــــردا ــــــد ف ــــــوانی دی ــــــش ت ــــــا ذات ــــــه ت  ک
 بـــــــــرو بنیـــــــــوش التهـــــــــدی ز قـــــــــرآن

 

ت بعد از قطع نظر از تعینات متصور ت وجون وجود بحو بذات وجود بحنات میخواهد بصفات تعّی
رویت صفات نسبت باین نشاۀ کرد که غالب درو نظر بتعیناتست و رؤیت است که مشاهده افتد، الجرم 

ذات نسبت بنشأه بعد ازین که غالب درو رفع تعیناتست از نظر و از جهت امکان مشاهده و نفی استحالۀ 
اد مشتمل برانکه نه هرچه نسبت با عقل عاقل مشاهده نیفتد بکشف مکاشف مشاهد آن تمثیلی نظم د

  :تمثیل: پس گفت. نتواند بود و نه هرچه از راه عقل مستحیل نماید از روی کشف ممکن نبود
 نــــــــــدارد بــــــــــاورت اکمــــــــــه ز الــــــــــوان
 ســـــــپید و ســـــــبز و زرد و ســـــــرخ و کـــــــاهی
 نگــــــــر تــــــــا کــــــــور مــــــــادرزاد بــــــــدحال
  خــــــــــرد از دیــــــــــدن احــــــــــوال عقبــــــــــی

 

ـــــان ـــــل وبره  وگـــــر صـــــد ســـــال گـــــوئی نق
 بنــــــــــزد وی نباشــــــــــد جــــــــــز ســــــــــیاهی

ـــــــود از  ـــــــا ش ـــــــا بین ـــــــالکج ـــــــل کح  کح
ـــــــ ـــــــادر زاد دُني ـــــــور م ـــــــود چـــــــون ک  یب

 

شود و ِمکاشفاتی ارباب قلوب راهست که آنها بعقل مدرک نمی؛ نند که بريون از معقوالت این طایفه برآ
دریافت طوریست در عالم انسان ورای عقل توان یافت و چنني ِتی دیگر که آنرا کاشفه میخوانند درمیبقوّ

چنانچه عاقله یا مخصوص به بدن چنانچه . و این کاشفه قوتیست که نه مخصوص بنفس ناطقه است
قوتهای طبیعیه بلکه امریست حاصل از جامعیت انسانی که بی اقرتان روح و جسم و قلب و قالب و 

باشد و چنانچه تا سنگ و آتش زنه بهم ِنفس و عقل و بی تجلی بحلیه اعتداالت امور کماىل نمی
گردد این قوت در نشاۀ ِشود تا امور روح و بدن باعتداىل خاص مجتمع نمیِخورد آتش حاصل نمیِنمی

  :آید و برین معنی نظم ناظم قدس سره واقع است که فرمودِانسان بازدید نمی
 ورای عقـــــــــــل طـــــــــــوری دارد انســـــــــــان
 بســـــــان آتـــــــش انـــــــدر ســـــــنگ  و آهـــــــن

 ا گــــــــردد ایــــــــن رازازان مجمــــــــوع پیــــــــد
ــــــاد آن ســــــنگ و آهــــــن ــــــرهم اوفت  چــــــو ب
ــــــــی ــــــــش اله ــــــــو نســــــــخۀ نق ــــــــوئی ت   ت

 

ـــــــدان اســـــــرار پنهـــــــان  کـــــــه بشناســـــــد ب
 نهادســــــت ایــــــزد انــــــدر جــــــان و در تــــــن
ــــــداز ــــــود را بران ــــــرو خ ــــــنیدی ب ــــــو بش  چ
 زنــــــورش هــــــر دو عــــــالم گشــــــت روشــــــن
ــــزی کــــه خــــواهی  بجــــو از خــــویش هــــر چی

 

آنست، چون نسخه که درو از هر معنی لطیف و بنقش الهی صور اسما و صفات میخواهد که عني انسان 
مکتوب دقیق باشد تا هرچه ازان قبیل طلب دارند ازو مطالعه توان کرد چنانکه این شعر بر آن اشعار  سّر
  :کندِمی

  هه و لطیفــــــــبّــــــــمــــــــن کــــــــل شــــــــیء لُ

 

 مســـــــــتودع فـــــــــی هـــــــــذه المجموعـــــــــة
 

راد کماىل دایره دارد که هر اکنون حقیقت کاملۀ انسانیه که مظهر جامعیت اسما و صفاتست بحسب اف
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نقطه ازان دایره عبارت از وجود کاملی است و آن کامل مشربی خاص دارد و لسانی خاص سوال 
  :گویدِرود که کدام کامل است که از معنی تحقق توحید سخن میِمی

  :سئوال
ـــــاالحق   کـــــدامني نقطـــــه را نطـــــق اســـــت ان

 

ــــــق ــــــز مطل ــــــود آن رم ــــــرزۀ ب ــــــوئی ه  چگ
 

  :جواب
ــــــــالحق کشــــــــف اس ــــــــقان   رارســــــــت مطل

 

 جـــــز از حـــــق کیســـــت تـــــا گویـــــد انـــــاالحق
 

این طایفه برانند که جز حق موجود نیست پس هر تعني که اعتبار رود در وجود حق بآن تعني متعني بود 
ن و این معنی کشف مطلق است ن حسني منصور قول حق بود در آن تعّیاز تعیّ" اناالحق"الجرم قول 

از جملۀ آن اسرار مکشوفۀ افراد قدم است از حدوث باین کلمه و اسرار وجود را نه کشف بالنسبة، و 
وجود مطلق در خارج و اعتبار او در مراتب بهر قیدی از قیود با انکه آن قید بنظر بااطالق او نه تحقق 

قید بود، پس ازین حیثیت آنچه حسني منصور گفت نه مخصوص است باو که السنۀ احوال همه افراد 
  :گویند و ازینجا ناظم گفت، بیتِجود مطلق در تعینات ایشان همني کلمه میکاینات نظر بتحقق و

ــــــــه ذرات عــــــــالم همچــــــــو منصــــــــور  هم
  دریــــــــــن تســــــــــبیح و تهلیلنــــــــــد دائــــــــــم

 

ــــور ــــو خــــواهی مســــت گــــري و خــــواه مخم  ت
ـــــــائم ـــــــند ق ـــــــی باش ـــــــی هم ـــــــدین معن  ب

 

نکه غريی با او تسبیح بودن این کلمه بواسطۀ انکه در نظر دقیق متضمن تنزیه وجود مطلق است از ااما 
ت ذات در هر تعینی باشارت این کلمه مشعر است متحقق تواند بود و تهلیل بودنش از جهت انکه انیّ

بجمیع اوصاف بحسب اختالف تعینات و ذات مستجمع جمیع صفات از وجهی مسمی است بحضرت 
شَیءٍ اِلَّا  ِمنْ وَ اِنْ«تسبیح آن معنیست که متفطن عارف از کریمۀ  به ی وجه تسمیه این کلمهالهیه و مقوّ

  :کندِ، فهم می"دِهحُ بِحَمْ یُسَبِ
  اگـــــر خـــــواهی کـــــه گـــــردد بـــــر تـــــو آســـــان

 

ـــــنْو اِنْ ـــــیءٍ را مِ ـــــک ره فـــــرو خـــــوان شَ  ی
 

و این معنی حال نشود به لسان مطلق از مقید این کلمه اثری ن خود و هالک آن تصور نیفتد و تا فناء تعّی
که صاحب این حال بود و میان دیگری که صاحب این حال نیست ندارد که فرقست میان حسني منصور 

درین کلمه هر که حال فنا از قید مقید و استغراق در مطلق برو غالب شد نه عجب که این کلمه یا مثل این 
  :گوید، بیتِکلمه ازو سر بر زند و لهذا می

ــــــو کــــــردی خویشــــــنت را پنبــــــه کــــــاری   چ

 

ــــــر آری ــــــن دم ب ــــــو هــــــم حــــــالج وار ای  ت
 

ن استعمال کرده و همچنني برداشنت پنبه بارت پنبه کاری در ذهاب و غیبت و ناظم در فناء تعّیع عرفست
  :فرماید که، بیتِآورد و میِاز گوش عرفست در رفع غفلت و ناظم قدس سره در رفع خودبینی می

 بــــــــــرآور پنبــــــــــۀ پنــــــــــدارت از کــــــــــوش
  آیــــــــد از حــــــــق بــــــــر دوامــــــــتِنــــــــدامی

 

 نــــــــــدای واحــــــــــد قهــــــــــار بنیــــــــــوش
ـــــــو ـــــــت چـــــــرا گشـــــــتی ت ـــــــوف قیام  موق

 

، و چون کس نباشد "مََیوْلِمَنِ المُلکُ الْ"اند که روز قیامت اللّه سبحانه و تعاىل ندا دهد که ِدر تفاسري آورده
وَاِحِد لِلّهِ الْ"که جواب دهد که همه بفنا و هالک پیوسته باشند و حق تعاىل خود جواب خود فرماید که 

ذات او تعینات را رفع کرده تا خود سایل است و خود مجیب و  یکتای بی همتا که غلبۀ نور" القَهَّار
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غري بصفت " هَهکُلُّ شَیءٍ هالِکٌ ِالَّا وَجْ"ارباب مکاشفه برانند که و الحالة هذه چنني است که بمقتضی 
عدم متصف است چه غري جز تعني اعتباری در نفس وجود مطلق واجبی نیست و اگر معترب عقلی در 

نماید نزد افهام خاصه معدوم بود، پس همچنانک روز قیامت بواسطۀ عدم غري حق  اوهام عامه موجود
چه جز او بحقیقت متحقق و موجود نیست و اگر این " قَهَّاروَاِحدِ الْلِلّهِ الْ"تعاىل خود جواب میفرماید که 

خص معنی که مطلق است که وجود او متحقق است و در هر مقید اعتباری اوست که منادی است بر ش
و مقدس از خودی خود قدم شوق در وادی دل ساده نه و از شجر روح، شود موسی وار كِمشکل می

  :چنانچه ناظم قدس سره گوید این ندا استماع نمای
  ادی ایمـــــــــــــن کـــــــــــــه ناگـــــــــــــاهدرآدر و

 

ــــــه ــــــی اَنَـــــــا اللـّ  درختـــــــی گویـــــــدت اِنـِّ
 

قع است، حیث قال جل و از کالم مجید درباب تحقق توحید و ظهور تجلی مطلق از مقید اشارت وا
و هر کس که بدرجۀ یقني رسد بتوحید وجود " نعَاَلمِیْیَا مُوسی اِنِّی اَنَا اللّهُ رَبُّ الْ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ: "جالله

  :و اعتبار تعینات قایل گردد، بیت
  هــــر انکــــس را کــــه انــــدر دل شــــکی نیســــت

 

 یقــــني دانــــد کــــه هســــتی جــــز یکــــی نیســــت
 

الیق " انا"حسني منصور نه ازو بود بلکه از وجود حق واحد مطلق بود انکه لفظ  از" انا الحق"پس کلمه 
که " هو"است که اضافه باو یابد چه این لفظ داللت بر تحقق وجود و حضور او دارد بخالف لفظ 

اند که ِداللت بر وجود غائب دارد نه مستغنی از شایبۀعدم تحقق و هم ازین وادیست آن عبارت که گفته
چه حواس مالیمت با حضور دارد و عقل مالیمت با غیبت و حق " محسوس و الخلق معقولالحق "

چون بحقیقت هست اینست که حاضرست و خلق چون نزد این طایفه بحقیقت نیست اال بمجاز آن 
متعقل اعتباریست که از حس غائبیست و بعد از ذوق این سخن که گفته شد مشکل نشود تصدیق آنچه 

  :گویدِناظم قدس سره می
ــــــــــود حــــــــــق را ســــــــــزاوار ــــــــــت ب   انانی

 

ــــدار ــــب وهــــم و پن  کــــه هــــو غیبســــت و غای
 

د زیرا که چون غري او نیست همه اضافات بسوی در حق الزم نیاي" هو"رشان او نفی د" انا"و از اثبات 
عرفت اللّه بجمیع "او راجع است و همه متقابالت برو صادق، چنانچه ابوسعید خراز قدس سره گفت 

اند و آنچه در لفظ انا گفته شد که ِهمه اطالقات برو موحدان درین مشهد علی السویه شمردهو " االضداد
مشعر بتحقق وجود است و تحقق او راست نه غري که اعتباریست " انا"الیق به اوست بواسطۀ آن گفتند که 

دیگر،  و تا متوهمی انگیز وهم نکند که وجود یکی نیست چه موضوع له انا دیگرست و موضوع له هو
  :بیت

ـــــی نیســـــت ـــــاب حضـــــرت حـــــق را دوئ  جن
  او هســـــت یـــــک چیـــــزو مـــــن و مـــــا و تـــــو 

 

ــــت ــــوئی نیس ــــا و ت ــــن و م  در آن حضــــرت م
ــــــز ــــــیچ تمیی ــــــد ه ــــــدت نباش ــــــه در وح  ک

 

از وجود مطلق صدور یافته است که انا سزاوار باوست در تعینی " اناالحق"و چون چنني مذکور شد که 
گوید که این معنی مخصوص ِاز حسني منصور گوئیا سایلی میاعتباری که آن حسني منصور بوده است نه 

بتعني اوست یا از هر تعینی متوقع است میفرماید که اگر شخص را فنائی چون فناء حسني منصور دست 
  :دهد که از حجاب خودی خاىل گردد دور نیست که مالک این حال شود



۸٥ 

ــــد   هرانکــــو خــــاىل از خــــود چــــون خــــال ش

 

 ا شـــــدانـــــا الحـــــق انـــــدرو صـــــوت و صـــــد
 

خال خلوجسمیست از آنچه بسبب آن مالقی جسمی دیگر تواند شد یا ابعاد مجرده است و بهر تقدیر 
وجود شخص فانی از خودی خود صحیح است که تشبیه یابد بخال اما بحسب معنی اول آنجا خلو از 

م آنجا امری هست از روی صورت و اینجا خلو از خودی خود هست من حیث المعنی و نظر با معنی دو
تجرد از ماده هست و اینجا دل از عالیق و صور کثرات مجرد است پس خلو و تجرد معنوی در وجود 
مرد فانی مفید آنست که اگر لسان غیب درو القاء کلمه کند آن کلمه چون مانعی و حجابی در پیش ندارد 

ی کنند و نه ازو باشد او را صورتی معنوی باشد که صدا به بريون دهد و آن صدا نسبت باین وجود فان
شد هرگز ازین مقام زوال و بلکه صوت معنوی از متکلم غیبی باشد درو و مرد فانی که باین مقام متحقق 

دیگر جز وجود واجبی او را  يهالک ندارد و با وجه باقی دایم قایم است چرا که پردۀ آن وهم که وجود
برخاست پس خود را جز بمظهریت آثار  باشد بحسب حقیقت نه بر سبیل اعتبار از بیش مشاهده او

شناسد و ازان رو که دایم مظهر با مُظهر باقیست او باقیست بحق و فانی از خود ِصفات حق متحقق نمی
آید و سلوک او ِآید از حق میِپس عدمیست که آثار از وجود درو بظهور مريسد پس هرچه از سالک می

ظهورات حق است که از وجهی عني اوست الجرم گفته شود که همه اوست و چون همه او بود حلول و 
اتحاد درین حال تصور نتوان کرد چه حلول حمل جسمیست جسمی دیگر را و اینجا دو وجود نیست چه 

که یک چیز باید و  جای انکه دو جسم باشد و اتحاد عبارتست از امتزاج دو چیز با یکدیگر بحیثیتی
  :بیت. شودِاینجا جز یک چیز نیست چنانچه از نظم ناظم معلوم می

ــــــک ــــــاقی غــــــري هال ــــــا وجــــــه ب  شــــــود ب
  حلـــــــــول و اتحـــــــــاد از غـــــــــري خیـــــــــزد

 

 د ســـــلوک و ســـــري و ســـــالکیکـــــی گـــــرد
ــــــــزد ــــــــري خی ــــــــه از س ــــــــدت هم  وىل وح

 

ود واجب و وجود آید، وجِافتد که در نظر شخص دو وجود درمیِیعنی تصور حلول و اتحاد از انجا می
ممکن و حکم بر هر دو وجود بحسب حقیقت مريود با مغایرت میان هر دو و مشاهدۀ وحدت از انجا 

کند سري معنوی در مراتب وجوب و امکان تا بمکاشفه او را معلوم ِنماید که سالک سري میِروی می
کند ِس حکم میشود که جز وجود واجب تعاىل متحقق نیست و وجود ممکن امریست اعتباری، پِمی

بانکه غري واجب که ممکن است چون وجود اعتباری دارد بحقیقت نیست، پس غري نیست و وجود 
واجبی بوحدت خود متحقق و ثابتست و تعني اعتباری در مرتبۀ که مفروض است خواه حسني منصور و 

وجود مطلق  خواه دیگری چون موهوم است سزاوارست بانکه از نظر مرتفع شود و اسقاط اضافۀ او از
یافت بحقیقت اضافه بوجود مطلق یابد و صاحب مکاشفه ِبرود تا کلمۀ انا که اضافه بتعني اعتباری می

گوید نه حسني منصور است که وجود او وجود حق شده ِمی" انا الحق"درین حال بگوید که حق است که 
نتواند شد، و محالست که گوید، چه او عدم است و حق وجود و هرگز عدم وجود ِمی" انا الحق"است و 

گفنت حسني " اناالحق"پس . بندۀ معدوم که وجود اعتباری دارد حق موجود شود که وجود حقیقی دارد
  :چنانچه نظم یافته. ن اومنصور اشارتست برفع تعیّ 

ــــــّی ــــــدتع ــــــدا ش ــــــتی ج ــــــز هس ــــــود ک  ن ب
ـــــــت ـــــــرت در نمودس ـــــــق و کث ـــــــود خل   وج

 

ــــد ــــدا ش ــــا خ ــــده ب ــــه بن ــــده ن ــــق بن ــــه ح  ن
ـــــی ـــــه م ـــــه هرچ ـــــدِن ـــــت نمای ـــــني بودس  ع

 



۸٦ 

نماید که هست و بحقیقت نیست و انکه بحقیقت موجود است حق تعاىل است که از احاطۀ ِعالم می
ناظم تصویر تمثاىل " قَهَّارُوَاحُِد الْوَهَُو الْ"بصائره و ابصار در غیب است و غري او نیست اال باعتبار، 

ص تصور کند که امریست محسوس و فی چنانچه شخ. تواند بود که چیزی نمایش کندِکند در انکه میِمی
  :بیت. الواقع بودی نداشته باشد، و غري ازان نمود امری دیگر ازو متحقق نبود

ـــــــــــــه آئ ـــــــــــــربن ـــــــــــــدر براب ـــــــــــــۀ ان  ین
  یســــــت آن عکــــــسیکــــــی ره بــــــازبني تاچ

 

 درو بنگــــــــر ببــــــــني آن شــــــــخص دیگــــــــر
 نـــه آنســـت و نـــه ایـــن پـــس کیســـت آن عکـــس

 

شخص مرئیست نه عني شخص است و نه عني آئینه که اگر اهل تحقیق برانند که صورتی که در آئینه از 
و اگر عني آئینه بودی به غیبوبت شخص از آئینه شود ِعني شخص بودی بلوازم او متصف شدی و نمی

ل از شخص منعکس در آئینه نه حال درو و حقیقت این انعکاس آنست زایل نگشتی، پس امریست مخیّ
قابل او واقع شود ازو دیده شود و مرئی جز یکی نیست که از خاصیت جرم صیقل است که هرچه در م

کند که این ِاما خیال حکم می. خواه که خارج از آئینه در مشاهده آید و خواه که در آئینه مشاهده گردد
مرئی که در آئینه مشاهد است چیزی علی حده است و آن چیز که مقابل آئینه است چیزی دیگر کشف 

نماید که ِل است در آئینه مشاهدست و جز او امری دیگر نیست و اگر میکند که آنچه در مقابِحکم می
کنند که مقابل آئینه است تا او را ِکنند و اضافه بآن چیز میِامری دیگر هست و آنرا صورت نام می

این معنی تحقیقی ندارد و صورت . صاحب صورت گفته باشند و این را صورت دو موجود الزم آید
اال بمجاز و از روی تحقیق عدمیست وجود نمای چون سایه نسبت با شخص از بحقیقت موجود نیست، 

  :بیت. انجا ناظم گفت
 چـــــو مـــــن هســــــتم بـــــذات خـــــود معــــــني
ــــود ضــــم ــــون ش ــــر چ ــــتی آخ ــــا هس ــــدم ب   ع

 

 نمیــــــــدانم چــــــــه باشــــــــد ســــــــایۀ مــــــــن
ـــــاهم ـــــر دو ب ـــــت ه ـــــور و ظلم ـــــا شـــــد ن  بن

 

و صاحب صورت موجود یعنی نتوان گفت که شخص موجود حقیقی است و سایه نیز موجود حقیقی 
حقیقی است و صورت موجود حقیقی، و نتوان گفت که نور ظاهرست و ظلمت ظاهر، چرا که نظر با 
ذات نور نه نظر با تقابل او با ظلمت نور بخود ظاهرست و مظهر غري است و نظر با ذات ظلمت نه نظر 

ر ظهور و سرت روز و شب نگاه با تقابل او با نور ظلمت بخود پوشیده است و پوشیده غري است و اگر د
شود و چون وجود وعدم در ظهور و خفا همان مثابت دارد که نور و ِکنند مثال مقصود ازین تقریر میِمی

  :کد کالم مذکور میفرماید کهحق بوجود نشود بحسب حقیقت و در تأظلمت عدم مل
ــــال ــــه و س ــــتقبل م ــــت مس ــــو ماضــــی نیس  چ
  یکــــی نقطــــه اســــت و همــــی گشــــته ســــاری

 

 غــــري ازان یــــک نقطــــۀ حــــال چــــه باشــــد
 تـــــــو آنـــــــرا نـــــــام کـــــــرده نهـــــــر جـــــــاری

 

نقطۀ حال با وجود انکه به نسبت با موجود مطلق معتربیست از معتربات عقل به نسبت با تعینات زمانیه 
اوست که متحقق است از زمان و بس، و تعینات ماضی و مستقبل و شهود و اعوام و قرون و اعصار و 

افتد و زمان ممتدش ِد همني حال موهوم بیش نیست که مکرر اعتبار میانِادوار همه امور اعتباریه
میخوانند چون جریه آب که باعتبار تجدد که در امکنۀ نهر آنرا نهر میخوانند غرض که نزد این طایفه جز 
وجود مطلق موجود نیست که ناظم قدس سره در سواىل از اسولۀ کتاب گفته بود که به لفظ من اشارت 



۸۷ 

  :بیت. گویدِالجرم اینجا می. بسوی اوست
ــــر کیســــت ــــحرا دگ ــــدرین ص ــــن ان ــــز از م   ج

 

 بگـــو بـــا مـــن کـــه تـــا صـــوت و صـــدا چیســـت
 

توان کرد که گفتی که جز وجود مطلق موجودی نیست پس ِو بعد از قول باین معنی چون تقدیر سئوال می
است با انکه این  عالم موجود را با مراتب موجوده و حقایق ممتازه معدوم گفته باشی و این خالف عقل

کند ِاند بر سبیل تنبیه نه از روی تعلیل تقریری میِطایفه بناء امر درین مسئله بر طوری ورای عقل نهاده
  :بیت. فرمایدِمعقول که مستلزم آنست که عالم معدوم باشد نه موجود و در جواب سوال مقرر می

ــــــــب ــــــــوهر زو مرک ــــــــانی و ج ــــــــرض ف  ع
 ز طــــــول و عــــــرض و ز عمقســــــت اجســــــام

  جـــــنس اســـــت اصـــــل جملـــــه عـــــالمازیـــــن 

 

ـــــا خـــــود کـــــو مرکـــــببگـــــو کـــــ ـــــود ی  ی ب
ــــــد ز اعــــــداموجــــــودی چــــــون پ ــــــد آم  دی

 چـــــــو دانســـــــتی بیـــــــار ایمـــــــان و فـــــــالزم
 

و جوهر جسم ترکب ازو دارد چون " العرض الیبقی زمانني"این مقدمه از بعض عقال مشهور است که 
یان انکه جوهر جسم از تحصیل اجزا ثابت نشود حصول مرکب از اجزا چگونه تصور توان کرد و ب

اعراض متألف است آنست که جسم تعلیمی که مصنف آنرا جز اجسام داشته البته از طول و عرض و 
اند که عرض فانی است بس جوهر ِاند و گفتهِعمق متحصل است و طول و عرض و عمق همه اعراض

ا در اصل عالم که کند بر تحصل او و عقل ایشانرِجسم غري متحصل باشد با انکه عقل عامه حکم می
گویند که ِحکم بوجود او میکنند و معدوم است همني واقع است که در مسئله جوهر جسم که می

د که نفی تحقق وجود بسایط الهی از نن شد که معدومست غایت ما فی الباب انکه گویموجودست و متبیّ
ما ناظم این سخن از نیست مسلم ااعراض  و شود چه آنجا تحصلی مینجمله عالم باین کالم معلوم 

ن با دقت جهت تنبیه آورده است نه از جهت استدالل تا به بسایط استشکال کنند و چون ازین تنبیه متفطّ
افتد باید که تصدیق کند که نظر طایفه نیک رفته است و الزم نیست که ملزم غري باشد برین تصدیق بلکه 

  :گویدِین موجب است که گفته شد و لهذا ناظم میباید که او از تصدیق خود نگردد که نزد طایفه حال بر
ــــق ــــتی الح ــــر هس ــــت دیگ ــــق نیس ــــز از ح   ج

 

 وهی خـــواهی خـــواه انـــاالحقهـــو الحـــق گـــ
 

شود همه صدای یک وجود است و ندای یک حقیقت و هرچه بريون ازین وجود ِکه هرچه گفته می
و موهوم عندالتحقیق نماید که موجود است نه واقع است بلکه وهم بتحقق آن ذاهب است، ِواحد می

  :چنانچه گفت بیت. محقق نباشد و رفع آن حجاب موهوم از طریق مشاهده موجود حقیقی بباید کرد
ـــــــن ـــــــدا ک ـــــــتی ج ـــــــم از هس ـــــــود وه   نم

 

ــــــــه خــــــــود را آشــــــــنا کــــــــن ــــــــۀ بیگان  ن
 

چون مقرر کرد که ما سوی اللّه وجود حقیقی ندارد جای آنست که گفته شود که وصول از لوازم وجود 
  معنی دارد؛) باوچه(پس اضافۀ وصال با وجه . و مخلوق را آن وجود نیستحقیقی است 

  :سئوال
ـــــــــد واصـــــــــل ـــــــــوق را گوین   چـــــــــرا مخل

 

ـــــت حاصـــــل ـــــرياو چـــــون گش  ســـــلوک و س
 

  :جواب
  ت جدائیســــــــتوصــــــــال حــــــــق ز خلقیّــــــــ

 

ــــــــه گشــــــــنت آشنائیســــــــت  ز خــــــــود بیگان
 

مقید است اگر رفع آن و پردۀ وجود مطلق تعني  چون وصال اینجا عبارت باشد از رسیدن بوجود مطلق
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گردد لیکن اینجا نکتۀ بماند که ِتعني کرده شود از مقید بمطلق رسیده باشد چنانچه از جواب مفهوم می
چون تعني مقید از میان مرتفع شد و وجود موهوم مجازی که معني مخلوقیت بنده بود منفی گشت، پس 

یچ وصول نیست زیرا که بعد از رفع چه چیز متصف بصفت واصلیت است میفرماید که بر سبیل حقیقت ه
تعني ممکن جز وجود واجب تعاىل چیزی دیگر متصور نخواهد بود و اگر واصل و موصول الیه هست 
باری مخلوق در میان نیست، پس هر صفت که اطالق کنند چون یک وجود بیش نیست راجع به او 

  :شودِمی
 چـــــــو ممکـــــــن کـــــــرد امکـــــــان برفشـــــــاند
  توجــــــود هــــــر دو عــــــالم چــــــون خیالســــــ

 

ـــــــد ـــــــزی نمان  بجـــــــز واجـــــــب دگـــــــر چی
 کـــــــه در وقـــــــت بقـــــــا عـــــــني زوالســـــــت

 

یابد و لهذا ناظم ِچنانچه گفته شد درین مشهد صفت واصلیت بحقیقت اضافه بموجود حقیقی می 
  :فرمایدِمی

ــــــت واصــــــل ــــــو گش ــــــت انک ــــــه مخلوقس   ن

 

ـــــل ـــــرد کام ـــــن ســـــخن خـــــود م ـــــد ای  نگوی
 

عیف بتعني خود که امریست موهوم چه مخلوق معدوم است و واصلیت از صفات موجود است خاک ض
معدوم چگونه برب االرباب که موجود مطلق است وصول یابد، اما بباید دانست که انکه در صورت 
خاکی متصف بصفات کمالست و مضاف باو حقیقت وصال نه این خاک است و نه این متصف بوجود 

  :اعتباری که موجود اعتباری در حکم معدوم است، بیت
 بـــــــد انـــــــدرین بـــــــابعـــــــدم کـــــــی راه یا

 عــــدم چــــه بــــود کــــه بــــا حــــق واصــــل آیــــد
ـــــاه گ ـــــی آ ـــــن معن ـــــود زی ـــــت ش ـــــر جان  اگ
  تــــــو معــــــدوم و عــــــدم پیوســــــته ســــــاکن

 

 چـــــه نســـــبت خـــــاک را بـــــا رب اربــــــاب
ــــــــد ــــــــل آی ــــــــلوکی حاص ــــــــري و س  وزو س
ـــــــــه ـــــــــتغفر اللّ ـــــــــان اس ـــــــــوئی در زم  بگ
ــــــن ــــــدوم ممک ــــــد مع ــــــی رس ــــــب ک  بواج

 

  :گوید بیتِاکید القا میکند و میتنبیه بمعدومیت ممکن اگرچه سابق شده است باز بر سبیل ت
ـــــ ـــــی عَ ـــــیچ جـــــوهر ب ـــــدارد ه ـــــنيرَن   ض ع

 

ــــــ ــــــاننيَرعَ ــــــی زم ــــــود و الیبق ــــــه ب  ض چ
 

جوهر جسم که از اعراض متحصل باشد و اعراض در زمان نپاید اضافۀ وجود بسوی او چگونه شاید و 
ل الطول و ما یقب"میگوید که " ماالجسم"پرسند که ِبیان تحصل از اعراض آنست که اگر از حکیم می

  :بیت. چنانچه گفت". العرض و العمق
ـــــــرد تصـــــــنیف ـــــــدرین ره ک ـــــــی کان   حکیم

 

 بطــــول و عــــرض و عمقــــش کــــرد تعریــــف
 

و در جواب سایلی که بگوید که جسم متحصل از طول و عرض و عمق نیست بلکه مؤلف از ماده و 
  :صورتست و مرکب از ماده و صورت قبول طول و عرض و عمق کرده است، میگوید

ــــــوىل ــــــقهی ــــــدوم مطل ــــــز مع ــــــت ج    چیس

 

ـــــی ـــــه م ـــــقک ـــــدو صـــــورت محق ـــــردد ب  گ
 

پس در خارج نیست و معدوم است بلکه بنسبت با دیگر . یعنی ماده امریست که عقل اعتبار آن میکند
بني و اظهر است چون عدم مطلق نسبت با عدم مضاف چه اَ اند عدمیت اوِمعتربات عقلیه که معدومات

اند باعتبار و اوامریست نه ِاند باضافۀ وجود از هیوىل چه محسوسِاقرببهر حال اشیاء اعتباریۀ محسوسه 
محسوس باعتبار، پس گوئیا مطلقا نیست و عقل اعتبار او بواسطۀ آن میکند که صورت را ناچارست از 
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قوام بمحلی که اگر آن محل اعتبار نکنند صورت حال درچه چیز باشد، چه مفروض آنست که صورت 
ری دیگر که آن هیوىل است و ازین اعتبار مالزمت و معیت میان صورت و جوهریست حال در جوه

هیوىل دایم مفروض باشد که هرگز صورت را بی هیوىل در خارج نتوان یافت و حکیم فلسفی چون عالم 
را باعتقاد خود قدیم گوید صورت او را قدم الزم آید و چون صورت بی هیوىل مفروض نبود در قدمی 

آمد هیوىل را با صورت معیت باشد پس چون حکم بر عدم هیوىل کرده شود و ِمیکه صورت را الزم 
ه اگر چنانچ. عدم او عدم صورت الزم آید صورت مفروض است که باو متحقق است و بی او نیست از

آید و اگر حکم بر عدم هیوىل ِکنند و او بی هیوىل نیست قدم هیوىل الزم میِحکم بر قدم صورت می
  :ازینجا ناظم قدس سره فرمود که. آیدِی صورت نیست، عدم صورت الزم مید و او بنکن می

ــــدم نیســــت ــــوىل در ق ــــی هی   چــــو صــــورت ب

 

ــــــت ــــــدم نیس ــــــی او در ع ــــــز ب ــــــوىل نی  هی
 

و چون از نظم سابق معلوم شد که ناظم بر آنست که هیوىل معدوم مطلق است و میان او و صورت 
  :بیت. گویدِچنانچه می. قایل باشدمالزمت است، در وجود الزم آمد که او بعدم هر دو 

ــــــدوم ــــــن دو مع   شــــــده اجســــــاد عــــــالم زی

 

ــــوم ــــت معل ــــان نیس ــــدوم ازیش ــــز مع ــــه ج  ک
 

تحصل اجسام او مخفی نیست که شخص انسان جسمیست از اجسام عالم چون حکم بر آن رود که 
اند بحسب واقع، موجود بحسب اعتبار، البته شخص انسان که ِمفروض از حصول دو امر معدوم

یست از اجسام عالم حال او همني باشد که متحصل بود از دو معدوم که باعتبار موجود باشند نه جسم
  :گوید، بیتِبحقیقت ازان جهت می

ـــــــیش ـــــــم و ب ـــــــی ک ـــــــت را ب ـــــــني ماهی   بب

 

ــــویش ــــت در خ ــــه موجودس ــــدوم و ن ــــه مع  ن
 

 یعنی ای شخص انسان در ماهیت خود باعتبار وجود با تشخص جسمی که مفروض است تحصل آن از
چه  ؛باید نظر کن که نه حکم بر عدم او مريود زیرا که باعتبار موجود استِهیوىل و صورت چنانچه می

جسمیست از اجسام عالم که حکم بر وجود آن رفته است و نه حکم بر وجود او مريود زیرا که بفرض 
پوشیده نباشد که بحقیقت هر دو معدومند و اعتبار وجودشان رفته و  ؛ ل است از هیوىل و صورتمتحصّ

که امر اعتباری را اعتدادی در پایۀ هستی نتواند بود و این معنی نه مخصوص بشخص انسانست چه 
جمیع ماهیات ممکنه را نظر بوصف امکان نه نظر باتصاف بوجود نقصی هست که فی الواقع آن امکان 

  :ماهیات است که امر اعتباریست، چنانچه ناظم گوید
ــــــ ــــــوی امک ــــــت س ــــــن در حقیق ــــــر ک   اننظ

 

 کـــــه او بـــــی هســـــتی آمـــــد عـــــني نقصـــــان
 

و در جواب سایلی گوید که چون حکم بر نقص امور اعتباری کرده شد، آیا چه چیز محقق و کامل است و 
  :فرماید کهِچه اعتباری و ناقص می

ـــــویش ساریســـــت ـــــدر کمـــــال خ ـــــود ان  وج
ـــــــــود ـــــــــت موج ـــــــــاری نیس ـــــــــور اعتب   ام

 

 تعینهــــــــــــــا امــــــــــــــور اعتباریســــــــــــــت
ـــــدد بســـــیار و یـــــک چیزســـــت معـــــد  ودع

 

یعنی جز وجود واحد متحقق نیست و تعینات متکثره که از اعتبار ماهیات مختلفه بواسط اتصاف 
آید نه امور حقیقیه است بلکه اموریست مجازیه اعتباریه و از فرض ِبوصف امکان در شمارۀ عقل درمی

گردد ِمقرر می کند و هستی مجازی اوِمجموع آن تعني عالم که فی الحقیقه موجود نیست عقل اعتبار می
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  :گوید که، بیتِو لهذا می
ــــــانرا نیســــــت هســــــتی جــــــز مجــــــازی   جه

 

 سراســــــــر کــــــــار او لهوســــــــت و بــــــــازی
 

و بعد از انکه باز نمود که یک حقیقتست در مجازات مالبس و مظاهر واعتبارات نقوش و تعینات 
اشکال و اسما تمثیلی درین معنی از برای مزید توضیح در صورت وحدت بخار دریا و کثرت تعینات او ب

  .کندِبیان می
  :تمثیل

 بخــــــــــاری مرتفــــــــــع گــــــــــردد ز دریــــــــــا
ـــــــــارم ـــــــــرخ چ ـــــــــاب از چ ـــــــــعاع آفت   ش

 

ــــــــد بصــــــــحرا ــــــــرود آی ــــــــامر حــــــــق ف  ب
 فــــــــرود آیــــــــد شــــــــود ترکیــــــــب بــــــــاهم

 

یعنی در جسم آن بخار از شعاع حرارتی پیدا شود و حرارت چون کیفیتی است که از جمله طبیعیات 
ایست از آب و بآن ِنازل را که بعد از نزول حاصالقطرهمقتضی آنست که محل او علوی باشد آن بخار 

پس درمیان . مرتفع نتوان که کیفیت رطوبت مائی مانع او باشدو حرارت گرم شده مایل بارتفاع گرداند 
  :چنانچه ناظم گوید. بان منضم گردد صورت نباتی پیدا کند) نیز؟(جهتی ارتفاع و قرار هوا و خاک برت 

ــــــــ ــــــــد گرمــــــــی دگــــــــر ره عــــــــزم ب  االکن
  چــــو بــــا ایشــــان شــــود خــــاک و هــــوا ضــــم

 

 درآویــــــــــــــزد بــــــــــــــدو آن آب دریــــــــــــــا
 بــــــــرون آیــــــــد نبــــــــات ســــــــبز و خــــــــرم

 

هر آینه جزو او گردد باز که انسان  چون حیوان بخورد و غذای او شود،پس آن نبات تا چه نوع باشد 
. نی گرددخون بدن باشد و در اوعیه منی خالص م ؛ حیوان ماکول اللحم بخورد و بدل ما یتحلل او شود

پس بصورت نطفه ازو در جفت او قرار گريد و تقلب در اطوار حاصل کند، علقه شود دیگر مضغه و 
غطام دیگر کسوت لحمی بپوشد و قابلیت قبول نفس ناطقۀ انسانی پیدا کند نفس ناطقه تعلق تدبري بدو 

و سکنات تا در گريد جسمی باشد بمدد روح در غایت لطافت و صفا و او را قوی و اعضا و حرکات 
بطن مادر باشد نام او جنني بود، چون بزاید نامش طفل شود مدتی صبی خوانندش دیگر ممیز دیگر بالغ 
بعد از تجاوز از بلوغ جوانش خوانند تا از سی و پنج بگذرد و قوی طبیعی از ترقی بازماند دیگر بسن 

آید، یا بارذل اعمال برسد یا نرسد،  کهولت رسیده باشد چون از ستني تجاوز کند و رقم پريی بدو کشیده
چون به پريی برسد آخر عمرش بسر آید و اجل پنجه بگشاید و روح بعالم ارواح باز پیوندد و بدن در 
خاک نهند و آنچه ازو خاک بود هم بخاک باز شود نفس ناطقه را در بازگشت بکوشش هوش چنان 

وَفِیها  ناکُمْهَا خَلَقْمِنْ"الیة، و از مآل بدن جنني خرب باشد که، اىل آخر ا" تِسٍ ذائِقَةُ المَوْکُلُّ نَفْ"رسد که 
، و این احوال که منثور گفته شد در اطوار آن بخار مذکور صاحب "ریرُِجکُم َتاَرةً اُخْ هَا نُخْوَمِنْ دُکُمْنُعِیْ

  :گوید بیتِنظم می
 غـــــــــدای جـــــــــانور گـــــــــردد ز تبـــــــــدیل
ــــــوار ــــــردد در اط ــــــه و گ ــــــک نقط ــــــود ی  ش

ـــــور نفـــــس  ـــــو ن ـــــدچ ـــــن آی  گویـــــا بـــــر ت
 طفـــــل و جـــــوان و کهـــــل و کـــــم پـــــري شـــــود

ــــــاکرســــــد آنگــــــ   ه اجــــــل از حضــــــرت پ

 

 خـــــــورد انســـــــان و یابـــــــد بـــــــاز تحلیـــــــل
ـــــــار ـــــــر ب ـــــــدا دگ ـــــــود پی ـــــــان ش  وزو انس
ـــــــد ـــــــف روشـــــــن آی ـــــــم لطی  یکـــــــی جس

 رای و فهـــــــم و تـــــــدبري بدانـــــــد علـــــــم و
 رود پــــــاکی بپــــــاکی خــــــاک بــــــا خــــــاک

 



۹۱ 

ات اظهر بود آنرا عهده تمثیل مذکور ساخت و چون اطوار مختلفه و اعتوار تقلبات سریعه در وجود نب
  :بیت. پس گفت. مقیس علیه باقی تعینات عالمش گردانید

ـــــــد ـــــــالم چـــــــون نباتن ـــــــه اجـــــــزای ع  هم
ـــــاز ـــــر وی دگـــــر ب  زمـــــان چـــــون بگـــــذرد ب
ــــــوی مرکــــــز ــــــان س ــــــک ازیش ــــــر ی   رود ه

 

 کـــــــه یـــــــک قطـــــــره ز دریـــــــای حیاتنـــــــد
 همـــــــه انجـــــــام ایشـــــــان همچـــــــو آغـــــــاز
 کــــــه نگــــــذارد طبیعـــــــت خــــــوی مرکـــــــز

 

د از دریاء حیوة بسط وجودست در مراتب اعتباریه بتعینات متکثرۀ مختلفه که هر تعینی چون قطرۀ مرا
یاحبابی ازین دریا روزگاری نمایش دارد و بعد از انکه زمان ظهورش تمام گشت باز بدریا پیوست و درو 

فرمود که طبیعت خوی فرو شد اما تا از دریا حیز ظهور او چه بوده است بهمان قرارگاه باز رسد و آنچه 
مرکز باز نگذارد و تعینات وجود همه امور طبیعیه نیستند از باب تصویر با ظهرست یا خود طبیعت گفته و 

و در تقریر ". واللّه المبداء و المعید"باشد قوت عایده باصل خواسته اعم از انکه در مادی و غريمادی 
  :بظهور او در تعینات متکثره اعتباریه میفرماید معنی سابق که از دریا وجود واحد خواسته بود منبسط

ـــــک پرخـــــون   چـــــو دریائیســـــت وحـــــدت لی

 

 کــــــزو خیــــــزد هــــــزاران مــــــوج مجنــــــون
 

و موج را مجنون ازان خوانده است که کثرت حرکات و سرعت آن از لوازم جنونست و در ظهور امواج 
  :رمایدچنانچه ف. تعینات دریای وجود واحد هم کثرت و هم سرعت با قصی الغایتست

 نگــــــــر تــــــــا قطــــــــرۀ بــــــــاران ز دریــــــــا
ـــــــ ـــــــم و گِ ـــــــاران و ن ـــــــر و ب   لبخـــــــار و اب

 

ـــــما ـــــکل و اس ـــــدین ش ـــــت چن ـــــه یاف  چگون
 نبـــــــــات و جــــــــــانور انســــــــــان کامــــــــــل

 

قطرۀ از دریا فرض کن که بصورت بخاری ابر شد و ببارید و نم بود و بامتزاج جزوارضی کل گشت و 
ول اللحم بخورد و جزو او شد و صاحب چنانچه از بیش گفته شد صورتی نباتی یافت و جانوری ماک

کماىل ازان ماکول اللحم تناول فرمود و بدل مایتحلل او آمد و فی الواقع این اضافات و اطالقات همه 
  :چنانچه میفرماید. دران قطره بود

  همـــــــه یـــــــک قطـــــــره بـــــــود آخـــــــر ز اول

 

 کــــــزو شــــــد ایــــــن همــــــه شــــــکل ممثــــــل
 

ین قطره دارد در ظهور و بطون که گفته شد که زمان و اگر نظر بدقت بگمارند همه اجزای عالم حکم ا
  :بیت. فرمایدِظهورشان اعمار ایشانست و رجوع ببطون آجال واللّه محول االحوال ناظم می

ــــس و چــــرخ و اجــــرام ــــل و نف ــــان از عق  جه
  اجـــــل چـــــون در رســـــد در چـــــرخ و انجـــــم

 

 تـــــو آن یـــــک قطـــــره دان ز آغـــــاز و انجـــــام
ـــــــم   شـــــــود هســـــــتی همـــــــه در نیســـــــتی گُ

 

خواهد و از نیستی رفع اعتبار و دریای وجود واحد را پیوسته موجی پس از ِتی وجود اعتباری میز هس
گرداند و خود محال باشد که تا موجی منقضی نشود در ِموجی هست که بموج دوم موج اول محو می

ی حیز او موجی دیگر صورت بندد و اگر فرض افتد که موج اول ازان دریا جهانست بموج دوم که جهان
دیگر باشد موج نخستني مرتفع الوجود بود در تموج این بحر غواص سخن که ناظم کتاب است، چه 

  :گویدِدرهای خوشاب بسلک نظم بريون میدهد و می
ــــس ــــان طم ــــردد جه ــــد گ ــــوجی برزن ــــو م  چ
ـــــــــار ـــــــــزد بیکب ـــــــــیش برخی ـــــــــال از ب   خی

 

ـــم تغـــن بـــاالمس) کـــه آن(یقـــني کـــرد کـــان   ل
 رانمانـــــــــــــد غـــــــــــــري او در دار دیّـــــــــــــ

 



۹۲ 

از سر ذوق و عیان حاصل نشود نه از راه علم و  هدۀ عارفان دایم چنني است و تا این مشاهددر مشاه
  :بیت. بیان درویش مقرب حضرت حق و واصل مطلق نیست در وقوع این مشاهده است که میگوید

  تــــــرا قربــــــی شــــــود آن لحظــــــه حاصــــــل

 

 شــــوی تــــو بــــی تــــوئی بــــا دوســــت واصــــل
 

الجرم . اهده نیز خود تعینی است وصول او بی او مفروض بودچون مشاهده مشاهدۀ رفع تعیناتست و مش
آید که چون رفع تعني مشاهد الزم بود، پس ِاما سئواىل می. فرمود که تو بی تو با دوست واصل شوی

آید که مذکور گشت که نماند غري حق در ِر واصلی باشد نیز راست نمیشود کیست و اگِانکه واصل می
  :جواب میفرماید. دار دیار

ــــــــت ــــــــع خیالس ــــــــه رف ــــــــال اینجایک   وص

 

 چـــــو غـــــري از بـــــیش برخیـــــزد وصالســـــت
 

یعنی معامله در همه حال وجود واحد راست و صورت غريیتی که مخیل شخص دریابنده بود و نه مطابق 
یافت بتخیل غريیت متصل ِواقع چون از ادراک دریابنده مرتفع گردد گوئیا او که خود را متفصل می

ت باشد که او بی او واصل است، چه انکه متحقق است در تعني اعتباری و یابد برفع تخیل و راسِمی
دریابنده هم او متحقق است در ادراک رفع تعني اعتباری و تعني مخیل اعتباری از ادراک زایل و این 

اما موقوف . توان یافتِست که عمق آن بمدارک عقل و فهم و علم و اصطالح درمیِجمله نه سخنی
و آنچه حضرة سلطان العاشقني سید االقطاب علی الیقني ترجمان کالم الرحمن  و مشاهده استذوق 

که مرد نرسد تا خود را حق نداند و آنچه " رسالۀ قدس"شیخ ابی محمد روزبهان قدس سره میفرماید در 
تمثیل کرده که شخص را " رسالۀ دایره"عارف عیانی شیخ اوحدالدین عبداللّه بلیانی رحمة اللّه علیه در 

گفتند و بعد ازانش محمد خواندند شخص نگشت و اعتبار تسمیه بمحمود برخاست همه ِمحمود می
کند ِاشارت باین مشاهده است و اگرچه نفس مقصود از مسئله مشاهده و عدم مشاهده تفاوتی پیدا نمی

ازو رفع اوست شود که غیبوبت اضافات ِاند که تا رونده را فنا حاصل نمیِاما بزرگان بکشف معلوم کرده
شود و اگر نه حال برین وجه بودی حال ناقص و کامل و غافل و مدرک و ِخیال و وهم غريیت نمی

عاقل و عاشق و شخص صورت پرست و مرد فانی معنی بني همه یکی بودی، چون این مسئلۀ مستوفی 
چه گویند در چنان. افتدِمعلوم شد بباید دانست که گاه هست که بعضی را در تمثیالت این مقصد شبهه می
گردد از برای رفع شبهه ِعبارت انکه گفته شد که محمود محمد شود ایهام آن هست که ممکن واجب می

  :بیت. گویدِمی
ـــــت ـــــویش بگذش ـــــد خ ـــــن ز ح ـــــو ممک   مگ

 

 نــــه او واجــــب شــــد و نــــه واجــــب او گشــــت
 

  :بیت. چه اگر وجود نه واحد بودی و تعینات نه اعتباری امثال ذلک محتمل بود لیکن خوش میگوید
  هـــــــر انکـــــــو در معـــــــانی گشـــــــت فـــــــایق

 

 نگویــــــــد کــــــــني بــــــــود قلــــــــب حقــــــــایق
 

قلب حقایق چون باشد که اینجا اثبات حقیقتیست واحد و نفی حقایق اعتباریه و تا نفی حقایق اعتباریه 
درین مشهد که مشاهده حقیقت واحد دروست نشده انسانرا در حقیقت اعتباریه خود بسیاری از اطوار 

چنانچه ناظم قدس . ایستِآن امور از معارف نفیسه است و در هر طوری او را نشاه الزم حالست و کشف
  :بیت. سره گفت

ـــــــدیش هــــــزاران نشــــــأه داری خواجــــــه در بــــــیش ـــــــود را بین ـــــــد خ ـــــــد ش ـــــــرو آم  ب



۹۳ 

  همــــــه جــــــزو و کــــــل از نشــــــآت انســــــان

 

 بگــــــویم یــــــک یــــــک پیــــــدا نــــــه پنهــــــان
 

اند سایلی را ِت متکثره مخیالتچون تلخیص مبحث افادۀ آن کرد که یک حقیقت بیش نیست و تعینا
مريسد که بگوید که اموری که در میان بنده و حق واقع است مثل وصول و قرب و بعد و قلت و فیض و 
کثرت آن چگونه از مخیالت باشد و معنی ثبوت آن بعد از انکه نسبت با حقیقت واحده امور متکثره 

  .رودِپس سئوال می. ست چه معنی داردا همه منفی
  :سئوال

ـــــت ـــــم چیس ـــــن و واجـــــب به   وصـــــال ممک

 

ـــم چیســـت ـــیش و ک ـــد و ب ـــرب و بع  حـــدیث ق
 

  :جواب
ـــــیش ـــــی کـــــم و ب ـــــن بشـــــنو حـــــدیث ب   ز م

 

ــــــادی از خــــــویش ــــــو دور افت  ز نزدیکــــــی ت
 

گوید که اگر ِافتد بواسطۀ انکه عقل میِشود که از غایت نزدیکی شبهه دوری میِو این صورت واقع می
داند که گاه هست که مرئی بسبب انکه سخت ِنمی مقصود نزدیک بودی مدرک شدی و این عاقل

قبلة الواجدین موالنا . چنانچه در همني کتاب از بیش گذشته است. نزدیک باصره است مرئی نمیشود
  :گویدِروم جالل الدین در مثنوی می

  انــــــــت وجهــــــــی العجــــــــب ان لــــــــم اراه

 

 غایـــــــــة القـــــــــرب حجـــــــــاب االشـــــــــتباه
 

حقیقی است بطالب پس نزدیکست و قرب علت تصور بعد چون فرموده بود که مطلوب که وجود واحد 
  :بیت. فرمایدِدر بیان قریب و بعید می. است

  نوراســــــترارّش حــــــدیث آن هســــــت کــــــو

 

ـــــت ـــــت دور اس ـــــز هس ـــــتی ک ـــــد آن نیس  بعی
 

فالقی علیهم  ان اللّه خلق خلقه فی ظلمة"ت که، در حدیث حضرة پیغمرب صلی اللّه علیه و سلم آمده اس
، در "ابه من ذلک النور اهتدی و من اخطأه ضل فلذلک اقول جف القلم علی علم اللّهمن نوره فمن اص

نور بر افاضۀ وجود ممکنی کرده  واردست و ناظم کتاب حمل رشّ" رش علیهم من نوره"بعض روایات 
است از واجب الذات تعاىل بر ممکنات و این افاضه نزد او نه بآن معنیست که حکیم و متکلم گویند 

چه وجودی زاید بر وجود مطلق فی نفس االمر نزد او . او برانست که این افاضه اضافۀ بیش نیستبلکه 
اش بسوی وجود مطلق باشد ِمقرر نیست و اگر اعتبار وجودی زاید کنند آن زاید معترب بی انکه اضافه
ود جوگوید و وجود مضاف را ِمتصور نتواند بود وجود مطلق مضافٌ الیه را ناظم وجود واجبی می

پس تفسري قریبٌ من اللّه بران کرده باشد که او ماهیت اعتباریّۀ ممکن . ممکنی و المناقشة فی االصالح
نور و  رشِّ"است که قیام آن بواجب الذات که وجود مطلق است حاصل است و این قیام عبارتست از 

اعتبار قیامت وجودش  پس چگونه. ماهیت اعتباریۀ ممتنع که اعتبار وجودش نمريود" بعیدٌ من اللّه
قیامت ه معقول شود و چون اعتبار قیام وجودش بوجود مطلق نکنند از وجود مطلق بعید باشد، چه ب

وجود باو نزدیک بود نتیجه آن دهد که این سخن که بمذهب ناظم ممکنات هر یک قریٌب من اللّه باشد 
انکه ممتنع که وجود خارجی او اعتبار لیکن اینجا دو نکته هست یکی . و ممتنعات هر یک بعیدٌ من اللّه

وجود ذهنی دارد نزد انکه بوجود ذهنی قایل است و هر آینه وجود موجود ذهنی نیز قایم  ؛ نمريود
پس چگونه بعید بود بر تسلیم انکه ممتنع وجود ذهنی . بواجب الذاتست و قایم بواجب الذات قریب
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اجب الذات و درین صورت نیز قرب الزم بود نه ندارد تعقل او فرع وجود عاقل است که قایم است بو
بُعد، چه قایم بواسطه است و نکتۀ دیگر انکه در الفاظ این حدیث و ذکر او در باب ایمان بقدر قراین 

ل که بر افاضۀ استعداد معارف و توفیق طاعات و باید کرد بِنور نه بقیام وجود می آن هست که حمل رشّ
ان اللّه اذا خلق "معنی واردست که فرمود، صلی اللّه علیه و سلم،  در حدیث مسح ظهر آدم مؤید این

العبد للجنة استعمله بعمل اهل الجنّة حتی یموت علی عمل من اعمال اهل الجنّة، و اذا خلق العبد للنار 
و شک نیست که ". استعمله بعمل اهل النار حتی یموت علی عمل من اعمال اهل النار فیدخله به النّار

اند و نقد این سخن ِة قریب من اللّه باشند و اهل دوزخ بعید، و اهل جنت اهل معارف و طاعاتاهل جنّ
، اىل آخره، "ما یزال العبد یتقرب اىل بالنوافل"ه از حدیث قدسی باید کرد که حق تعاىل میفرماید، را سکّ

نه تعینات سبع از و شبهۀ که طبع دوران انگیزد که دوزخ هفت درکه است و بهشت هشت درجه و هر آئی
  . تعینات ثمان چون بیک مرتبه اقل است بوجود مطلق نزدیکرتست

ش آنست که اگر قرب چنانکه يکجواب نزد. پس برین تقدیر دوزخی نه بعید باشد قریب بلکه اقرب بود
گوید به نسبت قیام تعیناتست بسوی وجود مطلق نسبت همه در قرب علی السویه است و اگر ِناظم می
هی دیگرست آن نه بقلت وسایط است، چه غلظت و رقت و لطافت و کثافت حجب دخل قرب بوج

چنانک چند پرده از حریر تنگ آنچنان میان دویدن حائل از تماس نیست که یک پردۀ غلیظ از . دارد
بینیم که در زمني است و مرئی در پس هفت آسمان و رؤیت حاصل است و در ِپشم یا ریسمان و رائی می

بیند پس از بعید درین جایگه مراد آنست که نه ناظر بمقصود ِه در زیر قدم اوست مرئی نمیپس خشتی ک
است و اگرچه میان او و مقصود معیت است و قریب انکه مقصودش در مشاهده است و اگرچه بعد 

چنانچه قبلة . میان او و مقصود چندانست که از عرش یا فرش پس حاصال قرب برفع حجابست
  :فرمایدِمی) اجدین؟الو(الواحدین 

ــــه ــــرب ن ــــت ق ــــنت اس ــــتی جس ــــه پس ــــاال ن   ب

 

 قــــرب حــــق از حــــبس هســــتی رســــنت اســــت
 

هستی بريون آمدن قطع نظر کردن از تعني اعتباری خود است و یافت مشاهدۀ وجود و مراد از حبس 
فاذا احببته کنت سمعه الذی "کند ِمطلق و مراتب او بمدد نور او چنانچه بقیت حدیث قدسی ادا می

و ناظم اگرچه بناء قرب بر قیام تعني اعتباری بسوی وجود مطلق نهاد و ". مع به و بصره الذی یبصر بهیس
قرب چنانچه گفته شد، رفع تعني اعتباریست در حقیقت مشاهده گوئیا ذکر سبب کرده و اراده مسبب، چه 

انکه حمل سخن ناظم  باید تا نفی متوجه شود و قرینۀ وقوع این مراد بعد ازِاثبات وجود اعتباری می
بران وجه کنیم که آن دو نکتۀ مذکور برو متوجه شد ایراد ابیات آینده است که موکد حمل قرب است بر 

  :بیت. چنانچه ناظم قدس سره میفرماید. رفع تعني اعتباری
 اگـــــــر نـــــــوری ز خـــــــود در تـــــــو رســـــــاند
ــــابود ــــود و ن ــــن ب ــــرا زی ــــر ت   چــــه حاصــــل م

 

ـــــــــد ـــــــــود وا رهان ـــــــــتی خ ـــــــــرا از هس  ت
ـــــودکـــــزو گاه ـــــت خـــــوف و گـــــه رجـــــا ب  ی

 

باشد که عارف نیست بآن ِشود ازان میِخوف و رجا که از توهم زوال و تصور بقا بر شخص غالب می
ایست نسبت با ِکه او وجودی حقیقی دارد که بآن موجود است و تعینی مجازی اعتباری که چون سایه

قبلة . ترسد و جای ترس نیستِمی آن وجود حقیقی و پندارد که این سایه وجود اوست الجرم از زوال آن
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  :بیت. فرمایدِمی.) ل. خ. شیخ عطار(الواجدین موالنا جالل الدین 
ـــــــتی ـــــــل کیس ـــــــه ظ ـــــــتی ک   چـــــــون بدانس

 

ـــــــ ـــــــر مُ ـــــــارغی گ ـــــــتیف ـــــــر زیس  ردی و گ
 

نماید که هست در معرض ِکه نیست و میچه اگر اصل حقیقی زایل شدی بر جای خود بودی یا سایه نیز 
گردد ِهیچ در معرض زوال نیست، چه انکه وجود حقیقی است بعدم مبدل نمیزوال بودی و بهر تقدیر، 

ازان جهت . که قلب حقیقت محالست و آنچه تعني اعتباریست و وجود مجازی خود نیست و نیست شود
تواند بود بواسطۀ ِشناسد که زایل نمیِناظم در رفع این خوف نسبت با عارف که وجود مجازی می

  :بیت. یقی بسبب محضیت وجود میفرمایدچنانچه وجود حق. عدمیت
ـــــــــد ـــــــــو را شناس ـــــــــی ک ـــــــــد زو کس   نرتس

 

ـــــی ـــــل از ســـــایۀ خـــــود م  هراســـــدکـــــه طف
 

و ضمري که لفظ اوست در دوجا ازین بیت راجع با وجود مجازی اعتباریست، چه خوف و رجا در بیت 
ضمري راجع با  سابق متعلق باو بود و اگرچه احتمال بعید هست که راجع با وجود حقیقی دارند خواه که

وجود حقیقی دارند و خواه که مرجع وجود مجازی شمارند خوف شخص بر وجود معنی ندارد از جهت 
زوال آنچه گفته شد که بهر تقدیر زوال نیست و همچنني خوف از وجود بی وجه است چرا اگر وجود 

اشد در مآل و هست حقیقی است صادر ازو مشتمل بر حکمتی است بی علت که راجع بنفعی و کماىل ب
ی و نقصانی نماید در حال و اگر وجود امری اعتباریست خود نیست و از نیست ّراگرچه بالنسبة ضُ

شود، ناظم تشبیهش ِصادری متوقع نیست تا خوف از صادر متصور گردد و این خوف اگر واقع می
ده است و سایۀ تا طفل ایستا و کند که نه از مقتضی عقل استِبخوف طفل از سایۀ خود ازان جهت می

پس سالک . کند خوف زایل گشتِترسد و چون روان شد و سایه مالحظه نمیِاو بر زمني افتاده است می
باید تا سبب خوف او نشود بلکه باید که درین ِرا وقوف بر هستی مجازی خود بر مثال سایۀ اوست نمی

ت بمبالغۀ منتهی نباشد که سري که مستلزم قطع نظر از وجود مجازی است و تعني اعتباری با او حاج
  :گویدِباید، ناظم میِفطرت سلیمه را رایضی نمی

ـــــــه ـــــــردی روان ـــــــر ک ـــــــوف اگ ـــــــد خ   نمان

 

ـــــــــه ـــــــــازی تازیان ـــــــــب ت ـــــــــواهی اس  نخ
 

اوست ِو چون سالک از مالحظۀ وجود مجازی و تعني اعتباری عبور کرد و معاملۀ او باخالق و خالیق بی
ق که بحقیقت بآن موجودست در معامله است اگر یعنی بی تعني اعتباری او و بمدد نور وجود مطل

ر بهرچه دارند درو اثر نکند خواه که گویند آتش طبیعت است و هوا یا رود که آتش آن معّبِبدوزخ درمی
آتش فتنه و بالیا آتشی در طبقۀ سفلی چه آتش دوزخ از برای آنست که ظلمت هستی مجازی و خودبینی 

ن جمله گذشته بود و غرق نور وجود مطلق گشته، پس دوزخ اینجا با و لهو بازی بسوزاند و این مرد ازا
  :، و لهذا ناظم قدس سر گفت"نورک یطفی ناری ّنجز یا مؤمن فاِ"او گوید، 

 تــــــــرا از آتــــــــش دوزخ چــــــــه باکســــــــت
ـــــــــش زّر ـــــــــروزد از آت ـــــــــر ف ـــــــــالص ب   خ

 

 کــــه از هســــتی تــــن و جــــانِ تــــو پاکســــت
 ی نبـــــود انـــــدر وی چـــــه ســـــوزدچـــــو غشّـــــ

 

شود و بحکم کمال لب و ِه مقتضی عقل آنست که از وجود خود نرتسند بار دیده میاگرچه گفته شد ک
: کند کهِنهیه جای آنست که از خود برتسند یا نظر بوجود حقیقی چنانچه کریمۀ قرآن عزیز بیان آن می

یا نظر بوجود " م منهاعرفکم باللّه اخشیک"کریم که، و تیمۀ حدیث " عَُلمآءُعِبادِِه الْ شَی اللّهُ مِنْاِنَّما یَخْ"
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  . مجازی که ناظم قدس سره میگوید
  :بیت

ـــــیش ـــــت در ب ـــــزی نیس ـــــو چی ـــــري ت ـــــرا غ  ت
  اگـــــــــر در خویشـــــــــنت کـــــــــردی گرفتـــــــــار

 

ــــــــدیش ــــــــود بین ــــــــود خ ــــــــیکن از وج  ول
ـــــــار ـــــــالم بیکب ـــــــود ع ـــــــو ش ـــــــاب ت  حج

 

ایست مطابق همه آن همه ِچرا که عالم مجموع تعینات اعتباریه است و درتعني اعتباری آدمی که نسخه
وظ باشد، پس هر که گرفتار خود باشد گرفتار همه باشد و خود از جامعیت اعتبارات عالم انسانرا ملح

الجرم حوالۀ نشاۀ او . گزیر نیست چه نوع او بعد از همه انواع معترب است و پس ازو نوعی دیگر نیست
فََل نَاهُ َاسْوِیمٍ، ثُمَّ َردَدْسَنِ تَقْحْ اَ سانَ فِیْاِنْنَا الْخَلَقْ لَقَدْ"در کتاب الهی، باسفل طبایع رفته است که، 

افتد که از مبداء وحدت چون مالحظۀ ظهور کثرات تعینات روز، منتهای ِ، چنان مفروض می"سَافِلنيَ
  :بیت. تعینات نشاۀ انسان بود و لهذا گوید
 زواســـــــــــفلتـــــــــــوئی در دور هســـــــــــتی ج

ـــــــت ـــــــو طاریس ـــــــر ت ـــــــالم ب ـــــــای ع  تعینه
 وزان گـــــــوئی مـــــــرا خـــــــود اختیاریســـــــت

ـــــــا ـــــــدزم ـــــــان نهادن ـــــــت ج ـــــــن بدس   م م

 

ـــــــل ـــــــدت مقاب ـــــــۀ وح ـــــــا نقط ـــــــوئی ب  ت
ـــن کیســـت  ازان گـــوئی چـــو شـــیطان همچـــو م

 کــــــب و جــــــانم سواریســــــترْتــــــن مــــــن مَ
 همــــــه تکلیــــــف بــــــر مــــــن زان نهادنــــــد

 

وی و جوارح و اعضا چون معتزىل از اسباب اختیار نباید داشت تا بتعني اعتبار جان و تن و تفصیل قُ
گرفتار نگردند بلکه قطع نظر باید کرد از تعني اعتباری خود در باب خود و تعینات عالم درنمانند و 

مجازی نگاه نباید کرد و نسبت هرچه کنند بسوی وجود حقیقی باید کرد نه بعبارت اََنا  اختیار و در وجود
. تتَ گفنت وظیفۀ انسان تمام استَ که اَنْکه اَنَا گفنت درین اختیار کار شیطان خام است بلکه بعبارت اَنْ 

اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برضاک من سخطک و اعوذ بک : "قال النبی صلی اللّه علیه و سلم
، و اگر نسبت اختیاری بخود میکنی این "کما اثنیت علی نفسک) انت(منک، الاحصی ثناء علیک 
  :بیت. کنیِصورت از انانیت است، بذمی

  نـــــــــدانی کـــــــــني ره آتـــــــــش پرستیســـــــــت

 

ـــــومی ز هست ـــــت و ش ـــــن آف ـــــه ای ـــــتهم  یس
 

و ازان جهت گفت که اضافۀ اختیار بخود راه آتش پرستیست که ازین معنی اثبات دو فاعل حقیقی 
میکنند و اگرچه در تفصیل این دو اعتقاد تفاوت هست و اگر گویند که چون اختیار نباشد تکلیف باطل 

  :بیت. گویدِپس اختیار واقع باشد ناظم بمذهب خود می. باشد و تکلیف واقعست
ـــــــــار ای مـــــــــرد عاقـــــــــلکـــــــــدام   ني اختی

 

 کســـــــی کـــــــو را بـــــــود بالـــــــذات باطـــــــل
 

یعنی نه از مقتضی عقل کسیست که داند که چون تعني او امری اعتباریست و ذات او معدوم انکه باختیار 
  :چنانکه گفت. خود قایل شود چه صدور فعل از معدوم باطل است چه جای اختیار در صدور

ـــــابود ـــــود تُســـــت یکســـــر محـــــو و ن  چـــــو ب
  کــــــو را وجــــــود از خــــــود نباشــــــدکســــــی 

 

 نگـــــــــوئی اختیـــــــــارات از کجـــــــــا بـــــــــود
ــــــد ــــــد نباش ــــــک و ب ــــــویش نی ــــــذات خ  ب

 

داری و میگوئی که ممکن را وجود حقیقی هست غایت ِآید که اگر وجود ممکن اعتباری نمیِبر ناظم می
انکه نه از خودست از واجب تعاىل است و واجب ذات او چنان آفریده که صدور فعل از مقتضای ذات 
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وست چرا نشاید که وجودش از خود نباشد و فعل نیک و بدش از خود باشد و این ایراد نه از جانب ا
یست ناظم مالیم پی منافر و حصول مطلوب بر وجه مامول و بقای شخص در کمال امور وجودی که سنّ

  :میگوید. سازدِهیچ کدام واقع نیست سند منع اختیار می
ـــــ ـــــالمه ک ـــــر دو ع ـــــدر ه ـــــو ان ـــــدی ت  را دی
ـــــد هکـــــ ـــــه امی   را شـــــد حاصـــــل آخـــــر جمل

 

ـــــی غـــــم ـــــت ب  کـــــه یکـــــدم شـــــادمانی یاف
 کـــــه مانـــــد انـــــدر کمـــــاىل تـــــا بجاویـــــد

 

باشد هر آینه مرتبه ثابت باشد و کمال و نقصان دو امر راجح ِو چون کامل در هر مرتبۀ اول ناقص می
اقص را کامل باهل مرتبه و زوال و بقا همچنني و حق تعاىل بارادت و اختیار و حکمت و اقتدار خود ن

  :بیت. کند و کامل را فانی ازین جهت ناظم قدس سره فرمودِمی
  مراتــــــــــب بــــــــــاقی و اهــــــــــل مراتــــــــــب

 

ــــــــب ــــــــه غال ــــــــق و اللّ ــــــــر ح ــــــــر ام  بزی
 

چنانچه تحت امر اللّه در بیت متعلق باشد باهل مراتب تنها، و اللّه اعلم چون ناظم برین رفت که مخلوق 
  :بیت. دگویِرا اختیار نیست درتاکید عدم اختیار می

ـــــه جـــــای ـــــدر هم ـــــر از حـــــق شـــــناس ان  اث
  )این قدرچیست(قدرخویشِایِپرسِخویشنتِزحال

 

ـــــــای ـــــــه پ ـــــــريون من  ز حـــــــد خویشـــــــنت ب
ـــــت ـــــدر کیس ـــــل ق ـــــاز دان کاه ـــــا ب  وز اینج

 

بیت ایهام است میان قدر بمعنی مقدار و قدر بمعنی انکه مشهور است میان متکلمان در قدر اول ازین 
ی سبیل الحقیقه که بنده فاعل فعل نیک و بد باشد مطلقا نه فاعل که اضافۀ فعل است بسوی عبد عل

چنانچه شاعره برانند و مخاطب را در بیت حواله بتأمل حال . فعل حق تعاىل باشد و کاسب فعل بنده
خود ازان میفرماید تا مثل سند منع اختیار که او گفته بود از حال خود او را مقرر شد و بداند که اهل قدر 

اند دلیل از حدیث نبوی علی قایله الصّلوة و السالم ِستند و در تاکید انکه اهل قدر بر باطلبر حق نی
  :بیت. گویدِچنانچه می. آردِمی

  هـــر انکـــس را کـــه او مـــذهب نـــه جرباســـت

 

ــــــرب اســــــت ــــــت او در شــــــرع ک ــــــرب گف  پیم
 

ت کرد که پیغمرب صلی از قول پیغمرب صلی اللّه علیه و سلم آن میخواهد که ابن عمر رضی اللّه عنهما روای
" القدریّة مجوس هذه االمة ان مرضوا فال تعود وهم و ان ماتوا فال تشهد و هم،: "اللّه علیه و سلم فرمود

اند اما در کتب مشهوره مذکورست و الزم نیست که هر که نه ِبعضی از محدثان درین حدیث طعن کرده
 است، چه شاید که سنی باشد و همچنانکه قدری باشد جربی باشد تا گویند که هر که نه جربیست کرب

کند علی سبیل الحقیقه و ِقدری بر باطل است جربی نیز بر باطل است، چه قدری اسناد فعل بعبد می
کند پس منطوق ِکند و سنی کسب اثبات میِکند و کسب عبد اسناد نمیِجربی اسناد فعل بحق تعاىل می

رب است ازان جهت که کرب بدو مؤثر حقیقی در وجود قائل حدیث اعتبار باید کرد که گویند قدری مشابه ک
گوید که شر ازوست و قدری نیز همچنني بدو مؤثر ِگوید خري ازوست و اهرمن که میِاست یزدان که می

گوید که خري از خداست و شر از ما، یا چنانچه بعضی دیگر از قدریه ِحقیقی قایلست در وجود که می
شد در وجود بنده که خالق خري و شر خود باشد و خدای که خالق همه گوید که دو مؤثر حقیقی باِمی

خريات اوست اما بنده در خلق خري خود توفیق از خدای دارد و در خلق شر خود خذالن ازو یافته و 
اند که خري و قدر ویران مرکب سنت ِاند و فی الجمله گفتهِزلهکسانی که سخن دوم از ایشان منقولست مّع
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ان و نسبت آن مرادست اینجا که اعتقاد کنند که خري و شر باندازۀ ازىل واقعست در وجود میان هر دو مري
و مؤثر حقیقی در هر دو حق تعاىل است و واسطۀ ظهور که فاعل مجازیست بنده، چنانچه فعل که در 

آید ِمیشود و کسب عبارت از اینست و ابیاتی که ِازل اندازه یافته است این زمان بواسطۀ بنده ظاهر می
  :بیت. مقرر آنچه مذکور گشت میفرماید

 چنــــان کــــان کــــرب یــــزدان و اهــــرمن گفــــت
ــــــــت ــــــــبت مجازیس ــــــــال را نس ــــــــا افع  بم
 نبــــــــودی تــــــــو کــــــــه فعلــــــــت آفریدنــــــــد
 بقــــــــدرت بیشــــــــکی دارای بــــــــر حــــــــق
ــــــن  ــــــیش از جــــــان و از ت ــــــدر گشــــــته ب مق
  یکــــــی هفتصــــــد هــــــزاران ســــــاله طاعــــــت

 

 همـــــني نـــــادان احمـــــق مـــــا و مـــــن گفـــــت
ــــو  ــــت له ــــود در حقیق ــــب خ ــــتنس  و بازیس

ــــــــــد ــــــــــاری برگزیدن ــــــــــر ک ــــــــــرا از به  ت
ــــــق ــــــم خــــــویش حکمــــــی کــــــرده مطل  بعل
ــــــــني ــــــــر یکــــــــی کــــــــاری مع ــــــــرای ه  ب
ـــــــای آورد و کـــــــردش طـــــــوق لعنـــــــت  بج

 

و این حکایت حال شیطان است و انتها حال او بهفصد هزار سال ازان شده که او مراتب سباعی تمام 
کند نه ِضاء وقوف بر سر فردیت میکند و از احاد و عشرات و مآت و الوف و اتمام این مراتب اقتِمی

ت نه شفعیت و لهذا سجدۀ آدم نکرد و خواجۀ انصاری از لسان مرتبۀ او گفت که زوجیت و مقارنه و تریّ
  :گویدِمی

با چندین هزار خطاب کردند که چرا دو گفتند بگذار تا با یکی عتاب کنند که چرا دو نگفتی، و هرجا که 
آرند و این ِبینی که طایفۀ گفتند که افراد سر بقطب فرو نمیِنمی؛  ت غلبه کند ابائی باشدفردیّ سّر

بیند یکی در دو و در ِبیند و دو نمیِتوحیدیست در مرتبۀ جمع نه در مرتبۀ جمع الجمع، ازینجا یکی می
د است و حد در حقیقت توحید نشاید الجرم چون بمشاهدۀ حق در مرتبۀ پس محدّ. ندبیِماالنهایة له می
  :نرسید از مقصود دور افتاد و دوری لعنت است جمع الجمع

  دگــــــر از معصــــــیت نــــــور و صــــــفا دیــــــد

 

 چــــــو توبــــــت کــــــرد نــــــام اصــــــطفا دیــــــد
 

مراد ازین دگر آدم است علیه الصلوة و السالم و معصیتش آن بود که در دام دانه افتاد چه قابلیت او 
نگريد و اگرچه این معنی  کرد که وقوف بر حدی نکند و قیدی از قیود دامن همت اوِاقتضای آن می
اما بی نقضی نیست که آن اثبات اختیار خود و عدول از باب امر و . جمع الجمع است مادۀ مشاهدۀ سّر

بیند مردۀ اختیار ِت است چه موحد که حق را مختار میّیست و نیز خروج از مرتبۀ عبودیت مِحبالهام ا
ندارد و چون بنده است نه بحکم خود است و کند، تجاوز ازان ِکند یا نهی میِاوست و هرچه امر می

پس تجاوز از حد که بحقیقت مقدر ازىل بوده، چون ظاهرا این . طلبدِحب است نه مراد خود میچون مُ
َنا ربَّنَا ظَلَمْ: "شوایب مذکوره بدان مرتتب بود آدم از روی ادب آنرا ذنب دانست و توبت ازان کرد و گفت

، و این "سَهظَلَمَ نَفْ دَ اللّهِ فَقَدْیَتَعَدَّ ُحدُوْ وَمَنْ: "از حد ظلم است، قال اللّه تعاىلزیرا که تجاوز ". فُسَنَااَنْ
توبه نیز هم از مقتضی مشاهدۀ جمع الجمع است تا تجاوز از حد نیز حدی و قیدی دیگر نشود بلکه آدم 

کند و اگر ِد افعل میمطلقیست من حیث القابلیة مقیدی من حیث االمر اىل الفعل و الرتک اگر گفتن
گویند، طاعت ِگوید دیگر نکنم و اگر میِو اگر گفتند، آنچه کردی گناه بود، می کندِگفتند التفعل، نمی

بود میگوید توفیق زیادتی میخواهم و حصول آن نه از من بود و در جمله فاعل مختار حق است 
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دارند و ِسرار فعل بحق راجع میشود از آنست که اِو بمجاز نسبت فعل بسوی بنده کرده می. بحقیقت
ظاهر آنرا به بنده نسبت میدهند و بواسطۀ آن اسرار هر فعلی را اعتبارات و متعلقات متفاوت پیدا 

و رخصت و عزیمت، چون ناسخ و منسوخ . چنانچه منهی از آنجا مامور شود و مامور منهی. شودِمی
جع شایع و مرجوح بخصوصیت ضرورت و را) گردد؟(بکار افتد و وجه و قول در فتوی معمول کرد 

محکومٌ به و لهذا توان گفت که معصیت آدم سبب ترقی او بود و طاعت ابلیس سبب تنزل او چه 
معصیت آدم را بعجز داشت و عجزش مستجلب لطف و مغفرت آمده و طاعت ابلیس را بغرور آورد و 

و ابلیس صادر شد، نتیجۀ حکم الهی غرورش مستحق طرد و لعن کرد یا گوئیم که آنچه از هر یکی از آدم 
ازان در مقابل بظهور آمد ترک مامور ابلیس سبب رفعت شان مقابل او شد که آدم بود و فعل منهی آدم 

  :بیت. چنانچه ناظم گفت. سبب قطعیت و رد مقابل او آمد که ابلیس بود
ــــــامور ــــــرک م ــــــن از ت  عجــــــب ترانکــــــه ای
  و آن دیگــــــــر ز منهــــــــی گشــــــــت ملعــــــــون

 

ـــــاف  ـــــورشـــــد از الط  حـــــق مرحـــــوم و مغف
 زهــــی فعــــل تــــو بــــی چنــــد و چــــه و چــــون

 

توان گفت که منهی که سجدۀ غري حق است بنسبت با شیطان مامور شد و چون بامر نرفت ملعون ِو می
گشت و مامور که اکلۀ طیباتست و کندم ازان جمله است بنسبت با آدم منهی شدو چون بتوبه ترک کرد 

وجه تقلب اعتبار امر و نهی سبب رد و قبولست نی نی بلکه هیچ مغفور آمد و توجه اول اقربست بهر 
چیز دیگر نیست ارادت حق تعاىل در صورت امر و نهی از پردۀ کمون روی چیز از مذکور سبب هیچ 

، ناصیۀ کاینات را نشان "دُمَا یُرِیْ کُمُیَحْ "و" عَلُ اللّهُ َما یَشَاءُیَفْ"بجلوۀ ظهور آورد و فعل بی علت برقم، 
  :بیت. گویدِچنانچه مقتضی کربیای مالک الملوک باشد، ناظم می. دکر

  جنـــــــــــــاب کربیـــــــــــــائی ال ابالیســـــــــــــت

 

ـــــــــــــزه از قیاســـــــــــــات خیالیســـــــــــــت  من
 

و بر تقدیر اختیار مطلق حق تعاىل و بی اختیاری بنده و انکه نه عمل سعید موجب سعادت اوست بلکه 
و الشقی من شقی فی "ت بلکه ، و نه عمل شقی موجب شقاوت اوس"السعید من سعد فی بطن امه"

  :بیت.گویدِو انکه کار بقدر سابق و حکم علم الهی منوط است، می" بطن امه
ــــــل ــــــرد نااه ــــــدر ازل ای م ــــــود ان ــــــه ب   چ

 

 کــــه ایــــن یــــک شــــد محمــــد و ان ابوجهــــل
 

چه حکم ازىل بیش از محامد حضرت محمدی علیه الصلوة و السالم درین عالم بران رفته که آن 
 دانوذل مردن باشد و بیش از ظهور جهاالت ابی جهل علیه اللعنه بر آن که او ارحضرت اشرف مقبوال

بود، پس عمل بنده در قبول و رد او دخل ندارد اگر باختیار بنده بودی مردود خود را مقبول کردی 
لیکن تا لطف ازىل شامل حال کدام نشأه بوده او مقبولست و تا قهردرشان که بکار آمده او مردودست و 

ف و قهر ازىل بی علت است و اعرتاض بر فعل بی غرض حق تعاىل از عدم معرفتست بلکه از ضعف لط
کند و مقتضی توحید اینست که مؤثر بحق و مختار مطلق ِتوحید است که یک مؤثر در وجود مشاهده نمی

و حضرت الهی شناسد چه بحقیقت اوست که فاعل مختار است در وجود نه آدمی و دیو پری و نه ملک 
فلک و زمانه ازینجاست که اعرتاضی بر زمانه کنند اعرتاض بر حق تعاىل است و اعرتاضی است که از 

کند و حق را نیز اعتقاد کرده ِنوعی از شرک خاىل نیست، چه زمانه را مختار میداند تا اعرتاض بر او می
مختار الزم آمد و این معنی  که مختارست، پس از اعرتاض او بر زمانه و دشنام او زمانه را اثبات دو مؤثر
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داند و دشنام بواسطه دادن چون واسطه اختیار ندارد، دشنام ِدر حق حق ناسزاست یا زمانه واسطه می
هند خواجه برنجد، گوید من اوام، چه او را اختیاری بینی که چون دشنام نوکر دِنمی. باصل دادنست

، قال النبی صلّی اللّه علیه و سلم حکایة نیست پس بر فعل من اعرتاض است و دشنام او دشنام منست
، ناظم قدس سره بر طبق "یوذینی ابن آدم بسبب الدهر و انا الدهر اقلب اللیل و النهار" -عن اللّه تعاىل

  :گوید، بیتِمعنی حدیث قدسی می
ــــت ــــا خــــدا چــــون و چــــرا گف  کســــی کــــو ب

  زیبــــــد کــــــه پرســــــد از چــــــه و چــــــون ورا

 

 چـــــو مشـــــرک حضـــــرتش را ناســـــزا گفـــــت
ــــــــ ــــــــوزوننباش ــــــــده م ــــــــرتاض از بن  د اع

 

، خدا هرچه خواهد کند که فاعل مختارست و فعل او "نَأَلُوْیُسْ عَلُ َوُهمْىَٔلُ عَمَّا یَفْلَایُسْ: "قال اللّه تعاىل
  :بیت. قهرش بی غرض ؛ ضرَ لطفش بی عَ . علت ندارد

ـــــــــــت ـــــــــــه در کربیائیس ـــــــــــدی هم  خداون
  ســــــــزاوار خــــــــدائی لطــــــــف و قهرســــــــت

 

ـــــــق فعـــــــل خدائیســـــــ ـــــــت الئ ـــــــه عل  تن
ـــــــت ـــــــرب و فقرس ـــــــدگی در ج ـــــــیکن بن  ول

 

و غنا ندارد سئوال مقدر است که در کرامات  یچ بنده اختيارچون گفت که بندگی جرب و فقرست و ه
شود در جواب ِباختیار خوارق عادات از ایشان ظاهر می ن مقرب که اولیا اند چه میگوئی نهبندگا
  :گویدِمی

ــــــــی را اضــــــــطرار اســــــــت ــــــــت آدم   کرام

 

 بی ز اختیـــــار اســـــتنـــــه آن کـــــو را نصـــــی
 

گاه هست که در جزئیات امور خویش  ؛ شودِست که آنان که بخوارق عادات ایشان عالمها متغري میِازین
یا دفع دشمنی ضعیف قوی عاجزاند و منجم ازینجا گوید که اگر کسی را در طالع باشد که کرامت ازو 

مختار است نه موجب بالذات،  ظاهر شود، شود و اال نشود و چون حکم برآنست که حق تعاىل فاعل
طالع نیز درین باب چه مدخل دارد و فی الجمله تا تفسري اختیار حق تعاىل بچه کنند، مسئلۀ کرامات آن 

ن شود و تحقیق و تفصیل این مبحث عمیق نه در خور این مختصرست بهر حال چون زمان نیک متبیّ
او را جهت چیست؟ ناظم خواهد گفت که  حق تعاىل فاعل مختارست و بنده بحقیقت بی اختیار تکلیف

در تکلیف حکمت آنست که بنده بشناسد که اختیار مقتضی ذات حق است و بی اختیاری مقتضی ذات 
بنده و این معرفت بتعریف حق تعاىل است در صورت تکلیف که تکلیف فرمود بنده برانست که مکلٌف 

واند و معرفت مذکوره تا در چه حال از احواىل که تِشود که نمیِبه بتقدیم رساند و ناگاه صورتی واقع می
میان بنده و حق تعاىل است، بنده را حاصل میشود، شاید که در حال تکلیف باشد یا در حال تجاوز از 

ضطراب و انبساط یا مکلفٌ به که حال ذنبست یا حال توبه و اعتذار یا حال عجز و انکسار یا حال ا
یا حال عقاب و عذاب و پس تکلیف مذکور چون در همه احوال  حق تعاىل با او باحال خطاب و عت

گردد نظر بغایت در حق بنده از مقتضا علم و عدل و لطف و فضل حضرت ِسبب معرفت مذکوره می
  :بیت. گویدِکند که میِچنانچه ابیات آینده از ناظم قدس سره اداء این معنی می. الهی باشد

ــــــود ــــــز از خ ــــــزش هرگ ــــــیچ چی ــــــوده ه  نب
 یــــــــــار و گشــــــــــته مــــــــــأمورنــــــــــدارد اخت

 نــه ظلــم اســت ایــن کــه عــني علــم و عدلســت

ـــــد ـــــک و از ب ـــــدش از نی ـــــه پرس ـــــس انک  پ
ــــور ــــار و مجب ــــد مخت ــــه ش ــــکني ک ــــی مس  زه
ــه قهرســت ایــن کــه محــض لطــف و فضلســت  ن
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 بحکمـــــــت زان ســـــــبب تکلیـــــــف کردنـــــــد
 چـــــو از تکلیـــــف حـــــق عـــــاجز شـــــوی تـــــو
ــــــــویش ــــــــابی از خ ــــــــائی ی ــــــــت ره  بکلی

  و جـــــــان پـــــــدر تـــــــن در قضـــــــا دهربـــــــ

 

 خـــــــودت تعریـــــــف کردنـــــــد کـــــــه از ذات
 بیکبـــــــــار از میـــــــــان بـــــــــريون روی تـــــــــو
ـــــش ـــــرد دروی ـــــق ای م ـــــردی ز ح ـــــی گ  غن
ـــــــــــــی رضـــــــــــــا ده ـــــــــــــدیرات یزدان  بتق

 

کند و اخص وسائط امر نطق است، جای آنست که از نطق و بحری که ِچون مخاطب را برضا امر می
  .کندِمنتهی باین اثرست و آنچه ازان بحر بمنزلۀ گوهرست، سوال کنند، سوال می

  :لسوا
ــــد   چــــه بحرســــت انکــــه نطقــــش ســــاحل آم

 

 ز قعـــــــر او چـــــــه گـــــــوهر حاصـــــــل آمـــــــد
 

  :جواب
  یکــــــی دریاســــــت هســــــتی نطــــــق ســــــاحل

 

 صـــــــدف حـــــــرف و جـــــــواهر دانـــــــش دل
 

از برای شمول و احاطت هستی را دریا خواند و نطق را ساحل ازان گفت که دریای وجود را من حیث 
الغایة هست و در نطق انسانی ظهوری با علی  التعینات و االعتبارات در مرتبۀ انسانی بروزی باقصی

حقیقت علم است که  َفسْالنهایة و دانش دل را گوهر گفته چه از دریای وجود بوسیلۀ نطق انسانی اثر اَنْ
گویند و گوهر را که کافش بجیم بدل ِترست در عرف آنرا گوهر میِرسد و هرچه نفیسِاز باطن بظاهر می

انواعست ناظم آنرا جوهر گفت و معلومست که جواهر بحر مروارید کردند جوهر گشت و چون علم دل 
باشد که در صدف پرورده شده و صدف از آفریدهائی است که دریای جان داراست و اللّه تعاىل در ِمی

اش ِجان او ارادت آن پیدا کرده که بر روی آب آید و دهان بگشاید و از قطرهای باران چند انک حوصله
دهان باز هم برد و آن قطرهای لولو و لؤلؤ الال که جواهر گران بهاست شود، لیکن تا  باشد تلقی نماید و

نهد ِگريد جان او در سرو کار این معنی مريود که چندان دهن بهم میِقطره در درون او صورت گوهر می
 .بایست که درو پرورده شودِچون صدف معلوم شد که چیست دانش دلرا صدفی می. مريدِکه عاقبت بمی

  :گویدِناظم قدس سره گفت آن حرفست و دریا را موجی است و در موج دریای وجود می
  شـــــــــهواررّبهـــــــــر مـــــــــوجی هـــــــــزاران دُ

 

ــــــار ــــــص و اخب ــــــزد ز نقــــــل و ن ــــــرون ری  ب
 

کند که علم قرآنی و جوامع ِاگرچه معلومات منحصر در نص و اخبار نیست گوئیا اشارت با نفع و افید می
طفی است علیه افضل الصلوات و اکمل التحیات و کلمات مرتبته احادیث سید آخر زمانی محمد مص

  :چنانچه ناظم گفت. بران که مکاشفات عرفانی و الهامات ربانی است
  هــــــــزاران مــــــــوج خیــــــــزد هــــــــر دم از وی

 

ـــــــــم از وی ـــــــــز ک ـــــــــرۀ هرگ ـــــــــردد قط  نگ
 

کَلِماُت  حَرٍ مَّانَفَِدتَْعٌة اَبْدِه سَبْرُ َیمُدُّه مِن بَعَْلامٌ وَ البَحْشَجَرَةِ اَقْ ضِ مِنْاَرْاَنَّ مَا ِفی الْ وَلَوْ: "تعاىل قال اللّه
  :بیت. زهی دریای هستی که امواج او پایان ندارد.اللّهِ

ــــــــم ازان دریــــــــای ژرف  تســــــــوجــــــــود عل
ـــــــزل ـــــــا تن ـــــــد ز انج ـــــــون کن ـــــــانی چ   مع

 

 تســـــــــاو از صـــــــــوت و حرف ّرغـــــــــالف دُ
 ضــــــــــــرورت باشــــــــــــد او را از تمثــــــــــــل

 

  :کند و میفرمایدِظم میالجرم بر آنچه مذکور شد تمثیلی ن
  :تمثیل



۱۰۲ 

ــــــان ــــــاه نیس ــــــدر م ــــــه ان ــــــن ک  شــــــنیدم م
ــــــراز ــــــر اف ــــــد ب ــــــر آی ــــــر بح ــــــیب قع  ز ش
 بخــــــــــاری مرتفــــــــــع گــــــــــردد ز دریــــــــــا
ـــــــد ـــــــدر دهـــــــانش قطـــــــرۀ چن  چکـــــــد ان
 رود بـــــــــا قعـــــــــر دریـــــــــا بـــــــــا دل پـــــــــر
 بقعــــــــــر انــــــــــدر رود غــــــــــواص دریــــــــــا
  تــــن تــــو ســــاحل و هســــتی چــــو دریاســــت

 

 صــــــــدف بـــــــــاال رود از قعــــــــر عمـــــــــان
 ازبــــــــروی بحــــــــر بنشــــــــیند دهــــــــن بــــــــ
 فــــــــرو بــــــــارد بــــــــامر حــــــــق تعـــــــــاىل
ـــــــد ـــــــد بن ـــــــان او بص ـــــــته ده ـــــــود بس  ش
ـــــــــه دُ ـــــــــاران هم ـــــــــرۀ ب ـــــــــود آن قط  ّرش
 ازو آرد بــــــــــــــرون لــــــــــــــو لــــــــــــــو ال ال
 بخــــارش فــــیض و بــــاران علــــم اسماســــت

 

گوید و این اعتبار نیز ِسابق شد که نطق را ساحل دریای وجود گفته بود و اینجا تن انسانرا ساحل می
د در صورت بدن انسانیست و در معانی نطق انسانی و تعبري از بخار زیباست چرا که منتهای مراتب وجو

دریای هستی در بیت بفیض و از باران بعلم اسما ازان جهت کرده که چنانچه باران تفصیل بخارست 
باید که در بحر هستی غوص کند و الىل ِعلم اسما نیز تفصیل فیض علم مطلق است اکنون غواص می

اندبريون کشد و غوص کننده جز عقل صافی ِنزلۀ ظرف و غالف آن معانیعلوم ز اصداف حروف که بم
  :بیت. چنانکه گفت. از کدورات خیاالت و اوهام نیست

 خــــــرد غــــــواص آن بحــــــر عظــــــیم اســــــت
ــــــرف ــــــک ظ ــــــد ی ــــــم را مانن ــــــد عل  دل آم
ــــــع ــــــرق الم ــــــس گــــــردد روان چــــــون ب   نف

 

 کـــــه او را صـــــد جـــــواهر در کلـــــیم اســـــت
ــــا حــــرف ــــم دل صوتســــت ب ــــا عل  صــــدف ب

 رفهـــــــا بـــــــا گـــــــوش ســـــــامعرســـــــد زو ح
 

اند بمحل ادراک پیوست مدرک زیرک باید که بزینت آن عبارات از راه ِو چون حروف که ظروف معانی
نرود و بظاهر باز نماند که از ظرف صورت حرف طرفی نتوان بست و باید که بران شود که البته معنی 

  :بیت. گویدِبداند ازان می
  ّر شــــــهوارصــــــدف بشــــــکن بــــــرون کــــــن دُ

 

ـــــــیفکن ـــــــردار ب ـــــــز ب ـــــــز نغ ـــــــت مغ  پوس
 

ات که مقدمات حل چون تنبیه کرده که از اوانی حروف معانی مقصود است تا کسی نگوید که مثل آلیّ
  :بیت. گویدِاند از قبیل آن مقاصد است، میِالفاظ

ـــــا صـــــرف ـــــو ب ـــــتقاق و نح ـــــا اش ـــــت ب  لغ
 هرانکـــــو جملـــــه عمـــــر خـــــود دریـــــن کـــــرد

  ســــــتد ز جــــــوزش قشــــــر ســــــبز افتــــــاد در

 

 ريامن حـــــــرفهمـــــــی گـــــــردد همـــــــه بـــــــ
ـــــــرد ـــــــازنني ک ـــــــر ن ـــــــرزه صـــــــرف عم  به
ـــــت ـــــو پوســـــت بشکس ـــــر ک ـــــز ه ـــــد مغ  بیاب

 

ه وقتی طرح توان کرد که علوم دینیه از مدد آن مفروع گشته است و اما قشریات که عبارتست از علوم آلیّ
  :گویدِاال چون هنوز موقوف علیه است چگونه مطروح گردد ازان می

 وىل بــــــی پوســــــت ناپختســــــت هــــــر مغــــــز
  در پنــــــــد بنیــــــــوشزمــــــــن جــــــــان بــــــــرا

 

 ز علــــــم ظــــــاهر آمــــــد علــــــم دیــــــن نغــــــز
ـــــن کـــــوش ـــــم دی ـــــرو در عل ـــــان و دل ب  بج

 

و ناچار مقدمات آن نیز که علوم آلیه است تحصیل باید کرد و در جمله هرچه دانند به ازان که ندانند 
چنانکه . خواه که بعضی از علوم مقدمات بعضی باشد و خواه که نباشد، چه شرفی باالتر از علم نیست

  :بیت. گوید
  م در دو عــــــالم مهــــــرتی یافــــــتکــــــه عــــــال

 

ــــــت ــــــرتی یاف ــــــد از وی مه ــــــرت بُ ــــــر که  اگ
 



۱۰۳ 

  :گوید که، بیتِدین عامل باشد و اگر نه می) عالم؟(اما شرطست که علم 
ـــــــد ـــــــوال باش ـــــــر اح ـــــــان از س ـــــــل ک   عم

 

ــــــــم قــــــــال باشــــــــد  بســــــــی بهــــــــرت ز عل
 

. ا و آخرت سودمند استچه علم بی عمل نفع ندارد و عمل با نیت و اخالص و شوق و حال در دنی
کند و علم را بحسب مصدر مرتبت از علم ِاگرچه هم ناظم که باین معنی قایل شد خود اضرابی می

  :گویدِچنانچه می. نهد بهر کیفیت که علم باشد و بهر کیفیت که عمل باشدِباال می) عمل؟(
  وىل کــــــــاری کـــــــــه از آب و گــــــــل آیـــــــــد

 

ــــد ــــم اســــت کــــان کــــار دل آی ــــه چــــون عل  ن
 

کند و عالم جسم که بمنزلۀ ِنکه میان عالم جان که بمنزلۀ شرقست و معانی از انجا شروق میچه چندا
یابد فرقست، میان اعمال و علوم فرقست خواه که عمل از سر احوال ِغربست و معانی از انجا غروب می

  :گویدِچنانچه ناظم می. باشد و خواه که علم منسوب بقال یا حال باشد
ــــر ــــان بنگ ــــم و ج ــــان جس ــــتمی ــــه فرقس  چ

ــــــــاز دان اعمــــــــال و احــــــــوال   ازینجــــــــا ب

 

ـــن را غـــرب گـــريی و آن چـــو شرقســـت  کـــه ای
 بنســــــبت بــــــا علــــــوم قــــــال بــــــا حــــــال

 

لیکن این شرف فرع تحقق علم است و عالمی که محبت دنیا با جان او سرشته باشد گوئیا خود جاهل 
  :گویدِناظم میو لهذا . است و علمی ندارد که دوستی دنیا مقتضای جهل است نه مقتضای علم

 نـــــه علـــــم اســـــت انکـــــه دارد میـــــل دنیـــــی
ــــــــا آز ــــــــم هرگــــــــز جمــــــــع ب   نگــــــــرد عل

 

 کــــــه صــــــورت دارد امــــــا نیســــــت معنــــــی
ــــداز ــــک خــــواهی ســــگ از خــــود دور ان  مل

 

امريالمؤمنني و امام المتقني علی . درین بیت حرص دنیا را تشبیه بسگ کرده که بر مردار حریص است
چنانچه طلب دنیا از ". الدنیا جیفةٌ و طالبها کالبٌ"فرمود که ) معلیه الصلوه و السال(ابن ابی طالب علیو 

صفات سگی است و حرص غالب طلب آخرت از صفات ملکیست و عقل کامل معنی جوئی و ملک 
گردد و گوئیا آنچه در خرب آمده است که ابی طلحه ِسريی با صورت پرستی و سگ صفتی جمع نمی

الیدخل المالئکة بیت فیه کلبٌ و ال : "لی اللّه علیه و سلم فرمودرضی اللّه عنه روایت کرد که پیغمرب ص
  :گویدِناظم می. بیان این حالست که مذکور شد". تصویر

 م دیـــــــــن ز اخـــــــــالق فرشتســـــــــتعلـــــــــو
 حــــــدیث مصــــــطفی آخــــــر همــــــني اســــــت
 درون خانــــــــۀ چــــــــون هســــــــت صــــــــورت
 بـــــــــــــرو بـــــــــــــزدای روی تختــــــــــــــۀ دل
ـــــــــت ـــــــــم وراث ـــــــــن عل   ازو تحصـــــــــیل ک

 

ــــــت ــــــگ سرشتس ــــــان س ــــــد در دىل ک  نباش
 همچنـــني اســـت) البتـــه(نکـــو بشـــنو کـــه البـــت 

 فرشــــــــته نایــــــــد انــــــــدر وی ضــــــــرورت
 کـــــه تـــــا ســـــازد ملـــــک بـــــیش تـــــو منـــــزل
ـــــــــت ـــــــــیکن حراث ـــــــــرت م ـــــــــر آخ  ز به

 

العلماء "ت ملکی حاصلست و آنست علما را وراثت انبیا، چنانچه مشهور است که تعلم علم آخرت بقوّ
آن کسب اخالق حمیده و ترک صفات  ، و این علم است که علم وراثت است و نتیجۀ"ورثة االنبیاء

ذمیمه و سري فکری در مراتب آفاق و انفس کردن و نشانهای قدرت و حکمت حضرت ربوبیت باز 
  :بیت. چنانچه ناظم گوید. جسنت

ــــــاق ــــــس آف ــــــوان از نف ــــــق بخ ــــــاب ح   کت

 

ـــــالق ـــــه اخ ـــــل جمل ـــــه اص ـــــو ب ـــــزین ش  م
 

داست و آن بیان را چون قاعده کند که اصول آن چنِین اصول اخالق حمیده فرمود بیان میچون بتزّ
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  .گویدِگرداند در طور کسب آن اخالق و میِمی
  :قاعده

ـــــــک آمـــــــد عـــــــدالت ـــــــق نی   اصـــــــول خل

 

ـــــجاعت ـــــت ش ـــــت و عف ـــــس از وی حکم  پ
 

افراط و ِا هر یکی در حد خود بیتکند ِتهای او که عمل میعدالت در نفس انسان توسیط اوست و در قوّ
بقدر طاقت بشری و عمل بمقتضای  -چنانچه چیزهاست-شوند و حکمت دانسنت چیزهاستِتفریط می

دانش و عفت طاعت داشنت قوت شهوتست نفس انسانی را تا تصرف شخص در مشتهیات بر وفق عقل 
و حد شرع باشد و شجاعت فرمان برداری قوت غضب است نفس انسانی را و اگر این صفت نفس را 

را در بیان اجماىل ازان مقدم داشت که او  شود و اما عدالتِحاصل است در امور هایله مضطرب نمی
مناط اخالق است و در بیان تفصیلی او را بآن اعتبار مؤخر میدارد که تمامی اخالق باو حاصلست و در 
هر نفس که این اخالق چهارگانه هست نشانۀ آن ظاهرست که خداوند آن نفس حکیم علی التحقیق 

وفق علم بر نفس انسانیست و ازین جهت تقسیم است نه مجرد تسمیه چه اتصاف باین اخالق بر 
  :گویدِکند و میِاند و ناظم برین معنی اشارت میِحکمت بر نظری و عملی کرده

ـــــار ـــــت و گفت ـــــردار اس ـــــت ک ـــــی راس   حکیم

 

 کســـــی کـــــو متصـــــف گـــــردد بـــــدین چـــــار
 

ار بعد از انکه علی االجمال رسوم اصول اخالق گفته شد علی التفصیل طرفی افراط و تفریط ازین چه
کمال نفس رود تا متخلق بر سبیل قصد و توسط راه ِیابد و تحذیر از وقوع هر یک ازان میِخلق تعني می

  :بیت. وک داردمسل
گـــــــه   بحکمـــــــت باشـــــــدش جـــــــان و دل آ

 

 لــــــهنــــــه گــــــر بــــــز باشــــــد و نــــــه نیــــــز اب
 

کربزی طرف افراط حکمت است و آن استعمال قوت فکری است بی احتیاج و یا زیادت از حد 
  :ابلهی طرف تفریط حکمتست و آن تعطیل فکرست باختیار و. احتیاج

ــــــتور ــــــرده مس ــــــود ک ــــــهوت خ ــــــت ش   بعف

 

 شــــــره همچــــــون خمــــــود از وی شــــــده دور
 

باشد و خمود طرف تفریط ِشره طرف افراط شهوت است که میل بمشتهیات زیادت از قدر مرضی می
ابد و گاه هست که آن استلذاذ یِاند میل انقطاع میِاز مستلذی که شرع و عقل پسندیدهشهوت که باختیار 

  :بیت. ضرورتست
  صــــــــــافی از ذل و تکــــــــــرب) و(شــــــــــجاع 

 

 مــــــــــربا ذاتــــــــــش از جــــــــــنب و تهــــــــــور
 

اما ذل انکسار نفس است بی ضرورت شرع و عقل و . ذل و تکرب طرفی تفریط و افراط شجاعتست
ن صفت و جنب و تهور همچنني طرف تفریط و افراط ای. تکرب بزرگی نمودن نفس نه بجایگاه خویش

اما جنب حذر است از انچه حذر ازان جمیل نیست، مثل کلمة الحق ناگفنت و از مقابلۀ دشمن . است
دانند و جنب و تهور ِتحاشی کردن و تهور اقدام بران چیزی است که عقل و شرع توقی ازان مستحسن می
ن جهت ذکر کرده در اضداد خلق شجاعت از ذل و تکرب مشهور است و از اطراف غري مشهور این دو ازا

رود بر سبیل حصر مذکورست بلکه از اطراف هر یک از اصول ِتا توهم نیفتد که این اطراف که ذکر می
  :بیت. یابدِاخالق دو طرف مشهور ذکر می

  عــــــــدالت چــــــــون شــــــــعار ذات او شــــــــد

 

ــــــش نکــــــو شــــــد ــــــم ازان خلق ــــــدارد ظل  ن
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اند که ظلم تجاوز از حد ِذکر کرده و تفریط عدالت ظلم و انظالم رابعضی از متخلقان در طرفی افراط 
کند، چه ِماینبغی باشد و انظالم قبول این مجاوزت با وجود امکان دفع و ناظم اینجا ذکر ظلم تنها می

خواهد گفت که هر یکی از اخالق حسنه را دو ضد بود و ظلم را یکی زیرا که فرو گذاشت ماینبغی همان 
که اطراف اصول  - چون ذکر مجموع مشهورات رذایل کرد شود عندالتحقیق وِتجاوز از حد ماینبغی می

کند بحد وسط که حسن خلق آنجاست و این حدست که بصراط مستقیم ِاشارت می -اندِاخالق حمیده
پس برین حد سلوک . تر واز شمشري تیزترستِیابد که بر وی دوزخ گذشته است و از موی باریکِتشبیه می

  :فرمایدِافتند اال من حفظ اللّه و یسر علیه العبور، میِی دران میکردن در غایت تعسر باشد و باندک میل
ــــــت ــــــه اس ــــــو در میان ــــــه اخــــــالق نیک  هم
ــــــت ــــــتقیم اس ــــــراط مس ــــــون ص ــــــه چ  میان
ــــــــري ــــــــزی همچــــــــو شمش ــــــــاریکی و تی  بب

 ون یکـــــــی دارد از اضـــــــدادعـــــــدالت چـــــــ
  ی نهفـــــت اســـــتســـــّر بزیـــــر هـــــر عـــــدد

 

ـــــراط و ـــــه اســـــتت کـــــه از اف  فـــــریطش کران
 ز هــــــر دو جــــــانبش قعــــــر جحــــــیم اســــــت

 و بــــــودن برودیــــــر) گشــــــنت(ز روی کشــــــنت 
ـــــداد ـــــد آن اضـــــداد ز اع ـــــت آم ـــــني هف  هم
ــــــت ــــــت اس ــــــز هف ــــــای دوزخ نی  وزان دره

 

کند که بهر یک از رذایل نفس که ِسر مطابقۀ اضداد اصول اخالق حمیده با ابواب جهنم اقتضای آن می
ت و شی تا بحد اتصاف یابد او را بدری از درهای دوزخ کشد و چون در آخر از دوزخ بازاء ظلم اس

. آخر نمريسد گوئیا مهیا نیست خواهد گفت که دوزخ از ظلم آماده شده است و در برابر ظلم عدلست
  :گویدِچنانچه ناظم قدس سره می. چنانچه در برابر دوزخ بهشتست پس گوئیا بهشت از عدل مهیا باشد

ـــــــا ـــــــد مهی ـــــــم دوزخ ش ـــــــز ظل ـــــــان ک   چن

 

 بهشـــــــت آمـــــــد همیشـــــــه عـــــــدل را جـــــــا
 

ول اخالق حمیده ناظم اشارت بمطابقۀ ابواب جهنم کرد که هفت است از شعب ان از اطراف اص
توان کرد که گویند درهای بهشت هشت است در ازاء هشت ِاخالق نیز اشارت بمطابقۀ ابواب جنت می

و رقت از  عصم تحفظ از شعب حکمت و حیا و سخا از شعب عفت و ذکاء از اخالق حمیده شعبه 
بادت از شعب عدالت و رسوم این شعب ذکر کنیم تا عمل بمقتضی علم باشد شعب شجاعت و وفا و ع

از هر سعادت مندی که میخواهد که بآن صفات متصف گردد اما ذکا آن بود که سرعت انتاج قضایا و 
سهولت استخراج نتایج ملکة شود و تحفظ آن بود که صورتها که عقل یا وهم استخالص کرده باشد 

یا انحصار نفس است از ارتکاب قبیح از جهت حذر از استحقاق مذمت و سخا نیک نگاه دارد اما ح
آنست که انفاق ماینتفع به کنند بحدی که شرع و عقل جایز دارند و ایصال آن بمحل استحقاق باشد و 

ت آن بود اما حلم آن بود که شخص در مکاره آشفته نگردد و غضب آسان آسان او را بحرکت نیارد و رقّ 
مشاهدۀ تألم ابناء جنس متأثر گردد بی اضطرابی که در افعال او حادث شود و اما وفا آن  که شخص از

بود که نفس در معاونت مستحق و مرافقت رفیق و تعهد امر مستحسن طریقت اتمام مسلوک دارد و 
ت عبادت آنست که مالزم امر و فرمان خالق باشد پس در اوامر ارتکاب مامورات کند در نواهی از منهیا

اند و توقري اوصیا و ایمه و اولیا و ِاجتناب نماید و تعظیم و سائل عبادت که در مالیکه و انبیا و رسل
مقربان و علما و هداة سبل بتقدیم رساند و مراسم دین همه طاعت شناسد و ازان عدول نجوید تا وفا 

ِف اُوْ  ِدیْبِعَهْ فُوْاَوْ: "چه فرموده است ؛ بعهد حق تعاىل که عبارت از عبادتست بجای آورده باشد
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، و بباید دانست که شرط عبادت آنست که از شرک جلی که شرک غري حق "نِهَبُوْوَاِیَّایَ فَارْ  دُِکمْبِعَهْ
و نه از عدالت باشد و اال نه عبادت باشد . است دران و از شرک خفی که ریا و سمعه است پاک باشد

و مقررست که جزاء عدل " مٌ َعظِیمٌاِنَّ الشِّرکَ لَظُلْ"د که بلکه ظلم باشد، چه حضرت معبود بحق میفرمای
  :بیت. گویدِچیست و جزای ظلم چیست؛ ناظم می

ـــــــد ـــــــت آم ـــــــور و رحم ـــــــدل ن   جـــــــزاء ع

 

 و ظلـــــــم لعـــــــن و ظلمـــــــت آمـــــــدء اجـــــــز
 

ني بروح طکند، چنانچه ملک عالم از عدالت سالِهمه چیز بواسطۀ عدالت روحی مناسب پیدا می
مُُر اِنَّ اللّهَ یَأْ "ت احسان ایشان که حضرت مالک الملوک جلت کلمة میفرماید که رسد و آنسِمعموری می

  :ناظم قدس سره ازینجا گفت. یابدِو جسم جان از ممر عدالت می" سَانِلِ َواِالحْ عَدْ بِالْ
 ظهــــــــــــور نیکــــــــــــوئی در اعتدالســــــــــــت
ـــــز ـــــک چی ـــــد ی   مرکـــــب چـــــون شـــــود مانن

 

 عــــــدالت جســــــم را اقصــــــی الکمالســــــت
 )تمییـــــز(فعـــــل و تمیـــــز  ز اجـــــزا دور گـــــردد

 

و این معنی از عدالت در مرکب دست دهد که هیچ یک از اجزا غالب نباشد، تا فعل خود علی سبیل 
پس آن زمان جسم مرکب را مشابهت با بسیط پیدا شود که بشرکت همه . االنفراد و االمتیاز ظاهر کند

ت میان جسم مرکب و روح بسیط اجزا و عدالت همه مرکب را یک مزاج بحصول پیوندد و باین مناسب
  :گویدِچنانچه ناظم می. تألف افتد

  بســــــــــیط الــــــــــذات را ماننــــــــــد گــــــــــردد

 

ــــــــــد گــــــــــردد ــــــــــن و آن پیون ــــــــــان ای  می
 

  :فرمایدِباشد ازان میِلیکن این پیوند نه تألفیست و تعلقی که در میان اجسام می
  :بیت

ــــــب اجزاســــــت   نــــــه پیونــــــدی کــــــه از ترکی

 

 کــــــه روح از وصــــــف جنســــــیت مرباســــــت
 

شود که ناظم ببساطت روح و تجرد او قایل است و شرط ِموضع و مواضع دیگر درین کتاب معلوم می این
  :بیت. گویدِدارد تا میِتعلق آن مجرد بسوی مرکب اعتدال مزاج مرکب و تسویۀ ارکان و صفا ماده می

ــــــاره صــــــافی  چــــــو آب و گــــــل شــــــود یکب
ـــــــان ـــــــویت اجـــــــزاء ارک ـــــــد تس   چـــــــو یاب

 

 رســــــــد از حــــــــق بــــــــدو روح اضــــــــافی
ــــــــــروغ عــــــــــالم جــــــــــاند  رو گــــــــــريد ف

 

اله رِوِحیَ فَقَعُوْ ُت فِیهِ مِنْتُه وَ نَفَحْ فَِاذَا َسوَّیْ"حق تعاىل در تعلق روح آدم ببدن مبارک او میفرماید که 
کند ِ، ناظم بعد ازان که کیفیت تعلق روح بسوی بدن باز نمود از برای مزید توضیح تمثیلی می"سَاِجدینَ

نماید از تعلق مجرد که متحیز نیست با مرکب که ِبت با کسی که استبعاد میدر شعاع آفتاب و زمني نس
متحیز است و اگرچه تمثیل در صورت دو جسمانیست چه توافق مشبه و مشبه به در همه جهات شرط 

  :بیت. گویدِپس می. نیست
  شـــــعاع جـــــان ســـــوی تـــــن وقـــــت تعـــــدیل

 

ــــــل ــــــد بتمثی ــــــني آم ــــــید و زم ــــــو خورش  چ
 

  :تمثیل
 ارمني اســــــتاگرچــــــه خــــــور بچــــــرخ چــــــ

ــــــت ــــــزد خــــــود نیس ــــــای عنصــــــر ن   طبیعته

 

ــــــني اســــــت ــــــدبري زم ــــــور و ت  شــــــعاعش ن
ــر  ــرد و خشــک و ت ــرم و س  )نیســت(کواکــب ک

 

. اند نظر بمنسوبات دارند و آثار کواکب دران منسوباتِو منجمان که تقسیم کواکب باعتبار طبایع کرده



۱۰۷ 

گردانند ازان جهت در ِمی کنند بسوی منسوب الیه نیز مضافِپس بعضی از آنچه اضافت بمنسوب می
  :تأثري شمس میگوید

 کواکــــــب جملــــــه از وی گــــــرم و سردســــــت
ـــــادل ـــــاه ع ـــــون ش ـــــش روان چ ـــــود حکم   ب

 

 و ســـــبز و آل و زردســـــت) و ســـــرخ(ســـــپید 
ــــل ــــه داخ ــــنت ن ــــوان گف ــــارج ت ــــه خ ــــه ن  ک

 

پادشاه مثال در ایوان عزت خود بر تخت سلطنت است و حکم او که بمنزلۀ فعل اوست در ممالک او 
او در خانۀ خود است نه در ممالک و ازینجا نتوان گفت که او داخل در ممالک است و فعل س پ. روان

پس از ممالک که حکم او دران روانست نتوان گفت که او خارج است و همني . او از فاعل جدا نیست
است شان آفتاب عالم تاب که سلطان افالک و ارکانست و حال جان با جسم نیز همچنانست و لهذا 

اند که روح نه داخل است در جسم و نه خارجست از جسم چرا که حال او را در تعلق بجسم تشبیه ِتهگف
اند و از بعضی نیز تشبیه یافته حال او بحال عاشق با معشوق چه عاشق ِبحال سلطان و مملکت کرده

ضرة گوئیا اگر بصورت از معشوق جداست بمعنی هرجا که معشوق آنجاست او آنجاست و در کلمات ح
در مثال اول جسم بمنزلۀ ، و "المرء مع من احب"مصطفویه علیه الصلوة و السالم و التحیه آمده است که 

مملکت است و سلطان روح ازان جهت بدو تعلق گرفته و در مثال دوم جسم مرکب بمنزلۀ صاحب 
و ارکان  ست که جانرا بواسطۀ حسن او تعلق بسوی او حاصل میشود و حسن او در عدالت اجزانیسحُ

  :بیت. چنانچه فرمود. اوست
ــــــق ــــــدیل گشــــــت ارکــــــان مواف   چــــــو از تع

 

 ســـــنش نفـــــس گویـــــا گشـــــت عاشـــــقز حُ
 

در شریعت جایز است که یک نظر زنراکه نکاحش میکنند به بینند تا اگر جمیل باشد مقدمۀ محبت شود 
ه نسبت با جان دیگر که در ضمن این نظر است، ناظم تشبیه جسم ب) اغراض(بريون از فواید و اعراض 
  :بیت. کندِبمنظور از جهت نکاح می

  نکــــــــــاح معنــــــــــوی افتــــــــــاد در دیــــــــــن

 

ـــــــــابني ـــــــــی داد ک ـــــــــس کل ـــــــــانرا نف  جه
 

فَطَرَ النَّاَس  َرتَ اللِّه الَّتِیْ ِفطْ"و نسبت وقوع این نکاح بانکه در دینست گوئیا اشارتست بواقع در آیت، 
و نکاح مذکور عبارتست از تعلق دادن حضرت حق که وىل " ینُ القَیِّمقِ اللّهِ ذِلکَ الدَِّل لِخَلْدِیْهَا لَاتَبْعَلَیْ

مطلق است ارواح را با اجسام و فی الواقع این نکاح را صداقیست که جهان جسم کل از وکالت 
عروسان اجسام آنرا فرا میگريد و آن نفس کلست، چه منشأ تدبريات همه نفوس نفس کلست و منشاۀ 

یا خود بکابني که گفته مراد اعطای نفس کلیه باشد از . ت را، جسم کلآن تدبرياقبول همه اجسام 
که زن بی کابني  تحضرت حق فیاض بمطلق عالم و این اعطا تشبیه یافته باشد بکابني ازان جه

تواند بود چه تدبري عالم بواسطۀ اوست و نظام بی تدبري صورت ِباشد و عالم بی نفس کلیه نمیِنمی
َلم، بعد از انکه کیفیت تعلق روح ببدن معلوم شد بیان ظهور خصایص نشاۀ انسان والّله اَعْ. بنددِنمی
  .کند که بتوسط نفس و بدن حاصل استِمی

ــــــاحت ــــــد فص ــــــد آی ــــــی پدی ــــــان م   از انس

 

 علـــــــوم و نطـــــــق و اخـــــــالق و صـــــــباحت
 

بفصاحت آن میخواهد که اگر در افراد کلمات نظر کنند تنافرحروف و غرابت الفاظ و مخالفت قیاس 
تواند بود که ِغوی نیابند و چون در ترکیب بینند ضعف تالیف و تنافر کلمات و تعقید نباشد و معلوم میل
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نطق چون مشرتک است میان مایتلفظ به االنسان و  ته باشد و ضایع جزئیه نیز و لفظ ادراکات کلیه خواس
دارد و هر دو از ِمیادراک او مراد باشد و بر مذهب آنکه استعمال مشرتک در جمیع مدلوالت جایز 

احت تناسب صور وجه ه صباخالق متبادر آنست اینجا که صفات مرضیه مکتسبه ارادت کرده باشد و ب
باشد که شخص را صباحت هست اما در طباع و نفوس او را ِانسانی میخواهد و تالالی آن و گاه می

  :اند که، بیتِگویند آن ندارد و گفتهِقبوىل نیست که می
ــو چیزیســت  ــا ت ــدب ــش خوانن ــه آن ــز حســن ک   بج

 

ـــد ـــو آن میطلب ـــن ت ـــر از حس ـــرد صـــاحب نظ  م
 

افتد که شخص را هیچ تناسب صور و اعضا نیست و تالالی وجه نیست اما مقبول ِو آن مالحتست که می
اند و مالحت هرجا که دست ِپس آن دارد که مالحتش نام کرده. و مطبوع طباع و نفوس افتاده است

بنده دلها بتخصیص که با حسن و صباحت جمع و آن نه امریست که تعلق داد رباینده است و برآشو
بلطافت بدن یا تناسب اعضا و تالأل وجه دارد بلکه عطائیست معنوی الهی که بجهان صورت و مثال 

  :بیت. تعلق ندارد تا خدا آن بکه میدهد از آنست که میگوید
 مَالحـــــــــت از جهـــــــــان بـــــــــی مثـــــــــاىل
ـــــــــــــم زد   بشهرســـــــــــــتان نیکـــــــــــــوئی عل

 

 آمـــــــــد همچـــــــــو رنـــــــــد ال اُبـــــــــاىلدر
 همـــــــــه ترتیـــــــــب عـــــــــالم را بهـــــــــم زد

 

باشد ازان جهت او را تعلق بشهرستان نیکوئی دارد و ترتیب عالم ِو غالب مالحت باحسن و صباحت می
ازان گفت که بر هم میزند که شورانگیز و فنت و مفنت است، و اموری که عقل بهم نهاده است چون عاشق 

نسبت با او بهم بر آمد و پیغمرب علیه السالم فرمود و کودکی که درو شایبۀ  از جهت او مفتون ملیح گشت
تعلق خاطر بود از برابر مجلس باز ورای مجلس نشاندند و آن فقیه که نظر بسوی کودک حسن الوجه 

تفقه آنست که نظر بسوی کودک ملیح نیز حرام دارد و  ؛ دارد چون علت شایبۀ فتنه استِمطلقا حرام می
. باشد که میگویدِباشد و با نطق و مقال میِدانست که مالحت در مجمع دارد با حسن و جمال میبباید 
  :بیت

  گهــــی بـــــر رخــــش حســـــن او شهسوارســـــت

 

 دارســــــــتگهــــــــی بــــــــا نطــــــــق تیــــــــغ آب
 

هرجا که مالحت کالم هست تأثري هست و آن تأثري را به تاثري تیغ تیز نسبت کرده است اما آنست که چون 
میگردد و بالغتش میخوانند که کالم بمقتضای حال راندن است با انکه فصیح در سخن است نام او 

  :باشد، میگوید
 چــــو در شــــخص اســــت خواننــــدش مالحــــت
  وىل و شــــــــــــاه و درویــــــــــــش و پیمــــــــــــرب

 

ـــــت ـــــدش بالغ ـــــظ اســـــت گوین  چـــــو در لف
 همــــــــه در تحــــــــت حکــــــــم او مســــــــخر

 

در نبوات صرف طبع از زیرا که تصرف بوجه قبول طبع دارد و طبع مشرتک همه است و ازینجاست که 
مثل انکه همه جا بکالم ملیح توجه نباید کرد که گاه هست که . توجه بسوی او در بعض محال آمده است

برد و چنانکه گفته شد صرف توجه از مالحت امرد ببیاد کرد که ِی را از راه میّنمبتدع بکلمات شريین سُ
از آنست و درو اظهر امارت تأثري مؤثر آنچه با اوست بالی خداست و آنست که همه آشوب و فتنه 

  :چنانچه ناظم قدس سره میگوید. حقیقی بر وجه قضاست
ـــــــــت ـــــــــوان چیس ـــــــــن روی نیک  نـــــه آن حسنســـــت تنهـــــا گـــــوئی آن چیســـــت درون حس
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 نیایـــــــد دلربـــــــائیجـــــــز از حـــــــق مـــــــی
ـــــــــد ـــــــــردم ربای ـــــــــهوت دل م ـــــــــا ش   کج

 

 کــــــه شــــــرکت نیســــــت در فعــــــل خــــــدائی
 نمایـــــدِکـــــه حـــــق گـــــه کـــــه ز باطـــــل مـــــی

 

کت در فعل خدایی قضیۀ المؤثر فی الوجود اال اللّه، تواند بود یا انکه هرچه بشر دران اختیار مراد از شر
بشر میگویند که فعل حق تعاىل است و چون آدمی در مالحت خود اختیار ندارد بلکه نه ندارد و نه طبع 

ق نتوان کرد امریست از لواحق مواد و صور نشاۀ عنصری او آن فعل حق باشد و در فعل حق شرکت اطال
اما هم بقول حق از فعل حق جائی چند تحاشی باید کرد و این معنی آدمی را میسر است و اثبات کسب 

و . اشعری مشعر بدین تحاشیست که کسب فعل مامورٌ اىل کسبه کنند و ترک کسب فعل منهی عن کسبه
، حق تعاىل معني بنده "کِتَابَدهُ اُمَّ الَْوعِنْ بِتُُحو اللّهُ َما یََشآءٌ وَیُثْیَمْ "این گاهی تواند بود که بمقتضای 

باشد تا بکسب فعلی موفق شود و امر بآن باشد و ترک کسب فعلی که نهی ازان بود و اال اگر این مدد 
در مراتب افعال نیابد پناه از تجلی ذاتی بتجلی ذاتی باید برد و درین حیز وسایل دخل ندارد و بیان این 

فرموده است که ِرت مصطفی صلی اللّه علیه و سلم در دعا باید جست که میمذکورات از اشارت حض
  ":اللهم انی اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برضاک من سخطک و اعوذبک منک"

  گـــــــر از تـــــــو بتـــــــو در نگریـــــــزم چکـــــــنم

 

 بـــــیش کـــــه روم قصـــــه بدســـــت کـــــه دهـــــم
 

صادر است و مارا جز قوت  اکنون بباید دانست که اعتقاد صحیح آنست که افعال واقعه از حق تعاىل
یابد حق است یعنی نه باطل ِاکتسابی در آن نه بخشیده است و از آن رو که این افعال از حق صدور می

در صورت منهی چون مکتسب ما شود حق پس . است و آنجا که منهی است ما را کسب آن باطلست
اگر مکتسب ما شود حق  پس. باشد در صورت باطل و آنجا که مامور است کسب آن ما را حق است

باشد در کسوت حق که مکتسب گشته باشد و آنچه مامور است بسنت الهی واسطۀ آن ملکست و آنچه 
منهی است بسنت الهی واسطۀ آن شیطانست و در همه صورتی مؤثر حقیقی حق تعاىل است و ایمان 

لیکن فرمود " در خريه و شرهو بالق"باین معنی آوردن واجبست، چه پیغمرب صلی اللّه علیه و سلم فرمود 
که بخري و باشد که خدای آن میسر کرده باشد و ناظم بر طبق آنچه مذکور شد باقی این ابیات این مبحث 

  :کندِنظم می
ـــــای ـــــه ج ـــــدر هم ـــــناس ان ـــــق ش ـــــؤثر ح  م
  حــــق انــــدر کســــوت حــــق دیــــن حــــق دان

 

ـــــــای ـــــــه پ ـــــــريون من  ز حـــــــد خویشـــــــنت ب
 حــــــق انــــــدر باطــــــل آیــــــد کــــــار شــــــیطان

 

ئلۀ غریبه بیان رفت که آن ظهور حق بود، در کسوت باطل ذکر آن غریب مستجلب ذکر بعد از آن که مس
  ".ای جزء ازید من الکل"غریبی دیگر گشت که 

  :سئوال
  چــــه جزوســــت آن کــــه او از کــــل فزونســــت

 

ــــــــت ــــــــزو چونس ــــــــنت آن ج ــــــــق جس  طری
 

  :جواب
  وجـــــود آن جـــــزو دان کـــــز کـــــل فزونســـــت

 

ـــــل و ـــــه موجودســـــت ک ـــــتک ـــــن باژگونس  ی
 

برآنست که جز وجود در خارج تحقق ندارد و او واحد حقیقی است و امور متکثره ناظم  حاصال مذهب
پس هرجا که کلی مفروض افتد از یک چیز مکرر در . پذیردِباعتبار تکرار او در مراتب نام موجودیت می
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 تصور آمده باشد که آن یک چیز وجود است این قدر باشد که از جهت تکرار مکرر در هر صورتی جزوی
موجود بحسب اعتبار ملحوظ افتد تا کل از اجزا متحصل شود و چون کلی که متحصل شد باعتبار 
حصول نیافته است اال از یک چیز مکرر که آن وجود است توان گفت که آن وجود جزو او بود چه 
تحصل کل از جزو است و تحصل از وجود شد و این جز و از کل المعترباست که موجودش میخوانی 

زایدست چه او در کل موجود جزو مکرر است و علی حده متعني و در هر کلی از کالت جزو مکرر و  البته
جزویتش درو منحصر نه فزون ازو و از همه بر سر آمده و همه موجود که کلست بنسبت با او و او جزء 

لکه قضیه مکرر چون از اعتبار تکرار او سمت موجودیت اعتباری یافته است بحقیقت نه متحقق باشد ب
برعکس بود که او که جزو موجود اعتباری است موجود بود و موجود اعتباری نه موجود و اگر گویند که 
چگونه وجود که واحد است از موجود که کثري است زاید بود که زیادتی اینجا از کثرت متصور است و 

  :فرماید کهِر میقدّمجواب سوال . کثرت موجود راست نه وجود را
  را کثـــــــــرت برونـــــــــیبـــــــــود موجـــــــــود

 

ــــــی ــــــز درون ــــــدارد ج ــــــدت ن ــــــه او وح  ک
 

کنند خود موجود بحسب ِشود که اگر تعمق میِیعنی کثرت ظاهر موجود سبب زیادتی او بر وجود نمی
باطن جز وحدت ندارد، چه یک چیز بود که بتکرار نام او اجزا شد و از اجزا کل که موجودست متحصل 

ست نه از کلیت که کلیت یک چیز است در کل ا زویت ناشیگشت پس بحقیقت کثرت از اعتبار تکرار ج
ازینجا افزونی جزو بر کل الزم آید که کثرت بواسطۀ اعتبار تکرار اوست و  و و جزویت چند چیز درو

  :بیت. افزونی بواسطۀ کثرت و لهذا گفت که
  وجـــــــود کـــــــل ز کثـــــــرت گشـــــــت ظـــــــاهر

 

 کــــــه او در وحــــــدت جــــــزو اســــــت ســــــاتر
 

د اجزا و جزو بحسب باطن یعنی بتعدد اعتبار هر آینه جزو عدّار بود یعنی تن کل بحسب ظاهر بسیو چو
که کثرت او باعتبار قوت است بیش از کل باشد که کثرت او باعتبار فعل است، چه حصر در طرف فعل 

  :گوید کهِت اظهرست که در طرف فعل، الجرم میت و عدم در طرف قوّاظهرست که در طرف قوّ
  ســــــت بســــــیارچــــــو کــــــل از روی ظــــــاهر ه

 

 بـــــــود از جـــــــزو خـــــــود کمـــــــرت بمقـــــــدار
 

و بعد از تقریر مسئله از جهت دفع نظر خصم مناظر که گوید که افزونی جزو که وجود است بر کل که 
موجود است معلوم شد بمذهب تو لیکن وجود را تسمیه بجزو کردن نیک نیست چه تو گفتۀ که وجود 

و دیگر انکه جزو بر کل غلبه و فوقیت ندارد، چون  پس این اطالق نه مناسب باشد. واجب تعاىل است
  :گوید کهِوجود جزو داشتی و موجود کل غلبه و فوقیت از آن موجود بود نه از آن وجود می

  نــــــه آخــــــر واجــــــب آمــــــد جــــــزو هســــــتی

 

 کــــــــه هســــــــتی کــــــــرد او را زیردســــــــتی
 

اهل نظر و بحث در من که ناظم و تو که مناظری این اطالق خللی ندارد زیرا که اشارت بانکه بمذهب 
یکی از طرق اثبات واجب الوجود میگویند که موجود در وجود احتیاج بعلت دارد یا ندارد اگر ندارد 

پس . اند، چه تسلسل الزم آیدِثبت الواجب لذاته و اگر دارد علت نه آن اجزا بود که از موجود ممکن
درین تقریر اطالق جزو بر واجب ت الواجب لذاته وبثو بود از موجود که نه ممکن بود فعلت آن جز

چرا نشاید که وجود . تعاىل کردند از موجود که او جزو موجود است که غري او از موجود باو قایم است
با انکه او را جزو خواندیم موجود که کلست باو قایم و متحصل باشد و هر آینه درین صورت غلبه و 
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م خود جزو که بوجود اطالق کرده و او بر آنست فوقیت جزوراست بر کل و اگر نیک بنگرند بمذهب ناظ
پس جزو نیز اطالق نیافته باشد و وجود عندالتحقیق از جزویت و کلیت بری بود و . که کل وجود ندارد

  :در بیان انکه کل که موجودست بحقیقت نه متحقق است اال باعتبار میگوید
ــــــــت ــــــــودی در حقیق ــــــــل وج ــــــــدارد ک   ن

 

ــــت ــــر حقیق ــــد ب ــــون عارضــــی ش ــــه او چ  ک
 

چه حصول کل که موجود است اینجا از اجزاست و اجزا حاصل نیست اال از اعتبار وجود که در بیت 
حقیقتش خوانده، پس حصول مذکور عارض آن حقیقت شده باشد چه از تکرار او بود بحسب اعتبار که 
حصول مذکور عارض آن حقیقت شده باشد، چه از تکرار او بحسب اعتبار که حصول کل مفروض گشت 

پس . اکنون اگر نظر بآن کنند که موجود خود در اصل چیست، آنرا عني وجود یابند که چیزی جز او نیست
واحد باشد و اگر نظر بآن کنند که موجود را اجزاست و هر جزوی را وصفی است ناچار از اعتبار اجزا 

  :بیت. پس کثري باشد، چنانچه گفت. کثرتی درو تصور افتد
ــــــــري و ــــــــل کث ــــــــود ک ــــــــوج ــــــــد آی   داح

 

ـــــــــرت مـــــــــی  نمایـــــــــدکثـــــــــري از روی کث
 

و ازین وجه که کثري است شک نیست که بحسب اعتبار اجزا کثري است که تا اجتماع اجزا مفروض 
نگردد کلیت صورت نبندد و کلیت چون حصول او از اجتماع اجزاست امری باشد عرضی و حال عرض 

  :در زوال معلوم
ـــــ ـــــتَرعَ ـــــان اجتماعیس ـــــتی ک ـــــد هس   ض ش

 

 بالـــــذات ساعیســـــتعـــــرض ســـــوی عـــــدم
 

  :بیت. چنني گفت. و در بیان زوال کل از جهت کلیت او که امری عرضی است
ـــــر جـــــزوی ز کـــــل کـــــان نیســـــت گـــــردد   به

 

 کــــــل انــــــدر دم ز امکــــــان نیســــــت گــــــردد
 

ناظم مضمون این ابیات را مقدمۀ ان ساخت که وجود که او را باعتبار موجود که کلست جزو خواند 
کل است امری است اعتباری تا بگوید که وجود واحد متحقق است که متحقق است و بس و موجود که 

الجرم از مقدمۀ سخن را انتقال بمقصود داد و گفت، . حق است و وجود متعدد اعتباری که عالم است
  :بیت

  جهــــــان کلســــــت و در هــــــر طرفــــــة العــــــني

 

ـــــــــانني ـــــــــی زم ـــــــــردد و الیبق ـــــــــدم گ  ع
 

ون نیست و نزد بعضی از عقال اعراض هر لحظه اعتبار وجود جهان که مريود از جواهر و اعراض بري
اند و نظام که از متکلمان معتزله است بتجدد جواهر نیز قایل ِیابند و تجدد جواهر بعید انگاشتهِتجدد می

گوید که در هر طرفة العني عالم معدوم ِشده و بنابر ارتکاب تجدد اعراض و جواهر هر دو ناظم می
  :وجود بعد از عدم گفتگردد و باز وجود میشود و در ِمی

ــــــــانی ــــــــدا جه ــــــــاره شــــــــود پی ــــــــر ب   دگ

 

 بهــــــــــر لحظــــــــــه زمــــــــــني و آســــــــــمانی
 

  :و از تجدد در هر لحظه الزم آید
ــــــــی ــــــــاعت م ــــــــزی دو س ــــــــددرو چی   نپای

 

ـــــــی ـــــــه م ـــــــه ک ـــــــددران لحظ ـــــــريد بزای  م
 

و این موت متفرع باشد بر عدم بقای عرض دو زمان و انکه جوهر را بی عرض عني نیست یا جوهر نیز 
باقی نیست و بهرحال چون تجدد باشد همان لحظه که موت متحقق گردد و والدت ثبوت یافته دو زمان 

باشد و ناظم این والدت مذکوره را که هر لحظه باجزاء عالم نسبت کرد، چون با موت متحقق است 
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  :بیت. حشر خوانده زیرا که حشر با موت البته بقول شارع واقع است ازان جهت ناظم قدس سره میگوید
ـــــه پريســـــت   بهـــــر لحظـــــه جـــــوان ایـــــن کهن

 

ـــر ـــدرو حش ـــر دم ان ـــر ) و(به ـــري(یس  ســـت)بش
 

اگرچه مراد ازان موت که شارع فرموده نه زوال عرض و فناء جوهر است عموما بلکه مراد زوال حیوة 
گردد و همچنني مقصود از حشر که ِبدنست که بسبب آن ترکیب او باطل میشود و اجزای او متالشی می

فته نه تجدد اعراض و جواهرست عموما بلکه مقصود رد اجزای اصلیه است بحال صاحب شریعت گ
مَ تَشَقَّقُ یَوْ"چنانچه فرمود عز من قایل در سورة ق و القرآن مجید، . و تعلق روح به بدن بار دیگراول 
تشبیه بود که زوال اعراض  پس اطالق ناظم در بیت از باب" رٌنَا یَِسیْرٌ عَلَیْسِرَاعاً ذلِکَ حَشْ هُمْضُ عَنْاَرْالْ

و فناء جواهر عالم را تشبیه بموت ذی حیوة کرده باشد و تجدد اعراض و جواهر را تشبیه بحشر اموات و 
مقوی آنچه گفتیم قول اوست که اضراب میکند از گفتۀ خود در دفع توهم کسی که پنداشته باشد که 

  :ست تا ناظم میگویدحشری که شارع فرموده، مکر همني تجدد اعراض و جواهر نی
 ولـــــــیکن طامـــــــة الکـــــــربی نـــــــه اینســـــــت
 ازان تــــــا ایــــــن بســــــی فرقســــــت زنهــــــار
ـــــــال ـــــــیل و اجم ـــــــای در تفص ـــــــر بگش   نظ

 

 کــــه ایــــن یــــوم عمــــل و آن یــــوم دینســــت
ـــــــــار ـــــــــادانی مکـــــــــن خـــــــــود را گرفت  بن
 نگـــــــر در ســـــــاعت و روز و مـــــــه و ســـــــال

 

پرياسنت موی و ناخن و بر  .الطامة الکربی نامیست از نامهای روز حشر و طم در لغت بچند معنی آمده
زبرچیزی درآمدن و افزون شدن چیزی و چاه انباشنت پس در طامه بمعنی اول صفت اصالح و تزئني 
ملحوظ باشد و بمعنی دوم ارتفاع و علو و بمعنی سوم زیادتی از متوقع و بمعنی چهارم طمس و تسویه 

چه روز رو بغایت کمال رسیده است ؛ و نعت او بکبارت از جهت آن باشد که این معانی که گفته شد د
ام رمیمۀ چندین هزار ساله باز تی است که اجسام بالیه و عظحشر روزیست که اصالح و مرمت درو بحیثیّ

یابد باحسن هیأتی و اتم زینتی و از جمله زینت انسانی است که موی خود را پرياسته ِجمع و تألیف می
 امَه بَلی قَادِرینَ عَلی اَنْ مَعَ عِ�ِظَنَجْ سَانُ اَلَّنْانَْسبُ الِاَیَحْ"تعاىل، قال اللّه . میدارد وناخن گرفته و آراسته

درو آنست که او از همه زمانی بسر آمده است از جهت حدوث امور  ، و ارتفاع و علوّ"نُّسَوِّیَ بَنَانَه
مَئٍِذ بٌ یوْتبَُعهَا الرَّادِفَةُ قُلُوْ جِفَةٌ تَاَ جُُف الرّمَ تَرْیَوْ"-)تعاىل(عظمیه و صدور دواهی عجیبه درو، قال تع 

، چنني فرموده "ریفَاذَا َجآءَتِ الطَآمَّةُ الکُبْ"، و قاضی ناصرالدین بیضاوی رحمة اللّه در تفسري "وَّاجِفَةٌ
و االطامة الداهیة التی تطم ای تعلو علی سایر الدواهی الکربی التی هی اکرب الطامات و هی القیامة "که

و اما وقوع زیادتی ". و الساعة التی یساق فیها اهل الجنة اىل الجنة و اهل النار اىل النارایة النفخة الثان
 - جلت عظمة -در زیادتی عذاب میفرماید. درو از آنچه متوقع است یا در عذاب آن روز بود یا در ثواب

و اما در طمس و " نی وَ ِزیادَةٌحُسْسَنُوا الْنَ اَحْلِلَّذِیْ"–و زیادتی ثواب " عَذابِقَ الْ عَذَاباً فَوْ نَا ُهمْزِدْ"که 
صَفًا فاًفَیَذَرُهَا َقاعاً صَفْسِفُهَا رَبِّی نَسْیَنْ جَِبالِ فَقُلْنَکَ عَِن الْأَلُوَْویَسْ"تسویه دران روز میفرماید، تعاىل شانه 

شود از ِهمه دم متجدد می اگرچه در ایام اعمار بنی آدم که احوال عالم" تاًَها عِوَجاً َوال اَمْال تری فِیْ
جنس اموری که در طامة کربی خواهد بود حادثاتی طاریست لیکن این امور نظر بغایت نه آن امورست، 
چه این امور امروز در عرض عمل حادث است و آن امور فردا در عرضۀ جزا واقع خواهد گشت و هر 

در میان آنیم بجهالت خود را داخل کس که بگوید که مراد ازان امور موعوده همني است که امروز ما 
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کند و اما کفر بواسطۀ انکه انکار ِاما جهل از برای انکه فرق میان عمل و جزا نمی. کافران کرده باشد
کِتِب الَّذی نَزَّلَ لِه والْامِنُوا باللّهِ وََرسُوْیَا اَیُّهَا الَّذیَن "کند روز آخر را که یوم دین است، قال اللّه تعاىل، ِمی
ضَلَّ  مِ االخِر فَقَدْیَوْه وَرُسُلِه وَالْکَتِه وَکُتُبِبِاللّهِ وَمَلئِ فُرْیَکْ لُ وَمَنْقَبْ زَلَ مِنْی رَسُولِهِ َوالکِتبِ الِذی اَنْعَل

مالیکت روز جزا صفت فرموده و ه در قرآن مجید حضرت خداوند علت کلمته خود را ب". داًضَالل بَعِیْ
ِم منِ الرَّحیم، َمالِکِ یَوْ الَعالَمني، الرَّحْ  دُ لِلّهِ رَبِّحَمْمنِ الرَّحیم اَلْ مِ اللّه الرَّحْ بِسْ"هو فی الفاتحة حیث قال 

اَرَض بَالُ وَتَری الْجِ�ِرُ الْمَ نُسَيِّ�ِوَیَوْ"و در صفت این روز هم در کالم ملک عالم آمده است که " الدِّین
 َاوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ  نَاُکمْتُمُوَنا کََما خَلَقْجِىْٔ کَ صَفًّا لََقدْا عَلی َربِّ�َِاحَداً َوعُرِضُوْ  مْهُمِنْ ُنغادِرْ فَلَمْ نَاهُمْبَارِزَةً وَحََشرْ

ا لَتنَا مَا لِهذنَ یَاوَیْلُوْهِ وَیَقُوْنَ مِمَّا فِیْفِقِیْرِمنيَ مُشْ کِتَابُ فَتَری الُمجْعِدًا وَ وُِضعَ الْمُّوْ  عَلَ لَُکمَْنجْ اَلَّنْ ُتمْزعَمْ
آنچه امروز ". لِمُ َربُّکَ اََحداًا مَاَعمِلُوا حَاِضراً وَلَا َیظْصهَا َووَجَُدوْرَةً اِلَّا اَحْ رًَة َوالکَبیْکِتابِ الُیغَادِرُ صَغِیْالْ

گردد، فردا بیکبار در صورت جزای ما بر ما ظاهر گردد اگر ِاز ما بتدریج در صورت عمل صادر می
نیک نماید و اگر بد بوده باشد بد نماید و اگر سئوال کنندکه ازین صورت عمل نیک بوده باشد جزا 

معنی استشمام آن مريود که جزا از عمل تخلف نداشته باشد و وجوب جزا که معتزله درشان واجب تعاىل 
جواب آنست که ظهور عمل بصورت جزا دو حال دارد، . میگویند عنه التحقیق بهمني معنی راجعست

قی و عرض اعمال که مخرب صادق ازان خرب داده است اشارتست بسوی حال یکی تمثلی و یکی تحق
تمثل عمل در صورت جزا نه تحقق جزا چه بعد از عرض خداوند کردگار که فاعل مختارست حکم 

کَُم یَحْ"عَلُ اللّهُ َما یَشَآءٌ و فرماید و ممثل درشان کافر محقق دایمی گرداند و درشان عاصی بحکم، یَفْ
اگر خواهد ممثل محقق مؤجل دارد و اگر خواهد بنور رحمت آن ظلمت بپوشاند و تبعات ازو " دُمَآیُرِیْ

والکریم اذاوعدوفی، و کیف "فرو ریزاند و اما درشان مؤمن مطیع وعده بتحقق جزاء نیک داده است، 
تفصیل که و ازین کلمات که رانده شد معلوم گردد که اجمال و " الوهو اکرم االکرمني و ارحم الراحمني
گردد ِیعنی صورتهاء اعمال که ساعةً فساعة از ما مفصالً صادر می. ناظم درین باب گفته چه معنی دارد

بعضی عمل روز . چون بر سر هم حساب کنند باعتبار بیست و چهار ساعت تقریباً اعمال یکشبانروز باشد
هر جمع کردن و ادخار از عمل شب و عمل روز جدا جدا مالئکه از بو بعضی عمل شب، چه هر یک 

یرفع الیه عمل اللیل قبل عمل النهار و عمل النهار "کنند و در حدیث آمده است که، ِروز قیامت رفع می
و صورتهای اعماىل که در سی روز واقع عمل یک ماه باشد و آنچه در دوازده ماه واقع " قبل عمل اللیل

سالست اعماىل که در اعمار ما بتدریج از ما  شود عمل یک ساله تا در روز جزا که قدر او پنجاه هزار
پس . صادر شده باشد بیکبار در صور حسنه و قبیحه آنچه عمل اقتضای آن کرده باشد بر ما عرض کنند

انما هی اعمالکم "آمده است که، آن معروض مجمل این مفصل معمول باشد و ازینجاست که در حدیث 
  .روز دنیاست و روزی که درو معروض واقع شود روز آخرت ، روزی که درو معلوم صادر است"د الیکمتّر

 وَلَقَدْ : "پس چگونه توان گفت که مراد ازان روز همني روزست امروز آن روز است که درو آمده است که
چون اشارت ، ناظم "اَةَ االُخریِه النَّشْوَاَنَّ عَلَیْ"، و فردا آن روز که درو وارد شده که "ىلاَةَ االُوْالنَّشْ  تُمْ عَلِمْ

کرد بفرق میان روز عمل که در دنیا واقع است و روز جرا که در آخرت ثابت است میخواهد که در 
یابیم که چون آن ِتحقیق وقوع روز جزا تمثیلی بنماید که ما در نفس خود که بنی آدمیم صفاتی می
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در حدیث  صفات ظاهر شد مرگ ما ثابت گشت و عمر ما آخر شد و قیامت صغری بظهور پیوست چه
پس مثل این صفات چون در عالم . ، و مراد این قیامت است"تهمن مات فقد قامت قیام"آمده است که 

ظاهر شود مرگ او باشد و انقضآء عمر او قیامت کربی بظهور پیوسته باشد و شک نیست که ظهور نشاۀ 
  :پس میفرماید. آخرت عموماً موقوف انقضاء نشاۀ دنیاست عموماً

  :تمثیل
ـــــ ـــــر خ ـــــدانیاگ ـــــی ب ـــــن معن ـــــه ای  واهی ک

  زهرچـــــه آن در جهـــــان از شـــــیب و باالســـــت

 

 تـــــــرا هـــــــم هســـــــت مـــــــرگ و زنـــــــدگانی
 مثــــــالش در تــــــن و جــــــان تــــــو پیداســــــت

 

، پس "َانَّهُ الحَّق حَتّی َیتَبَیِّنَ لَهُمْ فُسِهِمَْانْ آَیاتِنَا فِی اآلفَاقِ و فِیْ ِهمْسَنُرِیْ: "چه حضرت حق تعاىل میفرماید
از آیات کربی است در عالم آفاق باید که در عالم انفس توان یافت و آن اینست که ناظم مثال قیامت که 

  :بیت. دهدِنشان می
ــــني ــــک شــــخص مع ــــان چــــون تُســــت ی   جه

 

ــــتۀ  ــــو او را گش ــــته(ت ــــراتن) ایگش  جــــان اوت
 

هرچه در شخص تو ظاهر شود که انسان صغريی بدانکه مثل آن در جهان که انسان کبري است، تحقق 
ایست منتخبۀ از وجود انسان کبري، انسان کبري که جهانست چون ِه وجود انسان صغري نسخهچ. دارد

عامیست و انسان صغري که آدمیست در تحت او چون خاصی الزم است که هرچه در عام بود در خاص 
ه یابیم در انسان کبري هر آینه باشد، اما الزم نیست کِدر انسان صغري مرگ می -بدون العکس -یافت شود

  :گویدِناظم می. هر مرگی که در انسان صغري گردد در انسان کبري یافت شود
ـــــوع انســـــانرا ممـــــات اســـــت ـــــه ن   ســـــه گان

 

 یکــــی هــــر لحظــــه وان بــــر حســــب ذاتســــت
 

هر " العرض الیبقی زمانني"که ذات انسان باعتبار انکه جوهریست متعني و جوهر بی عرض عني ندارد و 
  :بیت. زمان نیست شود

  مــــــــــات اختیاریســــــــــتدو دیگــــــــــر زان م

 

ـــــــت ـــــــراو را اضطراریس ـــــــردن م ـــــــیوم م  س
 

ه مثل جاه و مال و ماالیعنی فی دینه که بر کسب آن قادر ری آنست که امور دنیویه غري ضروربموت اختیا
اند و حواس از تصرف دران باختیار باطل ِبی اختیار آنرا رها کرده گانچنانچه مرد. باشد باختیار بگذارد

. اس مردکان بی اختیار بلکه باختیار نظر از اضافۀ فعل بسوی خود قطع کنندچنانچه بطالن حو. کند
چنانچه بی اختیار هیچ فعل بسوی مردکان اضافه ندارد و موت اضطراری او آنست که حق تعاىل که 
فاعل مختار است آالت تصرف روح او قطع کند و روح را از بدن بقطع تعلق مفارقت دهد و ان آالت 

گردند معلوم شد که آن سه مرگ که ِد که در جسم آدمی موجودند و باجل او مفقود میباشِقوتهائی می
توان یافت کدامهاست و چون مرگ زندگی مقابل دارد در برابر سه نوع موت سه ِبسوی آدمی اضافه می

  :بیت. گویدِچنانچه ناظم می. نوع حیات در تصور توان آورد
ــــــدگی باشــــــد مقابــــــل ــــــرگ و زن ــــــو م   چ

 

ـــــد  ـــــوع آی ـــــزلســـــه ن ـــــاتش در ســـــه من  حی
 

در برابر موت اول که انسانرا بحسب ذات هر لحظه واقع است حیات او آن باشد که جوهر ذات او با 
شود هر لحظه تجدد یابد و در برابر موت دوم که موت اختیاریست حیوة او آن ِاعراضی که متجدد می

گاهی تمام بود که به انقطاع تصرف او در رسوم این عالم دیده دلش بسوی عالم  غیب گشاده گردد و آ
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از جامعیت اسماء الهی حاصل کند و حقیقت زندگی خود این آگاهیست و در برابر موت سیوم 
د حیات آخرت که هرگز آخر نشود ازین سه گونه نحیاتیست که مردگانرا که زنده کنند بآن حیات برس

از انکه انسان جزو او دارند موت که گفته شد موت اختیاری مخصوص بآدمیست که جهان با قطع نظر 
آن ندارد زیرا که جمادات و نباتات خود اختیار ندارند تا موت اختیاری درشان ایشان تواند بود و 

این موت اختیار کنند و اما  حیوانات عقل ندارند که نظر بغایت شریف که علم بجامعیت اسمائیست
از جمع اسماء الهی آگاهی یابند و در شان  ناشکنند، چه سنت الهی نیست که ایِموت اختیار نمی جنیان

تُ مُتَِّخَذ وََما کُنْ فُسِهِمْ َق اَنْضِ وَلَاخَلَْق السَّمواِت وَاَالرْخَلْ تُهُمْ هَدْمآ اَشْ "که  جن حق تعاىل فرموده است
اند و با وجود طاعت، شوق بسوی آگاهی از جمع اسما ِیشان مطیعا بلی، بعضی از" ضِلِّنيَ َعُضدًامُ الْ

ندارند، چه گفته شد که حق تعاىل در جبلت ایشان این معنی ننهاده است و ملک نیز این موت ندارد چه 
توانند کرد تا آن قطع ِاند و خود را ازان عالم منقطع نمیِمُهیمان غرق انوار عظمت. اندِمالیکه دو قسم

: ندارند سمت طایفۀ اوىل موت اختیاری ایشان باشد و موکالن که از انچه بآن مامورند تجاوز بانقطاع
نَ اللّهَ مَآ صُوْالَیعْ . "و صفت فرقۀ اخری". همدِ رَبِّحُونَ بَِحمْشِ یُسَبِّ�َِعرْلِ الْحَوْ نَ مِنْوَتَرَی المَالِئکَةَ حآفِیْ"

  :ناظم قدس سره در خصوصیت موت اختیاری بنشاۀ انسان میفرماید که". نَمَرُوْنَ مَا یُؤْعَلُوْوَیَفْ  اَمََرهُمْ
ــــــــــــاری ــــــــــــوت اختی   جهانرانیســــــــــــت م

 

 کــــــــه آن از جملــــــــۀ عــــــــالم تــــــــو داری
 

دو موت دیگر ازین انواع سه گانه که ذکر رفت که جهان انسانرا دران شریک است، اینست که ناظم 
  :گوید کهِدرین بیت می

ـــــــــدل ـــــــــردد مب ـــــــــه میگ ـــــــــر لحظ   وىل ه

 

 در آخــــــــــر هــــــــــم شــــــــــود ماننــــــــــد اول
 

چنانچه در سابق ذکر رفت و موت دیگر او . شودِمییک موت او تبدل هر لحظه که اجزاء او متجدد 
انکه دورۀ او آخر شود و اجزا و آالت او از هم فرو ریزد و کارخانۀ او فرو پیچیده گردد و انسان باید که 
تغیرياتی که در موت عالم بانقضاء امر او موعود است در موت طبیعی خود مشاهده کند تا در موت 

تردد نماند و آن تغیريات ازین قبیل است که کوه و درخت و زمني و  جهانش که در روز حشر واقعست
آسمان و آفتاب و ماه و ستارگان و دریا و صحرا همه از وضع خود بگردد و آدمیان همه سرگردان و 

توانند بود و نه بی آتش همه از هول آن روز از هم گریزان ِمضطرب گردند چون پروانگان که نه بآتش می
قال اللّه تع . شود که پشم شیدهِطراب نیفتند که کوه گران از تاب آن روز چنان میو چگونه در اض

  :بیت" قُوشمَنْنِ الْجِبَالُ َکالِعهْنُ الْ وَتَکُوْ ثِ�ُِثوْمَبْفَراشِ الْ نُ النَّاسُ کَالْمَ یَکُوْیَوْ)" :تعاىل(
ــــــدا ــــــدر حشــــــر پی  هــــــر آنچــــــه گــــــردد ان
 تـــــن تـــــو چـــــون زمـــــني ســـــر آسمانســـــت

ــــتخو ــــت اس ــــتچــــو کوهس ــــه سختس  انهایی ک
 تنــــــــت در وقــــــــت مــــــــردن از نــــــــدامت
ـــــــريه گـــــــردد ـــــــاغ آشـــــــفته و جـــــــان ت  دم
 مســـــامت گـــــردد از خـــــوی همچـــــو دریـــــا
 شـــــود از جـــــان کـــــنش ای مـــــرد مســـــکني
 بهــــــم پیچیــــــده گــــــردد ســــــاق بــــــا ســــــاق

ـــــــی ـــــــزع م ـــــــو در ن ـــــــداز ت ـــــــردد هوی  گ
 حواســــــت انجــــــم و خورشــــــید جانســــــت
ـــــــت ـــــــت درختس ـــــــوی و اطراف ـــــــت م  نبات
ـــــــــت ـــــــــني روز قیام ـــــــــرزد چـــــــــون زم  بل
 حواســــــت همچــــــو انجــــــم خــــــريه گــــــردد
ـــــا ـــــی ســـــر و پ ـــــو در وی غرقـــــه گشـــــته ب  ت
 ز سســــــــتی اســــــــتخوانها پشــــــــم رنگــــــــني
ــــت خــــود طــــاق ــــی شــــود از جف ــــه جفت  هم
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ــــــد ــــــدا ش ــــــت ج ــــــن بکلی ــــــو روح از ت  چ
ـــــــدین منـــــــوال باشـــــــد حـــــــال عـــــــالم   ب

 

ــــف التــــری شــــد ــــف ص  زمینــــت قــــاع ص
ـــــی ـــــویش م ـــــو در خ ـــــه ت ـــــیِک  دران دم بین

 

چون حال مجموع کاینات در . اندِپس آدمیان دل در چه بسته .اندِهیچ یک از مرگ نرستهجهان و انسان 
یابد ِیافت بکل راه میِکه بجز و راه می) مویی؟(چنانچه موىل . افتاد) و تريه؟(فنا و زوال بر یک تريه 

مقرر باشد که حقیقت بقا حق را ثابت بود و بس بلکه بقاء دایم عني حق بود که اگر امری زاید بر ذات 
یر او از همه وجهی آن مغایرت من کل الوجوه در توحید قدم قادح بود و نیز فرقی میان تصور افتد مغا

وجود و بقا درین حقیقت نیست و همچنني من حیث المعاینه هیچ فرقی میان وجود و موجود اینجا نه 
  :گویدِبس الزم آید که بقا و باقی نیز درین مشهد یکی باشد گوئیا ناظم قدس سره به این مالحظه می

ــــت ــــه فانیس ــــاقی جمل ــــت و ب ــــق اس ــــا ح   بق

 

 بیـــــــانش جملـــــــه در ســـــــبع المثانیســـــــت
 

 کُلُّ َمنْ : "و مراد از سبع المثانی قرآنست و از جملۀ آیات قرآن مجید و فرقان حمید درین مثال آیت
َهُه هَالِکٌ اِلَّا وَجْ ءٍُکلُّ شَیْ: "معدود است  انسب آیت" رامِالجَالِل وَاِالکْکَ ذُوْهُ رَبِّ قی وَجْها فَان وَیَبْ عَلَیْ

اگرچه صالحیت آن دارد که در مثال " قٍ َجدیدٍخَلْ سٍ منِْفی لَبْ هُمْ بَلْ: و آیة" َجعُونَهِ تُرْمُ َواِلَیْ لَهُ الحُکْ 
باشد این وجود مجازی که تا نیامده است تواند بود که نیز مثال وجود خلق ِزوال خلق آورده شود می

زایل است و همواره این وجوه و زوال بحسب تالزم از دریای تجلی شیوۀ رفته است و تا حاصل است 
گردد که آنرا امواج ِچنانچه در دریا از دریا بر دریا نقوشی پیدا می. ظهور و خفاء حباب در عني آب دارد

کند که ِتجلی دایمی از باطن حقیقت تافته با هم ایجاد و تکمیل ظهور در صورتی چند می. دانندِبحر می
یابندوحاصل این کلمات اینست که ِخوانند  برسم اعدام و تبدیل باز خفایی میِون و افعال میرا شئآن

  :بیت. فرمود
ــــــنْ ــــــلُّ مَ ــــــردعَلَیْ بکُ ــــــان ک ــــــانٍ بی ــــــا ف   هَ

 

ــــــ ــــــی خَلْ ــــــلَفِ  دٍ هــــــم عیــــــان کــــــردقٍ جَدیْ
 

  :بیت. و خلق جدید را در جهان کبري عموم از یک فرد انسان بحد تبیني رسانید که گفت
ـــــــــود ـــــــــالم ب ـــــــــدام دو ع ـــــــــاد و اع   ایج

 

 چــــــو خلــــــق و بعــــــث نفــــــس ابــــــن آدم
 

تجدد کل عالم امریست واقعی، چنانچه " سٍ وَاحِدَةٍاِلَّا کَنَفْ ثُکُمْوَلَا بَعْ قُکُمْمَا َخلْ: "قَالَ تَبَارَکَ َوتَعاىل
عمر و بقا  تجدد بعضی ازو این قدر هست که امتدادی که از توافق اجزای بعضی اشیا اعتبار مريود و آنرا

چه بعض افراد نبات دیرتر پایند که بعض  ؛ با آن امتداد در بعضی دیگر تفاوت داردخوانند، بنسبت 
ری که در مادیات توان در مجردات افراد حیوان و بعض اجسام دیر متالشی شوند که بعضی دیگر و تغیّ 

ت باشد در میان وآید که تفاِمیت که در امتدادات اشیاء مختلفه ظاهرست الزم نونتوان یافت و ازین تفا
. اندِایشان بحسب تجددی که لحظه در اجزای ایشان واقع است بل که در تجدد دائمی همه مساوی

  :چنانچه ناظم گفت
 همیشــــــــه خلــــــــق در خلــــــــق جدیدســــــــت
  همیشـــــــه فـــــــیض فضـــــــل حـــــــق تعـــــــاىل

 

 وگرچــــــــه مــــــــدت عمــــــــرش مدیدســــــــت
ـــــــی ـــــــدر تجل ـــــــود ان ـــــــان خ ـــــــود از ش  ب

 

که در مراتب وجود پیوسته هست که شعاع آفتاب فزون از قدر روزن خواهد ِبفیض فضل آن نمایشی می
یابدو این اختصاص تابع استحقاق و ِاز روازن قدری ازان بخود مخصوص میتابد اما هر یک ِمی
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ون ذاتیه و ات ذات واجب تعاىل است که آنرا شئاستعداد است و ظهور فیض فضل مذکور از مقضی
و این ظهورا طایفۀ تجلی خوانند و ظهور " نٍشَاْ مٍ هُوَ فیْکُلَّ یَوْ"جالله؛ افعال الهیه خوانند، کما قال جل 

افعال را تجلی افعال و ظهور اسما و صفات را تجلی اسما و صفات و ظهور ذات را تجلی ذات و هرگز 
نباشد که این تجلیات بی یکدیگر باشد لیکن تا نظر صاحب مشاهده چگونه افتد مالحظۀ آنچه در نظر 

شود و محل ظهور مبدل ِبیشرت بود تجلی را بآن نسبت کنند و تجلی فعلی هر لحظه ظهور مجدد میاو 
پس از طرف واجب تعاىل ظهور فعل مجدد تسمیه بایجاد " قٍ جَدیدٍ خَلْ سٍ مِنْلَبْ فِیْ هُمْ بَلْ"بحکم 

مجدد تسمیه به  یابد چه حق تعاىل بظهور خود آنرا یافت کرده و از جانب ممکن الوجود قبول اثرِمی
  :چنانچه گفت. تبدل یافته

  ازان جانــــــــب بــــــــود ایجــــــــاد و تکمیــــــــل

 

 و زیـــــن جانـــــب بـــــود هـــــر لحظـــــه تبـــــدیل
 

را باعتبار این ظهور دو نسبت هست، یکی انکه این ظهور مجدد را درو ابتدائی و انتهائی و هر مظهری 
ی خوانند و امتداد ظهور اول را دُنيحال ظهور . و انتها نباشدباشد و دیگر انکه ظهور را درو ابتدا باشد 

ثانی را عقبی و اولني را نسبت به ممکن دهند و چون امری است منتهی و فانی بود و دومني را نسبت 
  :فرماید که، بیتِبسوی واجب تعاىل کنند و چون امری است غريمنتهی باقی باشد ازینجا ناظم می

 یولــــیکن چــــون گذشــــت ایــــن طــــور دُنيــــ
ـــــ ـــــزی کـــــه بین  ی بالضـــــرورتکـــــه هـــــر چی

ــــــــــني عــــــــــني فراقســــــــــت   وصــــــــــال اول

 

 بقـــــــــای کـــــــــل بـــــــــود در دار عقبـــــــــی
 دو عـــــــــالم دارد از معنـــــــــی و صـــــــــورت
ــــــت ــــــاق اس ــــــه ب ــــــر ز عنداللّ ــــــران دیگ  م

 

رت شی را که نسبت بتعني او دارد بقید امکان ظهوریست و آن وصلیست با قطع چه ظهوریست ویعنی ص
و آن ظهوریست غريمنتهی وصلیست بی  وجوب منتهی و معنی شی را که نسبت بحقیقت او دارد بسرّ

: قطع دایمی باقی و تمامی این بیان از کریمۀ قرآن معلوم توان کرد که حضرت عزت تعاىل شانه میفرماید
و بباید دانست که از هستی درین دو ظهور منتهی و غريمنتهی که گفته " دَ اللّهِ بَاقٍفَدُوَمَا عِنْیَنْ  دَکُمْمَا عِنْ"

کنند در ظهور منتهی آن بقا بمجاز اطالق یافته باشد، چه تا توافق اجزای مظهرهست و  شد تعبري به بقا
گویند که مظهر باقیست و بقا که هستی است و چون توافق اجزا نیست ِتعني خاص مرتفع نشده است می

و تعني خاص برخاسته است میگویند که مظهر نیست و بقا که هستی است آنجا نیست و اما در ظهور 
دران ظهور تخالف اجزا منتهی آن بقا بحقیقت اطالق یابد چه رفع تعني آنجا نیست زیرا که هرگز غري

دران متصور نیست و از ظهور اولني بواسطۀ تخالف اجزا فنا و مظهور او معلوم شود و هم ازو بقیاس 
است، چه مظاهر روشن گردد و توان گفت که در ظهور اولني بقا سایر  وتقابل ظهور آخرین و بقاء مظهر ا

اند  تعینات غريمرتفع و حقیقت ِاند و تعینات مرتفع و در ظهور آخرین بقا ساکن، چه مظاهر باقیِفانی
این سخن آنست که ممکنات بخود نیستند و بحق هستند در عالم خود که نیستند بقای مضاف بایشان 

اف بایشان حقیقی بود و ساکن اعتباری باشد و سایر از عالم ایشان و در عالم حق که هستند بقاء مض
ُم ُحکْ هَهُ لَهُ الْکُلُّ شَیٍ هَالِکٌ اِلَّاوَجْ: "آیة کریمۀ دران عالم که عالم حق است و متمم این معنی است سّر

  :ناظم میفرماید". َجعُونَ هِ تُرْ وَاِلَیْ
  مظــــــاهر چــــــون فتــــــد بــــــر وفــــــق ظــــــاهر

 

ــــــــــی ــــــــــردراول م ــــــــــني آخ ــــــــــد ع  نمای
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که ظهور آخرین، چنانچه گفته شد متحقق است و مراد از قید بر وفق دانست  توانِیعنی از ظهور اولني می
شود که مقابل او را نه این ِظاهر توافق اجزای ظاهر است چند روزی و دیگر تخالف و ازو دانسته می
چنانچه گفته شد بر طبق . حال خواهد بود نظر بتقابل و در نشاۀ اول بقا سایر است و در نشاۀ آخر ساکن

  : گویدِناظم می .نظم
  :بیت

ــــــــیکن ــــــــد ول ــــــــا اســــــــم وجــــــــود آم   بق

 

ـــــاکن ـــــون س ـــــائر چ ـــــود س ـــــو ب ـــــائی ک  بج
 

اند و صفت سکون و آن در ِیعنی بقا را دو صفت هست صفت سري و آن در جائی است که مظاهر فانی
پس تشبیه کرد اطالق بقا را در اول باطالق بقا در ثانی بی قید نه انکه . اندِجائی است که مظاهر باقی

چون معلوم شد که بقا اسم هستی است دو اعتبار دارد، یکی . و اللّه اعلم. قاء سائر چون بقا ساکن باشدب
سري و دوم سکون و منتهای سري سکون است هرچه از سري بسکون رسد از قوت بفعل منتهی شده باشد، 

او باقی آخرت بود و بود و آنچه درو ساکن بود و ) دینی(نئی دو آنچه بقا درو سایر بود و او فانی و 
بمقتضاء سري بقا درین فانی یا سایر ازین فانی حالتها و صفتها روان باشد بسوی آن باقی که بقا درو 
ساکن است و چون بقا ازین سري بانجام رسد آنچه با او بود از حالتها و صفتها همه بانجام رسیده باشد 

مام بظهور آمده باشد و فی الحقیقة آنچه بقیامت و آن انجام منتهای سري بود و هرچه با سري بود آنجا ت
: منتهی شده و ظاهر گشته بحق منتهی است، چه قیامت بنشاۀ خود به حق منتهی است، قال اللّه تعاىل

که از  و ازینجاست که هر عمل". َتههاکَ مُنْرها اِىل رَبِّذِکْ تَ مِنْمَ اَنْ سها فِیْ نَکَ عَنِ السَّاعَِة اَیَّاَن مُرْىَٔلُوْیَسْ"
افتد  بصورت ِزمان می ، در زمني"الدنیا مزرعة اآلخرة"یابد چون تخمیست که بمقتضای که ِما صدور می

نشو و نمای ملکة و اقتدار بحد تمامی مريسد و چون عمل تمام شد نشو و نمای ملکة و اقتدار آخر شده 
  :بیت. گویدِچنانچه ناظم می. است و باری که میداد بیکبار داده است

ـــــر ـــــن دار ه ـــــالقوة دری ـــــت ب ـــــه آن هس  آنچ
 هــــــر فعــــــل کــــــاول گشــــــت ظــــــاهر وز تــــــ

  بهــــــر بــــــاری اگــــــر نفعســــــت اگــــــر ضــــــر

 

ـــــــــار ـــــــــالم بیکب ـــــــــد دران ع ـــــــــل آی  بفع
ـــــــد قـــــــادر  بـــــــران کـــــــردی ببـــــــاری چن
 شـــــــود در نفـــــــس تـــــــو چیـــــــزی مـــــــدخر

 

خار ملکات خري و شر در نفس و ظاهر شدن آن آخر االمر بیک بار، ناظم قدس سره این و در امثال ادّ 
  :بیت. گویدِمیابیات 

 بعـــــــادت حالهـــــــا بـــــــا خـــــــوی گـــــــردد
  ازان آموخــــــــــــت انســــــــــــان بیشــــــــــــها را

 

 بمــــــدت میوهــــــا خــــــوش بــــــوی گــــــردد
ــــــــــــب کــــــــــــرد اندیشــــــــــــها را  دران ترکی

 

در یوم آخر که نفس از استعمال آالت دست تصرف کشیده و در کارخانۀ اعمال او آنچه تمام شدست 
  :بیت. چنانچه ناظم گفت. پیدا بودتمام شده ملکات مدخره همه بصورت افعال و اقوال در نفس 

ــــــــــدخر ــــــــــوال م ــــــــــال و اق ــــــــــه افع  هم
  چـــــــو عریـــــــان گـــــــردی از بـــــــرياهن تـــــــن

 

ـــــــــر ـــــــــدر روز محش ـــــــــدا گـــــــــردد ان  هوی
 شــــــود عیــــــب و هــــــرن یکبــــــاره روشــــــن

 

بود اگر قطع تعلق نفوس انسانیه از ابدان مريود تمام ملکات آن نفوس ازان نفوس ظاهر یعنی اگر اعتبار 
ر و اگر ملکات نقایص بود مسمی بشر و در جواب کسی که گوید که يملکات کماالت بود مسمی بخ
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ظهور این ملکات بیکبار از نفوس چون مفروض در حالت قطع تعلق نفوس است مستلزم آنست که حشر 
  :گویدِچنانچه ناظم قدس سره می. جان باشد و حشر تن نباشد

ـــــــدورت ـــــــی ک ـــــــیکن ب ـــــــد ل ـــــــت باش   تن

 

 کـــــــه بنمایـــــــد ازو چـــــــون آب صـــــــورت
 

توان ِن جواب معلوم شد که ناظم بحشر تن قایل است اما از کیفیت صفا که درو گفته بتلویح میو ازی
دانست که او میل باثبات بدن مکتسب دارد که آن صورتی مثاىل باشد نه مادی و درو نفس با ملکات 

ه آن توان گفت که چرا نشاید که از رفع کدورت نِنمایش داشته باشد چنانچه صورت در آب اگرچه می
خواسته باشد که مادیت مرتفع بود بلکه مراد آن بود که لطافتی در مواد بدن حاصل شده باشد مناسب 
عالم آخرت که هرچه در نفس مدخر بود بواسطۀ تعلق نفس بآن بدن لطیف درو همه ظاهر شود، چنانچه 

اگر آفتاب نماید بهر هیأت و صفت که دارد که ِصورت شمس که در آب صافی یا انکه مادیست می
نماید و چنانچه اینجا حلول نیست و ِنماید و اگر منکشف است با انجال میِمنکسف است با کسوف می

نمایش هست بواسطۀ تقابل آنجا نیز حلول نباشد و ملکات نفس در بدن لطیف ظاهر باشد بسبب تعلق 
مسلمني و در تاکید تی دیگر بجای تقابل شمس با آب صافی، و اللّه اعلم بعقاید النفس با بدن کّر

  :بیت. گویدِماسبق می
ـــــــود ـــــــدا ش ـــــــه پی   ضـــــــمائر)آنجـــــــا(هم

 

 فــــــــرو خــــــــوان آیــــــــة تبلــــــــی الســــــــرائر
 

از قرآت آیة مذکوره غرض اقامت دلیل نقلیست مطابق آنچه ذکر کرد از تنبیه عقلی در ادخار ملکات 
مۀ قولیست که در نفس درین نشاه و اظهار مدخرات او دران نشاه و آیت مذکوره در قرآن مجید از تت

مَّآءٍ  مِنْ ُخلِقَ سَانُ مِمَّ خُلِقَاِنْظُرِ الْیَنْفَلْ: "تقریر حشر و نشر وارد شده است، و هو هذا قال تبارک و تعاىل
که ملکات د چون فرمو". لَی السََّرائِرَُم تُبْعِه لَقَادِرٌ یَوْبِ َو التَّرَآِئِب اِنَّه عَلی َرجْ نِ الصُّلْ بَیْ رُُج ِمنْدَافٍِق یَخْ

ئیا سایلی در معرض تفحص است که بعد ازان حال ومدخره در نفس بیکبار در عالم آخرت نمایش کند گ
بر چه وجه باشد و آن ملکات و اخالق نفس چنانچه در عقاید شرعیه آمده است صور مادیه لبس کند یا 

تجسیم  ومقدر میفرماید پس ناظم بیان مسئلۀ . نه و درین مبحث باشد که بحث از تجسیم اعراض کنند
  :بیت. گویدِداند و تنبیه بر طور امکان آن فی الجمله میفرماید، میِاعراض مستبعد نمی

 دگــــــــر بــــــــاره بوفــــــــق عــــــــالم خــــــــاص
ـــــــّو ـــــــز ق ـــــــان ک ـــــــاچن ـــــــر درینج   ت عنص

 

ـــــو اجســـــام و اشـــــخاص ـــــود اخـــــالق ت  ش
ــــــــدا ــــــــه گشــــــــت پی ــــــــد ســــــــه گان  موالی

 

آب و باد و آتش نبودی که بعد از امتزاج ت خاک و یعنی چنانچه عاقل را شبهه نیست که اگر در قوّ
پس ظهور موالید بحقیقت از قوت . تواند این موالید سه گانه هرگز ظهور نیافتیِمعدن و نبات  حیوان می

اند و بالفعل ِعناصر است باید که شبهه نباشد در انکه اجسام و اشخاص خود در عالم اعراض بالقوة
اند و از تجسیم اعراض همان خواسته که از مثال ِمثاىل گفتهشوند و این معنی را بزرگان صوفیه ِمی

شود و ازان اندیشۀ صحبت تولد ِگردد صورت مثال انکه زوج را با زوج اندیشۀ صحبت میِمفهوم می
یابد و جنني ِشود و نطفه پرورش میِیابد و از صحبت نطفه و از صلب زوج برحم زوجه منتقل میِمی
شود و همان اندیشه که امور مذکوره برو مرتتب است  و درین ِبالغ میزاید و طفلست و ِگردد و میِمی

میان عرضی بصور جواهر برآمد و دیگر بصورت عرضی خود و مقید اضافات و نسب را هرگز این معنی 
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ست تا که ِبا انکه وضوحی دارد مسلم نیفتد و گوید که این معنی نه تجسیم عرض است خري این تنبیهی
  :بیت: گویدِست تا مناقشه بر سر آن رود و بر تلواین تنبیه ناظم میِمیمتنبه شود نه الزا

ـــــــان ـــــــالم ج ـــــــو در ع ـــــــالق ت ـــــــه اخ   هم

 

ــــــــريان ــــــــاه ن ــــــــردد گ ــــــــوار گ ــــــــی ان  گه
 

تواند بود که ازین انوار و نريان خريات و شرور ممثله قصد کرده باشد در نفوس انسانیه و باین معنی ِمی
شاید که مراد آن بود که آنچه در نفوس و ِبود و می اثبات بدن الزم نباشد و مذهب او مذهب حکیم

ارواح ادخار یافته است از ملکات حسنه و قبیحه بتعلقی چنانچه در اندیشۀ صحبت از زوجني مفروض 
گشت انوار و نريان محسوسه گردد و آن انوار و نريان را ناچار محاىل بباید که جواهر و اجسام مناسبه 

بدان مادیه یا با بعض نفس و ارواح با انکه تعلق  اجسام  اشخاص شودباشد و دران عالم که اعراض 
اند آنچنان چه این عالم که درو مقید نسب و ِابدان مکتسبه دارند از قیود نسب و اضافات بريون آمده

الجرم آن بعض را ." نَآءَلُوْمَئِذٍ وَلَایَتَسَیَوْ نَهُمْسَابَ بَیْرِ فَآل اَنْفَِاذَا نُفِخَ فِی الصُّوْ: "قال تعاىل. اندِاضافات
تعني خود از نظر غائب شده بحیثیتی که گوئیا در نظر ایشان همۀ تعینات از عني هستی واحد ارتفاع یافته 

پس هستند دران نظر و نه مقیداند بتعني خود و صفات تعني و ازینجا توان گفت که سراپای ایشان . است
و تمایز میان ایشان نماند تا همگی شخص ادراک شود دل گشته و این حالت که قوتها همه یکی شود 

لقا بعطاء حالتی چنني ایشانرا یست پس لطف الهی از برای مشاهدۀ بی رفع تعني خود از نظر سنت ن
آید، ناظم ِچنانچه در این ابیات که می. کندِدستگريی میفرماید و بی ایشان در ایشان حق تعاىل تجلی می

  :قدس سره داده است
ــــــــــّی ــــــــــع گــــــــــردد ز هســــــــــتین مرتع  تف

 بـــــود پـــــای و ســـــر و چشـــــم تـــــو چـــــون دل
  کنــــــد از نــــــور حــــــق بــــــر خــــــود تجلــــــی

 

 نمانــــــــــد در نظــــــــــر بــــــــــاال و پســــــــــتی
 شــــــود صــــــافی ز ظلمــــــت صــــــورت کــــــل
ـــــاىل ـــــق را تع ـــــت ح ـــــی جه ـــــی ب ـــــه بین  ب

 

پس جهت . یابد و از نظر ایشان تعني و نسب و اضافات مرتفع استِجهت از نسب و اضافات اعتبار می
در نظر بی جهت بسوی منظور مطلق لذتیست که تعبري ازان نتوان کرد تا ناظم  چگونه تواند بود و

  :بیت. گویدِمی
  دو عــــــالم را همــــــه بــــــر هــــــم زنــــــی تــــــو

 

 نــــــدانم تــــــا چــــــه مســــــتیها کنــــــی تــــــو
 

  ):تعاىل(و آن مستی هر آینه از شراب تجلی بود که ساقی آن خدای باقیست قال تع 
  :به بني که ناظم قدس سره چه خوش گفت ،"راًشَراباً طَهُوْ رَبُّهُمْ  وَسَقهُمْ"

ــــــــــقهُمْ ــــــــــدیش سَ ــــــــــود بین ــــــــــم چب  رَبُّهُ
 زهـــــی شـــــربت زهـــــی لـــــذت زهـــــی ذوق

 شـــــا آن دم کـــــه مـــــا بیخـــــویش باشـــــیموخ
ــــه ادراک ــــه دعــــوی ن ــــل ن ــــه عق ــــن ن ــــه ت  ن
  بهشــــت و حــــور و خلــــد اینجــــا چــــه ســــنجد

 

 طهوراچیســـــت صـــــافی گشـــــنت از خـــــویش
ــــوق ــــی ش ــــی حــــريت زه ــــت زه ــــی دول  زه

ـــــــــش با ـــــــــق و دروی ـــــــــی مطل  شـــــــــیمغن
 فتـــــاده مســـــت و حـــــريان بـــــر ســـــر خـــــاک
ــــــد ــــــوت نگنج ــــــن خل ــــــه دری ــــــه بیگان  ک

 

گردد که مراد ناظم آنست که چون تعني خود از نظر ناظر مرتفع شود صفات او ِاز آنچه گذشت معلوم می
همه مسلوب بود بلکه همه تعینات عالم کثرت و آنجا نور وحدت متجلی باشد و ناظر این تجلی یابنده 
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حقیقت لقا و غنا و فقری که ناظم با هم اینجا در وصف و اینست  ده ماسوی اللّه نبودتجلی بود و یابن
الفقر احتیاج ذاتی و فیه "صاحب مشاهده جمع کرد اشارتست بآنچه یکی از طایفه گفته است که 

ع واق" بی یسمع  بی یبصر" ، تا اشارت بود با انکه معامله او درین شهود بنور واجب و سّر"استغناءٌ تام
غنی مطلق است و نسبت امکانی نیز باقیست اگرچه در نظر نیست و ازین جهت  است و ازین رو

درویش است و چون تعني جزئی او از نظر برخاسته است ادراک جزئی که تابع تعني جزئیست نیز مرتفع 
راکست و بود تا تناقض میان انکه سراپای او ادراک باشد و ادراک نباشد الزم نیاید و چون سراپای اد

توان گفت که چه وحدت بی مالحظه جهت کثرت در نظر دارد  ازان وجه لذتی ِکند، میِمشاهدۀ لقا می
  :ناظم ازین گفت. که با او مريسد شرابیست که کاسۀ او همان وجه باقیست

ـــــی ـــــوردم ازان م ـــــدم و خ ـــــت دی ـــــو روی   چ

 

ــــس از وی ــــد پ ــــد ش ــــه خواه ــــا چ ــــدانم ت  ن
 

هم وجه با بقا باشد، موافق مطلع قصیدۀ ابن فارض است قدس سره ازین معنی که کاسۀ شراب تجلی لقا
  :شعر. گویدِمی

ــــــ ــــــقتنی حمّی ــــــبّس ــــــا الح ــــــة مقلت   یراح

 

ــــت ــــن جل ــــن الحس ــــن ع ــــا م ــــی محی  و کاس
 

کند که ِرسید  هجران بقطع انجامید وقت او این همه شکر ادا میصاحب مشاهده که بمشهد این وصل 
نماید که مبادا چهرۀ ِلیکن غمی دیگر روی می" رٌحََزنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَکُوْ نَّا الْهَبَ عَدُلِلّهِ الَِّذی اَذْ حَمْ اَلْ"

  :بیت. گویدِکند و چنانچه ناظم گفت، میِاین لذت وقتی از اوقات در پرده تواری ماند فریاد می
  پـــــــی هـــــــر مســـــــتیی باشـــــــد خمـــــــاری

 

ـــــاری ـــــت ب ـــــون گش ـــــه دل خ ـــــن اندیش  دری
 

شود، این سخن مستلزم آنست که اثبات ِه از نظر صاحب مشاهده مرتفع میکه ماسوی اللّ چون گذشت 
ماسوی کرده باشد و حقیقت واجب از حقیقت ممکن دردیده ادراک ممتاز گشته باشد با انکه از سخنان 

شود که جز وجود واحد موجود نیست، جای سوالست که تمایز با ِتوحید آن مستفاد می طایفه در سرّ 
چه وجه متصور است تا متفرع بران تمایز گویند که مشاهدۀ اللّه واقع شد و ماسوی  وجود وحدت امر بر

  :گویدِپس سوال مريود و می. اللّه از نظر مرتفع گشت
  :سئوال

ــــم چــــون جــــدا شــــد ــــدیم و محــــدث از ه   ق

 

 کــــه ایــــن عــــالم شــــد آن دیگــــر خــــدا شــــد
 

از محدث، حقیقتی که وجود او از ست که وجود او از غري نباشد و مقصود ِمراد از قدیم اینجا حقیقی
غري بود اول که واجب الوجودست نام او خدای است و دوم که ممکن الوجودست نام او عالم و در میان 
این دو حقیقت همیشه تمایز ثابتست، چه واجب الوجود همیشه موجود است باتفاق ناقالن و عاقالن و 

عض ناقالن و نظر بعض عاقالن و کشف تمام عارفان و عاشقان و ممکن الوجود همیشه در اعتقاد ب
عارفان و ذوق جمیع عاشقان معدوم است اما در اعتقاد بعض ناقالن از جهت قول پیغمرب صلی الّله 

و مراد ". اصدق کلمة قالها العرب قول لبید اال کل شیء ما خال اللّه باطل: "علیه و سلم که فرموده است
پس مراد عدم ". تَ هذا بَاِطالًرَبَّنَا مَا خَلَقْ"آن وارد شده است که، از باطل اینجا نه عبث است، چه در قر
کند که از لفظ باطل که اسم فاعل است مستفاد است نه ارتکاب ِباشد و این ناقل اعتبار معنی ثبوت می

موضع فعل مستقبل از جهت تنبیه  بمیان آورد و گوید که اسم فاعل در مجاز بقرینۀ صارفه تا نکتۀ تحقق
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تحقق زوال وجود اشیا فی المآل واقع است و اما در نظر بعض عاقالن ازان جهت ممکن الوجود ب
یابد بوجود بود و اول که وجود است و اصل متحقق لذاته ِمعدوم است که در ادراک یا وجودی در می

پس  .گویندِبود و ثانی که عدم است و فرع متحقق لغريه و این متحقق است که آنرا ممکن الوجود می
ممکن الوجود عدم باشد و واجب الوجود وجود در کشف عارفان امکان چون امریست نسبی و ممکن 

  . بواسطۀ این نسبت ثابت و نسبت فی الحقیقه وجود ندارد
پس ثابت بواسطۀ او نیز فی الحقیقه موجود نباشد و در ذوق عاشقان وجه باقی معشوق لم یزل و الیزال 

ر تجلیست و با این تجلی ظهور چیزی دیگر ممتنع است زیرا که این که واجب الوجود مطلق است د
دهد فی نفس االمر اگرچه باعتبار گفته شود که ِمتجلی قاهر است و سبحات نور او مجال ظهور غري نمی

آید بیقني ِجز او وجودی دارد و اگر صاحب ذوقی تأمل کند درین کلمات قرآنی و بینات فرقانی که می
درآمده با نور حق که واجب الوجودش دانی مجال کنجائی ندارد حق ر ذوق عاشقان بداند که آنچه د

بَرُ شََهادَةً قُلِ الّلُه ءٍ اَکَْایُّ َشیْ رُ، قُلَْخبِیْمُ الْحَکِیْ قَ عِبادِِه وَ ُهوَ الْقَاهُِر فَوَْوهُوَ الْ): "تعاىل(قال تع . است
 ری قُلْ نَ اَنَّ َمعَ اللِّه اِلَهةً ُاخْ هَدُوْلَتَشْ بَلَغَ اَئِنَُّکمْ بِه َومَنْ ذِرَکُمْآُن لِاُنْقُرْ هذَا الْ حِیَ ِاىلَّوَُاوْ نَکُمْوَبَیْ  نِیْدٌ بَیْشَهِیْ

َ  هَدُ قُلْآل اَشْ  اینست سرافراد قدم از حدوث علی سبیل ". نَرُِکوْبَِریٌ مِمَّا تُشْ  اِنَّنِیْواِنَّمَا هُوَ اِلهٌ َواحِدٌ 
نظر در آیت هویت باید کرد که میفرماید عز . و اما علی طریق تفصیل من التفاصیل االجمال و التفاصیل

ای بکل شی من اسمائه و ." مٌبَاطِنُ وَ ُهوَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیْاَوَّلُ وَ اآلخِرُ وَ الَظاِهرُ وَ الْهُوَ الْ: "من قایل
ن سخنان که گفته شد غالبا طالب و بعد ازی". وناته و النسب و االضافات  المسماة بایاتهصفاته و شئ

  :گویدِمقصود را شبهۀ در جواب صواب ناظم نباشد که می
  :جواب

ــــت ــــون جدانیس ــــم چ ــــدث از ه ــــدیم و مح   ق

 

ــــاقی دائمــــا نیســــت  کــــه از هســــتی اســــت ب
 

یعنی بر وجهی که سابق شد چون قدیم بالذات خداست و آنست که هست و محدث عالم است و 
اعتباری پس چگونه تفرقه نباشد میان  ؛ حقیقی و این یکی موجوداینست که نیست آن یکی موجود 
محدث که عالم است حقیقت او عدم است متعقل بواسطۀ قدیم که . قدیم و محدث و خداوند عالم

خداست و حقیقت او وجودست این قدر هست که بر سبیل مجاز برین معدوم که عالم است موجود 
جود بر خدای اطالق یابد و اطالق موجود بر عالم علی چنانچه بحسب حقیقت مو. کنندِاطالق می

پس ازان هست ثابت در . آیدِشود که دایم با تعقل موجود معدوم در تعقل میِسبیل المجاز ازان واقع می
الباقی باق لم یزل و الفانی فان "هستی این نیست ثابت در نیستی دایم باقی باشد و اینست معنی 

جود رود موجود حقیقی خداست و اگر پس اگر حکم بر وجود مو. ندده گویکه صوفیه موح" الیزال
الجرم نزد طایفه چون حکم بر وجود عالم کنند . حکم بر عدم معدوم رود معدوم حقیقی عالم است

  :چنانچه ناظم قدس سره گوید. گویند اسمیست بی مسما و موصوف بوجود جز خدای تعاىل نیست
ــــــد عنقاســــــت ــــــن مانن  همــــــه آنســــــت و ای

ــــــدم م ــــــتع ــــــن محالس ــــــردد ای ــــــود گ   وج

 

 جــــز از حــــق جملــــه اســــمی بــــی مسماســــت
 وجــــــــــود از روی هســــــــــتی الیزالســــــــــت

 

  :مراد ناظم از عدم در مصرع اول عني عالم است و مقصود او از وجود در مصرع ثانی ذات حق تعاىل
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ـــــن شـــــود آن ـــــه ای ـــــردد و ن ـــــن گ ـــــه آن ای   ن

 

ــــــو آســــــان ــــــر ت  همــــــه اشــــــکال گــــــردد ب
 

وجود شود و نه وجود عدم نه ممکن واجب گردد و نه واجب  چون قلب حقایق محالست نه عدم
پس حکم بر وجود ممکن مکن که روشن شد که معدوم است و حکم بوجود واجب کن که پیدا . ممکن

است و وجود عالم اعتباری دان که ممکن الذاتست وجود خدای حقیقی که واجب گشت که موجود 
قدیم و محدث و فرق میان خدای و عالم آسان شده باشد الذاتست و این هنگام مسئله مشکل تمیز میان 

و در تمامی تمیز مسئله فرق میان قدیم که خدایست و محدث که " یسري علی من یسره اللّه علیه"اگرچه 
آورد و تخیل دایره ازان تا قیاس رود که حق تعاىل بحقیقت ِعالم است ناظم مثال نقطۀ گردان آتش می

باعتبار ندارد، چه حق بحقیقت موجودست و ماسوی الحق معدوم و اسماء  وجود دارد و عالم وجود جز
ماسوی را مسمای بحقیقت جدا از حق نیست و حق واحد باسامی بسیار ذکر یافته است و مراتب عالم 
اعتبار افتاده و کثرات متوهم گشته و البد چون واحدی را مکررا ذکر کنند کثري نماید و کثرت نباشد اال 

آنچه بحقیقت مذکور بود واحد باشد و بس و منشاۀ اعتبار کثرات عالم در عني واحد حق اعتبار  باعتبار و
ایست ِیک نیستی است در مقابل یک هستی و آن زمان فرض کردن که میان این هستی و نیستی عالقه

فتد ِاافتد علی الدوام و صورت آن هستی درین نیستی مشاهده میِبانکه عکس آن هستی برین نیستی می
مادام چنانکه عکس از آفتاب در آب و صورت از ذی صورت در آئینه و نه یکبار این قضیه واقع است 

شود و هر آینه باعتبار تجدد احوال صورة انعکاس اول ِبلکه بعالقۀ مذکوره هر نفس این حال متجدد می
نعکاسات بی نهایت شود و دوم باری دگر و سیوم باری دگر و علی هذا صور کثريه و اِباری شمرده می

هر بار بعالقۀ خاصه مبتنی بران عالقۀ دایمی و این عالقها است که میان وجود و عدم . گرددِمخیل می
نامند ِپیوسته واقع است که محققان صوفیه آنرا نسب میخوانند و آن عالقۀ دایمی است که آنرا امکان می

و عالقهای نسب مختلفه رنگارنگ که  هر اختالف ظهور و کثرت احوال که هست ازان عالقۀ امکانست
و انعکاس که از  تهمه ازان برخاسته است و در ظهور هر یکی فایدۀ عظمی آنست که بوحدت آن صور

گردد کسی را ِشود و مشاهد میِهستی در نیستی نمایش کرده وحدت صاحب عکس و صورت معاین می
ینست که درین ابیات ناظم نظم کرده که معاینه و مشاهده دست داده است و مجموع آنچه ما گفتیم ا

  :است
ــــــه امــــــر اعتباریســــــت  جهــــــان خــــــود جمل
 بـــــــرو یـــــــک نقطـــــــۀ آتـــــــش بگـــــــردان
ـــــــار ـــــــد بناچ ـــــــمار آی ـــــــر در ش ـــــــی گ  یک
ـــــــه را رهـــــــا کـــــــن  حـــــــدیث ماســـــــوی اللّ
 چـــه شـــک داری دران کـــني چـــون خیالســــت
ــــــــا ــــــــد هســــــــتی بــــــــود یکت  عــــــــدم مانن
ـــــــــان ـــــــــرت ش ـــــــــور اخـــــــــتالف و کث  ظه
  وجـــــود هـــــر یکـــــی چـــــون بـــــود واحـــــد

 

 یســــــتنقطــــــه کاندردورسارچــــــو آن یــــــک 
ـــــــــرعت آن ـــــــــره از س ـــــــــی دائ ـــــــــه بین  ک
 نگـــــــــردد واحـــــــــد از اعـــــــــداد بســـــــــیار
 بعقــــــل خــــــویش ایــــــن را زان جــــــدا کــــــن
ــــني محالســــت ــــو بــــا وحــــدت دوئــــی ع  چ
 همــــــه کثـــــــرت ز نســـــــبت گشـــــــت پیـــــــدا
ـــــــــان ـــــــــون امک ـــــــــدا ز بوقلم ـــــــــده پی  ش
 بوحـــــــــدانیت حـــــــــق گشـــــــــت شـــــــــاهد

 

ه مصنوعی داللتی بر وحدت که ممکنات دالیل وجود حق واحداند که از وحدت هم چون گفته شد
شود و درین نظر اگر بر زبان طایفۀ از ارباب ِصانع حاصل است، هر آینه در مصنوعات نظر واقع می
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صورت ذکر مجازیات رود دور نیست لیکن مستبعد نماید که ارباب معنی را آنها بر زبان آید و آن زمان 
باشد که آیا مقصود ایشان ازان مجازیات پس جای استفسار . نیز بران حالت فزایند و تواجد نمایند
اند از ذکر و استماع آنها مدلوالت ِکنند یا چون ایشان اهل معنیِمدلوالتیست که اهل صورت فهم می

  :گویدِکند و میِاند، ناظم نظم سئوال و جواب میِدیگر قصد کرده
  :سئوال

 چـــــه خواهـــــد اهـــــل معنـــــی زان عبـــــارت
ــــال ــــف و خــــط و خ ــــر زل ــــد از س ــــه جوی   چ

 

ـــــ ـــــه س ـــــارتک ـــــب دارد اش ـــــم و ل  وی چش
ـــــــوال ـــــــت و اح ـــــــدر مقاماتس ـــــــی کان  کس

 

  :جواب
 هــــــر آن چیــــــزی کــــــه در عــــــالم عیانســــــت
ــت ــط و ابروس ــال و خ ــف و خ ــون زل ــان چ   جه

 

ـــــــاب آن جهانســـــــت  چـــــــو عکســـــــی ز آفت
 کــــه هــــر چیــــزی بجــــای خــــویش نیکوســــت

 

این طایفه . رددشود معلوم باید کرد تا سخن ناظم نیک مفهوم گِدرین جواب اوال این مقدمه که گفته می
فیضه و چون جنني باشد  عّم ؛ برانند که اعیان ممکنات عالم همه عکوس و ظالل اسما و صفات واجبند

هر آینه ازین رو همه مجازیات چون حقیقیات مستحسن بجای خود واقع بود چنانچه دررخسار صاحب 
. د کار آن هیأت راست نیایدباید که اگر یکی از آنها نباشِهمه درمی وجمال زلف و خال و خط و ابرو 

جازیات و ت و در هیچ چیز نقصی نیست تا در مپس اعیان عالم برین منوال که هستند جنني درخورس
ذکر و استماع آن توان گفت که عیبی هست و چنانچه در جهان اسما و صفات همه اسما و صفات 

رتها که واقع است همه الیق درین جهان که جلوه گاه ممکنات و اعیانست این صو. واجب االعتبارند
باظهارند مثل صورتهائی که در رخسار صاحب جمال همه بکارست، چه اگر در چمن روی نگاری 
نرگسان چشم پر حال باشد و برگ سبز سوسن ابرو و ریحان خط و بنفشه خال نباشد توان گفت که زشتی 

بایست که بوده است ِست چنني میهست و زیبائی نیست و چون مقرر شد که همه چیز که در عالم نموده ا
ید که هر عینی از اعیان عالم در نظر عارف مثالیست که اقامت یافته است از برای ومیخواهد که بگ

داللت بر حال تجلی از تجلیات اسما و صفات الهی که چنانچه از دال مدلول معلوم میشود ازین مثال 
ارد مثال در چشم توان گفت که مثال احاطۀ حق گردد که این مثال نسبت بآن دِحال آن تجلی معلوم می

در لب توان گفت که مثال آن مرتبه است  وتعاىل است بر استعداد اعیان علمیه و استحقاق مظاهر عینیه 
که ظهور نفس رحمانی درو واقع میشود و سر زلف گوئیم مثال اسرار تجلی جالل است و خط مثال 

  :و ازین مقدمات انتاج یابد مقصود ناظم که گفتلطایف تجلی جمال و خال نکتۀ ظهور تجلی 
ـــــال و کـــــه جـــــالل اســـــت ـــــی کـــــه جم   تجل

 

ـــــــــت ـــــــــانی را مثالس ـــــــــف آن مع  رخ و زل
 

رخ مثال تجلی جمال و زلف مثال تجلی جالل چرا که جمال تجلی وجه مطلق است یعنی ظهور ذات 
فََثمَّ "اعیان صادق باشد که  پس بهرجا که روی آورند از عوالم اسما و. در تعینات اسمائی و اعیانی مطلقا

و از بشرۀ انسان رخ این مثابت دارد که بصورتی چند زیبا آراسته است از لب  ودهان و " هُ اللّهِوَجْ
عارض و زنخدان و چشمان و ابروان بجای تعینات اسمائی و اعیانی دران وجه باقی، پس رخ انسان 

احتجاب تجلی وجه مطلق است که گفته شد  صالحیت آن دارد که مثال معنی جمال حق باشد و جالل
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از ادراک انکس که خواهد که بکنه آن ظهور رسد و از انسان آنچه اشبه است در مانعیت ابصار رخ او 
  . زلف اوست که پهلوی رخ واقع است

پس انسب آنست که او را مثال معنی جالل حق دارد بواسطۀ منع ابصار اگر مانع افتد چنانچه در جالل 
راک اگر تجلی جالل واقع گردد و قریب بمعنی جمال و جالل است صفت لطف و قهر او چه منع اد

لطف او اینجا تقریب اعیانست بقول تجلی وجودی و قهر منع اعیان ازین قبول و چون رخ صاحب 
چنانچه با معنی اول که . گردد با لطف حق مناسبت داردِجمال باعتبار تشعشع مدد نور باصره ناظر می

او بود و چون زلف او قبض نور باصره میکند باعتبار سیاهی درو با قهر حق مناسبت دارد، جمال 
چنانچه با معنی دوم که جالل اوست توان گفت که رخ خوبان نسبت به لطف حق دارد و زلف نسبت 

  :بیت. بقهر
ــــر اســــت ــــاىل لطــــف و قه   صــــفات حــــق تع

 

ــــــر اســــــت ــــــانرا ازان دو به ــــــف بت  رخ و زل
 

و محسوس اطالق یابد و آن دو محسوس را هر بق شد معلوم گردد که رخ و زلف بدساو ازین تقریر که 
یک مثال امری معنوی دارند، چون جمال و جالل یا لطف و قهر نه انکه رخ گویند و مراد نه مدلول 

اند ِمشهور او بود که لفظ رخ دالست بر دو موضوع از برای او چه اوىل آنست که مسموعات که الفاظ
  :بیت. گویدِاند، موضوع از برای محسوسات باشد و ازین جهت ناظم قدس سره میِوساتچون محس

ـــــــموع ـــــــاظ مس ـــــــن الف ـــــــند ای   دو محسوس

 

 نخســـــــت از بهـــــــر محسوســـــــند موضـــــــوع
 

  :الجرم میگوید. چه معانی معقوله حدی و کناری ندارد تا بالفاظ و حروف بغایات آن توان رسید
 نـــــــــــدارد عـــــــــــالم معنـــــــــــی نهایـــــــــــت

ــــــد ــــــه ش ــــــی ک ــــــر آن معن ــــــدا ه   از ذوق پی

 

 کجـــــــا بینـــــــد مـــــــر او را لفـــــــظ غایـــــــت
 کجـــــــــا تعبـــــــــري لفظـــــــــی یابـــــــــد او را

 

پس وظیفه آن بود که مثاىل چند از صور محسوسات بیاورند و معانی را از باب تشبیه بآنها بحد تفهیم 
  .چنانچه نظم ناظم بر آن واقع است. رسانند

ـــــــی ـــــــري معن ـــــــد تفس ـــــــل دل کن ـــــــو اه  چ
  اســـتکـــه محسوســـات ازان عـــالم چـــو ســـایه 

 

 بماننــــــــــدی کنــــــــــد تعبــــــــــري معنــــــــــی
 کـــه ایـــن چـــون طفـــل و آن ماننـــد دایـــه اســـت

 

پرورد و معانی الفاظ را اگرچه ِدایه داشنت معانی از ناظم اشعار دارد بر انکه معقوالت محسوسات می
پس اول لفظ دال را در ماوضع له استعمال باید کرد و چون معنی لفظ  ؛ ایهام عکس نیز در نظم هست

بلوازمی که دارد شبهات بسیار در ذهن درآیند و تربیت و تقوی آن محسوس بنمایند نه  محسوس بود
انکه لفظ درماوضع له استعمال نیابد و بر سبیل تاویل مثل رخ و زلف گفته شود و قصد معانی گفته آید 

لف نزد هر نه بر طریق تشبیه بلکه بقصد انکه لفظ احتمال آن معانی دارد که آن زمان مثال مدلول رخ و ز
کس باحتمال چیزی دیگر شود و عامه را فهم معانی چون نه بواسطۀ تشبیه بود میسر نگردد بلکه نزد هر 
کس آن لفظ را به نسبت با آن معنی که او از احتمال قصد کرده باشد وضعی دیگر بود و ازینجا ناظم 

  :بیت. گفت
لبنــــــــزد مــــــــن خــــــــود الفــــــــاظ مــــــــّؤ
 نــــه مـــــدلوالت خـــــاص از عـــــرف عامســـــت

 

ـــــــــاد از وضـــــــــع اولبـــــــــ ـــــــــی فت  ران معن
 چـــــه دانـــــد عـــــام کـــــان معنـــــی کدامســـــت
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پس گاهی که خواهند که تعبري از امری معقول کنند محسوس مناسب آن معقول بتأمل پیدا باید کرد که از 
لوازم این محسوس را با صفات آن معقول مناسبتی باشد و این محسوس را اطالق کنند بران معقول 

ري از معنی ظهور مطلق حق در تعینات اسمائی و اعیانی لفظ وجه که بمناسبت، چنانچه در تعب
محسوسست مناسب آن معقول اطالق کنی، چه درو انکشافی است و در وجه انکشافی و درو نسبت با 
هر تعینی خصوصیتی در یکی نوازش و در یکی سوزش و در وجه صورتهای خاصه مثل چشم و مژگان و 

تجلی وجه لفظ صدغ،  چنني دان در تعبري از معنی استنارشق کش و همغمزۀ آن و ابروی چون کمان عا
پس بر او اطالق تواند یافت بمناسبت چه آنجا آن . چه این محسوس مناسب آن معقول افتاده است
شود و ِو اینجا وجه در زیر صدغ گاه پوشیده می. گرددِمعنی که پیدائی داشت کماهی بمانعی پنهان می

الجرم هر معنی که باشد برین . ی در معقوله و الفاظ محسوسه این حکم دایر باشدعلی هذا در همه معان
شود از عالم محسوس بر سبیل مناسبت، پس توان گفت که ِطرز از عالم معقول مستدعی صورتی می

االسماء و "اند که ِالفاظ از عالم عقل با معانی تنزل یافته است و باین معنی راجع است آنچه گفته
  ":نزل من السماءااللقاب ت

ــــــان عقــــــل کردنــــــد ــــــر چــــــون در جه  نظ
ـــــــــل ـــــــــرد عاق ـــــــــت ک ـــــــــب را رعای   تناس

 

ـــــــــد ـــــــــل کردن ـــــــــا را نق  از انجـــــــــا لفظه
ـــــازل ـــــی گشـــــت ن ـــــظ معن  چـــــو ســـــوی لف

 

شیء ممکن نیست یا از جهت خصایص اشیا یا از  بباید دانست که تشبیه من جمیع الوجوه میان هیچ دو
  :بیت. جهت انکه وجوه مناسبات در غایت وقت باشد
ـــــــــی نیســـــــــت ممکـــــــــن   وىل تشـــــــــبیه کل

 

 ز جســـــت و جـــــوی آن مـــــی بـــــاش ســـــاکن
 

از تذکر و سماع آن چون محسوسات باشد، هرچه اصحاب معنی  به معلوم شد که از باب تشبیه معقوالت
روی و موی و خط و خال و غمزه و ناز و غنج و دالل ملتذ شوند و اضافۀ آن بسوی مطلوب مطلق کنند 

ه و هر اطالق که بدین معنی از صاحب کمال واقع گردد نزد انصاف که حضرت حق است تعاىل شان
  :بیت. گویدِاعرتاضی وارد نشود که می

ــــو د ــــر ت ــــی را ب ــــی کس ــــدین معن ــــتب   ق نیس

 

 کــه صــاحب مــذهب اینجــا غــري حــق نیســت
 

و از آنچه گفت که صاحب مذهب اینجا حق است، مراد آنست که صاحب حال در حالت این اضافتها 
 از تصرف خود معزولست و آن تشبیهات الهامات حق است که بی تصرف نفس بر بسوی حق تعاىل
پس گوئیا الفاظ تشبیه یافته بر دل او " َطقَ کُلُّ شَیءاَنطَقَنَا اللّهُ الذِی اَنْ "گردد بر سیاق ِزبان او جاری می

فاظ مجازیه کند اما اینجا چون گفته شد که صاحب مذهب در اطالق الِشود و بران تکلم میِوارد می
واردۀ حقایق علی طریق التشبیه حضرت حق است باید که البته تصرف شخص در میان نباشد و قطع 

  :بیت. گویدِالجرم می. به بیخودی او تواند بود وتصرف ا
ـــــــار ـــــــار زنه ـــــــودی زنه ـــــــا خ ـــــــا ب   وىل ت

 

ــــــــــــارات شــــــــــــریعت را نگــــــــــــه دار  عب
 

ع وارد بود درشان حق تعاىل اطالق توقیف شرعی صفات و اسمائی که دران اذن شریعنی بر مقتضای 
نمای که نزد ارباب طریقت در ِکن و از اطالق آنچه شارع درشان حق تعاىل جایز نداشته اجتناب میِمی

سه حالت بیش جایز نیست که اطالق مجازیات بر حقیقیات کنند و اگرچه بروجه تشبیه بود و ازان سه 
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آمده است بحیثیتی که  نصفت و ذات خود بريوحالت یکی حالت فناست که شخص از مالحظۀ فعل  و 
دوم حالت سکر که عقل او بغلبۀ لذت روح و . گوئیا ادراک ذات و صفت و فعل او ازو مسلوبست

سیوم حالت دالل که ملهم . حرارت دل او بواسطۀ نور تجلیات یا واردات غیبیه ازو غایب شده است
او جلوه میدهد، با صورت آن محسوس که  غیب معانی حقیقة را یک یک بی تأمل او بر دیدۀ دل

وچنانکه . مناسب معنی معقولست و در هر جلوۀ معنی یکبار دل شخص را بجانب خود حرکت میدهد
شود و اگرچه عقل ازین شخص غایب ِدل دران حرکت بی اختیارست، زبان نیز از تعبري آن بی اختیار می

را استعمال الفاظ مجازیه در صفات الهیه  نگشته است، درین سه حالت که گفته شد مشایخ اهل دل
شناسد که بر ِوضع الفاظ و دالالت آنها می ؛ اند و کسی را که وقوف برین سه حالت هستِتجویز کرده

کنند و بر چه نسق داللت بر مجازات کونیه دارند و اطالق آن در چه ِچه وجه داللت بر حقایق الهیه می
چه هنگام بر مجازات کونیه، پس تایکی ازین سه حالت که سابق حال بر حقایق الهیه معهود است و در 

که بی ) مجرتی؟(کند که مجازات را در حقایق استعمال دهد محتزی ِیابد، جرات نمیِشد در خود نمی
گردد از آن ِاین احوال آنچه توقیف شرعی دران وارد نشده بر زبان راند، شرعا مستحق تکفري یا تبدیع می

  . جهت ناظم گفت
  :تبی

ــــرا در ســــه حالســــت  کــــه رخصــــت اهــــل دل
 هــــر آنکــــس کــــو شناســــد ایــــن ســــه حالــــت
ــــــد ــــــرا چــــــون نیســــــت احــــــوال و مواجی  ت
ــــــــت ــــــــوال حقیق ــــــــت اح ــــــــازی نیس  مج
ــــــق   گــــــزاف ای یــــــار نایــــــد ز اهــــــل تحقی

 

ــــــت ــــــر داللس ــــــه دیگ ــــــکر و س ــــــا و س  فن
ـــــــــت ـــــــــاظ و دالل ـــــــــد وضـــــــــع الف  بدان
ــــــــــد ــــــــــافر بتقلی ــــــــــو ک ــــــــــادانی مش  ز ن
 نــــــه هــــــر کــــــس یابــــــد اســــــرار طریقــــــت

ــــن را ک ــــه تصــــدیقمــــر ای ــــا ن ــــد ی  شــــف یاب
 

کنند، چرا همه کس را ِو گفته نشود که چون جمعی از مکلفان استعمال این مجازیات در حقیقات می
توانند رسانید و فهم آن ِنشاید زیرا که همه کس حقیقات از تحت مجازیات بحد فهم و افهام نمی
ات از تحت يفهم آن حقیقمخصوص بارباب ذوق و کشف است و کسی که ذوق و کشف ندارد، باید که 

مجازیات درشان ارباب معنی مسلم دارد و تصدیق بران بنماید و اگرچه خود از اهل صورتست و این 
  :بیت. گویدِِمذاق ندارد و اگر دارد، ناظم می

ـــــــــانی ـــــــــاظ و مع ـــــــــتم وضـــــــــع الف   بگف

 

ـــــــدانی  تـــــــرا ســـــــر بســـــــته گـــــــر داری ب
 

طلقا برین وجه بوده است که الهام از حق درین بیت تلویحی هست برانکه وضع الفاظ بازاء معانی م
یافته است، چون گفت که در همه ِاز افواه استعمال می ترسیده و بی اختیار الفاظ در معانی مناسبِمی

حالت اهل دلرا جایز است استعمال الفاظ مجازیۀ کونیه در معانی حقیقیه الهیه ضابطۀ استعمال مقرر 
  :گویدِکند میِمی

 غایـــــــتنظـــــــر کـــــــن در معـــــــانی ســـــــوی
  کــــــن بـــــوجهی خــــــاص ازان تشـــــبیه مــــــی

 

ـــــــــت ـــــــــک کـــــــــن رعای ـــــــــوازم را یکای  ل
 کــــــــن ز دیگــــــــر وجهــــــــا تنزیــــــــه مــــــــی

 

ن مريسد و در کونیات دیدیم که که در الهیات چیزی هست که اشیا همه بواسطۀ او بحد تبیّمثال گفتیم 
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آن چیز را که  ن مريسد انسان العني آدمیست پس تشبیه کردیمآنچه در حس ظاهر چیزها بسبب او بحد تبیّ
ن که در الهیات بود نبود، اال در الهیات بود باین انسان العني که در کونیات واقع است و آن واسطۀ تبیّ

پس گفتیم که آدمی که در عالم الهیات چون انسان العني آدمیست در عالم کونیات چه او آنجا . آدمی
ته شود بوجه تشبیه آدمی بر انسان العني پس گف. ن مرئیاتن اشیاست و این آنجا واسطۀ تبیّواسطۀ تبیّ

آدمی که آدمی انسان العني حضرة الهیست و آن زمان دیده شود که لوازم انسان العني آدمی چه 
ه آید هر بار بتشبیه خاص و تنزیه از اشرتاک ماعدا ر یک ازان اشیا اضافه بسوی آدمی كردچیزهاست و ه

مشابهت عام نباشد وجه تشبه مقرر نگردد و سخن شیخ نفی  و اگر در هر باری اثبات مشابهت خاصو 
  :عراقی قدس سره که درحال فنا یا سکر یا دالل گفته مناسب است که در مستشهد این مبحث بخوانند که

  اگـــــر نـــــه مردمـــــک چشـــــم آن نگـــــار مـــــنم

 

 چراســــت نــــام مــــن از جملــــۀ جهــــان انســــان
 

بیان این بیت است تا متعرض تشبیهات و درو تشبیهی دیگر هست که آن در لفظ نگار است و غرض نه 
او باید شد بلکه مقصود استشهاد بود و از نظمهای ناظم کتاب که بعد ازین در طی اشارات که در هر 

  :چنانچه خود فرمود. آید، امثلۀ متعدده در طرز تشبیه مذکور مکتوب خواهد گشتِباب می
  چــــــو شــــــد ایــــــن قاعــــــده یکســــــر مقــــــرر

 

ـــــــــر ـــــــــد دیگ ـــــــــاىل چن ـــــــــایم زان مث  نم
 

  :اشارت بچشم
  نگـــــر کـــــز چشـــــم شـــــاهد چیســـــت پیـــــدا

 

ـــــــــدانجا ـــــــــوازم را ب ـــــــــن ل ـــــــــت ک  رعای
 

مطلق را تشبیه بشاهد کرده باعتبار حضور او در عني اشیا و تجلی او بصفات و اسما بر  درین بیت هستی
دیدۀ عارف بی نقاب هیبت و اجالل و احتجاب عظمت و جالل و چون ادات تشبیه حذف کنند بوجه 

چنانچه درین بیت و چون . ویندِگاصطالح نیست که آنجا تشبیه گویند بلکه استعارت می ادعاء حقیقت
ایست ترشیحیه و مالیم ذکر شاهد چشم و لب لعل ِه بجای مشبه مذکورست و لوازم او با او استعارهمشبّ

  :گوید بیتِمی. کندِآرد و در هر یکی لوازم ذکر میِاوست، چشم و لب لعل می
  ی و مســــــتیز چشــــــمش خاســــــت بیمــــــار

 

 ز لعلــــــش گشــــــت پیــــــدا عــــــني هســــــتی
 

توان گفت که از چشم مراد احاطۀ حق تعاىل بر استعداد اعیان علمیه و استحقاق ِگفته بودیم که می 
شود و فی الواقع آن وجود اضافیست، ِمظاهر عینیه بود و از لب مرتبۀ که درو ظهور نفس رحمانی می

 م اینجا آنست که در بعض موجودات آنچه او مستعدّ پس توان گفت که بیماری و مستی ناشی از چش
رسد چنانچه مستعمالت طبع رنجوران و در ِات و قوت موانع دیر بظهور مینست بواسطۀ ضعف معّدآ

ان و ظهور عني تبعضی بغایت زود بسب تقوی بواعث و موافقت اسباب، چنانچه صادرات طبیعت مس
  :بیت. گرددِلمی بوجود عینی متصف مینفس رحمانی اعیان ع هستی از لعل انکه در بّث

ـــــور ـــــا مســـــت و مخم   ز چشـــــم اوســـــت دله

 

ــــــه مســــــتور  ز لعــــــل اوســــــت جانهــــــا جمل
 

حق تعاىل چون بعلم ازىل احاطه بر استعدادات دارد، آنجا که مناسب شراب تجلی للقلوب است منع 
ا بیخودی درمیدهد که صاحب دل رتجلی لالبصار میفرماید و ازان احاطۀ شراب تجلی غیبی چنان 

دست میدهد و بعد ازان سکر و غشیه چنان شراب زده و کوفته است که رجوع از طلب آن شراب میکند 
طلبد تامست شد و ازان شراب زدگی و کوفتکی خالص یابد و این حال که مستدعی ِیا دیگر شراب می
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خمار از کریمه باشد مثل این مستی و ِیکی ازین دو امرست که گفته شد خماریست که بعد از سکر می
َک اِلَیْ ظُرَْانْ قَاتِنَا وَکَلَّمَهُ رَبَُّه قَالَ رَبِّ اَرِنِیْوَلَمَّا جَآءَ مُوسی لمِیْ: "معلوم توان کرد که فرماید عز من قایل

جَبَلِ َجعَلَهُ َدکَّاً َو َخرَّ رَبُّهُ لِلْفَ تَرانِی َفلَمَّا تَجَلی تَقَرَّ مَکانَُه َفسَوْاَِلی الجَبَلِ فَاِن اسْ ظُرْوَلکِنِ انْ  تَرانِیْ قَالَ لَنْ 
ای تبت من طلب التجلی فانه ال ". نَ مِنیْمُؤْکَ وَاََنا اَوَّلُ الْتُ اِلَیْحانَکَ تُبْسی صَعِقاً فَلَمَّا اَفَاقَ قَاَل سُبْمُوْ

ل این بود محصو." و تبت مماصحیت مدة عمری ةاطیقه او ادرىل هذالراح فانی الاصرب علی االفاق
نفس رحمانی چنان واقع شده است  اشارت مصرع اول و حاصل اشارت مصرع دوم آنست که در بّث

که ابدان چون شاهد بازاری از حواس پوشیده نیست و ارواح چون دلرب خانگی از حواس غایبست و 
ود که ِشتمایز بني االرواح و االبدان در وجود خارجی می  و این پوشیدگی در ارواح و پیدائی در ابدان

توان گفت که از جانها که درین مصرع فرموده مراد جانهای ِنفس رحمانیست و می آن لوازم بثّ 
پس از . شناسندِخالیق نمی" اولیائی تحت قبابی الیعرفهم سوائی"آنها بمقتضای،  اولیاست که سّر

اب مطول شود مدارک اوهام مردم مستورند اگر برین نسق که درین بیت واقع شد، هر بیتی شرح یابد کت
گزارد و تعمق ِپس بمالحظۀ رغبات در هر بیتی نکته می. ودر طباع اهل روزگار تحمل تطویل نیست

  :گذاردِباهل آن باز می
  در جـــــوش دایـــــممـــــا ز چشـــــمش خـــــونِ

 

 مــــــدهوش دایــــــم) مــــــا( ز لعلــــــش جــــــانِ
 

 شايد چشاندِخون در جوش از آنست که بمقتضاء احاطۀ او باستحقاقات چنانکه بعضی را شراب بقا می
نفس رحمانی اشیا درآنی صد هزار  که بعضی را شربت فنا بچشاند و جان مدهوش از انکه در بثّ 

  :بیت. اند و صد هزار فانیِباقی
ــــــوار ــــــر خ ــــــا جگ ــــــه دله ــــــم او هم   ز چش

 

ـــــــار ـــــــان بیم ـــــــفای ج ـــــــش ش ـــــــب لعل  ل
 

استقامت از مالحظۀ احاطۀ علم اوست و سقامت ارواح طالبانرا صحت و به  مکابدۀ قلوب اهل اللّه 
  :بیت. مشاهدۀ شهود او

  بچشـــــــــمش گرچـــــــــه عـــــــــالم درنیایـــــــــد

 

ـــــــد ـــــــی نمای ـــــــر ســـــــاعتی لطف ـــــــبش ه  ل
 

نفس  شود اگرچه هر لحظه از بّثِدر جنب احاطۀ علم او تعني جهانرا که از نظر عارفان مرتفع می
  :بیت. شودِدهد بوجود مضاف و هر دم عالم کهنه نو میِرحمانی عدم مضاف را تقریب می

ــــــــــوازددمــــــــــی از م   ردمــــــــــی دلهــــــــــا ن

 

 دمـــــــــی بیچارگـــــــــان را چـــــــــاره ســـــــــازد
 

و ازان جمله ". ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات اال فتعرضوالها: "قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلم
  :بیت. یاتّندُردات و حل مشکالت طالبان بافاضۀ لَباشد نوازش دلهای درویشان بوهب وا

ـــــد در آب و در خـــــاک ـــــوخی جـــــان دم   بش

 

 دادن زنـــــــد آتـــــــش بـــــــر افـــــــالکبـــــــدم
 

شاید که مراد از شوخی خودنمائی بود، یعنی ظهور خود بواسطۀ نفخ روح اضافی در بدن طینی و ظهور 
آن مطلق بوده باشد درین مقید نه بر وجه حلول که مستدعی سجده گشته قال تعاىل فی موضع من القرآن 

". ا َلُه سَاجِدینَحی فَقَعُوْ ُروْ ِه مِنْتُ فِیْتُه وَ نََفخْفَِاَذا سَوَّیْ"خر، و قال فی موضع آ. ِطنيٍ َبشَراً مِنْاِنِّی َخالٌِق "
ر افالک شود چه منظر آن روز قیامت که و بدم دادن مراد وعدۀ وصال بود و آن وعده باشد که سبب تغیّ 

تشني بافالک اند و در ایقاع عالمت قیامت آه آِکشند که دران روز مشاهده کنند بی طاقتِانتظار لقا می
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از ". راًرُ السَّمآءٌ مَوْمَ تَمُوْیَوْ: "مريسانند که کی باشد که این دود وهی دخان چون آتش موج زند و بمقتضی
  :بیت. بیش برخیزد و نور جمال ذی الجالل بی پرده معاینه گردد

ـــــــــد ـــــــــۀ ش ـــــــــزه دام و دان ـــــــــر غم   ازو ه

 

ــــــــــد ــــــــــۀ ش ــــــــــۀ میخان ــــــــــر گوش  وزو ه
 

لهامات ربانی مراد بود که بواسطۀ آن مرغ دل صوفیان بدام ریاضات شاقه احتمال دارد که بغمزۀ شوارد ا
متابعت   و افتد و اگرچه ورود الهام نه بشرط ریاضت است، چه چندان شراب فیض واهب بی مشاقِمی

  :بیت. ایستِشود که هر دىل ازان بسر خود میخانهِبر دل نیازمندان وارد می
 ز غمـــــــــزه میدهـــــــــد هســـــــــتی بغـــــــــارت

 

ـــــــــارتببوســـــــــه می ـــــــــازش عم ـــــــــد ب  کن
 

شود آنرا لوامع میخوانند و چون ِدرین بیت مراد نوری سوزنده باشد که چون متکرر میچه یا بغمزه چنان 
سوزد و حجاب خودی او ِمرید می شود و این نورست که هستی ِبنهایت خود مريسد تجلیات جالل می

. ش مريسد و زندگی از سر میگريددهد و در مقابل این نور سوزنده لذت قرب حق بمذاق جانِبتاراج می
  :پس ببوسه مراد لذت قرب حق بود

ـــــــــی ـــــــــم او دل م ـــــــــزه چش ـــــــــدبغم   ربای

 

ـــــــی ـــــــان م ـــــــل او ج ـــــــوه لع ـــــــدبعش  فزای
 

شود که از مقتضی ِدل درویش مسلوب بآن طوالع انوار می. سلب قلب جذبه است و سلب عقل جنون
ث نفس رحمانی در پی آن احاطۀ حق تعاىل مناسب استعداد درویش صاحب دل فایض است و از ب

است که منريست بآنکه ترقی جان بعالم تجرد خود از تنزل او بتعلقات بدنیه ازین  ی سالخطوالع لوایح
  :پس طوالع غمزه باشد و لوایح عشوه. سوزدِشود چه نور آن طوالع است که تعلقات میِعمر حاصل می

  چـــــو از چشـــــم و لـــــبش خـــــواهم کنـــــاری

 

ـــــه آن گ ـــــه ن ـــــد ک ـــــن گوی ـــــر ای ـــــوم  د آریی
 

چه سالک میخواهد که از قید استعداد و استحقاقی که باحاطۀ حق تعاىل منوطست بريون آید و از بند 
َشَر یامَعْ : "قال جل جالله. گوید که مرو که راه باطالق نداریِوجود امکانی برهد لسان احاطه میاضافۀ 

و ". طَانٍنَ اِلَّا بِسُلْ فُذُوْا ال تَنْ فُذُوْضِ فَانْاَرَْطارِ السَّمواتِ وَالْاَقْ ا مِنْ فُذُوْ تَنْ اَنْ تُمْتََطعِْس اِنِ اسْاِنْجِنِّ َوالْالْ
َم َیوْ : "نواله قال عمّ . برو که چون از بث نفسی گذشتی رحمان استگوید ِلسان بث نفس رحمانی می

  ".داًمنِ وَفْ اِلَی الرَّحْ"، است "نَقَّیْمُتَشُرُ الْ نَحْ
  ز غمـــــــــزه عـــــــــالمی را کـــــــــار ســـــــــازد

 

ــــــــی ــــــــانی م ــــــــر زم ــــــــه ه ــــــــوازدببوس  ن
 

و از کار ساخنت غمزه مراد کشنت است و این مجازیست مشهور و چنانچه گفته شد، مبادی تجلیات جالىل 
  :مفنی است و مبادی تجلی جماىل که تعبري ازان ببوسه رفته مبقی

  ازو یــــــــک غمــــــــزه  جــــــــان دادن از مــــــــا

 

ــــــــا ــــــــتادن از م ــــــــه و اس ــــــــک بوس  وزو ی
 

لی جماىل در ابقاء او وافی چه ت جالىل در افناء سالک کافیست و یک لمعه از تجیعنی شعلۀ از تجلیا
شود که بغمزه اشارت ِور قیامت که مستلزم فناء عام و بقای خاص است، بیک لمحه و یک نفخه میظه

ُهَو  َبصَر اَوْحِ الْرُ السَّاعَةِ اِلَّا کَلَمْوََمآ اَمْ: "بسوی آن لمحه است و ببوسه عبارت ازان نفخۀ قال تعاىل
  : قصد داشته باشدو گوئیا ناظم همني". ظُرُونَقِیَامٌ یَنْ ری فَاَِذا ُهمْهِ اُخْ ثُمَّ نُفِخَ فِیْ: "و قال جل ذکره". رَبُاَقْ

  زلمـــــــحٌ بالبصـــــــر شـــــــد حشـــــــر عـــــــالم

 

 ز نفــــــــــــح روح پیــــــــــــدا گشــــــــــــت آدم
 

اقات وجه قدرتی از بث ایست حضرت الهی را بر استعدادات و استحقِل کردن دران که چه احاطهتأم
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نفس رحمانی بربخشیدن بقاء الیق، پس از فناء الزم مستدعی آنست که پیوسته در طلب فیض حق 
ه این مردمان راه که کار ایشان من اول باشند و عیش جان خود بران مقصور دانند بر روش بسیاری از

  :گویدِچنانچه ناظم نظم می. معنیست
  چــــــو از چشــــــم و لــــــبش اندیشــــــه کردنــــــد

 

 پرســـــــتی بیشـــــــه کردنـــــــدجهـــــــانی مـــــــی
 

و تمامرت آنست که بنفس فیض نیز مقید نکردند که از حضرت فیاض بازمانند اگرچه هستی عالم امکانی 
فیضیست ربانی لیکن بنسبت با تجلی ذات فیاض چون سرابیست در جنب آب و چون خواب مستانست 

واه که هستی آدم باشد چه از عالم و آدم عالم باشد و خ ه آن هستینسبت با عقل اوىل االلباب خواه ک
باید گذشت تا بآن سرادق مطلق اعظم برسند و نزد احاطۀ حق تعاىل خود وجود عالم و آدم چه وقع و 

  :بتخصیص که وجودیست اعتباری تا ناظم میگوید. وزن دارد
ـــــــه هســـــــتی ـــــــد در دو چشـــــــمش جمل  نیای
ـــــا خـــــواب  وجـــــود مـــــا همـــــه مستیســـــت ی

  شـــــکفتخـــــرد دارد ازیـــــن گونـــــه صـــــد ا

 

ــــــتی ــــــد آخــــــر خــــــواب مس  درو چــــــون آی
 چـــــه نســـــبت خـــــاک را بـــــا رب اربــــــاب
ـــــی چـــــرا گفـــــت ـــــی عین  کـــــه ولتصـــــنع عل

 

یعنی یا وجود انکه گفته شد که وجود اعتباری در جنب احاطۀ وجود مطلق حقیقی چندان ننماید عقل 
ینا و علیه افتد که چگونه است که در قرآن آمده است در شان موسی کلیم علی نبِعاقالن را تعجب می
این بر دیده یعنی آراسنت آن حضرت ". نیَنعَ عَلی عَیْمِنِّی وَلِتَصْ ةٌ�ًکَ مََحبَّتُ عَلَیْقَیَْواَلْ: "الصلوة و السلم که

نشاۀ موسی را چه توجه باشد احتمال دارد که این تعجب از ناظم توطیۀ تلویحی باشد بر انکه درین 
غرق انوار الهیت است و موسی بنور او در " ت سمعه و بصرهفاذا احببته کن"مشهد ذات موسی باعتبار 

شود بلکه خود نه موسیست که اینجا ِمستفاد می" فی یسمع و بی یبصر"معامله است، چنانچه از عبارت 
چنانچه در شان موسی و هرون گفت . بصفات حق تعاىل متصرفست بلکه حق تعاىل خود متصرف است

پس خود باشد که در صورت موسی خود را در دیدۀ شهود خود بر خود ". وَاَریمَعُ مَعَُکمآ اَسْ  که اِنَّنِیْ
جلوه داده باشد و وجود حقیقی در چشم شهود مشهود بود نه موجود اعتباری و ازین وادی مقدس 

  :رباعی. اندِاست، آنچه گفته
 عشــق آنــدو شــد چــو خــونم انــدر رگ و پوســت
 اجـــــزای وجـــــودم همگـــــی دوســـــت گرفـــــت

 

ــــرا ت ــــرد م ــــا ک ــــت ــــته ــــرد ز دوس ــــر ک  ی و پ
 نامیســـت ز مـــن بـــر مـــن و بـــاقی همـــه اوســـت

 

درین اشارت چون ختم سخن بذکر وجود حقیقی و وجود اعتباری رفت بی مناسبت نیفتاد که در اشارت 
آینده استعاره کرده شود لفظ زلف را از برای وجود اعتباری بلکه از برای سلسلۀ موجودات اعتباریه و 

الل و قهر حق تعاىل استعاره کرده بودیم و منعی نیست که در یک لفظ سابقا این لفظ از جهت ج
باعتبار اختالف معانی ووجوه مناسبات چند استعاره واقع شود، چنانچه آنجا در لفظ زلف نیز سابقا 

  :چنانچه ناظم میگوید، بیت. گرددِبوجهی مستعار بود و اینجا بوجهی دیگر مستعار می
  :اشارت بزلف

  بــــــس درازســــــتحـــــدیث زلــــــف جانـــــان

 

 چــــه شــــاید گفــــت ازان کــــو جــــای رازســــت
 

پوشد یا مراد سلسلۀ ِمراد از زلف وجود اعتباریست که وجه وجود حقیقی بر اهل وهم و خیال می
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ممکناتست از عقل اول تا جوهر انسان ووجه شبه سرت این مراتب کثريه باشد وجود واحد را، چنانچه 
و تعلقی که در تارهای زلف است و سیاهی که در کثرت دد و تعلق مراتب مثل تعزلف روی را و تعدد 

گویند مانند سیاهی او و تمایز افراد و انواع و اجناس سلسلۀ ممکنات، چنانچه تمایز میان هر دو تاره از 
میان هر دو بعض ازان و جمله بودن این موجودات و جمله بودن زلف در صورت کالله و دوشق  و زلف

، چنانچه فلکی و عنصری بسایط و مرکبات بسیط الهی و بسیط طبیعی ملک بودن موجودات در مراتب
و ملکوت ظاهر و باطن قوت و فعل عقل و حس و امثال ذلک که بتعداد سخن درو دراز گردد، چه هر 
دو شق را فرقی درمیانست، چنانچه فرق زلف در میان دو طرف ازو و در وجه شبه میان سلسلۀ 

یم که مبادا با سهاب کشد با انکه باز نظم ناظم کتاب بعضی دیگر از موجودات و زلف سخن قطع کن
راست میفرماید که پوشیدگی . گوید که سخن در باب زلف پوشیده باید داشتِوجوه دریافته شود می

مناسب زلف است مبادا سلسلۀ سخن در حرکت آید و از طرز شطحیات بدیوانگی چیزی گفته شود که 
  :گردند و خانۀ اعتقاد خود سیاه کنند و بنابرین از تفحص منع کردعقول عامه دران سرگردان 

ــــــرچني ــــــف پ   مــــــرپس از مــــــن حــــــدیث زل

 

ــــــــــــــانني ــــــــــــــري مج ــــــــــــــد زنج  مجنبانی
 

پس مقتضای حال زلف پوشیدگیست بلکه پوشندگی که گاهی روی پوشاند و گاه دوش و اگر درین معنی 
  :گوید که حکایت قد بی تقریب مگوئیدِپوشاند و بزبان تحقیق حال میِکند بعضی از قدنیز میِغلبه می

ـــــــخن دوش ـــــــتم س ـــــــتی گف ـــــــدش راس   ز ق

 

ــــف  ــــش(ســــر زل ــــوش)زلف ــــا فرام ــــرا گفت  م
 

بَاطِِل بِسُوا الحَقَّ بِالْوَلَا تَلْ: "کند، راست بباید گفت چه نهیِدل جواب داد که زلف از کجی منع راست می
تواند بود که از جهت ِست بی پرده آنست که لفظ قدمیواردست و را" نَلَُموْتَعْ تُمَْحقَّ وَاَنْتُمُوا الْ وَتَکْ

او نتواند رسید و  امتداد حضرت الهیت که آن دایم است مستعار باشد و آنست که هر کس بسراپای سّر
ن باشد ا را همني اشارت بس که بداند که راست مانند فلا است که یکیست هزار ازو اگر کسی طالب سِّر آ

  :بیت. خود فلا است و باعتبار نقوش آنات زمانیه بروفلامعلوم، چه باعتبار حقیقت 
ــــ ــــم لَ ــــرا عل ــــت م ــــتنُّددل گف ــــوس اس  ی ه

ـــــو ـــــیچ مگ ـــــر ه ـــــت دگ ـــــه فلا گف ـــــتم ک   گف

 

ــــت ــــت رس اس ــــرا دس ــــر ت ــــن اگ ــــیمم ک  تعل
 در خانه اگر کـس اسـت یـک حـرف بـس اسـت

 

د معلوم ر وحدت ازان قگذارد که ما سِِّراستی زلف که سلسلۀ موجودات ممکنه است بکثرت خود نمی
نماید که دارد و عقدۀ ِکنیم و این از کجی اوست اعنی نمایش غلط که آنچه ندارد و آن وجودست، می

  :بیت. وحدت همني نمایش است راه طالب سّر
ــــــبكــــــژي  ــــــر راســــــتی زان گشــــــت غال   ب

 

ـــــــــــب ـــــــــــد راه طال ـــــــــــیچش آم  وزو در پ
 

دلهای خالیق را  حجاب نور اعظم است اگرچه سبب نظم عالم است و حق تعاىلسلسلۀ موجودات 
بسبب آن امور باهم پیوستگی بخشیده و نفوس ناطقۀ انسانی را حرکت معنوی بتحصیل کماالت بواسطۀ 

  :بیت. ظهور او دارد، چنانچه ناظم گفت
  همــــــــــه دلهــــــــــا ازو گشــــــــــته مسلســــــــــل

 

ــــــــــ  لهمــــــــــه جانهــــــــــا ازو بــــــــــوده مقلّ
 

  :السلسلة پیوسته کردن القلقه جنبانیدن
  معلــــــــق صــــــــدهزاران دل ز هــــــــر ســــــــو

 

ــــــــۀ او ــــــــرون از حلق ــــــــک دل ب ــــــــد ی  نش
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در نیستند و ازین ه اقل مرتبه انکه نبی ووىل را دل برحمت خالیق متعلق است و خالیق ازین سلسله ب
  :بیت. دایره بريون نه
  زلفــــــــــني مشــــــــــکني برفشــــــــــاند َگــــــــــرو

 

ــــــــــد ــــــــــافر نمان ــــــــــی ک ــــــــــالم در یک  بع
 

اند که ِاو را زلف خوانده زیرا که زلف مأخوذ است از زلفت و زلفت قربت است و گوئیا ازان جهت
نزدیک رخسارست و چون نزدیکی موی از دو طرف رویست در هر طرفی بعضی موی زلفی باشد، باین 

پس جمال حق که نور ظهور وجه . اعتبار زلفني گفته باشد و شک نیست که موی گاهی حجاب رویست
ایست و آن ِه بزلف پردهمشبّمطلق است، درین مطابقه توان گفت که او را از جالل که حجاب عزتست و 

پرده بحقیقت از صورت امکان از دو طرف وجود ذهنی و وجود خارجی با مرتبۀ معقول و محسوس 
ظاهراست اگر این پردۀ مذکور بیکبار از بیش برخیزد بجای ، "انّ اللّه خلق الخلق فی ظلمة"بسیاهی، 

، نتیجۀ ایمان بعضی "ن اهتدیفمن اصاب من ذلک فم"، که بمقتضاء "ثم رش علیهم من نوره"رش 
بخشد غمس نور واقع گردد و کفر که ظلمت مطلق مثال اوست مطلقا برود و یک کافر نماند و اگر ِمی

  :بیت. نور واقع نشود و نسبت ایمان منقطع گردد یکبار این پرده حرکت نکند رشّ
  وگـــــــــر بگـــــــــذاردش پیوســـــــــته ســـــــــاکن

 

 نمانــــــد در جهــــــان یــــــک نفــــــس مــــــؤمن
 

شود بر طباعی که در ظلمت گرفتارند، هر کس را که نوری ِنور واقع می د دانست که رشّالجرم چنان بای
" فقد ضل"ش و من اخطأه داغ رسید از ظلمت کفر خالص یافت و هر کس را که نرسید دور با ازان رشّ
رخسار یۀ جانش کشید بر مثال زلفني که اگر برفشانده گردد تارهای آن از هم شکافته آید و تألالء بر ناص

ازان میانها سربر زند، بر هر که ازان تالالء چیزی ظاهر شود نقاب کفر زلف بنسبت با او کشف شده باشد 
توان گفت ِشکني بواسطۀ رنگ میو مشاهدۀ رخسار ایمان دست داده و همچنانچه زلفني دالویز را مِ

کنات با زلف، چنانچه پس در مطابقۀ قهر و جالل حق و سلسلۀ مم. توان خواندِشکني بسبب بوی میمُ
، که "ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات"ظلمت در مقابل رنگ است توان گفت که روایح نفحات، 

الطاف خفیاتست ازو در عالم امکان و اسرار جمال در ضمن جالل بوی است، چه طایفۀ گویند که هر 
  :بیت. جالىل را جمالیست و هر جماىل را جالىل

  وشــــــــد چنــــــــرب اچــــــــو دام فتنــــــــه مــــــــی

 

ـــــــر او ـــــــن س ـــــــرد از ت ـــــــاز ک ـــــــوخی ب  بش
 

دام امتحان انسان دایرۀ کونست که از سلسلۀ ممکنات بهم آمده است و رفع بعضی از تعینات آن مستلزم 
دیگرست چنانچه اگر متعلقات مال و جاه و اسباب و نفوس  يخالص اوست اگرچه این نیز امتحان

، از هم فرو "فُسِ وَالثََّمرتاَنْوالِ وَالْاَمْصٍ مِنَ الْعِ وَنَقْجُوْفِ وَاَلْخَوْبِشَیءٍ مِنَ الْ لُوَنَّکُمْوََلنَبْ"بمقتضای 
ن و استغراق دران از گردد بشارت بر وفق رجوع بوصول نور مکوِّمريیزد و صرب بران از بندگان واقع می

آ اِنَّا لِلّهِ وِانَّا بَةٌ َقالُوْمُصِیْ مْهُ نَ اِذَا َاصَابَتْالصَّابِرینَ الذِیْ  وَبَشِّ�ِرِ"دث کون بکوش جان مريسد که ظلمت حوا
  ".نَتَدُوْالمُهْ  مَةٌ َواُولئِکَ هُمْوَرَحْ  رَبِّهِمْ صَلَوتٌ مِنْ هِمْنَ ُاولئِکَ عَلَیْهِ رجعُوْاِلَیْ
  :بیت

ــــود ــــم ب ــــه ک ــــش چ ــــد زلف ــــده ش ــــر بربی   اگ

 

ــــزود ــــدر روز اف  کــــه گــــر شــــب گــــم شــــد ان
 

شود بهرۀ از روز نور ظهور ِشب ظلمت امکان کم می بقطع تعلقات سلسلۀ ممکنات هر چند خط از
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  :بیت. گرددِوجوب بیشرت می
ـــــــــارو ـــــــــر ک ـــــــــو او ب ـــــــــل ره زدچ   ان عق

 

ــــــــر ــــــــنت ب ــــــــت خویش ــــــــره زد بدس  وی گ
 

الم معاش که تعلقات عقول انسانی که متوجه عالم معاداند، اسباب آن عالم شان بواسطۀ قطاع الطریق ع
بندد تا ِپیچد و راه آمدهای دنیا بر بنده بمیِلقات در هم مییابد لطف الهی آن تعِمی کونیه است تاراج

  :راه آخرت برو گشاده گردد
  نیابــــــــد زلــــــــف او یــــــــک لحظــــــــه آرام

 

ـــــــد شـــــــام ـــــــی بـــــــام آرد گـــــــاهی کن  گه
 

گردد تا روز وصالش بشام هجران انجامد و ِسرعت تجلی جالل است که گاه سبب حجاب سالک می
  :بیت. آیدِش بصبح وصول مبدل میشود تا شام سلوکِگاه سبب رفع حجاب او می

ــــرد ــــب ک ــــود صــــد روز ش ــــف خ   ز روی و زل

 

 ای بلعجـــــــب کـــــــردهـــــــ بســـــــی بازیچـــــــه
 

عطاهای وصال روزهائیست که از پرتو تجلی جمال چهره گشوده است و بالهای هجران شبهائیست که 
  :ر تجلی جالل روی نموده استاز مّم

ــــــــــــ ــــــــــــگِ ــــــــــــد مخّم   رل آدم دران دم ش

 

ـــــــــف مع ـــــــــوی آن زل ـــــــــکـــــــــه دارد ب  رّط
 

کرده است، شک نیست که ِجالل و جمال و تجلی هر دو ظهور می در آن دم که نمایشهای غریب از سّر
ی تصرف از هر دو صفت یافته است اما بمناسبت تريگی ظاهر او ل آدم بنسبت خمرت طینت آدم بیدّ گِ

ُن َمآءَ وَ نَحْفِکُ الدِّهَا وَیَسْسِدُ فِیْیُفْ هَا َمنْلُ فِیْعَاَنَجْ : "مالیکه بوی نسبت جالل ازو بیش شنیدند تا گفتند
ندیدند ازان حق اثری " خلق اللّه آدم علی صورته"و از رنگ جمال، ". ُس َلکَِدکَ وَنُقَدِّ�ِحُ بَِحمْنُسَبِّ

 ل آدم را نسبت ببوی زلف داد و بعد از، ناظم نظر بیافت مالیکه گِ"نََلمُوَْلمُ مَاالتَعْی اَعْاِنِّ�ِ: تعاىل فرمود
  :بیت. ل او دل بنی آدم را همچنني نسبتی بزلف داد در مشابهت سرعت تجلی جالل که گفتذکر گِ

ــــــــــــش نشــــــــــــانی   دل مــــــــــــا دارد از زلف

 

ـــــی ـــــانیکـــــه خـــــود ســـــاکن نم  گـــــردد زم
 

مثل القلب : "یابد بود تا اسم قلب بر نقد اوصادق آیدِو چون ساکن شود که او را دایم در گردش می
نني در گردش بود هر زمان بر هر چه سالک ، و چون دل چ"لریاح ظهراً اىل بطنبها اکریشته فی فالة یقلّ

درین راه قرار داده باشد امری دگر حادث شود و فکری دگر طاری گردد و بسبب سرعت تجلی جالل و 
  :بیت. گویدِناظم می. دل منقلب الحال بنیاد سلوک از سر باید گرفت، زهی جان گدازی درین کارسازی

ـــــــر لح ـــــــرفتمازو ه ـــــــار از ســـــــر گ ـــــــه ک   ظ

 

ــــــــــــرفتم ــــــــــــنت دل برگ  ز جــــــــــــان خویش
 

و غالبا تقلب دل نه همه از سرعت تجلی جالل است و بس که تجلی جمال بهمني سرعت با تجلی 
کند و درین منع ِجالل دایر است لیکن این قدر هست که تجلی جالل منع ادراک تجلی جمال می

حوال بیشرت بود که تقلب دل دیگران و ناظم پس تقلب دل او در ا. عارف ازان تجلی محجوب نیست
  :بیت. گویدِازینجا می

ــــــــــوش ــــــــــش مش ــــــــــردد دل از زلف   ازان گ

 

ــــــــــش دىل  ــــــــــشدکــــــــــه از روی  ارد در آت
 

  :پس گفت. و بعد از ذکر رخسار سخن خط مناسبست
  :اشارت بخط

ـــــــت ـــــــن خدائیس ـــــــر حس ـــــــا مظه   رخ اینج

 

ــــــــاب کربیائیســــــــت ــــــــراد از خــــــــط جن  م
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و مظهر آن جامعیت " هُ بِهانی فادعُوُْحسْمَآءُ الْ ولِلّهِ االَسْ "ست که، حسن الهی جامعیت اسماء حسنی ا
انسان کبري است که مطلق عالم است با انسان صغري که نشاۀ آدم است یا انسان اکرب که بآن مراد حضرت 

ایست که کربیائی که غريی که این حسن ندارد آن بخود اضافه ِخاتم است و الزم این حسن اسمائی
اند که چون آینه ِو خاتم مظهر این حسن کرد و شک نیست که چون گذشت که جامعیت عالم و آدم نتواند

باشد بنسبت با صورت مرئیه درو این حسن بحقیقت نه ازان ایشان بود لیکن در ایشان جلوه یافته باشد 
کنزاً مخفیا  یا داود کنت"و نسبت جلوۀ آن حسن در عالم از حدیث قدسی معلوم باید کرد که میفرماید، 

رُوحی  هِ ِمنْتُ فِیْتُه وَنَفَخْفَاذَا سَوَّیْ"یمه، رو در آدم از ک"  فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف
َن حَارَةٍ َانَا ومَنِ اتََّبعَنِی وَسُبْعُوآ اِلَی اللِّه عَلی بَصِیْلِی اَدْهذِهِ سَبِیْ ُقلْ"، و در خاتم از آیة، "ا لَهُ سَاِجدینَفَقَعُوْ

ای الیبصرون حسن " نَِصروْ الیُبْ َک وَهُمْنَ اِلَیْظُرُوْیَنْ وَتَرُهمْ"، و دیگر از فرمودۀ "رِکنيَمُشْ اللّهِ وََمآ اَنا ِمنَ الْ
  :و گوئیا ابن فارض درین مشهد میگوید". من تجلی بکمال جماله فیک

ـــــــا ـــــــن جماله ـــــــنه م ـــــــیح حس ـــــــل مل   فک

 

 معارلــــــــه بــــــــل حســــــــن کــــــــل ملیحــــــــة
 

الکربیاء ردائی والعظمة ازاری فمن " کربیا بحسن مطلق او راست الجرم فرمود کهپس ظاهر شد که 
ناظم مثال این کربیا که الزم حسن اسمائیست خط داشته و بیت آینده ". نازعنی فیهما القیته فی النار

  :مؤید این معنی است که کربیای مذکور از جهت این حسن مطلق است
ــــــوئی ــــــدر نک ــــــید ان ــــــی کش ــــــش خط   رخ

 

 مانیســــــت بــــــريون خــــــوب روئــــــی کــــــه از
 

دارد که از اثر تجلی ذاتی ِدر تشبیه دیگر آنرا مثال بسط روح می ؛ بعد ازان که خط را مثال کربیا داشت
  :نشو و نما یافته میگوید

  ســــــبزه زار عــــــالم جــــــان) آمــــــد(خــــــط 

 

ـــــــــــوان ـــــــــــامش دار حی ـــــــــــد ن  ازان کردن
 

دار آخرت خواند باشارت عبارت  رااووح و بقا که بفیض او منوط است و بمناسبت اضافۀ حیات از ر
و فیض روح را چشمۀ حیوان گفنت ". لَمُونَکانُوا َیعْ حَیَوانُ لَوَْواِنَّ الدَّارَ االخِرَِة لَِهیَ الْ" قرآنی که وارد شده

مناسب بود و بآن چشمه رسیدن بی قطع ظلمات بدنیه که رنگ از محسوسات سلسلۀ ممکنات دارد 
  :بیت. ازان گفت. میسر نیست

ــــــــن ــــــــب ک ــــــــش روز ش ــــــــاریکی زلف   ز ت

 

 ز خطــــــش چشــــــمۀ حیــــــوان طلــــــب کــــــن
 

هر که بفیض روحی رسید برتک رسوم بدنی رسد و گاهی که آنها نماندبچه نشان کسی صاحب آن فیض 
س خضر از ان بی پ". اولیائی تحت قبابی الیعرفهم غريی"را بشناسد با انکه در قدسی آمده است که 

  :ده است و چنني رسیده است که ترک رسوم و عادات گفته استوان رسینشانست که بچشمۀ حي
ـــــــــی نشـــــــــانی ـــــــــام ب   خضـــــــــر وار از مق

 

 بجــــــــو چــــــــون خطــــــــش آب زنــــــــدگانی
 

واعلم ان بقاء الروح الملقاة فی کلمة و نفخت فیه لیس اال من فیه و فیض النشاة الخضریة الیکون اال "
کنند بمناسبت اسم خضر ِر میشعراخط صاحب جمال تشبیه بخض". من تلک الروح االصیل النبیه

دمد و خط را نیز ِاند که از لوازم قدم اوست که بهر زمني که مريسد سبزه برمیِمأخوذ از حضرتی که گفته
سبزئی الزمست یا باعتبار انکه خضر چشمۀ حیوان یافته است و خط لب نیکوان فرو گرفته است و ناظم 

زندگانی لب بهره مند است، نشاۀ خضری اینجا از  اینجا تشبیه خضر بخط کرده که چنانچه خط از چشمۀ
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فیض روح محظوظ است مانند روح که بفیضان امر الهی زنده است و امر الهی از مورد ارادت ورود 
ال و مرتبۀ امر الهی را مث" نُفَیَکُوْ یَقُولَ َلهُ کُنْ ئاً اَنُْرهُ اِذَا اَرَادَ شَیْاِنَّما اَمْ "کمال قال علت کلمته . یابدِمی

توان گفت که لب است فیض نشاۀ خضری از عالم روح و فیض روح از عالم امر و امر از عالم ارادت و 
این معنی از تشبیهات بیت که ذکر خضر درو رفته معلوم شد اما در خضر سخنی گفته نیامد و فی الجمله 

نانکه از الیاس اند که از خضر مشهور مراد صفت بسط است همچِرمزی بگوئیم و بگذریم، بعضی گفته
مراد صفت قبض است و این تاویل نه مستحسن است نزد جمعی از مشایخ بلکه شیخ عالء الدولة 
سمنانی قدس سره سجادۀ بسط فرموده بوده است از جهت جلوس خضر رزقنا اللّه من فیوضاته و در 

باس فرموده و مشیخۀ شیخ المحققني محی الدین عربی مسطور است که خضر خرقۀ صوفیۀ آنجناب را ال
در سري بسیاری از مشایخ سري و سلوک ذکر مالقات ایشان با حضرت خضر هست و بعضی نیز انکار 

اند و فی الجمله ما را در ِامتداد بقاء او از زمان موسی علی نبینا و علیهما السالم اىل یومنا هذاکرده
را نیت غريی عاقل موسوی وجود نشاۀ خضری در روی روزگار هیچ شبه نیست چه اگر او نباشد روحا

  . تواند که بمرتبۀ عاشق محمدی رساندِنمی
او را نشناسند مرتبۀ او جمع است میان  او تا مگرنشأه پس مرتبۀ او را بباید دانست و بعضی از خصایص

عقل و عشق و از خصایص اوست که افعال و اقوال او مستند بعلل و احکام مخفیه باشد و آنچه گفته 
و لطایف قصۀ موسی " ضِیَ حُقُباًاَمْ رِینَ اَوْ مَعَ البَحَْمجْ  لَغَرَحُ حَتّی اَبْسی لِفَتهُ ال اَبْ قَالَ مُوْ اِذْوَ "شد از آیت 

  :و خضر در سورة الکهف وارد شده است در توان یافت
  اگـــــر روی و خطـــــش بینـــــی تـــــو بیشـــــک

 

ـــــــدت یکایـــــــک ـــــــرت از وح ـــــــدانی کث  ب
 

مراتب کونی بتخصیص مرتبۀ عالم ارواح نرسند نسبت چه تا بمشاهدۀ ظهور مطلق از حق و مکاشفۀ 
وحدت وجوب و کثرت امکان و ارتباط بینهما و تحقق وحدت بدون کثرت و تفرع کثرت بر وحدت 

پس آنگاه چون درین معرفت که شناخت مراتب کونی و الهی است از خط عالم ارواح و . ندانند
زلف مثال اوست سراسر حال عالم معلوم شده باشد  بمناسبت امکانی انتقال بسایر مراتب کیانی افتد که

. چنانچه گفت. و سر مبهم که اعتبار هستی عالم است بوجهی و اعتبار نیستی او بوجهی دانسته آمده
  :بیت

  ز زلفــــــــش بــــــــاز دانــــــــی کــــــــار عــــــــالم

 

ـــــــّر ـــــــرّز س ـــــــوانی س ـــــــاز خ ـــــــبهم ش ب  م
 

آید، ادراج ِب درین بیت که میسابق از خط کثرت امکانی خواسته بود و از روی ظهور نور وجو در بیت
این معنی خواهد کرد که اگر بعضی کثرت را مشاهده در وحدت نمایند و آن مشاهده مستلزم آنست که 
بخلق از حق محجوب شوند، چه کثرت آنجا بمنزلۀ صورت خواهد بود و وحدت بمنزلۀ آئینه و تا 

ارم و این معنی مستلزم آن بود که آئینه من مشاهدۀ وحدت در کثرت د توان دید ِبینند آینه نمیِصورت می
پس بحق محجوب . که اینجا بمنزلۀ کثرتست دیده نشود و وحدت که اینجا بمنزلۀ صورتست دیده گردد

  :پس گفت. از خلق باسم و کو باش که مقام جمع سالک را به از مقام تفرقه
ـــر  ـــی ک ـــر(کس ـــد) گ ـــو دی ـــش از روی نک   خط

 

ــــــــــد ــــــــــط او دی ــــــــــن روی او در خ  دل م
 

باید دانست که ظهور نور وجوب را اوال هفت اعتبار کلی الزم است که آن صفات سبعه است حیوة و و ب
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ت دیگر صفات از تحت این کلیات چون جزئیات رادت و سمع و بصر و کالم و اعتباراعلم وقدرت و ا
  :الجرم گفت. آیدِدر تصور می

ــــــــار او ســــــــبع المثانیســــــــت  مگــــــــر رخس
ــــــــاز ــــــــر هــــــــر مــــــــوئی ازو ب ــــــــه زی   نهفت

 

ــــــ ــــــتک ــــــر معانیس ــــــی ازو بح ــــــر حرف  ه ه
ـــــــــم از عـــــــــالم راز  هـــــــــزاران بحـــــــــر عل

 

و درین نظم مالحظۀ کثرت در وحدت کرده چون خط بر رخسار و افراد کثرات چنان انگاشته که تا رهای 
موی خط و در میان همه نسبت بکلی بودن و جزئی بودن ثابت و اگر گویند سبع المثانی هفت دو دو 

اند ِفات سبعه است، گوئیم که در هر مفهومی ازین مفهومات که امور کلیهباشد و تو گفتی که مراد ص
 جهت وجوب و جهت امکان هر دو ملحوظ است و لهذا نظر بمنسوب الیه جائی میگوییم که علم قدیم

س الباقی علی ذلک و از میان ممکنات حقیقت انسان باین صفات و جائی میگوییم که علم حادث و ق
ز حیث المجموع و در صورت او نیز از خط عارض و مژگان و مثل آنچه در حیّ سبعه آراسته است من 

در مطابقات این باب ) مئوالن(مطابقه توان آورد دالیلی بر سبع المثانی هست، چنانچه بعضی از موالن 
اند و کتب را در اسرار آن بنظم و نثر پرداخته و بزرگی از مشاهدان این مشهد این بیت ِیدطوىل نموده

  :حضرت امري قاسم فرماید. گویدِمی
  ســـــبع مثـــــانیز نـــــور روی توپیداســـــت ســـــّر

 

ـــی ـــو هویداســـت آن لطیفـــه کـــه دان  ز جبهـــۀ ت
 

  :بیت. خوشاب سخن ناظم در باب خط چندان قیمت و بلندی یافت که بعرش رسید ّردُ
ـــــان ـــــرش رحم ـــــب ع ـــــر آب قل ـــــني ب ـــــه ب  ب

 

ــــــــان ــــــــای جان ــــــــارض زیب ــــــــط و ع  ز خ
 

بسوی عرش اللّه که قلب مؤمنانست و عرش الرحمن هر دو باشد، باین میخواست که درین بیت اشارت 
تواند بود که خط را مثال فلک االفالک دارند ِعبارت فرموده و غالبا مقصود آنست که باز نماید که می

که نهایت اجسام است یا مثال ناطقۀ انسان که اشرف ارواح است و عارض را مثال عنصر آب یا مثال 
هر یکی از عرش و قلب بعنصر آب و آب نطفه واقع است اما بیان تعلق عرش که فلک  آب نطفه و تعلق

کند و صور افعال از عرش که بواسطۀ ِاالفالکست بعنصر آب از جهت انکه آب بسرعت قبول اشکال می
، "لمَآءِ ُشهُ عَلی اوَکَانَ عَرْ: "قال تعاىل. پیونددِپس باو می. یابد مناسبت با او داردِسرعت تجلی تنزل می

و بیان تعلق قلب که نفس ناطقۀ انسانست بآب نطفه از جهت انکه تاثريات نفس ناطقه در بدن بواسطۀ 
. باید و آب نطفه است که مناسب این حمل افتاده استِنفس حیوانیست و ناچار آن بخار را حاملی می

ه باشد و این تعلق پس بحقیقت قلب که نفس ناطقه است بتوسط روح حیوانی و تعلق بآب نطفه گرفت
ثُمَّ "ر، ام تمام کرده بود و بسّقه و مضغه و عظبعد ازان متصور است که نطفۀ تقلبات خود بصورت عل

آخَرَشَانُه خَلْاَنْ اکثر خط و خال با هم ذکر " سَُن الخَالِقنيَفَتَبَاَرکَ اللّهُ اَحْ"، نفس ناطقه تعلق بدو یابد، "قاً 
  :کنند از پی بیان خط فرمودِمی

  :اشاره بخال
  بـــــرآن رخ نقطـــــۀ خـــــالش بســـــیط اســـــت

 

ــــــت ــــــیط اس ــــــز دور مح ــــــه اصــــــل مرک  ک
 

بر ظهور مطلق ظهور مقیدی مرتب داشته و تعبري ازان بنقطۀ خاک کرده تواند بود که مراد ازین خالش 
عنصر خاک باشد و مرکز بودن او دور محیط را که فلک االفالکست و بساطت طبیعی هر دو ظاهر 
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هر دو عالم عنصری و فلکی که ازو ناشی بود، نیز راستست نزد آنکه برانست که خاک است و خط دور 
راست اصالت ظهور و تا نهایت افالک همه زادۀ اوست و خط نقش قلب آدم که دل صنوبری باشد هم 

اند همچنني از طبیعت ِازو صورت بسته است با خط نفس وقلب آدم، چنانچه در بعضی نسخ نوشته
در ترکیب آدم ازین عنصر است و اگر ببساطت خال مراد آنست که جزو له خال گفته اوست که غالب 

ه بود و مقصود از دور محیط دور عالم باشد و از خط هر دو عالم ظاهر ملک و باشد و مراد نفس کلیّ
ه است و خط نفس و قلب آدم که از اول ع بظهور نفس کلیّباطن ملکوت خواسته باشد که بقاء آن متفرّ

ناطقۀ انسانی بود و از ثانی مراد قلب صنوبری مطابق ظاهر ملک و باطن ملکوت همچنني د نفس مرا
المعنی فی "متفرع بر آن نقطه بسیط بود و اگر نه این معانی مقصد ناظم بوده که گفته شد مثل است که 

  ".بطن الشاعر
  :بیت

  اهســـــــــــتبتحـــــــــــال دل پرخـــــــــــونازان 

 

ــــــت ــــــال سیاهس ــــــۀ خ ــــــس نقط ــــــه عک  ک
 

رکز عالم باشد قلب او بود و مطابق این صورت آنچه مرکز دایرۀ وجود آدمی خاکی بود هر چون خاک م
آینه قلب آدمی بود و توان گفت که بواسطۀ مطابقۀ قلب آدمی عکس قلب عالم است که آن خاک تريۀ 

پس چنانچه عالم تريه دلست ما نیز تريه دل باشیم و . سیاهست عکس هر آئینه مطابق صورت باشد
ی همه از سیاهئی دلست و هرچند میخواهد که ازین سیاهی بدر آید برون شد ندارد، چه عکس از تباه

تواند گذشت و اگر نه عکس نبود و صورت آن خال خاک سیاهست و اگر خال ِمنزل صورت خود نمی
ه گريی و قلب که نفس ناطقه است عکس او داری همچنني دل برون شد از منزل بساطت را نفس کلیّ

ه ندارد زیرا که در بسیط الهی چون اجزا منتفی است احکام کثرت مغلوب است و نسبت لیّنفس ک
ه بوحدت عقل کل مريسند و از وحدت عقل کل بوحدت واجب و پس آنجا از نفس کلیّ. وحدت غالب

پس حال دل که از عدم . بخشد، چنانچه در سیاهی تمیزی نیستِوحدت دروحدت هیچ تمییزی نمی
  :ونه به شود که او عکس خال سیاه بسیط است و درو راه بتمیز نیستتمیز تباهست چگ

ـــت ـــدن نیس ـــون ش ـــز خ ـــال دل ج  ز خـــالش ح
  بوحــــــــدت در نباشــــــــد هــــــــیچ کثــــــــرت

 

ــــــزل ره بــــــريون شــــــدن نیســــــت  کــــــزان من
ــــــدر اصــــــل وحــــــدت ــــــود ان  دو نقطــــــه نب

 

ۀ، ایست و عقل کل نقطۀ و وحدت واجب نقطِه نقطهتعمق رود دغدغه نشود که نفس کلیّو اگر نیک 
پس چرا گفت که در منزل بساطت دو نقطه نیست زیرا که مراد از نقطه آنست که وجود اصیل داشته باشد 

اصل وحدتست و عکوس از و .  و اینجا نفس عکسیست نه اصلی و عقل همچنني عکسیست نه اصلی
ما  ناظم چون در منزل بساطت اشارت باضمحالل کثرت کرد و گفته بود که دل ؛ ناشی و درو مضمحل

عکس خال بسیط است، الجرم میدید مطابقۀ عکس با اصل خود که در اصل حکم کثرت اندراس 
یافت فریاد برآورد و از سر ِداشت در عکس همني متوقع بود و از حال دل و تقلبات او نه این درمی

  :حريت گفت
  نـــــــدانم خـــــــال او عکـــــــس دل ماســـــــت

 

 و یــــــا دل عکــــــس خــــــال روی زیباســــــت
 

  پیدا ز عکس خال او دل گشت
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  :که فنون جنون ازو در تقلب این احوال مشاهده مريود
  و یا عکس دل آنجا شد هویدا

پس شاید که او بطریق عکس از خون دل ما صورت . چه آن خال بسیط مشکني است و مشک از خون
  :بسته باشد

  دل اندر روی او یا اوست خود دل
الیسعنی ارضی و "دل اندروی او باید که باشد یا خود بمقتضی  "هُ اللّهِا فَثَمَّ َوجَْنَما تُوَلُّوْفَأَیْ"نظر به 

  :شایدِاو را در دل بودن می" سمائی و یسعنی قلب عبدی المؤمن
  بمن پوشیده گشت این راز مشکل
  :اندِزیرا که دالیل و قرائن متعارض

ـــن دل ـــت ای ـــر هس ـــا(اگ ـــال)م ـــس آن خ   عک

 

ـــــی ـــــرا م ـــــالچ ـــــف ح ـــــر مختل ـــــد آخ  باش
 

کند و نگویند که دل را اختالف احوال نیست تا مگر مقرر ِاختالف احوال نمیو بساطت خال اقتضای 
  :بیت. گویدِتوانند کرد که دل عکس خال بسیط است چه ناظم قدس سره در اختالف احوال دل می

  گهی چون چشم مخمورش خرابست
  :درین مصرع تلویحست بغلبۀ احوال دل و مزید افاضۀ فیض بر انسان

  اضطرابستگهی چون زلف او در 
و درین مصرع اشارتست بفرط تقلب دل و تجدد احوال سلسلۀ ممکنات و این دو معنی که گفته شد 

  کسی داند که دانسته که مراد از چشم و زلف چیست؟
  :بیت

ــــت ــــت اس ــــاهی کنش ــــود گ ــــجد ب ــــی مس  گه
 

ـــــود گـــــاهی بهشـــــت اســـــت  گهـــــی دوزخ ب
 

مستولیست کنشت است، چون بر دل چون فکر طاعت غالب است مسجد است و چون خیال معصیت 
  :آتش هوا درو افروخته است دوزخ و چون نور خدا درو متجلیست بهشت

  گهی روشن چو آن روی چو ماهست
  :علوی برو عکس افکندزمانیست که آن عالم 

  گهی تاریک چون خال سیاهست
 گاهیست این که صفات بشری که از ظلمات عالم سفلیست برو مستوىل گردد یا حال اول اشارت

بتجلیست و ثانی اشارت باستتار یا اول کشف و ثانی حجاب یا اول وصال و مشاهده و ثانی هجران و 
  :بیت. مکابده

ــــــتم افــــــالک ــــــود از هف ــــــر ش ــــــی برت   گه

 

 گهــــــــی افتــــــــد بزیــــــــر تــــــــودۀ خــــــــاک
 

درین بیت اشارتست بعروج و نزول یا وجد و فقد یا جمع و تفرقه یا سري و وقفه و کل ماهو من قبیل 
  :المذکور
 س از زهــــــد و ورع گــــــردد دگــــــر بــــــارپــــــ

 

ـــــار ـــــب ک  شـــــراب و شـــــمع و شـــــاهد را طل
 

آید ِها بیش میه احتمال دارد که درین بیت اشارت بعقدۀ سالک باشد، چه سالک را گاه هست که عقد
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از عشق مجاز و تلون حال ووقوع در مناهی بدور باش قهر الهی، نعوذ باللّه من ذلک و بیم آن هست که 
ات خذالن باشد که سالک را به آب سیاه دریای تباهی فرو برد و هرگز با سر نیاید، مبادا آنها مقدم

  .چنانکه شیخ سعدی فرماید
  :بیت

  دریـــــن ورطـــــه کشـــــتی فـــــرو شـــــد هـــــزار

 

 کــــــــه پیــــــــدا نشــــــــد تختــــــــۀ برکنــــــــار
 

توان داشت که ازان عقده چون شیخ صنعان بگذرد و بر تقدیر گذشنت تا مراد حق تعاىل ِو امید آن نیز می
حق و یت او در صفات ملکی یا معرفت طرق ایقاع آن واقعه چه باشد رفع حجاب نوری و کسرانان از

باطل بعلم اختیاری در مواقع آثار اسما و جالىل و جماىل و لعمری که از هزار یکی و از صد هزار اندکی 
یا مقلب "عا پس وظیفۀ وقت آن بود که درین منزل د. عقبۀ ایشان باین مقاصد منتهی گردد یا نگردد

ورد زبان جان گرداند و بران باشد که هیچ مقدار از راه خدا بواسطۀ " القلوب ثبت قلبی علی طاعتک
قدم هوا بر کناره نیفتد و راه خدای شرع پاک حضرت مصطفی است صلی اللّه علیه و سلم، چه آنست 

قال خط لنا رسول الّله "منهاج عدل و صراط مستقیم، چنانچه ابن مسعود رضی اللّه عنه روایت کند، 
ا ثم قال هذا سبیل اللّه ثم خط خطوطاً من یمینه و عن شماله و قال هذه سبل صلّی اللّه علیه و سلم خطّ 

رواه جماعة و . اآلیة". هُتَقِیماً فَاتَّبُِعوْوَاَنَّ هذا ِصرَاطی مُسْ"علی کل سبیل منها شیطان یدعوا الیه و قراء 
  :اند اینستِچه در کتب حدیث کشیدهو مثال آن خط چنان. الثقات

  
  

و بعد از انک معلوم است که اجتماع شراب و شمع و شاهد مجازی که خمر و اسباب مناهی بود، 
هرکس را که واقع است از دعوت شیطان است و اگر ذکر آن اسامی از صاحب حاىل شنوند که منظوم یا 

نیز تواجد بر آن فرماید، قرینه حاصل بود بر انکه آنها منثور یا بر زبان او گذرد یا از غريی اصغا نمایند و 
با صور منهیه ندارد چنانچه ناظم ابراز بعضی از آن ) دخل(نزد او اشارتیست بسوی معانی که داخل 

  :مشارالیها میکند درین سوال و جواب
  :سئوال

 شـــراب و شـــمع و شـــاهد را چـــه معنـــی اســـت
 

ــــت ــــوی اس ــــه دع ــــر چ ــــدن آخ ــــاتی ش  خراب
 

  :جواب
  ب و شـــــمع و شـــــاهد عـــــني معنیســـــتشـــــرا

 

ـــــر صـــــور ـــــه در ه ـــــتتک ـــــق را تجلیس  ی ح
 

یعنی نزد ارباب اشارت این مسموعات داللت خاص بر امر معنوی مستور دارند نه داللت عام بر امر 
ه هست از ابواب چآرند نه آنِصوری مشهور و ایشان ازین الفاظ صور تجلیات الهی در مشاهده می

  :گویدِم ببعضی از آن صورتها اشارت میکند و میمناهی و مالهی، چنانچه ناظ
ـــــــور عرفـــــــان ـــــــمع ذوق و ن ـــــــراب و ش   ش

 

 بــــه بــــني شــــاهد کــــه از کــــس نیســــت پنهــــان
 

استعارۀ شراب از برای ذوق از جهت لذت معنویست و شمع از برای نور عرفان بمالحظۀ مشاهدۀ اشیاء 
تعاىل مطلق است که تجلی باسم  معنویه بسبب او استعاره رفته است و شاهد گفته و مراد او ذات حق
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الظاهر فرموده و این یک وجه بود از اشارات ناظم در شراب و شمع و شاهد که گذشت و اشارت دیگر 
دارد و در هر مرتبه که مشارالیه مذکور شود مقصود صورتی از صور تجلیات حق بود، خواه مراتب کونی 

  :بیت.کندِو خواه مراتب الهی اشارتی دیگر می
  ینجــــــا زجاجــــــه شــــــمع مصــــــباحشــــــراب ا

 

ـــــــــور ارواح ـــــــــروغ ن ـــــــــاهد ف ـــــــــود ش  ب
 

  :فرموده باشد" ضاَرْرُ السَّموتِ وَالْاَللّهُ نُوْ"و این معانی را اخذ از آیة،
  ز شـــــــاهد بـــــــر دل موســـــــی شـــــــرر شـــــــد

 

 شــــــرابش آتــــــش و شــــــمعش شــــــجر شــــــد
 

ر صورت شعالت جذبه در دل موسی نیاویخت اال از ظهور نور مطلق در صورت مقید چه مقصود او د
، بنیاد نهاد و چون لذت روحانیش "سی ِانِّی اَنَا رَبُّکَِریَ یَآ مُوْفَلَمَّا اَتَها نُوْ"ست ناراً جلوۀ ی آنَ آتش انّ

آتش بمنتها رسید باعتبار آن لذت آن آتش چنانچه شاهد او بود، شراب او گشت و چون همان آتش ازان 
افروخت آن شجرش شمع آمد ِزبانۀ نور می" ی اَنَا اللّهُ رَبُّ الَعاَلمنيسی اِنِّیا مُوْ مِنَ الشََّجرَةِ اَنْ"از شجر 

روی نموده و در حکایت حال ) علیه الصلوة و السالم(این اشاراتی بود که ناظم را در معاملۀ کلیم علیو 
  :حضرت مصطفی صلی اللّه علیه و سلم چنني فرموده

ــــری ــــور اس ــــام و ن ــــمع ج ــــراب و ش ــــتش   س

 

 ســــــتیــــــات کــــــربیوىل شــــــاهد همــــــان آ
 

ال یسعنی " ىل مع اللّه وقت"آن حضرت را لذت تام در شب معراج چگونه نبوده باشد که شراب حال 
نورًا "آن شب ریختند و شمع " ریحَانَ الذِی اَسْسُبْ"سری ملک مقربٌ و النبیٌ مرسلٌ او را در جام آخر اِ

 رَای ِمنْ  لَقَدْ"وختند و در نشانهای که در تفحص بعض صحابه اشارت بآن فرمود، آن زمان برافر "اری
آنچه دیدنی بود " بَصَرُ و مَا َطغیکه مشاهد آن غیبی بودند آنجا بدیدۀ مَا َزاغَ الْ" ریُکبْآیَاتِ رَبِِّه الْ

بدید و چون هر صاحب حاىل بقدر مرتبۀ خود از تجلیات الهی " رایت ربی فی احسن صورة"بوصف 
لیات را زوال نیست اخوان صفا که درین زمان باشند از طور والیت که شاهد و شمع و شرابی یافته و تج

  :بیت. ختم نشده اگر نصیبی بجویند بیابند
ـــــه حاضـــــر  شـــــراب و شـــــمع و شـــــاهد جمل
ــــــــانی ــــــــش زم ــــــــودی درک ــــــــراب بیخ   ش

 

ـــــــازی آخـــــــر ـــــــل ز شـــــــاهد ب  مشـــــــو غاف
ــــــــانی ــــــــابی ام ــــــــت خودی ــــــــر از دس  مگ

 

و زوال احکام عقل معاش و عدم فرق بني  ة مطربۀ دل استبیخودی را شراب ازان گفته که درو شدّ
و از وصف بیخودی معلوم شود که اگر سالک را سکر و " فالیعلم االرض من السماء"مظاهر االشیاء 

  :بیت. ذهاب و غیبت دست ندهد، مست نباشد بلکه شراب نخورده باشد
  شــــرابی خــــور کــــه جــــامش روی دریاســــت

 

ــــــاده خوارســــــت ــــــت ب ــــــم مس ــــــه چش  پیال
 

 ت در روی بجام نظر باستدارت و در چشم به پیاله بمالحظۀ صورت حدقه دیگر جامعاینجا تشبیهیس
میان روی یار و چشم مست باده خوار و میان جام و پیاله توسط و تسبب است که چنانچه بواسطۀ جام و 

 یابد وِپیاله شراب میخورند، بسبب نظر در دایرۀ کون و مشاهده ظهور نور مکون دروناظر لذت معنوی می
شود و این معنی که ناظم درین بیت قصد کرده از دو ِگردد و از خود مريود و غایب از خود میِمست می

  :بیت اول قصیدۀ فارضیه مستفاد است که فرموده
ــــــــی ــــت ســــــــقتنی حمیاالحــــــــب راحــــــــة مقلت ــــن عــــن الحســــن جلی ــــا م  و کاســــی محی



۱٤۲ 

ـــــن ـــــدحی وم ـــــن ق  وبالحـــــدق اســـــتغنیت ع
ــــــام ــــــه و ج ــــــی کاس ــــــب ب ــــــرابی را طل   ش

 

 مـــــــن شـــــــموىل نشـــــــو تـــــــیشـــــــمایلها ال
ـــــــام ـــــــه آش ـــــــوار کاس ـــــــاده خ ـــــــرابی ب  ش

 

درین بیت نفی شراب صورت بواسطۀ نفی ساغر و جام الزم آمد و اثبات شراب معنی و صفت او که 
بود آخر شود و آن زمان ِچون آن خورده شود لذتی که از شراب کنده و ساقی بنده نفس اماره را می

کُلُّ "بعد از فناء کونیات و محو آن از روی زمني دل بنسبت شراب نباشد اال تجلی الهیات از وجه مطلق 
 وَسَقُهمْ "خوش کسانی که شاربان خمر بی خمارند ". رامِاِکْجَالِل وَالْکَ ذُوالْ هُ رَبِّ قی وَجْهَا َفانٍ وَیَبْعَلَیْ مَنْ
رافع حدث و خبث  ایست طهور درصفت شراب معنی که چنانکه آب طهورِچه لطیفه" شََراباً َطهُوراً رَبُّهُمْ

چنانچه ناظم . گرداند از حدث خودی و خبث خودبینیِاست، این شراب نیز آشامندۀ خود را پاک می
  :گوید

ـــــــاقی  شـــــــرابی خـــــــور ز جـــــــام وجـــــــه ب
ـــــی ـــــور آن م ـــــوث هســـــتیِطه ـــــز ل   بـــــود ک

 

ـــــــــم او راســـــــــت ســـــــــاقی  ســـــــــقهم ربه
 تـــــــرا پـــــــاکی دهـــــــد در وقـــــــت هســـــــتی

 

آن گرم گردد در دل او حرکات و اضطراب پیدا آید  چون کسی را این باده داده شود و مزاج دلش بتاب
باشد اهل " تیّبلیس فی جُ"و "سبحانی"و " اناالحق"ات و اثر آن بر زبان گذر کند کلمات او همه شطحیّ

این مالمت نسبت با او از اسباب کمال او شود و . ظاهر برو انکار کنند، ملحد و کافر و بدمردش خوانند
اسباب نقصان ایشان و بر فرض که کسی وقوع این حال را ظلمت این بنسبت با مالمت گران از 

التائب من "شطحیات حجابیست و گناهی چون باستغفار حجاب و گناه او مرتفع گردد، قرب او بمقتضی 
نزد حق تعاىل همان بود که بیش از بعد بود و فایدۀ او را حاصل گشته که حجاب " الذنب کمن الذنب له
و بآن رسیده و ازان گذشته و عجز و فنا او را بمدد آن حاصل شد اما حجاب نور ظلمت شناخته باشد 

وقوف بر ظاهر که منافات با شطحیات دارد چون صاحب خرد را بکرب و انانیت آورد بسبب آن از قرب 
الجرم صاحب ظلمت اول و عجز و نیستی آخر آدم مشرب . حق دور گردد و در خودی و خودنمائی باشد

نور اول و غرور و هستی آخر شیطان طور باشد آن یکی از ظلمت یافته مقصود و این یکی  بود و صاحب
د تا ناظم تحریص بکشیدن شراب بیخودی میکند و چشیدن چاشنی شطح که از تسخني واز نور کشته مرد

  :گویدِیابد میِمزاج دل حصول می
ـــــان خـــــود را ز ســـــردی ـــــور مـــــی واره  بخ
ــــــــق دور ــــــــاه ح ــــــــاد از درگ ــــــــی کافت  کس

ــــــدد شــــــدکــــــه آ  دم را ز ظلمــــــت صــــــد م
ــــــــــت ــــــــــرا ز دو دس ــــــــــۀ دل ــــــــــر آئین   اگ

 

 کـــه بـــد مســـتی بـــه اســـت از نیـــک مـــردی
 حجـــــــاب ظلمـــــــت او را بهـــــــرت از نـــــــور
 ز نـــــــور ابلـــــــیس ملعـــــــون ابـــــــد شـــــــد
 چـــو خـــود را بینـــد انـــدر وی چـــه ســـود اســـت

 

ؤمن د نعوذ باللّه هرگز منکنِاین بود اشارت ناظم درین ابیات که گفته شد نه انکه کج طبعان فهم می
ست نخواند، پس از حجاب ظلمت که گفته البته اضافۀ تجلی ثیبشرب خم که ام الخباعارف کس را 

عظمت بطریق شطح بسوی انانیت سالک خواسته و از توبه رجوع از انانیت، چنانچه از حال سلطان 
ت معترب بضمري کرد بلی توبه از انانیِاستغفار می" سبحانی"کنند که بعد از گفنت ِالعارفني طیفور نقل می

باز می " سبحانک تبت الیک"و " آخر باستغفراللّه" وَاَرِنی" "سبحانی"بینی که تکلم الزم است نه م



۱٤۳ 

" وَسَقهُمُ رَبُّهُم"اح ازانست هرگاه که از تجلی وجه باقی ساقی شراب طهوری که سرمستی عاشقان شّط
کند و صد هزار روح ِنطفه ظهوری می االب قوة ازلیه و روح القدس صوته و انا افتد سّرِعکسی برو می

 گردد که در زیر قباب آن ارواح نشاۀ کملّ ِقدسی بمعنی حباب دران شراب بر شارب آن مکاشف می
  :بیت. اند"اولیائی تحت قبابی"اولیا متواری پردۀ عزت 

ــــــاد  ز رویــــــش پرتــــــوی چــــــون درمــــــی افت
  جهــــــــان جــــــــان درو شــــــــکل حبابســــــــت

 

ــــــاد ــــــر وی افت ــــــانی ب ــــــکل جه ــــــی ش  بس
ــــــــــــابش ا ــــــــــــتجن ــــــــــــائی را قبابس  ولی

 

اند اول چاشنی آن بکام عقل کل رسیده ِمستان این شراب در سلسلۀ موجودات بنوبت نوشانوش درگرفته
است که از هستی مطلق، اوالً بود بسیط او صورت نمود بسته و دیگر نفس کل که هم بوصف بساطت 

معنی که گوئیا اول عني همۀ بوساطت او نمایش یافته و اضافۀ هر یکی بلفظ کل یا بیانی باشد بآن 
عقول است و ثانی همه عني همه نفوس و ازین جهت گفتیم که گوئیا چنانست که وصف کلیت که مستلزم 
اجزاست در بسایط موجه نیست و باضافه در اول افادۀ آن تخصیص کند که تسخري موجودات بسبب 

کنات بواسطۀ اوست چنانچه تدبري بدن اوست، چنانچه تسخري ناقه بعقال و در ثانی افادۀ انکه تدبري مم
  :بیت. بنده بخون او، چنانکه گوید

ـــــدهوش ـــــريان و م ـــــل ح ـــــل ک ـــــده زو عق  ش
  همــــه عــــالم چــــو یــــک خمخانــــۀ اوســــت

 

ــــــاده نفــــــس کــــــل را حلقــــــه درگــــــوش  فت
 دل هـــــــــــــر ذرۀ پیمانـــــــــــــۀ اوســــــــــــــت

 

  :بیت. خمخانه باعتبار اجمال فیض فرموده و پیمانه باعتبار تفصیل
  جـــان مســـتخـــرد مســـت و مالئـــک مســـت و

 

 هــــوا مســــت و زمــــني مســــت آســــمان مســــت
 

نور هستی که تجلیات ذات و صفات و اسما و افعال و آثار باشد و در طاسات اجزاء شراب طهور ظهور 
عالم و کاسات کلها افراد بنی آدم ریخته است اما طایفۀ را صاف رسیده  فرقۀ را درد و جمعی را آمیخته 

اند، اما هر یک را سرآوازی بکله افتاده است و بنوعی جدا ِم کاسهخرد و فرشته و جان در صفا صاف ه
پویند که هر کس را که ازین باده بچشانند از حال ما چه ِاند، خردها راه مباهات میِبا ساقی در مخاطبه

فِک ها وَ یَسْسِدُ فِیْیُفْ مَنْ هَاعَلُ فِیْاَتَجْ"مرتبه باز میجویند که  فرشتگان سّر" بابَِالْوَمَا یَذَّکَرُ اِلَّا اُولُوالْ"داند 
قُِل "گویند که مائیم مخصوصان ِجانها ازشان خود باز می" سُ لَکَِدکَ وَ نُقَدِّ�ِحُ بَِحمْنُ نُسَبِّالدِّماءَ وَنَحْ
آرند هوا از ِهوا و زمني و آسمان روی در روی هم آورده هر یک رازی باز سر می". ِر رَبِّیَامْ الرُّوُح مِنْ

نهد ِزمني قدم در بساط بیان کرامت خود می" التسبوالریح فانه من نفس الرحمان"م میزند که عزت خود د
زند که ِآسمان دست در مدحت باال می" َماهُِدونَم الْنَاَها فَِنعَْض فَرَشْاَرْوَالْ"که در شان من آمده است که 

ایادی این ". نَسِعُوْدٍ َواِنَّا لَمُوْاهَا بِاَیْنَوَالسَّماءُپَ بَنَیْ"مرا همني بس که حکایت حال من شده است کریمۀ 
کند و دل انسانرا در هوس این نشوه بباد داده تا ناظم ِباده آسمانرا بچرخ آورده و در طلب مزید می

  :بیت. گویدِمی
 فلــــــــک سرگشــــــــته از وی در تکاپوســــــــت
ـــــاک ـــــوزۀ پ ـــــک خـــــورده صـــــاف از ک   مالئ

 

ــــــت ــــــی بوس ــــــد یک ــــــه امی ــــــوا در دل ب  ه
ـــــــه دُ ـــــــرین خـــــــاکز جرعـــــــه ریخت  ردی ب

 

درین بیت اشارتست بتجرد جواهر مالیکه از مواد و بمزید کثافت مادۀ خاک از میان مواد عالم کون و 
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  :فساد
  عناصــــر گشــــته زان یــــک جرعــــه ســــرخوش

 

 فتــــــــاده گــــــــه در آب و گــــــــه در آتــــــــش
 

اند، ِف گردانیدهاند، سایر عناصر را بکیفیات مادی مست و متکیِّو هم از جنس جرعۀ که بخاک ریخته
شوند و از فرط حرارت گوئی در آتش ِدر غرقاب مستی بعرق آب بیطاقتی افتاده و از تاب می آب می

  :اندِنشسته
  ز بــــــــوی جرعــــــــۀ کافتــــــــاد در خــــــــاک

 

ــــــالک ــــــر اف ــــــا شــــــد ب  برآمــــــد آدمــــــی ت
 

اشارت میکند که اگرچه آدمی از خاکست جرعۀ بخاک رسیده که در آدمی نشوۀ او سبب عروج بر 
ردی اگرچه بنسبت ردی شراب فیض است آن دُاین که گفته شد که نصیب خاک از دُ افالکست با وجود

با جرعۀ عقول و نفوس و ارواح مجرده تريه است اما در ذات خود چنان صافیست که از تألال او صفا 
آید ِکندبحیثیتی که در کسوت اجزاء نبات روح نباتی میِت پیدا میگردد و مواد آن رقِّدر عناصر پیدا می

  :در صورت ابخرۀ لطیفه قوای حیوانی میشود ناظم میگوید و
  ز عکــــــس او تــــــن پژمــــــرده جــــــان گشــــــت

 

ـــــــت ـــــــرده روان گش ـــــــان افس ـــــــابش ج  ز ت
 

مشارب اهل عالم همه از شراب این شراب تحقق دارد و اختالف مطالب نیز همه بواسطۀ او واقع است، 
  :بیت. گویدِچنانچه ناظم نظم می

ــــــــم ــــــــته دای ــــــــق ازو سرگش ــــــــانی خل   جه

 

ــــــم ــــــته دای ــــــود برگش ــــــان خ ــــــان و م  ز خ
 

  ردش عاقل آمدیکی از بوی دُ
  :چون عاقل بعقل معاش که حکیم طبیعی است

  یکی از رنگ صافش ناقل آمد
  :معاد که حکیم الهیست چون لبیب بلّب

  یکــــــی از نــــــیم جرعــــــه گشــــــته صــــــادق

 

 یکـــــی از یـــــک صـــــراحی گشـــــته عاشـــــق
 

چه وقوع حرارت دل بسوی مطلوب  ، میخوانندایست مستفیض را صادق ِدر آنجا که فیض بمثل جرعه
حی مقدر است مستفیض را ارراط و آنجا که فیض مثال بقدر یک حُمتحقق است و طلب هست اما نه باف

عشق است، پس درین رسیده است و افراط این معنی  داند زیرا که حرارت و طلب بغایتِعاشق می
  :آیدِن عبارت میفرماید که میرسد که تعبري ازان ناظم قدس سره بایِعشق بجائی می

ــــــار ــــــک ب ــــــرده بی  یکــــــی دیگــــــر فــــــرو ب
 کشـــــــیده جملـــــــه و مانـــــــده دهـــــــن بـــــــاز
  درآشـــــــــامیده هســـــــــتی را بیـــــــــک بـــــــــار

 

 مـــــی و میخانــــــه و ســــــاقی و مــــــی خــــــوار
 ســـــــــرافراز دل رنـــــــــدِ زهـــــــــی دریـــــــــایِ

 فراغـــــــــت یافتـــــــــه از اقـــــــــرار و انکـــــــــار
 

ذت معرفت اصل دل که جای لذت از می معرفت جمع اسما او را حاصل شد و عشقش آخر نشد دیگر ل
ادراک معانی اسماء الهی و کیانی و انسانیست روزی جانش گشت و عشقش بپایان نیامد، پس لذت 

اوست نصیبش افتاد و همچنان " َربُّهُم وَسَقهُمْ"معرفت جناب الهیت و حضرت واحدیت که ساقی 
کند و درین ِطلب لذت می عشقش باقی ماند، چه جای انکه لذت از مشاهده هستی مطلق دارد و هنوز

آرد و او ملتفت حال ِدارد و گاهی باقرار میِگردد گاهی عامه را بانکار میِطلب احواىل که او را واقع می
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کس نیست و بلذت خود مشغول است و لذتش در مشاهده انوار تجلیست که آثار آن چگونه در مظاهر 
نست که بنهایت لذت خود رسد در مقام فنا شود، پس ترک مالحظۀ مظاهر نتوان کرد بلکه برآِظاهر می

  :ت بدامن مظهر اکمل که او مرد خداست و ناظم اشارت باین معنی دارد که گفتمتشبّ
ـــــات ـــــک و طام ـــــد خش ـــــارغ ز زه ـــــده ف   ش

 

 گرفتـــــــــــه دامـــــــــــن پـــــــــــري خرابـــــــــــات
 

دارد و نهایت این ارشاد ِمراد از پري خرابات اینجا کاملیست که مرید را برتک رسوم و عادات می
  :چنانچه گفت. سپارد و لهذا در کالم آینده باین معنی اشعار هستِدیست بانکه راه فقر و فنا میمؤ
  ):اشارت بخراباتیان(

  خرابـــــــاتی شـــــــدن از خـــــــود رهائیســـــــت

 

 خــــــودی کفرســــــت اگرخــــــود پارسائیســــــت
 

شوند و اسباب ِخرابات علم آن دور مجتمعه است که دران رنود و اوباش بمالهی و مناهی مشغول می
ها آنجا آماده است و اتصاف آن بخرابی یا از جهت صورت آن محل باشد که دور از عمارت شهر آن

اند یا بسبب خرابی حال اهل انکه از ِپس بواسطۀ بعد از عمرانش خراب گفته. معهودست که واقع شود
ابات را یا اند و صوفیان لفظ خرِاند و خانۀ اعمال صالحه خراب و سیاه کردهِنیکنامی به بدنامی افتاده

یا از جهت مقام فناء سالک، " انا عند المنکسرة قلوبهم"از برای دل شکسته استعاره کنند باعتبار حدیث 
پس نزد درویشان . اما در اول خرابی شکسته ظاهر است و در تأنی مراد خرابی در رسوم و عادات است

ته باشد که اگر از خودی نگذشته فانی خراباتی ایشان باشد و این خراباتی از خود گذشمرد دل شکستۀ 
است این خودی در راه توحید حجاب اوست و آنست که کفر معنویست، چه کفر صوری پوشیدن دین 
حق است بدین باطل و این کفر پوشیدن معنی و وحدت مطلقه است بهر صورتی که از عالم کثرت آنرا 

قصود اینجا آن بود که همه پس م. در نظر آرند گر خود همه صورت صالحست چه جای صورت فساد
  :بیت. پوشند از نظر مشاهده بیفکنند و ناظم قدس سره ازینجا گفتِصورتها که معنی وحدت مطلقه می

ـــــــــــات ـــــــــــدت از خراب ـــــــــــانی داده ان   نش

 

ــــــــد اســــــــقاط االضــــــــافات  کــــــــه التوحی
 

  خرابات از جهان بی مثالیست
  :از جهت آنکه در فناهیچ نیست بس چگونه در آنجا مثال چیزی بود

  قام عاشقان ال ابالیستم
  :ایشان که بعشق وحدت مطلق از ترک رسوم و عادات بلکه ترک خود و ماسوی اللّه باک ندارند

  خرابات آشیان مرغ جانست
  :مقام فناست و رفع تعلقات که با تجرد روح مناسبت دارد. چه روح مجرد است

  خرابات آستان المکانست
پس سالک انجا از فنای صور زمان و مکان و  ، محو میشود منطوی و چه این مقام است که در صورتها 

  :ن مريسد، چنانچه از آستان به بنیان رسنداخوان بمعانی الزمان و المکان و التعّی
ــــــــت ــــــــدر خرابس ــــــــراب ان ــــــــاتی خ   خراب

 

 کـــــــه در صـــــــحرای او عـــــــالم سرابســـــــت
 

خرابی صفات دیگر در او خرابی افعال سالک واقع میشود دیگر بلی مقام فنا چنینست زیرا که اول 
بکلی رفع تعني ذات او در این مقامست که سالک معلوم میکند که ماسوی اللّه که از نظر او مرتفع شده 
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  :بیت. خود هیچ نبود بلکه نمایشی بود که مینمود، چنانچه سرآب که مینماید که آبست و نه آبست
  خراباتیســـــــــــــت بیحـــــــــــــد و نهایـــــــــــــت

 

 نـــــه آغـــــازش کســـــی دانـــــد نـــــه غایــــــت
 

هم چنانکه هست مطلق را بحدی مقید نمیتوان کرد، نیست مطلق را نیز به نهایتی باز نمیتوان  زیرا که
بست و کمال مقام فنا در آنست که سالک از اضافات فنا بريون آید و این معنی جز مشاهدۀ سر عدم 
مطلق نیست و در هر مرتبۀ این مشاهده فانیان مطلق صاحب مقام باشد که اگرچه باوصاف کمال 

اند، آن اوصاف هیچ در نظر ایشان نیامده، نه بوصف اثبات و نه بوصف نفی و در عدم مطلق ِمتصف
چنني است که نفی و اثبات هیچ کدام مجال ندارد و از این سبب که قیود در مقام فناء مطلق نیست 

که اکثر آن طاری هرچه غالبا قید خاطر میباشد ناظم ایمابه نفی آن خواهد کرد و در اثناء رفع قید احواىل 
میگردد اشارت بسوی آن خواهد نمود و ترکیب قیود و تقلب احوال چون بی می بیخودی و غیبوبت از 

ن بشریت دست ندهد شرب آن الزم بود از صافی او چون بیخودی از آثار تجلی جمال و از دردی تعّی
چه ما گفتیم در میتوان یافت آن چون بیخودی از آثار تجلی جالل و از بعث اشارت تا سوال که مريسد آن

  :بیت. دریاب که در خرابات معنی چه میگوید
ــــــــال در وی میشــــــــتابی ــــــــد س ــــــــر ص  اگ
ـــــــر ـــــــا و بیس ـــــــی پ ـــــــدراو ب ـــــــی ان  گروه
ـــــــــه ـــــــــر گرفت ـــــــــودی در س ـــــــــراب بیخ  ش
 شــــرابی خــــورده هــــر یــــک بــــی لــــب و کــــام
 حـــــــــدیث مـــــــــاجراء شـــــــــطح طامـــــــــات
 ببــــــــــــوی دردئــــــــــــی از دســــــــــــت داده
 عصــــــــا و کــــــــوزه و تســــــــبیح و مســــــــواک

 افتـــــــــان و خیـــــــــزان میـــــــــان آب و گـــــــــل
 دمـــــــــــی از سرخوشـــــــــــی در عـــــــــــالم راز
 گهــــــــــــی از روســــــــــــیاهی رو بــــــــــــدیوار
 گهـــــــی انـــــــدر ســـــــماع شـــــــوق جانـــــــان
ـــــــنیده ـــــــرب ش ـــــــه از مط ـــــــه ک ـــــــر نغم  به
ــــت ــــر صــــوت و گفتس ــــه آخ ــــان ن ــــماع ج  س
ـــــــو ـــــــق ده ت ـــــــیده دل ـــــــريون کش ـــــــر ب  ز س
ـــــــر ـــــــاف م ـــــــدان ص ـــــــته ب ـــــــرو شس  قّوف

ــــــی صــــــاف ــــــه خــــــورده از م  یکــــــی پیمان
ـــــــه ـــــــاک رفت ـــــــل پ  بجـــــــان خـــــــاک مزاب

 اررنــــــــــدان خمّــــــــــ گرفتــــــــــه دامــــــــــن
ـــد اســـت  ـــن چـــه قی ـــدی ای   چـــه شـــیخی و مری

 

ــــــود  ــــــر او نــــــه خ ــــــه کس  بازیــــــابی) را(ن
ــــــــافر ــــــــز ک ــــــــه نی ــــــــومن و ن ــــــــه ز م  هم
 بـــــــرتک جملـــــــه خـــــــري و شـــــــر گرفتـــــــه
ــــــــام ــــــــگ و از ن ــــــــه از نن ــــــــت یافت  فراغ
 خیـــــــــال خلـــــــــوت و نـــــــــور و کرامـــــــــات
ــــــــــــاده  ز ذوق نیســــــــــــتی مســــــــــــت اوفت

 ی جملــــــه را پــــــاکرددُه گــــــرو کــــــرده بــــــ
 یــــــزانبجــــــای اشــــــک خــــــون از دیــــــده ر

ــــــراز  شــــــده چــــــون شــــــاطران گــــــردن براف
ــــــــدیوار ــــــــی رو ب ــــــــرخ روئ ــــــــی از س  گه
 شــــده بــــی پــــا و ســــر چــــون چــــرخ گــــردان
 بــــــــدو وجــــــــدی ازان عــــــــالم رســـــــــیده
 کـــــــه در هـــــــر پـــــــردۀ ســـــــری نهفتســـــــت
ـــــو ـــــر ب ـــــگ و ه ـــــر رن ـــــته از ه ـــــرد گش  مج
ــــــــبز و ازرق ــــــــیاه و س ــــــــگ س ــــــــه رن  هم
 شـــــــده زان صـــــــوفی صـــــــافی زاوصـــــــاف
ـــــه ـــــک نگفت ـــــده از صـــــد ی  ز هرچـــــه آن دی

 مریــــــــدی گشــــــــته بیــــــــزارز شــــــــیخی و 
 چـــه جـــای زهـــد و تقـــوی ایـــن چـــه شیدســـت

 

که با اشیاء نفیسه و ت است ون آمد با اشیاء خسیسه چنان بحرمانکه گفت از اوصاف برينچچون صافی 
کند که تجلی چون مخصوص به مظهری ِاند میِتبع رندان معنوی که مستان شراب تجلیدر این حال ت
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در معامله است و با وجود این معنی تمکن و وقار رسمی ازو دون مظهری نیست با همه بیک منوال 
مسلوب بود تا با همه بنشیند و با همه بگوید و بشنود بطبع خوش روی گشاده بسر برد و گاه نیز مزاح 
مباح ازو در وجود آید و در تمکني و حشمت باطنی کوه گران و آسمان بلند بود و حال حضرت والیت 

لة الموحدین امريالمؤمنني علی ابن ابی طالب علیه سالم اللّه و کرم الّله و وجهه پناه امام المتقني و قب
نمودند که ِامر خالفت ظاهری دیگران درشان او اندیشۀ می) در؟(الجرم دل . االکرم، چنني بوده است

ه چون با همه ذرات بمثال آفتاب عالم تاب درمیانست مبادا که ازو کار خالفت مهیا نگردد و حال انک
چون هیچ چیز قید او نیست هیچ چیز در هیچ امر نیز مانع او نباشد و اوست که صاحب جمع مراتب 

  :است و خداوند القاب و مناقب موالنا روم گوید
  جمــــــع صــــــورت بــــــا چنــــــان معنــــــی ژرف

 

 نیســـــت ممکـــــن جـــــز ز ســـــلطانی شـــــگرف
 

  :بیت. ریا باشدهرچه کند برای خدا باشد نه بروی و 
ـــــــد در ـــــــو باش ـــــــر روی ت ـــــــهاگ ـــــــه و م   ک

 

 بــــــــــت و زنــــــــــار و ترســــــــــائی ترابــــــــــه
 

تواند بود که بت و زنار و ترسائی ظاهر خواسته باشد که چون ریا شرک خفیست و این اشیا از لوازم ِمی
پس این امور مذکوره به از ریا . شرک جلی آن دیرتر زایل شود بواسطۀ بطانت و این زودتر بسبب ظهور

ائی امور معنویه قصد کرده باشد، چنانچه در سوال آینده اشارت بآن شاید که از بت و زنار و ترسِبود و می
  :گویدِکند و میِمی

  :سئوال
ــــــوی ــــــن گ ــــــائی دری ــــــار و ترس ــــــت و زن   ب

 

ــــوی ــــت برگ ــــه چیس ــــر ن ــــت اگ ــــه کفرس  هم
 

  :جواب
ـــــر عشقســـــت و وحـــــدت ـــــت اینجـــــا مظه   ب

 

 بــــــــود زنــــــــار بســــــــنت عقــــــــد خــــــــدمت
 

برای وجود بحت ووحدت مطلق تعني کرده است شیخ عراقی رحمه اللّه علیه در لمعات لفظ عشق را از 
گوید مراد از بت درین اصطالح مظهر عشق است، پس توان گفت که باین مظهر عني عالم ِو ناظم می

خواسته اجماال یا اجزا و اعیان و تفصیال یا خود مراد نوع انسان بود با قصد افراد جمعا و تفصیال یا 
  :بیت. تقاسم االنوار گوید این ابیا. فرد اکمل

 ای بـــت عیـــار مـــن نـــام تـــو امـــروز چیســـت
 هــــر دو جهــــان نــــام تــــو قصــــه و پیغــــام تــــو
ـــــوئی ـــــاطن و ظـــــاهر ت ـــــوئی ب   اول و آخـــــر ت

 

 ای دل و دلـــدار مـــن نـــام تـــو امـــروز چیســـت؟
ـــت؟ ـــروز چیس ـــو ام ـــام ت ـــن ن ـــیار م ـــه س  ای م
 قاســـم انـــوار مـــن نـــام تـــو امـــروز چیســـت؟

 

نست که اگر وجه وحدت مطلق درین بت مشاهده و چون معنی بت در این اصطالح معلوم شد بباید دا
کردن ممنوع نباشد و اال خواه صورت عالم و خواه صورت آدم که ) بت(رود روی بجانب این بیت 

  :بیت. موالنا میفرماید. چون حجاب وحدت مطلق شود ازان روی بباید گردانیدن
ـــــــت پرســـــــتی گـــــــر بمـــــــانی در صـــــــور   ب

 

 صــــــــورتش بگــــــــذار و در معنــــــــی نگــــــــر
 

ظۀ وحدت حق چون مالزمت مظهر او کنند خدمتی شایسته و طاعتی بایسته بود و زنار موحدان و بمالح
اند و پرستش ِآن باشد و درین مشهد کفر و دین هر دو بر در کریاس عزت هستی مطلق وقوف کرده
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. گویدِپرستنده از حجاب ایشان درگذرنده است و بعني توحید رسنده و اشارت باین معنی میکند که می
  :یتب

 چــــــو کفــــــر و دیــــــن بــــــود قــــــائم بهســــــتی
ــــــاهر ــــــتی را مظ ــــــت هس ــــــیا هس ــــــو اش  چ
 نکـــــــو اندیشـــــــه کـــــــن ای مـــــــرد عاقـــــــل
 بـــــــدان کـــــــایزد تعـــــــاىل خـــــــالق اوســـــــت
  وجــــود اینجــــا کــــه باشــــد محــــض خريســــت

 

ـــــــت پرســـــــتی ـــــــني ب ـــــــد ع ـــــــود توحی  ش
 ازان جملــــــه یکــــــی بــــــت باشــــــد آخــــــر
ـــــل ـــــت باط ـــــتی نیس ـــــت از روی هس ـــــه ب  ک
ـــــت ـــــت نیکوس ـــــو گش ـــــه نیک ـــــو هرچ  ز نیک

 در وی آن ز غريســـــــــت اگـــــــــر شریســـــــــت
 

بباید دانست که مراد او غالبا از مضامني این ابیات واللّه اعلم بالسرائر آنست که هستی مطلق که نزد او 
عني حق متجلیست ظهوری عام در مراتب موجودات باسرهاکه نه موجودند بمذهب او و اعتبار 

ار ظهور وجود مطلق درو و ظهور ازین معتربات مظهریست باعتبرود دارد و هر موجودی ِوجودشان می
پس اگر نیک تعمق . وجود مطلق امریست حقیقی اما اضافۀ آن ظهور بسوی این مظهر امریست اعتباری

واالعتباری عدمی "کرده شود وجود مطلق بخود ظاهر باشد نه بمظهر، چه مظهر وجود اعتباری ندارد 
ا وجود مطلقا بمظهر ظاهر بود و اگر گوئی در و نظر باعتبار عقل مظهر ر" بالنظر اىل الخارج عن العقل

تخصیص که مظهری بحقیقت به آید ِمظهر ظاهر است الباس به، و ازین ظرفیت معقوله حلوىل الزم نمی
نیست و باالعتبار که هست ظهور وجود مطلق نسبت باتمام مظاهر علی السویه بود خواه مظاهر امور 

ی دارند و خواه امور خارجیه اعتباریه که گوئیم که بحقیقت عقلیه باشد که نگوئیم وجود خارجی اعتبار
اند و چرا که گفتیم که نسبت وجود مطلق در ظهور بسوی همه مظاهر علی السویه است، ِهم معتربات عقل

مظهر او باشد و بودن ظهور او در همه امری واحد است از جهت انکه او ظاهر است در همۀ پس همه 
او امری واحد است، پس مظهریت ظهور وجود مطلق ازین حیثیت چه همچنانچه بودن همه مظهر 

معقوالت و چه محسوسات چه ذهنیات و چه خارجیات همه را ثابت است و همه در امر مظهر بودن 
اند و چون اعتبار ظهور وجود مطلق درین مظاهر معترب کرده شد، هر مظهری باندازۀ خود ِمساوی

بودن او در ذهن است بی اعتبار وجود خارجی و اندازۀ بعضی  عندالعقل متعني گشت، اندازۀ بعضی
که امریست اعتباری نزد این طایفه ازین دو  تعايل بودن او در خارج باعتبار عقل و وجود اشیاء سوی الّله

مرتبه بريون نیست عقلی محض و خارجی اعتباری همه اشیا در هر دو مرتبۀ مظهر ظهور وجود مطلق و 
ن خري محض، چه مظهر ظهور اویند و ظهور او خري محض است و چون معلوم شد که این مظهر بودن شا

مظاهر در اعتبار عقل حکم بوجودشان مريود اگر اعتبارشان نکنند نتوان گفت که وجود مطلق را ظهور 
  .نیست، چه او بی اعتبار مظاهر متحقق است و متحقق ظاهر بنفسه باشد

د بفایدۀ مظاهر راجع باشد بحقیقت نه بفایدۀ او چه نه داده باشپس ظهور او را که نسبت بمظاهر معترب
بظهور او در مظاهر تعینات مظاهر ظاهر شد بواسطۀ این ظهور حکم بر وجودشان رفت و از اینجا 
بحقیقت معلوم گشت که مظاهر تا نسبت ظهور حق بسوی ایشان داده نشد، حکم بر وجودشان نرفت، 

نه ظاهر باعیانها و ازین تقریر متفطن بداند که منشاۀ حکم وجوب و پس مظاهر ظاهر بظهوره باشند 
امکان در وجود واجب تعاىل و وجود ممکن چیست؟ و ممکن بعینه نه متحقق است و بظهور واجب 
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متحقق و واجب تعاىل بعینه متحقق و در ممکن ظاهر فهم من فهم و چنانچه تحقق الواجب بعینه خري 
خري باشد و تحقق است که آنرا وجود میخوانند، پس راست باشد سخن است،تحقق الممکن بالواجب 

د وجود مطلقا یعنی در واجب و در ممکن خري محض است و چون این خري محض در نگویِانکه می
همه موجود است خواه سفلیات و خواه علویات خواه ظلمات و خواه نوربر وجود همه مظهر مطلق را 

مِ الّله بِسْ"یش باید گفت بر وجهی که در قرآن مجید فرموده است، که حضرت حق است تعاىل شانه ستا
 ظُلماتِ َوالنُّوَر ثُمَّ الذِینَ کَفَُروا بِرَبِِّهمْ ال ضَ وَ َجعَلاَرْدُ لِلّهِ الَّذِی خَلَقَ السَّمَواتِ َوالْحَمْ حیم، اَلْ الرَّحمنِ الرّ 

تَرُونَ وَهَُو اللّهُ فِی تَمْ ُتمْ دَهُ ثَمَّ اَنْقَضی اَجَالً َواجَلٌ مُسَّمی عِنْنٍ ثُمَّ طِیْ مِنْ دِلوُنَ هُوَ الَّذی خَلَقَکُمْیَعْ
شرح سخن وجود و خريیت او و ظهور او ." سِبُونلَمُ َماَتکْوَیَعْ َرکُمْوَجَهْ َلمُ سِرَُّکمْضِ یَعْالسَّمواتِ وَِفی االَرْ

ر بیات ناظم بود، اینست که گفته آمد و اما شّ در مراتب و تعني مظاهر نسبت با او و خلق بودن شان که درا
اند چون نه محقق ِکه گفت که از غري است شرح آن اینست که مظاهر با سرها که موجودات اعتباریه

الوجودند نسبت با محقق الوجود که حق است تعاىل شانه غري باشند و شر بنسبت با خري که وجود بود 
عدم است یا بعدم راجع است شر بود و ماسوی اللّه چون  عدم باشد، پس هرچه حکم کرده شود بانکه

تحققی بخود ندارد عدم است من وجه عدم التحقق بعینه و در مراتب او همه چیز بعدم راجع زیرا که 
بعضی آثار بعض دگر زایل میشود چنانکه از اثر روز اثر شب زوال بحسب تضاد و تقابل از غلبۀ آثار 

سپارد و از اثر موت اجزاء ِمريد و از ضرب شمشري قاتل مقتول جان میِیپذیرد و از اثر آب آتش مِمی
افتند و ِمی ز ظهورپس بعضی بغلبۀ آثار بعضی الیزال از حیّ. آردِمیت از اجتماع روی بتفرق و تالشی می

یابد و ِروند اختفاشان که عدم الظهور است نزد ارباب ظهور بعدم الوجود تسمیه میِدر پردۀ اختفا می
ظهور وجود مطلق است در صورت وجود ایشان که خري محض است، هر الوجود چون مستلزم عدم عدم 

آئینه شر بود و شر از غري چه از تقابل و تضاد غري شر ظاهر شد و سواىل بباید که گفتی که شر از غريست 
منافاتی نیست میگوئیم  ، که ماسوی الّله است و حال انکه اعتقاد باید کرد که خري و شر بتقدیر خداست

اند که در علم الهی ِبواسطۀ انکه تقابل و تضاد اشیا که منشاۀ شر است اندازه از ظهور وجود مطلق یافته
اند و تا ظهور وجود مطلق در وجود مقید نشده موجودات مقیده بحدودی که ِاند که نمودهِچنان بوده

  .اندِماهیات ایشان در علم بر آن بوده عني نیافته
شان بواسطۀ تقابل و تضاد از تقدیر ازىل بود که حکم علم حق است و خريشان که وجود پس شر در ای

ایشان و لوازم است هم بتقدیر ازىل که حکم علم الهی است باشد و تحقیق این مبحث بآن باز گردد که 
اگر نسبت ظهور وجود مطلق که در تحقق احتیاج بغري ندارد بسوی وجود مقید اعتباری حاصل است 

  .د مقید هست و خري هست و اگر آن نسبت حاصل نیست وود مقید نیست و شر هستوجو
شود ِپس خري و شر هر دو تابع ظهور او باشد ظهوری که باندازۀ قبول هر ماهیتی دران ماهیت واقع می

اگر آن اندازه اقتضای بقای نسبت ظهور کرده خري که نسبت وجود ممکن است از ظهور واجب حاصل 
ن اندازه اقتضای بقای نسبت ظهور نکرده شر که نسبت عدم است در ممکن از عدم ظهور است و اگر آ

واجب درو واقع است و ظهور وجود که خري است و وقوع عدم که شر است از آن اندازه است که مذکور 
 پس خري و شر بتقدیر باشد اما خري بتقدیر بواسطۀ ظهور وجود مطلق در. شد و آن اندازۀ تقدیر ازلیست
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ممکن بوصف خاص بود و شر بتقدیر بسبب آن بود که ماهیت ممکن آن ظهور خاص نپذیرفته و از 
جهت ناپذیرفنت ظهور نسبت شر بسوی ممکن کنند و پذیرفنت ماهیت ممکن ظهور واجب را بوجه خاص 
 در ظاهر اسباب باشد و بر آنها اسباب وجودی اطالق توان کرد و ناپذیرفنت ماهیت ممکن ظهور واجب

و اول اسباب خري و ثانی توان گفت ِرا بوجه خاص همچنني در ظاهر اسباب دارد و آنها را اسباب عدمی
شود در مراتب موجودات و چه ِمؤدی بظلمتیست که واقع میاسباب شر و در جمله به بینیم که چه چیزها 

نچه مقتضی گردد آنچه مؤدی بظلمت باشد اسباب شر بود و آِچیزها مقتضی بنوریست که حاصل می
پوشاند تا گفته ِبنور اسباب خري زیرا که ظلمت نانماینده است، پس از وجهی وجه ظهور وجود مطلق می

  . شود که آن ظهور نیست و نور نماینده استِمی
شود که آن ظهورهست و واقع ِگرداند تاگفته میِپس از همه وجوه وجه ظهور وجود مطلق هویدا می

ن نور بر دیدۀ دلها پیدا بود و حقیقت کفر آنکه آن نور از دیدۀ دلها است و حقیقت ایمان آنست که آ
پس هر کس را که چشم بصريت گشاده باشد بسوی ظهور وجود مطلق و آن ظهور را در همه . پنهان

مظاهر مشاهده نماید و اگر بر فرض در بت و بت پرست و بتکده نگاه کند، آن ظهور از همه در مشاهده 
پرست و ) بت(که در همه جا که هست هم این ظهور مشاهد است اینجا در بت و  آرد اوال بوصف عام

اند، این یک ِو نماز گزار و مسجد و همه در مظهریت این ظهور مساویبتکده و جائی دیگر در محراب 
نظر است و نظری دیگر انکه این ظهور در هر جا بوصف خاص ملحوظ او شود و به بیند که در هر 

آن مظهر آن ظهور را وجهیست در مظهریت وچه آن ظهور وصف جالل دارد که جالل مظهری باندازۀ 
گردد ِقبض ادراک ازان ظهورست و بت نسبت با بت پرست چنني واقع است که بصورت او مشغول می

  . شودِو از ظهور وجود مطلق درو غافل می
ن ظهور وصف جمال ر وصف جالل از ادراک آن ظهور ممنوع است و در مظهر محراب وجه آپس بسّ

دارد که جمال بسط ادراک دارد دران ظهورست و محراب نسبت با نمازگزار چنني واقع است که 
گاه ِبواسطۀ صورت او از مشغوىل بجهات متفرقه و صور مختلفه باز می آید و از ظهور وجود مطلق آ

ورت فشتان بني صورت الوثن و ص"شود پس بسروصف جمال وقوع آن ادراک دست میدهد ِمی
پس روی از بت بباید گردانید که روی بمحراب آرند از برای انکه درین ". المحراب فالیقال انهما سیان

کند ودر ِوجه که گفته شد حقیقت ایمان که پیدائی ظهور وجود مطلق است بر بصريت نماز گزار جلوه می
نماید و اگر ِروی میبت حقیقت کفر که ناپیدائی ظهور وجود مطلق است نسبت با دیدۀ دل بت پرست 

حال بت پرست چنان شود که سر جالل در مظهریت باز سر جمال شود، بت پرست بصورت بت مشغول 
نگردد و ظهور وجود مطلقش در آن مظهر مدرک گردد، آن بت محراب او باشد نه بت او و اگر حال 

بصورت محراب از جالل شود، نمازگزار  جمال و مظهر محراب باز سّر نمازگزار چنان شود که سّر
مشغوىل بصورت متفرقه بازنتواند آمد بلکه شغل بصورتی دیگر با آن اشغال جمع گردد و بآن صورتها از 
ادراک ظهور وجود مطلق بازماند و این هنگام محراب او بت او بود نه محراب او، پس غرض کلی 

ل تعیني وضعی چند کّم آنست که ادراک ظهور وجود مطلق از شخص فوت نشود و عادات چنني رفته که
اند، هم بمدد نور آن ظهور و صورشرعیه آنهاست که ِاز برای مدد حصول ادراک ظهور وجود مطلق کرده
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اند ِاند از مشغوىل بصورتی چند که موانع آن ادراکِتوان رسید وضع کردهِبوساطت آن بمقصود مذکور می
ظهور وجود مطلق رسند و بسبب امور منهیۀ  و سنة اللّه بر آن جاری گشته که بواسطۀ صور شرعیه بادراک

محجوب گردند و اگر برخالف جریان این سنت که غريمشروعه از آن ادراک بازمانند و بصورت آن امور 
ت بت از آن ادراک مقصود بازنماندی حق پرست بودی نه بت پرست، و رگفته شد بت پرست بصو

در علم الهی بر آن بوده اینجا نموده و  هاء خویش کهِنظری دیگر انکه چون همه صورتی باندازه
مخلوقیت آنها به نسبت با خالق که آن ذات مطلق متحقق بعینه ظاهر فی غريه است، این معنی دارد که 

اند باختیار او که عبارتست از مطابقۀ حال اعیان خارجیۀ اعتباریه با احوال آن ِهمه مظهر ظهور او واقع
مخلوق او باشند و در همه مخلوقی حکمتی بود و آنچنانکه محراب اعیان در علم ازىل الهی، پس همه 

و مسجد بکاری آفریده شده باشد بت و بتکده از برای کاری بود اما غرض مؤمن بسنت الهی از محراب 
و مسجد حاصل بود نه از بت و بتکده و محراب و مسجد از اسباب هدایت او باشد نه بت و بتکدۀ 

لهی از اسباب ضاللت کافر است و غرض شیطان و نفس اماره ازان حاصل چنانکه بت و بتکده بسنت ا
تواند بود که بظاهر مذهب ما نیز ابیات این مبحث موجه گردد ِآنچه گفته شد بنابرمذهب ناظم بود و می

گویند که در ایمان و " بالقدر خريه و شره"بانکه از ابواب اعتقادست که بت پرستی بت پرست را بقاعدۀ 
خلی دارد که موحد آن بود که شرعا تصدیق کند بانکه کفر و دین همه وجود از ارادت و مشیت توحید د

اند و از جمله مراد او یکی وجود بت است و چون مراد ِاند و بوجود مراد حق تعاىل قایمِحق تعاىل یافته
است نظر او بی حکمتی نباشد وجود بت را عبث نتوان گفت و ازان رو که خالق حکیم آنرا آفریده 

 مِنْ  وَ اِنْ"گویند، چه بنظر با کریمۀ شر نبصانعیت او صنع بدش نخوانند و وجود او را از همه جهتی 
یست و حاصل ماسبق ذکرۀ از مذهب ناظم بّحاو نیز در وجود خالق خود را مس" شَیءِ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمدِه

تکلم همه از فحاوی و مطاوی ابیاتی که طرز صوفی حکیم است و آنچه این زمان گفته شد از مذهب م
غبات رگردد و ِتوان کرد و هر بیتی را بمفرده از آن شرح نکردیم که کتاب دراز میِآید معلوم میِکه می

ب باری بهر مذهب چون نظر بخلق کنند باید که از حق تنجت است و طباع نازک و از تطویل ممردم سس
  :بیت. گویدِچنانچه می. غافل نباشد

ــــ ــــلمان گ ــــت چیســــتمس ــــه ب   ر بدانســــتی ک

 

 بدانســــــتی کــــــه ایمــــــان بــــــت پرستیســــــت
 

  :اند کهِو در بعضی نسخ چنني نوشته
ـــــت ـــــت چیس ـــــه ب ـــــتی ک ـــــافر بدانس ـــــر ک   اگ

 

 بدانســــــتی کــــــه ایمــــــان بــــــت پرستیســــــت
 

فی الجمله مقصود ناظم بهر عبارت که گفته است آنست که از نظر بسوی خلق و اگرچه همه بت باشد 
لق بمذهب او یا مالحظۀ حکمت خالق بمذهب متکلم ناظر را از آن نظر چون مشاهدۀ ظهور ورود مط

حاصل آید در هر چه باشد و هر کجا که بود ایمان او ثابت شود نه کفر او و تا آخر ابیات این مبحث 
  :بیت. گویدِپرورد، میِبنظم و عبارت خود همني اشارت می

گـــــــاه گشـــــــتی ـــــــت آ  اگـــــــر مشـــــــرک ز ب
 ندیـــــــــد او از بـــــــــت اال خلـــــــــق ظـــــــــاهر
 تـــــو هـــــم گـــــر زو نـــــه بینـــــی حـــــق پنهـــــان

 کجــــــا در دیــــــن خــــــود گمــــــراه گشــــــتی
 بـــــدان علـــــت شـــــد انـــــدر شـــــرع کــــــافر
ــــــــدت مســــــــلمان ــــــــدر نخوانن  بشــــــــرع ان
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  ز اســـــــــالم مجـــــــــازی گشـــــــــته بیـــــــــزار

 

  کــــــــرا کفــــــــر حقیقــــــــی شــــــــد بــــــــدیوار

 

 غالبا مراد او از کفر حقیقی آن بود اینجا که مردم سالک مجذوب را کافر گویند بمثل قوىل یا فعلی که بر
. سبیل شطح ازو در وجود آید، چنانچه از حسني منصور نقل کنند و اللّه اعلم بنیة المنقول گفتند، گفت

  :شعر
ــــــه و الکفــــــر واجــــــب ــــــدین اللّ   کفــــــرت ب

 

ــــــــ  ی و عنــــــــــد المســـــــــلمني قبــــــــــیحعلـّ
 

و هر که گفته است اگر کفر حقیقی خواسته است مراد او آن بوده که متصف شدم بصفتی که گفتند که کافر 
پس باعتبار سبب این کفر . مرا آن ایمان حقیقی ثابت است که این نسبت بکفر از ممر آن ناشیستشد و 

کنند در زیر هر کفری ِاند و هر کرا ایمان حقیقی ثابتست که این کفر نسبت باو میِرا حقیقی خوانده
  :بیند، چنانچه با هر شی جانیِایمانی می

 درون هـــــــــر بنـــــــــی جانیســـــــــت پنهـــــــــان
ــــــب ــــــر در تس ــــــه کف ــــــتهمیش ــــــق اس  یح ح

ــــــــادم از راه   چــــــــه میگــــــــویم کــــــــه دورافت

 

ــــــــــان ــــــــــت پنه ــــــــــر ایمانیس ــــــــــر کف  بزی
 وان مــــن شــــیء گفــــت اینجــــا چــــه دقســــت

ــــــهفــــــ  ذرهم بعــــــد مــــــا جــــــاءت قــــــل اللّ
 

دل خود " نَعَبُوْضِهِم یَلْفِی خَوْ هُمْقُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْ"یعنی چون بایمان حقیقی تکفري کنند از اشارت قرآنی که 
  :ثابت بران ایمان باید بود که این ابیات ناظر بطور آنست را تسلی باید داد و

  بــــــدان خــــــوبی رخ بــــــت را کــــــه آراســــــت

 

ــی ــق نم ــت از ح ــت پرس ــتی ب ــه گش ــتک  خواس
 

ظاهرا آراسنت صورت بت را که نسبت بفعل باری تعاىل کرده است از جهت آنست که بی مشیت و 
اش چون نظر بحکمتی باشد مثل خواهد آراست و تمکني بت ترِارادت حق تعاىل بت آرای بت نمی

راندن بت تراش و بت پرست از درگاه لطف بحوالۀ جای قهر در مقابل خواندن بت شکن حق پرست از 
مجاهدۀ آثار قهر بمشاهدۀ انوار لطف همانا بدش نتوان که این مقابله بعدل الهی واقع است و فعل و 

نتوان گفت و ازین روی نیک افتاده باشد صفت و ذات این عادل را بلکه ازان هیچ صاحب عادل را بد 
  :گویدِسخن ناظم قدس سره که می

ـــــود ـــــو ب ـــــت و هم ـــــو گف ـــــرد و هم ـــــو ک  هم
  یکـــــی بـــــني و یکـــــی گـــــوی و یکـــــی دان

 

ـــــود ـــــو ب ـــــت و نک ـــــو گف ـــــرد و نک ـــــو ک  نک
 بـــــدین خـــــتم آمـــــد اصـــــل و فـــــرع ایمـــــان

 

رُ اَللّهُ نُوْ"ظهور  ، سالک سّر"االحسان ان تعبداللّه کانک تراه"یکی دیدن اشارتست بانکه در مقام 
و " لُ اللّهلَهَ اِلَّا اللّهُ مَُحمَّدٌ رَُسوْال اِ "در مشاهدۀ بصريت بود و یکی گفنت انکه گوید " ضِالسَّموتِ وَاَالرْ

و یکی " َوهُوَ الحَکِیُم العَلیم ضِ اِلهٌَوهُوَ الَّذی فِی السَّماءِ اِلهٌ َو فِی اَالرْ"در تاکید ایمان خویش خواند که 
و در ظهور معنی وحدت حق متجلی " اَنَّهُ ال اِلَهَ اِلَّا اللّهُ لَمْفَاعْ"دانسنت آنکه بر دل مستوىل گرداند معنی 

 َع سَمواٍت طِبَاقًا مَا َتری فِیْ اَلَّذی خََلقَ سَبْ"نسبت باکثرت خلق تفاوتی ننهد، چه باری تعاىل میفرماید که 
یقول العارف مایری تفاوت بني الخلق من حیث ان کالدلیل علی "ة، اآلی" تَفاوتٍ َمان مِنْقِ الرَّحْخَلْ

  :قال الشاعر" وحدانیة اللّه تعاىل
ــــــــــة ــــــــــه آی  ففــــــــــی کــــــــــل شــــــــــیء ل
  نـــــه مـــــن میگـــــویم ایـــــن بشـــــنو ز قـــــرآن

 

ــــــــــــّد ــــــــــــه واحــــــــــــدهت ــــــــــــی اّن  ل عل
ــــــان ــــــق رحم ــــــدر خل ــــــاوت نیســــــت ان  تف

 



۱٥۳ 

  .گویدِمی. اربی مناسبت نباشدچون سخن بت گذشت ذکر زنّ
  :اراشارت بزنّ

  ظـــــــر کـــــــردم بدیـــــــدم اصـــــــل هرکـــــــارن

 

 ارنشـــــــان خـــــــدمت آمـــــــد عقـــــــد زنّـــــــ
 

پس توان . یابدِبر قاعدۀ که ناظم مقرر کرده بود و از بیش گذشت بر هر معنیی از معانی مثاىل اقامت می
چه در اصل زنار از برای عقد خدمت وضع ) تعاىل(استعارۀ لفظ زنار کردن از برای عهدۀ طاقت حق تع 

  :بیت. ت ناظم میگویدیافته است و ازین جه
 لنباشــــــــــد اهــــــــــل دانــــــــــش را معــــــــــّو

ــــــرد ــــــون م ــــــد چ ــــــان در بن ــــــردیامی   ن بم

 

 اول ز هـــــــر چیـــــــزی مکـــــــر بـــــــر وضـــــــع
 ر عهــــــــــــدۀ اوفــــــــــــوا بعهـــــــــــــدیدر آد

 

مَتِی الَّتِی کُرُوا نِعْ رائیلَ اذْیا بَنی اِسْ"میفرماید اگرچه آیت در شان اهل کتابست که حق تعاىل و تقدس 
اما حکمش عام است ازین جهت ناظم در عهدۀ وفاء ". فِ ِبعَهدِکُمدِی اُوْ ا ِبعَهْ فُوْوْوَاَ  ُکمْتُ عَلَیَْعمْاَنْ

  :بیت. کند، دیگر میگویدِاستدالل بآن می) تعاىل(بعهد طاعت حق تع 
  بـــــــــرخش علـــــــــم و چوگـــــــــان عبـــــــــادت

 

ــــــــعادت ــــــــوئی س ــــــــا گ ــــــــدان در رب  ز می
 

چوگان علم که عبادت حضرت  و لمسعادت رضاء حق تعاىل بمدد رخش ع در میدان امر و فرمان گوی
عهد از ما " تُاَلَسْ "باید ربود، چه ما را از بهر عبادت خود خلق فرموده و در حني خطاب ِاوست می
  :ناظم از اینجا گوید. یمه او را برپستیم و دیو را فرمان نرستده ک

ــــــــد ــــــــار آفریدن ــــــــن ک ــــــــر ای ــــــــرا از به   ت

 

 اگـــــــر چـــــــه خلـــــــق بســـــــیار آفریدنـــــــد
 

بُدُونی هَذا نٌ و اَنِ اعْعَدُوٌّ مُبِیْ َطاَن اِنَُّه لَُکمْوالشَّیْبُدُال تَعْ َیا بَِنی آدََم اَنْ  ُکمْاِلَیْ َهدْاَعْ اََلمْ) "تعاىل(قال تع 
و چون عمل که عبادتست با علم آن انضمام یابد احوال دل که سررشته و مشاهده بآن ". تَقیمٌ صِراطٌ مُسْ
  :آید نتیجه دهد چنانچه میگویدِبدست می

  در چــــون علــــم و مــــادر هســــت اعمــــالپــــ

 

ـــــــوال ـــــــت اح ـــــــني اس ـــــــرة الع ـــــــان ق  بس
 

و کمان نیفتد که بعمل تنها شخص را احوال دل حاصل آید، چه بی پدر از مادر نادر فرزند تولد کند، از 
  :آن فرمود که، بیت

  نباشـــــد بـــــی پـــــدر انســـــان شـــــکی نیســـــت

 

 مســــیح انــــدر جهــــان بــــیش از یکــــی نیســــت
 

باید کشید که علمی که مقصود است خود بریاضت مرتتب میشود و بلکه ِو اگر گویند که ریاضت می
افتد ِنماید و بر مزید فایدۀ خوارق عادت نیز اتفاق میِبواسطۀ ریاضت مشاهده انوار در خلوت روی می

یابد خاصه که از جملۀ این ِمیگوید که ریاضت که بقصد این اغراض باشد، علم یقینی بر آن ترتب نمی
ات و شطح و طامات از برای خودنمائی خواهد در نظر عامه و معلومات از برای ترهّاغراض کرامات 

گفنت و مآل این غرضها همه بآن راجع است که بنده در ریا و سمعه مهلت یابد و مأموالت فاسدۀ دنیویۀ 
بحصول پیوندد و او پنداشته باشد که ریاضت مفیدست، چه با وجود آن ) تعاىل(او از تقدیر حق تع 

حصول مأمول فایزست و نمیداند که این معنی نقصان اوست و استدراج حق است و نشان غضب و قهر ب
خداوند در شان او زیرا که چون کرامات از مردان حق چنان ظاهر شود که طلب نکرده باشند و نه مسئول 

د که از حق و مامول ایشان بود آن کرامات حقانی بود نه شیطانی و اال شیطان نیز خوارق عادات دار



۱٥٤ 

بمزید قهر و غضب مسئول او اجابت ) تعاىل(اضالل و اغواء بنی آدم و حق تع خواسته است، از برای 
کرده از باب استدراج تا دیرش بگذارد و عاقبتش سخت بگريد در روز قیامت، چنانچه در قرآن مجید 

ظِرینَ ِاىل نَ قَالَ َفاِنَّکَ مِنَ المُنْ عَثُوِْم یُبْیَوْظِرنِی اِىل فَانْ  قَالَ رَبِّ) "تعاىل(هو قوله تع  خرب داد ازین حال و
چنانچه فرمود . و درین مهلت حضرت حق او را تصرفی چند در آدمی داده است". لُومِتِ المَعْمِ الوَقْیَوْ

َواِل فِی االَمْ ُهمْلِکَ وَشَارِکْجِلِکَ وَرَِبخَیْ هِمْعَلَیْ لِبْتِکَ وََاجْبِصَوْ ُهمْ تَ مِنْتَطَعْ مَنِ اسْزِزْتَفْوَ سْ: "عز من قایل
  ".َطانُ اِلَّا غُروراًوََما یَِعدُُهُم الشَّیْ ِدهُمْاولَادِ وَعْ وَالْ

ازو بسیار صورتی واقع است و همه از لوازم شیطنت اوست و برین  و در تصرف مذکور شبیه کرامات
  .جمله که مکتوب گشت اشعاری هست ازین اشعار که میگوید

  :بیت
 ترهــــــات و شــــــطح و طامــــــات رهــــــا کــــــن

ــــــــت ــــــــق پرستیس ــــــــدر ح ــــــــات توان  کرام
 دریــــن هــــر چیــــز کــــان نــــه از بــــاب فقرســــت
ــــــــــی شــــــــــهادت ــــــــــني ب ــــــــــیس لع  ز ابل
 کـــــــه از دیـــــــوارت آیـــــــد گـــــــاهی از بـــــــام
 همـــــــی دانـــــــد زتـــــــو احـــــــوال پنهـــــــان
 شـــــــد ابلیســـــــت امـــــــام و در پســـــــی تـــــــو
ــــــت ــــــر در خــــــود نمائیس ــــــو گ ــــــات ت  کرام
 کســــــی کــــــو راســــــت بــــــا حــــــق آشــــــنائی

ــــــــو در خلقســــــــت زن ــــــــارهمــــــــه روی ت   ه

 

ـــــــــات ـــــــــور کرام ـــــــــوت و ن ـــــــــال خل  خی
 جــــز ایــــن کــــرب و ریــــا و عجــــب و هستیســــت
ـــــــه اســـــــباب اســـــــتدراج و مکرســـــــت  هم
ــــــادت ــــــرق ع ــــــزاران خ ــــــود صــــــادر ه  ش
ــــــــدام ــــــــیند کــــــــه در ان ــــــــی در دل نش  گه
ـــــــو کفـــــــر و فســـــــق و عصـــــــیان  درآرد در ت
ــــــو ــــــا کــــــی رســــــی ت ــــــیکن باینه ــــــدو ل  ب
ـــــن دعـــــوی خدائیســـــت ـــــو فرعـــــونی و ای  ت
 نیایـــــــــــد هرگـــــــــــز از وی خودنمـــــــــــائی

ــــــ ــــــن خ ــــــارمک ــــــت گرفت ــــــدین عل  ود را ب
 

مرادش علت شیخی است و غالبًا آن از قبول عامه است که چون درشان ناپخته واقع شد زهر قاتل است 
همه برنگ سريت  بصورت او رتتبخبرد و رنگ ناز و ِنیاز او میو درو چنان کار میکند که سريت فقر و 

  :بیت. گویدِازین جهت ناظم می. فقريی و نیازمندی نمودی
 و بــــــا عامــــــه نشــــــینی مســــــخ گــــــردیچــــــ

ــــــار ــــــرو ک ــــــت س ــــــا عام ــــــیچ ب ــــــادا ه   مب

 

 چــــه جــــای مســــخ یــــک ره نســــخ گــــردی
 کــــــه از فطــــــرت شــــــوی ناگــــــه نگونســــــار

 

افکند، پس ِاز فطرت استعداد کمال انسانی میخواهد که علت شیخی شخص ناتمام را از آن استعداد می
  :بیت. دریغ عمری که در صحبت عامه باین علت صرف شود، میگوید

ـــــــرت ـــــــازنني عم ـــــــرزه ن ـــــــردی به ـــــــف ک   ل

 

 نگـــــوئی در چـــــه کـــــاری بـــــا چنـــــني عمـــــر
 

اند، همچنني ِانکس که گرفتار علت شیخیت ضایع است و عمر عامه که اعتقاد در جاهلی چنان بسته
ضایع و العجب که مردم چنني که باین علت گرفتاراند این طور را جمعیت باطن و گوشه نشینی نام 

در بند آنند که مریدی را اعتقاد با ایشان بزیان نرود که خللی در قبول عامه پیدا  اند و فی الواقع دایمِکرده
شان گرفته است زیرا که ممکن ِبرند و این قید از جهل و حمق ایشان دامن همت پستِشود و تشویش می

نیست که شخصی چنان معتقد فیه واقع شود که هیچکس بهیچ حال درشان او بی اعتقاد نباشد، بسیار 
. گویدِناظم باین قضیه می. شوندِافتد که در روزگار ازین جنس مردم احمق شیخ و سجاده نشني میِمی
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  :بیت
 بجمعیــــــــت لقــــــــب کردنــــــــد تشــــــــویش

ـــــــــاده  ـــــــــالفت ـــــــــون بجه ـــــــــروری اکن  س
 چگونــــــــــه ار راعــــــــــونگــــــــــر دجــــــــــال 

 

 خــــــری را پیشــــــوا کــــــرده زهــــــی ریــــــش
 ازیــــــن گشــــــتند مــــــردم جملــــــه بــــــدحال
 فرستادســـــــــــــت در عـــــــــــــالم نمونـــــــــــــه

 

شیخی را که قصد هدایت مریدان ندارد و بضاللت ایشان با وجود قبول خود رضا داده  حال گرفتار علت
است، تشبیه بحال دجال میکند که او مردم را گمراه میکند از پی قبول خود در دعوی خدائی نه دجال 

اس نامست و این ابله نیز در تجسس احوال سّ است این ضال مضل بلکه خردجال است، چه آن خر را ج
  :بیت. گویدِناظم می. کندِو اعتقاد درو عمر ضایع می عامه

ـــــــ ـــــــرد حسّ ـــــــني ای م ـــــــاز ب ـــــــه ب  اسنمون
ــــــر ــــــگ آن خ ــــــه در تن ــــــني هم ــــــرا ب  خران

 

 اسخــــــر او را کــــــه نــــــامش هســــــت جسّــــــ
 یش آهنــــــگ آن خــــــرشــــــده از جهــــــل پــــــ

 

اشارت بتکلف شیخ رسمی دارد که نه بقصد سنت بلکه بقصد تعظیم خود مریدانرا بیش بیش میفرماید 
  :ندکه مريو

 چـــــو خواجـــــه قصّـــــۀ آخـــــر زمـــــان کـــــرد
ــــور و کــــر شــــبان شــــد ــــون کــــه ک ــــني اکن   بب

 

 بچنـــــدین جـــــا ازیـــــن معنـــــی نشـــــان کـــــرد
ــــــر آســــــمان شــــــد ــــــن همــــــه ب ــــــوم دی  عل

 

؛ یقول ان من اشراط الساعة ان "عن انس رضی اللّه عنه، قال سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم"
یقل الرجال و یکثر النساء حتی یکون لخمسني امراةً القیم یرفع العلم و یکثر الزنا و یکثر شرب الخمر و 

  ".الواحد و فی روایة یقل العلم و یظهر الجهل صدق رسول اللّه
 :بیت

ـــــــــق و آزرم ـــــــــه رف ـــــــــدر میان ـــــــــد ان  نمان
ـــــــــت ـــــــــالم باژگونس ـــــــــه احـــــــــوال ع  هم
 کســــی کــــز بــــاب طــــرد و لعــــن ومقتســــت
ــــــــالح ــــــــد ط ــــــــت آن فرزن ــــــــر میگش  خض
 کنــــون بــــا شــــیخ خــــود کــــردی تــــو ای خــــر

 د الیعــــــرف الهــــــر مــــــن الــــــّربچــــــو خــــــو
ـــــــور ـــــــاب خـــــــود پ  دگـــــــر دارد نشـــــــان ب
 پســـــر کونیـــــک رای و نیـــــک بخـــــت اســـــت
ـــــن کـــــی گـــــردد آن کـــــو ـــــیکن شـــــیخ دی  ول
ـــــــود ـــــــوخنت ب ـــــــن آم ـــــــم دی ـــــــدی عل  مری
ــــــم آموخــــــت هرگــــــز ــــــرده عل  کســــــی از م
 مـــــــرا در دل همـــــــی گـــــــردد کـــــــزین کـــــــار
ـــــدارم ـــــی کـــــه مـــــن شـــــهرت ن  نـــــه زان معن
ــــن کــــار ــــد دری ــــون خســــیس آم ــــریکم چ  ش

 لهـــــــامم از حـــــــقدگـــــــر بـــــــاره رســـــــد ا

 نمیــــــــدارد کســـــــــی از جـــــــــاهلی شـــــــــرم
 اگـــــر تـــــو عـــــاقلی بنگـــــر کـــــه چونســـــت
ـــــون شـــــیخ وقتســـــت ـــــد اکن ـــــدر نیکـــــو ب  پ
 کــــــه او را بــــــد پــــــدر یــــــا جــــــد صــــــالح
ــــر ــــو خرت ــــت از ت ــــری هس ــــز خ ــــری را ک  خ

 ســـــــّر دانـــــــد تـــــــراچگونـــــــه بـــــــاک گر
 چگـــــویم چـــــون بـــــود نـــــورٌ علـــــی نـــــور

ـــــــو میـــــــوه زبـــــــدۀ ســـــــّر  درختســـــــت چ
ـــــــو  ـــــــد ز نیک ـــــــد ب ـــــــک از ب ـــــــد نی ندان
ــــــــود ــــــــروخنت ب ــــــــن اف ــــــــراغ دل ز دی  چ
 ز خاکســـــــرت چــــــــراغ افروخــــــــت هرگــــــــز
ـــــــار ـــــــویش زن ـــــــان خ ـــــــدم در می ـــــــه بن  ب
ـــــــک از وی هســـــــت عـــــــارم  کـــــــه دارم لی
 خمــــــولم بهــــــرت از شــــــهرت بــــــه بســــــیار
ـــــــی دق ـــــــري از ابله ـــــــت مگ ـــــــه برحکم  ک
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ــــــــــ  اس نبــــــــــود در ممالــــــــــکاگــــــــــر کّن
 بــــــــود جنســــــــیت آخــــــــر علــــــــت ضــــــــم

 ت نـــــــاجنس بگریـــــــزبولیـــــــک از صـــــــح
ـــــــادت  نگـــــــردد جمـــــــع بـــــــا عـــــــادت عب

 

 لـــــــق اوفتنـــــــد انـــــــدر مهالـــــــکهمـــــــه خ
ــــــــه اعلــــــــم  چنــــــــني آمــــــــد جهــــــــان واللّ
ـــــــز ـــــــادت برپهی ـــــــواهی از ع ـــــــادت خ  عب
ــــــــادت ــــــــذر ز ع ــــــــی بگ ــــــــادت میکن  عب

 

درین ابیات که اشارت کرد درو ناظم بحال شیخ و مرید صاحب جهل و تنبیه تربک صحبت با مردم 
  .فتنااهل احتیاج بشرح نیفتاد لیکن بیان ترسائی که مناسبت با زنار دارد خواهد ر

  :اشارت برتسائی
 ز ترســـــــــائی غـــــــــرض تجریـــــــــد دیـــــــــدم

 

ـــــــــدم ـــــــــد دی ـــــــــۀ تقلی ـــــــــالص از ربق  خ
 

و تخلص از ربقه " د تصلع ترانی تجرّتجوّ"اما تجرید اشارت بانکه حضرت عزت عیسی را فرمود که 
گفت که عدول مقتضای حکم انجیل بنی اسرائیل را در قلیلی از احکام  به تقلید ایماست برانکه عیسی

توریة کردند و احبار یهود بدین واسطه دشمن او بودند و قصد کشنت او کردند و خدای تع  از پريوی
او را حفظ کرد و بآسمان قدس رفع فرمود و تجرید و خالص از تقلید رسمیات و عادیات که ) تعاىل(

ترسائی مثال آنست سالک را ضروریست تا دل ساده شود و جان بانور وحدت بی شان انس تواند 
چه ساکن بودن او در مرتبۀ وحدت مستلزم بقاء جاویدست نه تقلب او بتعلقات کثرت که  گرفت،

  :بیت. اختالف آن تعلقات موجب فناء علی الدوام است و از اینجا گفت
 جنــــــاب قــــــدس وحــــــدت دیــــــر جانســــــت
ـــــــه پیـــــــدا گشـــــــت ایـــــــن کـــــــار  ز روح اللّ

 

ـــــــــت ـــــــــا را آشیانس ـــــــــیمرغ بق ـــــــــه س  ک
ــــــــدار ــــــــد پدی ــــــــدس آم  کــــــــه از روح الق

 

خالص از تقلید که حقیقت ترسائیست روش عیسی روح اللّه است که بتوسط روح القدس  تجرید و
جربئیل ظاهر شده است و تسمیۀ عیسی بروح اللّه شاید که از برای آن باشد که دل او حامل روح اسماء 
الهی بسوی دل مجرد پاک از تصور لوازم تعینات کثرت او مريساند و این روش اگرچه در طور نبوت 

  :بیت. افتاده است که نبوت ختم یافت در طرز والیت ممکن الحصول است شاعری گویدبر
ــــــد  فــــــیض روح القــــــدس ار بازمــــــدد فرمای

 

 دیگــــران هــــم بکننــــد آنچــــه مســــیحا میکــــرد
 

توان کرد که بقدر خود فیض روح اسمآء الهی بتوسط ِبس اگر مسیح نمیتوان شد روش او اختیار می
  :گویدِاین حال دارد ناظم که میبیابند و اشارت بمعنی قدوسیت 

ـــــه در پــــــیش تــــــو جانیســــــت  هــــــم از اللـّ
 

ـــــــت ـــــــدر وی نشانیس ـــــــدوس ان ـــــــه از ق  ک
 

یعنی نفس ناطقه فایض از حضرت الهیت است و چون مجرد است از مواد اثر اسم قدوس دارد بمدد 
  :او چرا روش تجرید و ترک تقلید رسم و عادت بدست نیارند

 اگـــــر یـــــابی خـــــالص از نفـــــس ناســـــوت
 

 درآئــــــــی در جنــــــــاب قــــــــدس الهــــــــوت
 

بناسوت اشارت کنند بطرف جسمانیت و به الهوت بجانب روحانیت غیبوبت از قوت ناسوتیت که لوازم 
مادۀ بدن درو آویخته است مستلزم حضورست و انس با تجرد روح و عالم روحانیت که با ظلمات 

بد رنگ ملکی گرفته باشد، چه مالیکه طبیعت نیامیخته و بمدد آن عالم اگر دل انسان تجرد از عالیق نیا
اند و بنسبت ملکی دل بحیات عالم علوی پیوسته باشد ِنزد حکما و محققان متکلمان جواهر مجرده



۱٥۷ 

و قلوبهم " ابدانهم فرشیة"اند که، ِاگرچه بدن در عالم سفلی مانده است و از اینجا درشان مجردان گفته
  :گویدِعرشیة و ناظم نیز هم باین مالحظه می

 هــــرآنکس کــــو مجــــرد چــــون ملــــک شــــد
 

ـــــه برچــــــارم فلــــــک شــــــد ــــــو روح اللـّ  چ
 

از برای اغرا تحریض سالک بر اختیار تجرد و ترک تعلق تمثیل میکند حال شخص مقید را بحال طفل 
تادران نقصی انگاشته شود و حال شخص مجرد بحال بالغ تا بر لوح اعتقاد ازین تشبیه نقش کماىل 

  :میگوید بیت. نگاشته گردد
ـــــــــوس طفـــــــــل شـــــــــريخو ـــــــــود محب  ارهب

ـــــد ـــــفر ش ـــــرد س ـــــالغ و م ـــــت او ب ـــــو گش  چ
 

ـــــــــــدر گـــــــــــاهواره ـــــــــــادر ان ـــــــــــزد م  بن
 اگـــــــر مردســـــــت همـــــــراه پـــــــدر شـــــــد

 

مراد از سلوک سالک نه این سفر صوری خوانده بود مادر و پدر نه این دو سبب شخصی زیرا که 
  :گویدِمی

 عناصـــــر مـــــر تـــــرا چـــــون ام ســـــفلی اســـــت
 

ـــــت ـــــوی اس ـــــاء عل ـــــدر آب ـــــد و پ ـــــو فرزن  ت
 

اند سخن ِعنی موالید را که انسان از آن جمله است عناصر امهات و افالک آبااند و ازینجا تاویل کردهی
بانکه از اطالق اب " اِنِّی َذاِهبٌ اِىل رَبِّی: "عیسی را علیه السلم که در حني رفع او برسما فرموده است

  :مراد او آسمان بوده است، چنانچه ناظم گوید
ــــــــاه ــــــــی گ ــــــــت عیس ــــــــریازان گفتس  اس

ـــــدر شـــــو ـــــدر ســـــوی پ ـــــم جـــــان پ ـــــو ه  ت
ـــــرواز ـــــرد پ ـــــردی م ـــــه گ ـــــواهی ک ـــــر خ  اگ
 بـــــدو نـــــان ده مـــــر ایـــــن دنیـــــای غـــــدار

 

ــــــــــاال ــــــــــدر دارم بب ــــــــــگ پ ــــــــــه آهن  ک
 بـــــــدر رفتنـــــــد همراهـــــــان بـــــــدر شـــــــو
 جهـــــــان جیفـــــــه بـــــــیش کـــــــرکس انـــــــداز
ــــــردار  کــــــه جــــــز ســــــگ را نشــــــاید داد م

 

بس در ترک آن باید ". کالب الدنیا جیفة و طالبها"امريالمؤمنني علی بن ابی طالب فرموده است که 
گذارد که دنیاداران باز گذارم، چه ناموس خاندان چندین ِکوشید نه دربند آن بودن که نام و نسب نمی

  :ساله در گردن منست آن چه فسانه باشد ناظم میگوید
ــــــن ــــــب ک ــــــب را طل ــــــود مناس ــــــب چب  نس
 ببحـــــــر نیســـــــتی هـــــــر کـــــــو فـــــــرو شـــــــد

 

 بحــــــــق ره آور و تـــــــــرک نســـــــــب کـــــــــن
ـــــــد و ـــــــاب نق ـــــــال انس ـــــــدف ـــــــت او ش  ق

 

، در حق او معجل باشد "مَئِذٍ َولَایَتَسَآءَلُونَیَوْ نَهُمْسَاَب بَیْرِ فَلَآ اَنْفَاَِذا نُفِخَ فِی الصُّوْ"یعنی موجل قیامت که 
  :و بنسبت خود مقید نه زیرا که

 هـــــر آن نســـــبت کـــــه پیـــــدا شـــــد ز شـــــهوت
ـــــــــودی در میانـــــــــه ـــــــــر شـــــــــهوت نب  اگ
 چــــــو شــــــهوت در میانــــــه کــــــار گــــــر شــــــد

 کــــــه مــــــادر یــــــا پــــــدر کیســــــتنمیگــــــویم 
 

ــــــوت ــــــرب و نخ ــــــز ک ــــــلی ج ــــــدارد حاص  ن
ـــــــــانه ـــــــــتی فس ـــــــــه میگش ـــــــــبها جمل  نس
ـــــد ـــــدر ش ـــــر پ ـــــد آن دیگ ـــــادر ش ـــــی م  یک
 کـــــه بـــــا ایشـــــان بعـــــزت بایـــــدت زیســـــت

 

َدَک عِنُْلغَنَّ سَاناً اِمَّآ یَبْنِ ِاحْبُدُوا اِلَّا اِیَّاهُ وَبِالوَاِلدَیْوَقَضی رَبُّکَ اَلَّا تَعْ: "میفرماید) تعاىل(چه باری تع 
لَهَُما جَنَاحَ الذُِّل  فِضْمًا وَاخْ الً کَِریْلَُهما قَوْ هَُما وَقُلْهَرْ لَهُما ُافٍ َوالتَنْ کِالُهما َفلَا تَقُلْ رَ اََحدُ ُهَما اَوْ کِبْالْ

اید بود و تصور آن امر و نهی قرآن مجید را ممتثل ب". راًی صَغِیْهُمَا کََما رَبَیَّانِرحَمْ رَبِّ مَةِ َوقُلْمِنَ الرَّحْ 
  :نشاید کرد که اگر دانۀ خیال دو صاحب شهوت مرغ روح



۱٥۸ 

ــــــع ــــــل االرف ــــــن المح ــــــک م ــــــت الی  هبط
 

ــــــــــــــّز ــــــــــــــاء ذات تع ــــــــــــــورق  عز و تمّن
 

از کنگرۀ عالم امر سر بدام خلق فرو نیاوردی و دست قضا و قدر رشتۀ تعلق کون که بگوشۀ قفس بدن 
  :بیت. اندِنباید که گفتهبسته است در پای نامرادیش محکم نکردی و این شعر 

ــــدر ــــد از پ ــــی چــــه حکمتســــت کــــه فرزن  دان
ــت ــوادث اس ــرای ح ــه س ــان ک ــن جه ــی دری  یعن

 

ـــــا ـــــالمی عط ـــــدش ع ـــــدارد ار ده ـــــت ن  من
ــــــرا ــــــدۀ م ــــــو افکن ــــــود ت ــــــت وج  در محن

 

یابد و اسباب بر سبیل جری عادت دخل دارد، عیسی که ِی میزیرا که آفرینش از آفریدگار علیم حکیم تهیّ
شکایت از که کردی آدم که نه بسبب پدر و مادر مخلوق گشت بهانه بر جانب که  بی پدر وجود آمد

و سببی تنقیصی  نهادی بس وظیفه انکه با مادر و پدر راه ادب سپارند و اگر از ممر سایر خویشان نسبی
  :بیت. شود بیاد آرندِیس کربت این نظم را که از ناظم نوشته مییابند بر سبیل تنف

ـــــــــ ـــــــــادی ناقصـــــــــی را ن  ام خـــــــــواهرنه
 عـــــــــدو خـــــــــود زن و فرزنـــــــــد خـــــــــوانی
ــــا خــــال و عــــم کیســــت ــــاری بگــــو ت ــــرا ب  م
ــــــد ــــــم طریقن ــــــو ه ــــــا ت ــــــه ب ــــــانی ک  رفیق

ـــــــّد ـــــــوی ج  اگـــــــر یکـــــــدم نشـــــــینی بگ
 همــــــــه افســــــــانه و افســــــــون و بندســــــــت

 

 حســــــــودی را لقـــــــــب کـــــــــردی بـــــــــرادر
ـــــــوانی ـــــــاوند خ ـــــــه خویش ـــــــود بیگان  ز خ
 وز ایشـــان حاصـــلی جـــز درد و غـــم چیســـت؟
ـــــــد ـــــــم رفیقن ـــــــرادر ه ـــــــزل ای ب ـــــــی ه  پ

ـــــا ا ـــــن چگـــــویم ت ـــــان م ـــــیز ایش  چـــــه بین
 بجـــــــان خواجـــــــه کینهـــــــاریش خندســـــــت

 

معلوم باید کرد در شان زنان ) صلی اللّه علیه و سلم(نقص خواهر چون زنست از حدیث مصطفی صلعم 
و حسد برادر از قّصۀ قابیل و هابیل بباید دانست که حق ". هن ناقصات العقل والدین"فرموده است که 

مِنَ اآلخَرِ َقاَل  یُتَقَّبَلْ اَحَِدهَِمآ وََلمْ بَاناً فَتُقُبِّلَ ِمنْقَرَّبَا ُقرْ آدَمَ ِبالحَقِّ ِاْذ نَیْعَلَیهِمُ َنبَآ ابْ لُوَتْ: "تعاىل فرمود
فرماید ِو در عداوة زن و فرزند می" َبحَ مِنَ الَخاسِرینَ فَاصْ"اىل قوله " تُلنَّکَ قَالَ اِنَّما یَتَقَبَّلُ اللُّه المُتَّقِنيَلَاقْ
هرجا که طمع مرياثی باشد ". هُمفَاحذُرُوْ َعدُوَّا لَُکمْ الدُِکمْو اَوْ  وَاجِکُمْاَزْ یَآ اَیَُّها الذَّیِنَ امَنُوا اِنَّ مِنْ"که 

چنني بود بیگانگی خویشاوند چون حق صلۀ رحم مرعی نمیدارند ظاهرست و درد و غم خال و عم از 
در مادر و پدر پدر که تصرف نکرده بر وی میکنند و هزل رفیقان و انکس باید پرسید که دعوی مرياث ما
پس راست . تر از آنست که احتیاجش به بیان افتدِازشخص شایع مالمت ایشان در حالت ظهور جدّ

  :میگوید که بیت
 بمــــــردی وارهــــــان خــــــود را چــــــو مــــــردان

 

ــــــردان ــــــایع مگ ــــــس ض ــــــق ک ــــــیکن ح  ول
 

اشد او را باید کرد و تشییع جنایز و عیادت مرضی مسلمانان نفقه و کسوه و حقوق شرعیۀ مهر که در ذمت ب
  :چه رفیق و صدیق و چه غري ایشان رعایت بباید نمود که جان برین وجه است که ناظم میگوید

ــــــد مهمــــــل ز شــــــرع ار ــــــک دقیقــــــه مان  ی
ـــــــــار مگـــــــــذار ـــــــــوق شـــــــــرع را زنه  حق

 

ـــــوی در هـــــر دو کـــــون از دیـــــن معطـــــل  ش
ــــــــدار ــــــــم نگه ــــــــنت را ه ــــــــیکن خویش  ول

 

داء این حقوق بریا و رعونت و کثرت قید رسم و عادت گرفتاری و حجاب کلی حاصل نگردد که که در ا
بحقوق ظاهر از حقوق باطن بازماندگی روی نماید اگر تعلق صورت مانع توجه معنی است هم بوجه 

  :شرع خود را ازان تعلق مجرد باید ساخت که میگوید
ـــــــریم زن نیســــــــــــت اال مایــــــــــــۀ غــــــــــــم ورز ـــــــی م  بجـــــــا بگـــــــذار چـــــــون عیس



۱٥۹ 

 و مـــــــذاهبحنیفـــــــی شـــــــو ز هـــــــر قیـــــــد
 

 درآ در دیــــــــــر مــــــــــا ماننــــــــــد راهــــــــــب
 

د، چنانکه در شعر ابن ریوندی واقع حصیل معاش میخواهاقرب آنست که گوئیم ازین مذاهب ابواب ت
  :شعر. است که گفته است

ـــــــه ـــــــت مذاهب ـــــــل اعی ـــــــل عاق  کـــــــم عاق
 هـــــــذا الـــــــذی تـــــــرک االوهـــــــام حـــــــایرة

 

ـــــــــا  و جاهـــــــــل جاهـــــــــل تلقـــــــــاه مرزوق
ـــــــــ ـــــــــالم النحّري الوّص ـــــــــدیقاع ـــــــــر زن  ری

 

و از درآمدن در دیر دین غالبا اعتکاف مسجد اراده کرده است و اال پیغمرب صلّی اللّه علیه و سلم 
مطعون اعتکاف مسجد و انتظار جماعت بجای رهبانیت  رض رهبانیت منع فرموده و در حدیث عثمان

ید که عبادت پاک از مالحظۀ غري حق مندوب شده و مسجد را دیر دین باعتبار آن گفته باشد که درو با
واقع شود بلکه در مسجد چنان مستغرق عبادت حق باشد که غريیت خلق از مشاهدۀ او محو گردد و قرینۀ 

  :ست که میگویدِاین معنی
ـــــــار و غريســـــــت ـــــــا در نظـــــــر اغی ـــــــرا ت  ت
ـــــــزد بیشـــــــت کســـــــوت غـــــــري  چـــــــو برخی
 نمیـــــــــدانم بهرحـــــــــاىل کـــــــــه هســــــــــتی
 بــــــــت و زنــــــــار و ترســــــــائی ونــــــــاقوس

ـــــدۀ خـــــاصاگـــــر خـــــوا  هی کـــــه کـــــردی بن
ــــــــرگري ــــــــویش ب ــــــــود را ز راه خ ــــــــرو خ  ب
ـــــافر ـــــت ک ـــــون هس ـــــا چ ـــــس م ـــــاطن نف  بب

 

ـــــــت ـــــــني دیرس ـــــــجدی آن ع ـــــــر در مس  اگ
 شـــــود بهـــــر تـــــو مســـــجد صـــــورت دیـــــر
 خـــــالف نفـــــس بـــــريون کـــــن کـــــه رســـــتی
ــــــاموس ــــــاترک ن ــــــه ب ــــــد هم ــــــارت ش  اش
ــــــرای صــــــدق و اخــــــالص ــــــو ب ــــــا ش  مهی
ایمـــــــــان ز ســـــــــرگري  بهـــــــــر لحظـــــــــه درآ 
 مشـــــــو راضـــــــی بـــــــدین اســـــــالم ظـــــــاهر

 

باطنی شرک خفی میخواهدکه آن ریاست و هرگاه که ریا در دل درآید و غش در نیت عبادت پیدا از کفر 
اند تا ِکند، بدفع آن مشغول باید شد و بعضی در ازالۀ اثر ریا از باطن توسل بتغیري اوضاع در ظاهر جسته

د از اضافۀ جملۀ عبادات بسوی اند که بريون آینِمکر معنی اخالص را تقریری پیدا کنند و چاره آن دانسته
خود و کرده ناکرده انکارند، بس با وجود آشنائی خود را جملۀ بیگانگان شمارند بلکه کسوت بیگانگی 
بخود بربندند و مراد ایشان آن بود که چون معنی آشنائی که طاعت باخالصست از ما نیامد بلکه باطن 

باطن میگردانیم تا نفاق نباشد و هر آینه چون نفاق مستغرق ریا بود که رنگ بیگانگیست ظاهر را موافق 
جان درآویزد و ازینجا نقل کنند که سلطان العارفني ابی یزید البسطامی قدس سره در  برخیزد اخالص بسرّ

مرض موت زناری ببست و پس بگشاد و گفت این زمان مسلمان شدم و گوئیا ناظم در اشارت باین حال 
  :میگوید

ـــــان ـــــو هـــــر لحظـــــه ایم ـــــیز ن ـــــازه گردان  ت
 کــــــز کفــــــر زایــــــد بســــــی ایمــــــان بــــــود

ـــــــــاموس بگـــــــــذار ـــــــــا و ســـــــــمعه و ن  ری
ــــــردی ــــــر ف ــــــواندر کف ــــــا ش ــــــري م ــــــو ب  چ

 

 مســــــلمان شــــــو مســــــلمان شــــــو مســــــلمان
 نــــــه کفرســــــت آن کــــــزو ایمــــــان فزایــــــد
ــــــــــار ــــــــــد زن ــــــــــه و بربن ــــــــــیفکن خرق  ب
 اگــــــــر مــــــــردی بــــــــده دلــــــــرا بمــــــــردی

 

ه درمان آن درد نداند اال او که در اتمام و تا بمرشد کامل نرسند، بحقیقت رفع ریا و سمعه نتوانند کرد، چ
ایمان حقیقی از نسبت کفر فکری ندارد بلکه باین تدبري منفرد افتاده است و مکر شیخ صنعان در دوای 
این درد میکوشیده است که در عشق ترسازادۀ آن مالمت گزیده است و ناظم نیز گوئیا اشارت بحال او 



۱٦۰ 

  :دارد که میگوید
 ز انکـــــــــارمجـــــــــرد شـــــــــو ز اقـــــــــرار و

 

ـــــــــار ـــــــــک ب ـــــــــرا بی ـــــــــا زاده ده دل  برتس
 

کنند از جهة حسن هیأت درین اشارت که خواهد آمد ِکه صاحب جمال را به بت تشبیه میعادت آنست 
  ناظم ترسازادۀ مشبه به بت ذکر میکند و میگویدکه مراد ازان چیست؟

  :اشارت برتسازاده
 بـــــــت و ترســـــــا بچـــــــه نوریســـــــت بـــــــاهر

 

 رکــــــــــــه از روی بتــــــــــــان دارد مظــــــــــــاه
 

شاید که از نور باهر تجلی اسم الظاهر قصد کرده باشد و مناسب نیست که گویند مقصود وجود مطلق 
باید کرد و با وجود بعد جهت محتمل است که ِاست که چون در وجه شبه تأمل مريود توجهات بعیده می

واهد آمد هر دو معنی قوة عشق باشد یا قوة حال و اوصافی که خ وآن بود و احتمال دارد که مراد ازمراد 
  :میگوید. اندِرا مناسبست و خود هر دو قوت متقارب افتاده

ـــــــــا را وشـــــــــاقی ـــــــــه دله ـــــــــد او جمل  کن
 

ــــــ   ی گـــــــاه ســــــــاقیگهـــــــی گـــــــردد مغنـّ

 

عشق جماىل دارد که بسبب آن دلربائی میکند و بهر صفت عاشقانرا مجذوب میسازد خواه که مراد ازو 
  :بیت. ش میخوانی شیخ عراقی میگویدیّ وجود مطلق بود و خواه محبت مفرطه اگر مغن

 نــــــــوازد ســــــــازمطــــــــرب عشــــــــق مــــــــی
 

ــــــــــنود آواز ــــــــــه بش ــــــــــو ک ــــــــــقی ک  عاش
 

  :بیت. و اگر ساقیش میدانی، سید نعمة اللّه میفرماید
 ســـــــــــــاقی عشـــــــــــــق ســـــــــــــاغری درداد
ــــوش ــــۀ خ ــــک نغم ــــه از ی ــــرب ک ــــی مط  زه

 

ـــــت ـــــدام، بی  :مســـــت گشـــــتیم ازان مـــــدام م
 زنـــــــد در خـــــــرمن صـــــــد زاهـــــــد آتـــــــش

 

جذبةٌ من "اوست که ازان آتش " شوقاً الیهماالطال شوق االبرار اىل لقائی وانی الشدّ"واسطه در نغمۀ 
، در خرمن زاهدان مخلص ساده دل میزند آنان که مريقاسمی درشان "جذبات الحق توازی عمل الثقلني

  :ایشان گفته، بیت
ـــــــــر ـــــــــی تزوی ـــــــــا ب ـــــــــی ری ـــــــــد ب  زاه
 زهـــــــی ســـــــاقی کـــــــه او از یـــــــک پیالـــــــه

 

ــــــــدی ــــــــرت از عاشــــــــقان تقلی ــــــــت .به  :بی
ـــــاد ســـــاله ـــــی خـــــود دو صـــــد هفت ـــــد ب  کن

 

بادۀ شوق از پیالۀ ذوق که بدست تصرف عشق داده شود اگرچه حجاب هفتاد سال خودی و خودبینی 
در میان باشد که بیکدم برکران افتد پیالۀ ازین شراب اثر چنني دارد از حال جام و صراحی و سبو و خم 

  :بیت. چه پرسی میگویم
 میخانه افتـاد)اندراین؟به نوعی(بنوداعی درین 

 

 کـــــه کـــــو پـــــري کهـــــن آمـــــد جـــــوان رفـــــت
 

وَالنَّهاِر "است اگر از برای حکایت روز کشف " ریحانَ الَِّذی اَسْسُبْ"زهی تأثري عشقی که بسرکردۀ شب 
روزگار  یع همه در نظر ایشان چون افسانه هاوقاصوفیان منزل کند اوراد و اذکار و  در خانقاه" اِذَا َتجَلَّی

ینزل اللّه کل "بوی هل من سایل از سر کوی آشنائی " حِ اِذَا تَنَفَّسَوَالصُّبْ "یچ گرداند و اگر باهم نفس ه
رسانند " ا َمعَ اللّهِ اََحداً عُوْ َمسَاِجدَ لِلّهِ َفالتَدْوَاَنَّ الْ"بمشام معتکفان آستان عبادت " لیلة اىل السمآء الدنیا

 بر منوال قضیۀ حال رتسرود او در لباس واز خود بربد و " لی اَذانِهِمْنَا عَفَضَرَبْ"همه را بیهوش داروی 
نا فی اللهم فقه"گوئی که با کلّۀ فقیه  در مدرسۀ طالبان علم یقني چه" دٌرَقُوْ قَاظًا وَُهمْاَیْ سَُبهُمْوَتَحْ"رجال 



۱٦۱ 

  :چکند، بشنو که ناظم میگوید" الدین
 شـــــــــــــبانهرود در خانقـــــــــــــه مســـــــــــــت
ــــــــد در ــــــــجد آی ــــــــر در مس ــــــــحرگاه اگ  س

 رود در مدرســـــــه چـــــــون مســـــــت مســـــــتور
 

ـــــــــانه ـــــــــون صـــــــــوفی را فس ـــــــــد افس  کن
ـــــــــاه گ ـــــــــرد آ ـــــــــک م ـــــــــذارد درو ی  بنگ
 فقیـــــــه از وی شــــــــود بیچــــــــاره مخمــــــــور

 

نماید چنني است که در گفتار آمد و گاهی که روی درمیکشد خلق از پی او ِگاهی که این حال رخ می
  :بیت. مختلف االطوار میگردند

 ز عشــــــــقش زاهــــــــدان بیچــــــــاره گشــــــــته
 یکـــــــی مـــــــؤمن دگـــــــر را کـــــــافر او کـــــــرد

 

ــــــــــــته ــــــــــــان او آواره گش  ز خــــــــــــان و م
ـــــر از شـــــور و شـــــر او کـــــرد ـــــه عـــــالم پ  هم

 

زاهدان چون بسوی او امیدی دارند  گرد جهان میگردند و روزگاری در طلب میگذارند، بعضی را 
کَِرٌة مُنْ نَ بِاالخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنُوْنَ الیُؤْفَالَِّذیْ"آورده است و جمعی را بانکار " بِغَیْنَ بِالْمِنُوْاَلَّذِینَ یُؤْ"بتصدیق 

  :ی از کافران بسبب کفر منتشرشوری از مؤمنان بواسطۀ ایمان ظاهر و شّر". بِرونَتَکُْمسْ وَهُمْ
 خرابـــــــــات از لـــــــــبش معمـــــــــور گشـــــــــته

 

ـــــــر نـــــــور گشـــــــته  مســـــــاجد از رخـــــــش پ
 

دیم که آن نور یا تجلی اسم الظاهرست یا از بیش گذشته بود که مراد از ترسابچه نور باهر است و گفته بو
بس لب او گوئیم و باعتبار تشبیه او بشراب فیض . قوة عشق یا قوة حال یا بتوجیه بعید وجود مطلق

مقصود بود که چنانچه شراب سبب معموری خراباتست، آن فیض نیز چنني باشد اگر فیض تجلی اسم 
تجلی هر اسمی را جاللیاتی و جمالیاتی هست و  الظاهر مراد است ظهور جاللیات این تجلی بود، چه

ایست از مراتب عشق در ظهور صورت و ِاگر مراد فیض عشق باشد مجازات هوا و هوس است که مرتبه
اگر قصد فیض حال کنند درشکسنت نام و ناموس بود و اگر گویند فیض وجود مطلق مراد است قهریات 

ض میداشتیم مناسبست که رخ را مثال نور داریم تجلی اسم المضل بود و چنانچه لب را مثال فی
بمالحظۀ ظهور، چه سفارتی الزم وجه است و کشفی الزم نور پس آن نور اگر نور اسم الظاهر گوئی 
مساجد بواسطۀ عبادات ظاهره ازو معمور باشد و اگر نور عشق داری راست بود چه از شدت محبت 

و روشن و معمور میدارند و اگر گوئی که مراد نور حال حق است از بندگان او که مساجد بانوار طاعت ا
است تا حاىل نیست مسجد از طاعت مخلصان روشنی ندارد، چه طاعت بروی و ریا جز ظلمت مساجد 
نتیجه نمیدهد و چون مقصود نور وجود مطلق بود انوار لطفیات تجلی اسم الهادی باشد که در جلوه 

  :کاری آمده است
ـــــــد ـــــــن از وی ش ـــــــار م ـــــــه ک ـــــــرهم  میس

 

ــــــافر ــــــس ک ــــــالص از نف ــــــدم خ ــــــدو دی  ب
 

بلی بمدد کشف این نور با هرکار همه سالکان بانجام مريسد بسبب خصوصیت تجلی اسم الظاهر نفس 
آید و کار آخرت مهیا میشود و بسبب قوة عشق نفسانیت سوخته ِاز کفر انکار ظاهر شریعت بريون می

آید و بواسطۀ قوة حال کفر حجاب رسم و ِیسر میمیشود و کفر خودی زایل میگردد و کافر فقر و فنا م
افتد و امر سري عالم حقایق انسانی پیدا میکند و بوسیلۀ احاطۀ نور وجود مطلق بر ِعادت نفس برمی

پذیرد و مراد ناظم از ِخیزد و امر حیات ابد و بقاء سرمد نظام میِظلمات نفس مقید کفر قید او بر می
برین وجود که گفته شد بمدد وصل ترسا بچه که مراد نور باهر خالص از نفس کافر رفع حجاب است 
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چنانکه . آید همه در تأکید این معنی خواهد بودِاست، مفسر بوجوه مذکوره و ابیاتی که بعد ازین می
  :میگوید

 دلــــم از دانــــش خــــود صــــد حجــــب داشــــت
 درآمــــــــــــد از درم آن مــــــــــــه ســــــــــــحرگاه
 ز رویـــــش خلـــــوت جـــــان گشـــــت روشـــــن
 هیچــــــــو کــــــــردم در رخ خــــــــوبش نگــــــــا

ـــــــالوس ـــــــیاد س ـــــــه ای ش ـــــــا ک ـــــــرا گفت  م
 

ـــــیس و پنداشـــــت  ز عجـــــب و نخـــــوت و تلب
گـــــــاه  مـــــــرا از خـــــــواب غفلـــــــت کـــــــرد آ
 بـــــدو دیـــــدم کـــــه تـــــا خـــــود چیســـــتم مـــــن
ــــــــــد از میــــــــــان جــــــــــانم آهــــــــــی  برآم
ـــــاموس ـــــام و ن ـــــدر ن ـــــر ان ـــــد عم ـــــر ش  بس

 

 خطاب نور باهر هر آینه در رفع حجاب نورانی و ظلمانی هر دو واقع شود تا شخص را بتوحید مبني و
  :چنانچه فرمود بیت. حق صالح برساند

 ببــــني تــــا علــــم و زهــــد و کــــرب و پنداشــــت
 

ــــــــت ــــــــه واداش ــــــــیده از ک ــــــــرا ای نارس  ت
 

  :علم و زهد حجاب نورانی کرب و عجب حجاب ظلمانی
 نظــــــــر کــــــــردن بــــــــرویم نــــــــیم ســــــــاعت
 علـــــــــــی الجملـــــــــــه رخ آن عـــــــــــالم آرای
ــــــــت  ســــــــیه شــــــــد روی جــــــــانم از خجال

 

 همــــــــی ارزد هــــــــزاران ســــــــاله طاعــــــــت
 مـــــــن نمـــــــود آن دم ســـــــراپایمـــــــرا بـــــــا 

 ز فــــــــــوت عمــــــــــر و ایــــــــــام بطالــــــــــت
 

در عرف گویند فالنرا وانمونی شد و اینجا مراد اطالع بر همه معایب نفس است و از سیه شدن روی 
  :جان مقصود انفعال نفس است از آن معایب

ــــاه کــــز روی چــــو خورشــــید ــــد آن م  چــــو دی
 

 بریـــــــدم مـــــــن ز جـــــــان خـــــــویش امیـــــــد
 

ه گفته بود باعتبار تالأل ظهور او روی او را اثبات میکند و آن روی را تارةً تشبیه نور باهر که او را ترسابچ
بماه میکند و تارةً تشبیه بخورشید و در تشبیه اول ماه میگوید و او را میخواهد نه روی از باب اطالق 

آن جزو و ارادۀ کل و در تشبیه ثانی خود صریحا روی مقصود است و از روی مراد ظهوری خاص که 
جالل مرتبۀ نور جمال باشد، چه جالل احتجابیست از غایت ظهور، چنانچه احتجاب چشمۀ آفتاب از 

داند که نور جان او با وجود قهر و غلبۀ این نور هالک است و ناظم ِچشم بواسطۀ غلبۀ نور و سالک می
ه فناء فعل و اشارت باین معنی داشت که گفت طمع از جان بریدم و در معرض این هالکت هر سالکی ک

د و چون از نور بصفت خود یافته است و برفع تعني ذات خود از نظر خود منهی است که فناء کلی بیا
ماند که از شراب کهنه مست است و از ِباهر لمعان قاهر باو رسید و خودی او از میان برخاست بکسی می
  :اظم تشبیه کرد و گفتاینجا افاضۀ آن لمعان را تشبیه به اشراب شراب توان کرد، چنانچه ن

ـــــــن داد ـــــــر کـــــــرد و بم ـــــــه پ  یکـــــــی پیمان
 

ـــــــاد ـــــــن افت ـــــــش در م ـــــــه از آب وی آت  ک
 

  :بیت. یقني که هستی و موهوم میسوزدبآب آن پیمانه بردالیقني سالک مرادست و بآتش آن آب سّر
ـــــتم ـــــه هس ـــــود ن ـــــتم در خ ـــــه نیس ـــــون ن  کن

 

 نـــــه هشـــــیارم نـــــه مخمـــــورم نـــــه مســـــتم
 

ن موهوم او از نظر برخاسته ز آئینۀ او در تجلیست و هست نه زیرا که تعّینیست نیست زیرا که نور باهر ا
مخمور نیست زیرا که از شراب فنا کوفته نشده چه آن خمر . هشیار نیست که عقل معاش ازو مسلوبست

  :بیت. آیدِمست نیست زیرا که آثار عقل معاد بقوت ازو فعل می. بی خمارست
ــــوش ــــی چــــون چشــــم او دارم ســــری خ  ی چــــــون زلــــــف او باشــــــم مشــــــوشگهــــــ گه
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هر که چنانچه او بجامعیت خود سرخوشست، انسانست از جملۀ مراتب آن نور بااز چشم او مراد حقیقت 
سالک نیز بجمعیت بقاء بعد از فناخوش وقتست و از زلف مراد حقایق باقی مراتب است که بتمایز و 

و فرق جمع بتفرقۀ که آنرا جمع الجمع اند و سالک که از ِتخالف احکام از رسم جمعیت خاىل افتاده
ل شبیه قواببعد الجمع گویند باز میگردد از برای تکمیل ناقصان حال او در تربیت مختلف نسبت با 

او از ظهور خاص نور  بحال آن حقایق است در تمیز و اختالف اکنون در وجوه تربیت گاه هست که سّر
ة استتار آن تجلی معاملۀ او با مریدان بصفت بشریت ست و گاه هست که از جهِشنیلباهر نسبت با او گ

است آنزمانست که در گلخن خوی تند خود خاشاک رسوم و عادات و اضافات مرید میسوزد و درین 
  :بیت. انند و اشارت باین دو حال میگویدرنج مرتبه است که مشایخ مریدانرا بلسان دید می

 گهــــــی از خــــــوی خــــــود در گلخــــــنم مــــــن
 

ـــــــــــی از روی او  ـــــــــــنگه  در گلشـــــــــــنم م
 

هر که تجلی انوار است و آنست گلشن ف فایدۀ بر حال ظهور خاص نور باناظم بعد از بیان این اختال
  .آردِصاحب مشاهده مرتتب میدارد و درین خاتمه آن فایده می

  :میگوید. خاتمه
ــــــــــاز  ازان گلشــــــــــن گــــــــــرفتم شــــــــــمّۀ ب

 

ـــــــــــــن راز ـــــــــــــام او را گلش ـــــــــــــادم ن  نه
 

  :بیت. ده است و وجه تسمیه درین بیت میفرمایدبس کتاب را تسمیه بگلشن راز کر
 درو از راز دلهـــــــــــا گـــــــــــل شکفتســـــــــــت

 

 کـــــه تـــــا اکنـــــون کســـــی دیگـــــر نگفتســـــت
 

اند ظاهر است که باین نظم و نسق نبوده پس در آنچه فرموده صادق ِو اگر این راز دلهابیش ازو گفته
  :است

  
ــــــــنِ ــــــــان سوس ــــــــت زب ــــــــه گویاس  او جمل

 

ــــــــت ــــــــه بیناس ــــــــرگس او جمل ــــــــون ن  عی
 

  :ه ازین تعلق بعبارت بیان دارد سوسن این گلشن است و آنچه تعلق باشارة عیان دارد، نرگس اوستآنچ
ـــــــــک ـــــــــم دل یکای ـــــــــن بچش ـــــــــل ک  تام

 

ــــن شــــک ــــو ای ــــیش ت ــــزد از ب ــــا برخی  کــــه ت
 

تاب نگاه کند، الحق این شبه که در ابواب معانی خلق را ريت هرکه در موارد و مواضع این کببصر بص
  :بیت. فع گرددواقع است از نظر او مرت

ــــــــایق ــــــــول و حق ــــــــول و معق ــــــــني منق  بب
 

 ی کـــــــــرده در علـــــــــم دقـــــــــایقمصـــــــــّف
 

ه است و است ازو که راجع بعقاید شرعیه است و معقول آنچه راجع بمسایل حکمیّ منقول او آن سخن 
پس این . حقایق آنچه باصطالح صوفیه موحده باز میگردد و مجموع بحد تدقیق رسانیده بیان فرموده

  :ود بر دقایق معلومات و لطایف مفهوماتکتاب مشتمل ب
 بچشــــــــم منکــــــــری منکــــــــر در و خــــــــوار

 

 کــــه گلهــــا گــــردد انــــدر چشــــم تــــو خــــار
 

عناد و اعتساف بود که امم سالفه را بآن داشت که معجزات انبیا را سحر خوانند و جهل و عدم انصاف 
عتقاد بعضی نور را ظلمت جمعی را گمراه کرد تا کرامات اولیا را زرق نام کردند و از انکار و سوء ا

  :بیت. معرفت ل را خوار خواندند و این نباشد اال کفران نعمت از خلوّدانستند و گُ
ــــــــــــت ــــــــــــی ناسپاسیس ــــــــــــان ناشناس  نش

 

ـــــــت ـــــــق شناسیس ـــــــق در ح ـــــــائی ح  شناس
 



۱٦٤ 

آن  شکر:. ثْ مَِة رَبِّکَ فَحَدِّوَاَمَّا بِنِعْ : "تبارک و تعاىل نعمتی بر کسی ارزانی داشت بر فرمودهچون اللّه 
نیست و نصیبی از داده بمستحق دادنی تازنده و مرده بدعا و رحمت فایز گردند و بنابرین ناظم  . گذارد
  :میگوید

ــــاد ــــد ی ــــا کن ــــز م ــــه آن ک ــــن جمل ــــرض زی  غ
 

 عزیـــــــزی گویـــــــدم رحمـــــــت بـــــــرو بـــــــاد
 

الجرم شیخ ، و اگر نام وىل نعمت معلومست هر آینه دعاء داعی درشان او باختصاص اقربست 
  :حمود ناظم کتاب غفراللّه له و لجمیع امة محمد صلی اللّه علیه و سلم میفرماید، بیتسعدالدین م

 بنـــــــام خـــــــویش کـــــــردم خـــــــتم و پایـــــــان
 

ـــــــــردان ـــــــــود گ ـــــــــت محم ـــــــــی عاقب  اله
 

عده رفته بود که آنچه بقراین از سخن ناظم فهم کند، شرح آن باز گوید شرط بجای آورده واز فقري شارح 
دانست از کالم او تعرض بسوی نفی آن نکرد و چون احتمال تاویل شد و آنچه موافق اعتقاد خود ن

داشت از تعظیم شیخ ناظم چیزی فرو نگذاشت و نیت صحیحه درین شرح آن بود که بعضی از عوام این 
اند و بی لگام در میدان فهم باطل ازان کام تیز کرده باشد که از ِنظم را دست آویز هوس و کام خود ساخته

و خالصه وصیت بعد از توفیق این اتمام والّله " انّما االعمال بالنیّات"واب باز آیند و راه خطا بصوب ص
وىل االنعام، آنست که هرچه درین شرح و نظم موافق اصل کتاب و سنت نباشد، معترب ندانند و بدانند که 

آید نه ِنمی کثرت در ، اندِاز وحدت وجود مراد آنست که در مشاهدۀ عارفان که از خود و عالم گذشته
انکه فی الواقع کثرت موجود نیست و میتواند بود که آنجا که میگویند که سوی اللّه اعتباریست مراد آن 

چه موجود خارجی زایل " به کماالاعتداد بماالوجود له فی الخارج دالاعتدای ا"بود که مجازیست 
ِه مُ وَِالَیْ حُکَْههُ لَهُ الْالِکٌ اِلَّاوَجْئٍ هَکُلُّ شَیْ"همان مثابت دارد که نیست و یصدق ذلک قوله تعاىل 

 م تسلیما ابداً والحمدللّه اوال و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلّی اللّه علی نبیه الخاتم و آله و سلّ ". َجعُونتُرْ
لقدتم بحمداللّه و حسن توفیقه کتاب نسایم گلشن من مؤلفات قدوة العارفني و زبدة المحققني وىل . کثريا
ة و الحقیقة والدین محمود الحسنی د التقی الطاهر السید الحاج ابی الداعی نظام الملّالظاهر الموحّاللّه 

  .ههجری ۸۸۲قدس سره و رضی عنه فی سلخ ربیع الثانی سنه 


