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۳

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﮐﻪ ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪای را ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ و ﺗَﻌﺎﱃ ﮐﱪﯾﺎؤهُ و ﻻ اِﻟﻪَ ﻏَﯿْﺮُهُ .و

درود و رﺣﻤﺖ ﺑﯽِﭘﺎﯾﺎن و ﺑﯽِﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎ ﻋَﻠَﯿْﻬِﻢُ اﻟﺼﱠﻠﻮةُ وَاﻟﺴﱠﻼمُ وَ اﻟﺘﱠﺤِﯿﱠﺔُ.

ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ ﺧﺪای و درود ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎ ﭼﻨﲔ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﻋﻠﻢ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ و اﻓﻀﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﲔ

ﺳِﺮّ اﻟﻠّﻪ ﻓﯽ اﻻرﺿﲔ ﻋﺰﯾﺰ اﻟﻤﻠّﺔ و اﻟﺪّﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺴﻔﯽ اَدامَ اﻟﻠّﻪُ ﺑَﺮﮐَﺘَﻪُ ﮐﻪ :ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺻﺤﺎب ﮐَﺜّﺮَﻫُﻢُ

اﻟﻠّﻪُ ﺗَﻌﺎﱃ ﺑﺎ اﯾﻦ دروﯾﺶ اﺷﺎرت ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ِ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰ ازﮐﺘﺎب ﺗﻨﺰﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺮدﺗﺮ
ازﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﺰﯾﻞ از روی اﻟﻔﺎظ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻧﯽ

وی را درﻧﻤﯽِﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎﻓﱳ وﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻣﻄﻮل اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻧﯽ وی را

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺮدن .اﺷﺎرت اﺻﺤﺎب ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم و از ﺧﺪاوﻧﺪ -ﺗﻌﺎﱃ -ﻣﺪد و ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﺘﻢ .اِﻧﱠﻪُ وَﱃﱞ اﻻﺟﺎﺑَﺔِ.
ِ
ﺿﺒﻂ

و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮده اﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم ﺑﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﱰ از ﺗﻨﺰﯾﻞ و ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدم و ﭼﻮن در
ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﺰﯾﻞ ﮐﯽ و ﮐﺠﺎ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎز ﻣﮑﺮر

ﻧﮑﺮدم.

ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺻﻮل:

اﺻﻞ اول :در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪای

اﺻﻞ دوم :در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺎﻟﻢ

اﺻﻞ ﺳﻮم :در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن
اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم :در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺒﯽ و وﱃ

اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ :در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻌﺠﺰه وﮐﺮاﻣﺖ
اﺻﻞ ﺷﺸﻢ :در ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺣﯽ و اﻟﻬﺎم
اﺻﻞ ﻫﻔﺘﻢ :در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻼم اﻟﻠّﻪ وﮐﺘﺎب اﻟﻠّﻪ

اﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ :در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﺐ ﻗﺪر و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
اﺻﻞ ﻧﻬﻢ :در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﯿﺎت و ﻣﻮت

اﺻﻞ دﻫﻢ :در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻌﺎد

٤

اﺻﻞ اول

در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪای

ﺑﺪان ﮐﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ازﻣﺎن و ﺷﺮاﯾﻊ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺎم و ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎص و ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎص اﻟﺨﺎص ﺑﻮدﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﺎن و
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮی ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽِﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ اﻧﺒﯿﺎ ﺷﻨﻮدﻧﺪ و
ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ در ﺟﻤﻠﮥ
ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ .و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ را در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ اﻋﺘﻘﺎدی ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و ِ
ِ

ﻣﯽﺷﻮد.
ازﻣﺎن و ﺷﺮاﯾﻊ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ِ

ﻓﺼﻞ

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ از ﻋﻮام اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد

ن
ﮐﻪ :اَﻟْﻤَﻮْﺟُﻮدُ اﻟّﺬی ﻻ ﯾُﻤْﮑِﻦُ اَن ﯾَﺘَﻐﱠﯿَﺮَ و دﯾﮕﺮ ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ :اَﻟﻤَﻮْﺟُﻮدُ اﻟّﺬی ُﯾﻤْﮑِﻦُ ا ْ
ﯾَﺘَﻐﱠﯿَﺮَ و از ﺧﻮاص اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪای ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﻟﻨﱠﻮرُ اﻟﻤُﻄﻠَﻖُ .و از ﺧﺎص اﻟﺨﺎص اﻫﻞ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪای ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﻟﻨﱡﻮرُ اﻟﻤُﻨْﺒَﺴِﻂُ .و از اﻫﻞ وﺣﺪت ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪای ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ اَﻟﻤَﻮْﺟُﻮدُ ﻫُﻮَ اﻟﻠّﻪُ .و ﻫﻢ از اﻫﻞ وﺣﺪت ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ :ﻻﻣَﻮْﺟُﻮدَ ﺳِﻮَی اﻟﻠّﻪ.

روﺷﻦﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ِ
ﭼﻨﲔ ﻣﯽِداﻧﻢ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی،

ﻓﺼﻞ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ وﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺎدث از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ِ
ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ ﺧﺎﱃ ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﲑ ﺑﻮد و ﻫﻮ اﻟﺤﺎدث ﯾﺎ ﻧﺒﻮد و ﻫﻮاﻟﻘﺪﯾﻢ ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس .وﺟﻮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﺟﻤﻠﮥ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ را در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،
ﺣﺎدث را ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ و وﺟﻮد ﻗﺪﯾﻢ را ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ ِ

اﺗﻔﺎق اﺳﺖ و از اﯾﻨﺠﺎ آﻏﺎز ﺧﻼف ﻣﯽِﮐﻨﻨﺪ .وَ اﻟﻠّﻪُ اَﻋْﻠَﻢُ.

ﺑﺎب

در ﺳﺨﻦ ﻋﻮام اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻮام اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ و اول و آﺧﺮ ﻧﺪارد .از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در وﺟﻮد اوﮐﺜﺮت و اﺟﺰا
ﻧﯿﺴﺖ .از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ اﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﻣﻦ ﮐُﻞّ اﻟﻮﺟﻮه.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ از ﻋﺎﻟﻢ و داﺧﻞ ﻋﺎﻟﻢ و ﺧﺎرج ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
و ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﻋﺎﻟﻢ و در ﺟﻬﺘﯽ از ﺟﻬﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺻﻔﺎت
اﺟﺴﺎﻣﻨﺪ و ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ ،ﺟﺴﻢ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺧﺪای ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد .در آن وﻗﺖ

ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻋﺎﻟﻢ را ﮐﻪ ﻏﯿﺐ و ﺷﻬﺎدت و ﺟﻮاﻫﺮ واﻋﺮاﺿﻨﺪ ،ﻫﺴﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و از ﻫﺴﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻋﺎﻟﻢ ﻫﯿﭻ

ﺻﻔﺘﯽ ﻣﺮ او را زﯾﺎدت وﮐﻢ ﻧﺸﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ذات و ﺻﻔﺎت او ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،او را اول و

آﺧﺮ و ﻋﺪم و ﺗﻐﯿﲑ ﻧﺒﻮد.

ای دروﯾﺶ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﻤﻠﮥ ﻋﻘﻼ ،ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ زﯾﺎدت از ﯾﮑﯽ
اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﻤﻠﮥ ﻋﻘﻼ ،ﺧﺪای ﻣﺤﻞ ﺣﻮادث و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮﭼﻪ ﻏﲑ
ﺧﺪای ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎدث ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺣﻮادث ،ﺻﻔﺎت ﺧﺪای زﯾﺎدت وﮐﻢ ﻧﺸﻮد.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ از ﻋﻮام اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺪای ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺪای را ﯾﮑﯽ
٥

ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﯾﮑﯽ داﻧﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ او اﺣﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد و واﺣﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ ذات ﺧﻮد و ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﻮد.

ای دروﯾﺶ ،ذات ﺧﺪا ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ذات دﯾﮕﺮان ﻣﺠﺎزی ،از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ذات دﯾﮕﺮان از ذات وی اﺳﺖ ﭘﺲ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ذات ،او راﺳﺖ .و ﺻﻔﺎت او ﻫﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﺻﻔﺎت دﯾﮕﺮان ﻣﺠﺎزی ،از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺻﻔﺎت دﯾﮕﺮان

از ﺻﻔﺎت وی اﺳﺖ ﭘﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﻔﺎت ،او راﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ذات

ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺻﻔﺎت ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ را ارادت و اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ،ارادت و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ارادت و اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻪ
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺟﺰ آن ﻧﮑﻨﺪﮐﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ارادت و اﺧﺘﯿﺎر از آن او ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎ را ﻣﻨﻊ و ﻋﻄﺎﺳﺖ،

ﻣﻨﻊ و ﻋﻄﺎء ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ و ﻋﻄﺎء اوﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮥ اﻧﺒﯿﺎ را اﯾﻦ دﻋﺎ وردﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ :اﻟﻠّﻬُﻢَ

ﻻﻣﺎﻧِﻊَ ﻟِﻤﺎ اَﻋْﻄَﯿْﺖَ وَﻻﻣُﻌْﻄِﯽَ ﻟِﻤﺎ ﻣَﻨَﻌْﺖَ وَﻻ رادﱠ ﻟِﻤﺎ ﻗَﻀَﯿْﺖَ .ﭘﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﻊ و ﻋﻄﺎﺳﺖ از آن او .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ

ﻻﺣَﻮْلَ وَﻻﻗُﻮﱠةَ اِﻟّﺎ ﺑﺎﻟﻠّﻪِ .و در ﺟﻤﻠﮥ ﺻﻔﺎت ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽِدان .ﭘﺲ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اوﺳﺖ و ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل

ﺣﻘﯿﻘﯽ او راﺳﺖ و ﻫﺴﺘﯽ و ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل دﯾﮕﺮان ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻌﻞ ﻗﻠﻢ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ وﺟﻮد ﻣﺠﺎزی از وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻪ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎب اﺳﺖ ﺑﯽ ارادت؛ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ارادت .ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ ،ﻣﺮاد اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮل اﺣﺪ ،اﺣﺪ ﺑﻮد ،و ﻧﯿﺴﺖ و ازﮐﺜﺮت ﻣﻌﻠﻮل در ﻋﻠﺖ ﮐﺜﺮت ﻻزم
آﯾﺪ ،و ﻧﯿﺴﺖ .و دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎب ﺑﻮدی ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﮑﺲ ﺑﻮدی و ﻋﮑﺲ ﻣﻘﺘﻀﯽ دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ؛

ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ و اﻗﺘﻀﺎی ﯾﮏ ﭼﯿﺰﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻌﺎع ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻇﻞ ،و در ﺷﻌﺎع و ﻇﻞ ﻫﻤﭽﻨﲔ
ﻣﯽدان.
ِ
ﺑﺎب

در ﺳﺨﻦ ﺧﻮاص اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻮاص اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻧﻮر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻧﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻈﻬﺮ
اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪای اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﺪای ﻧﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ اﻧﻮار ﺷﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪِاﻧﺪ :ﻣﺮﺗﺒﮥ اول ﻧﻮر ﭼﺮاغ اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم ﻧﻮر
آﻓﺘﺎب اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻧﻮر ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺿﻌﯿﻔﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻈﻬﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺪرک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺳﯿﻮم

روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪرک
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺪرک ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮﺗﺒﮥ ﭼﻬﺎرم روح اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﻣﻌﻘﻮﻻت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺿﻌﯿﻒ

اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪرک ﺧﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ ادراک او از ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮﺗﺒﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮر ﻫﻢ

ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻮر او ذاﺗﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ او از ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻈﻬﺮ او ﻧﻮر دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺷﺸﻢ ﻧﻮر ﺧﺪای اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ او ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ

ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﻮار اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ؛ و ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ،ﻧﻮری دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮود اﯾﻦ ﻧﻮرﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮر ﻇﻠﻤﺘﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮر ﺧﺪای در دل ﺳﺎﻟﮑﺎن ﭘﯿﺪا
ﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻃﺎﯾﻔﻪ ِ
ِ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻮاص اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ دو

٦

ﻣﯽﺷﻮدو آن ﻃﺎﯾﻔﮥ دﯾﮕﺮ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻧﻮر ﺧﺪای در دل ﺳﺎﻟﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽِﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ
ِ
ﮐﻪ ﭼﻮن دل ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات ﭘﺎک و ﺻﺎﻓﯽ و ﻣﻄﻬﺮ و ﻣﻘﺪس ﺷﻮد ،ﻋﺮش ﺧﺪای ﺷﻮد و ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﻧﻮر ﺧﺪای ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺮش ﺗﺠﻠﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن دل ﺳﺎﻟﮏ ﻋﺮش ﻧﻮر ﺧﺪای ﮔﺸﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮر ﺧﺪای ﺑﺮ ﻋﺮش دل
ﺳﺎﻟﮏ ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮد ،ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽِﺷﻨﯿﺪ و ﺳﺎﻟﮏ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺧﺪای ﻣﯽِﺷﻨﻮد و ﺧﺪای ﻣﯽِﺑﯿﻨﺪ و ﺧﺪای
ﻣﯽدﯾﺪ و ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽِﮔﻔﺖ و ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽِداد و ﺳﺎﻟﮏ ِ
ِ

ﻣﯽدﻫﺪ و ﺧﺪای ﻣﯽِﮔﲑد .ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺧﺪای ِ
ِ

دل اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺮش اﻟﻠّﻪ و ﺑﯿﺖ اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ و آن ﻋﺮش ﮐﻪ ﺗﻮ آن را ﻋﺮش ﻣﯽِداﻧﯽ ،ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻋﺮش اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺑﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ آن را ﺑﯿﺖ ﻣﯽِﺧﻮاﻧﯽ ،ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻧﺎدان ﺷﻨﯿﺪﻧﺪﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺻَﻞﱠ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻠَﯿْﻪِ و ﺳَﻠّﻢ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺮش رﻓﺘﻢ و ﺧﺪای را دﯾﺪم و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺨﻦ ﺑﯽِواﺳﻄﻪ ﺷﻨﯿﺪم و ﭼﻮن ﺑﺎز آﻣﺪم ﻫﻨﻮز ﺟﺎﻣﮥ
ِ
ِ
ﺧﻮاب ﻣﻦ ﮔﺮم ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻋﺮش را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺳﺨﻦ ﭘﯿﻐﻤﱪ را ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺮاج ﭘﯿﻐﻤﱪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺳﻔﺮ ﺷﺎم و ﺣﺠﺎز در ﭘﯿﺶ
ِ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ را
ﺣﺎﺟﯿﺎن ﻣﺴﮑﲔ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪای ِ

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎز آﻣﺪﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻃﺎﯾﻔﮥ دﯾﮕﺮ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﭼﻮن دل ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات ﭘﺎک و ﺻﺎﻓﯽ و ﻣﺼﻘﻞ و ﻣﻨﻮر ﺷﻮد،
ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن دل ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺮآت ﻧﻮر ﺧﺪای
ﻣﺮآت ﻧﻮر ﺧﺪا ﻣﯽِﮔﺮدد و ﻋﮑﺲ ﻧﻮر ﺧﺪای در اﯾﻦ ﻣﺮآت ﻇﺎﻫﺮ ِ

ﮔﺸﺖ و ﻋﮑﺲ ﻧﻮر ﺧﺪای در ﻣﺮآت دل ﺳﺎﻟﮏ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ
ﻣﯽداد ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﺪای
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮد ِ
ﻣﯽدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ِ
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ِ
ﺳﺎﻟﮏ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﻮد ِ

ﺷﻨَﻮد و ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﺪای ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﺪای ﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﺪای دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﺪای ﮔﲑد .ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد از
ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ.

ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ و ﺧﺪای را ﻋﮑﺲ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد از ﺟﻬﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺪای را ﻋﮑﺲ ِ
ﻃﺎﯾﻔﮥ اول ﻣﺮ ﻃﺎﯾﻔﮥ دوم را ِ

آن ﮐﻪ ﺧﺪای را ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﻋﮑﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻋﮑﺲ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
ﻓﺼﻞ

در ﺑﯿﺎن ﻋﮑﺲ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻃﺎﯾﻔﮥ دوم ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﺮاد ﻣﺎ از ﻋﮑﺲ ﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در آب و ﻣﺮآت ﭘﯿﺪا ﻣﯽِآﯾﺪﮐﻪ از ﻋﮑﺲ ﻋﺎﻟﻢ
اﺟﺴﺎم اﺳﺖ .و ﻋﮑﺲ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﮑﺲ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮد از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻋﮑﺲ

ﻫﺮﭼﯿﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

ای دروﯾﺶ ،ﻋﮑﺲ و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮑﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ،ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺤﻞ
ﻣﯽآﯾﺪ ﭘﺲ ﻋﮑﺲ ،ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﻢ ،ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ .و ﻋﻠﻢ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ ،ﺻﻮرت
ﭘﯿﺪا ِ

ﻣﯽدان .ﭼﻨﲔ ﻣﯽِداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی،
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺻﻮرت روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد .ﭘﺲ در ﻋﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﲔ ِ

روﺷﻦﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ِ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ :ﻋﮑﺲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در آب و ﻣﺮآت ﭘﯿﺪا ﻣﯽِآﯾﺪ و ﻋﮑﺲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﺒﻪ و ﻧﻄﻔﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽِآﯾﺪ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در دل ﮐﺎﻫﻨﺎن و دل اﺻﺤﺎب رﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات ﭘﯿﺪا ﻣﯽِآﯾﺪ .و
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﮑﺲ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﱪوت ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در دل اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻇﺎﻫﺮ ِ

۷

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺪای را ﻣﮑﺎن ﻣﯽِﮔﻮﯾﯿﺪ و ﺧﺪای را ﻣﮑﺎن اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻃﺎﯾﻔﮥ دوم ﻣﺮ ﻃﺎﯾﻔﮥ اول را ِ
از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺧﺪای ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﮑﺎن ﻧﺪارد و ﻣﮑﺎن ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻢ و

ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ

در ﺑﯿﺎن ﻣﮑﺎن

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻃﺎﯾﻔﮥ اول ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﺮاد ﻣﺎ از ﻣﮑﺎن ﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮام اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ و اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ِ
ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻣﮑﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﮑﺎن ،ﺧﻠﻮت اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ او را در ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﻠﻮﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ وی در آن ﺧﻠﻮت ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮدن .ﭼﻨﲔ ﻣﯽِداﻧﻢ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی ،روﺷﻦِﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ.

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط
ِ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻃﺎﯾﻔﮥ اول ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﮑﺎن را دو ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪ :ﺑﻌﻀﯽ

ِ
آن ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﮑﺎن ﻓﻮق اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻮق آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺖ .و اﯾﻦ ﻫﺮدو ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻣﮑﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﮑﺎن،

ﺧﻠﻮت اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻮن ﺗﻮان ﮔﻔﱳ ﮐﻪ ﺧﺪای را در وﺟﻮد ﺧﻮد ﺧﻠﻮﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻮای ﺧﺪای در آن

ﺧﻠﻮت ﺑﺎ ﺧﺪای ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮدن از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و او رادر وﺟﻮد ﺧﻮد

ﺧﻠﻮﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﺎﺳﻮای وی در آن ﺧﻠﻮت ﺑﺎ وی ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮدن.
ﻓﺼﻞ

ﭼﻮن ﻣﻌﻨﯽ ﻣﮑﺎن را داﻧﺴﺘﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻣﮑﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ و ﻣﮑﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت و
ﻣﮑﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺟﱪوت.

ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺎرت از اﺟﺴﺎم اﺳﺖ .ﭘﺲ اﺟﺴﺎم ﻣﻮاﻟﯿﺪ و اﺟﺴﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺴﺎم اﻓﻼک و اﺟﺴﺎم اﻧﺠﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮدن و اﻣﮑﻨﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ ،ﻇﺎﻫﺮ
ِ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎص دارﻧﺪﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در آن ﻣﮑﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺷﺮﯾﮏ
اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ در ﻣﮑﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽِﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮدن.

و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت ﻋﺒﺎرت از ﻋﺎﻟﻢ ارواح اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻼﯾﮑﮥ ﺳﺎﻓﻞ و ﻣﻼﯾﮑﮥ اﺳﻔﻞ و ﻣﻼﯾﮑﮥ ﻋﺎﱃ و ﻣﻼﯾﮑﮥ اﻋﻠﯽ
ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺧﺎص دارﻧﺪﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در آن ﻣﮑﺎن اﯾﺸﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽِﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮدن .و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ را ﻣﻘﺎﻣﯽ

ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎم ﺧﺎص ﺧﻮد و از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮد ﯾﮏ ﺳﺮ ﻣﻮی ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽِﺗﻮاﻧﻨﺪﮐﺮدن.

و ﻋﺎﻟﻢ ﺟﱪوت ﻋﺒﺎرت از ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪای اﺳﺖ -ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس -ﭘﺲ ﺧﺪای ﻣﮑﺎن ﺧﺎص دارد ﮐﻪ
ﻣﺎﺳﻮای ﺧﺪای ﺑﺎ ﺧﺪای در آن ﻣﮑﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽِﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮدن.
ﻓﺼﻞ

از ﻣﮑﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ آن را وﺻﻒ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن و از ﻣﮑﺎن ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﻠﮑﻮت ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺟﱪوت ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻫﻢ وﺻﻒ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن .و در اﻣﮑﻨﮥ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ
ﻧﻈﺮﮐﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺴﻤﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﮑﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و ﻣﮑﺎن ﻋﺎﻟﻢ ارواح
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮدن .و
ِ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد .ﻣﺜﻼً در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ ،ﺧﺎک ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ وی در آن ﻣﮑﺎن وی ﺷﺮﯾﮏ

در ﻣﯿﺎن ﺧﺎک ،آب ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد ﻻﯾﻖ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ وی در آن ﻣﮑﺎن وی ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽِﺗﻮاﻧﺪﺑﻮدن و در
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮدن .و در
ِ
ﻣﯿﺎن آب ﻫﻮا ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد ﻻﯾﻖ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ وی در آن ﻣﮑﺎن وی ﺷﺮﯾﮏ
ﻣﯿﺎن ﻫﻮا ،آﺗﺶ ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد ﻻﯾﻖ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ وی در آن ﻣﮑﺎن وی ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽِﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮدن و اﮔﺮ

ﻧﺎداﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊ آﯾﺪ ،داﻧﺎ داﻧﺪﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ دو ﺟﺴﻢ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن در ﯾﮏ

۸

زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آﯾﻨﺪ .آﺧﺮ ﻧﻤﯽِﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯽ ﭘﺮ از ﺧﺎک اﺳﺖ ،ﺧﺎﮐﯽ دﯾﮕﺮ در آن ﻇﺮف ﻧﻤﯽِﺗﻮان ﮐﺮدن ﻟﯿﮑﻦ آب
درآن ﻣﯽِرﯾﺰی ﻣﮑﺎن دارد.

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮدن و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آب را ﺑﻪ
ِ
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎک آب ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺧﺎک در آن ﻣﮑﺎن آب
ﺳﺒﺐ ﻟﻄﺎﻓﺖ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎک ﻣﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻮا را در ﻣﯿﺎن آب و آﺗﺶ را ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﻫﻮا ﻣﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ای دروﯾﺶ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻓﻬﻢ ﻧﻤﯽِﮐﻨﯽ ﮐﻪ دو ﺟﺴﻢ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن و در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎری اﯾﻦ

ﺳﺨﻦ ﺗﻮ را ﺑﯿﻘﲔ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ آب و آﺗﺶ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن و در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ آب ،ﺳﺮد

و ﺗﺮ اﺳﺖ و آﺗﺶ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را ﺑﯿﻘﲔ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ آب ﮐﻪ ﺳﺮد و ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی

را ﻧﺴﻮزد اﻣﺎ ﺗﺮﮐﻨﺪ و آﺗﺶ ﮐﻪ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی را ﺗﺮ ﻧﮑﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺴﻮزد و ﭼﻮن دﺳﺖ در آب ﮔﺮم ﮐﻨﯽ
دﺳﺖ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻣﯽِﺷﻮد ﻫﻢ ﻣﯽِﺳﻮزد.

ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آب ،آﺗﺶ را ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ و در ﻣﮑﺎن آب ،آﺗﺶ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﮑﺎن آﺗﺶ ،آب ﻧﯿﺴﺖ.

اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ذره از آﺗﺶ ﺑﯽ آب ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ذره از آب ﺑﯽِآﺗﺶ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻣﮑﺎن ﺧﻮدﻧﺪ و اﻣﮑﺎن

ﻧﺪارد آﺗﺶ در ﻣﯿﺎن آب ﺑﺎﺷﺪ و آب در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ.

ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻣﮑﻨﮥ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺴﺎﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻄﺎﻓﺖ وﮐﺜﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪﮐﺮدن ،ﻧﻈﺮﮐﻦ ﮐﻪ از ﻣﮑﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت واز ﻣﮑﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت ﺗﺎ
ِ
ﮐﺲ ﻓﻬﻢ آن

ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺟﱪوت ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ اﺳﺖ و اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﺟﱪوت در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻣﮑﺎن ﺧﻮدﻧﺪ و اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺮب ﺻﻮرﺗﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮی
ﭼﻨﺪان دارﻧﺪﮐﻪ آن در ﺣﺴﺎب و ﺷﻤﺎر ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﭼﻨﲔ ﻣﯽِداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی ،ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در آﺗﺶ ﻓﻬﻢ ﮐﻨﯽ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺰاج ﺗﻮ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ از ﺧﺎک و آب و ﻫﻮا و آﺗﺶ .و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و اﮔﺮﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاج ﻣﻦ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﯾﮏ ﭼﯿﺰﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺰاج ﺗﻮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ آن ﯾﮏ

ﻏﲑ آﺗﺶ و ﻏﲑ آب و ﻏﲑ ﻫﻮا و ﻏﲑ ﺧﺎک ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻏﲑ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﻮد ،ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻫﺮ ﯾﮑﯽ در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮﻧﺪ.
ای دروﯾﺶ ،ﻣﺰاج ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .از اﯾﻦ روی ﮐﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﻻﺟﺰاﺳﺖ،
ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و از اﯾﻦ روی ﮐﻪ ﻓﻌﻞ ﭼﻬﺎرﭼﯿﺰ در وی اﺳﺖ ،ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮ ﻣﻄﻌﻮﻣﺎت و ﻣﺸﺮوﺑﺎت و
ﻣﻌﺎﺟﲔ و اﻗﺮاص .ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ از ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت و ﺟﱪوت .و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻄﺎﻓﺖ وﮐﺜﺎﻓﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ِ
ﺑﺪان ﮐﻪ وﺟﻮد ﺗﻮ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮدن.
ِ
ﺧﺎص دارﻧﺪﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در آن ﻣﮑﺎن اﯾﺸﺎن ﺷﺮﯾﮏ

ﺧﺎک ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد و در ﻣﯿﺎن ﺧﺎک ،آب ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد ﻻﯾﻖ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺧﻮد و در ﻣﯿﺎن آب ،ﻫﻮا ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد ﻻﯾﻖ
ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺧﻮد و در ﻣﯿﺎن ﻫﻮا ،آﺗﺶ ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد ﻻﯾﻖ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺧﻮد و در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ،روح ﻧﺒﺎﺗﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد ﻻﯾﻖ
ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺧﻮد و در ﻣﯿﺎن روح ﻧﺒﺎﺗﯽ ،روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد ﻻﯾﻖ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺧﻮد و در ﻣﯿﺎن روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ،روح

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد ﻻﯾﻖ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺧﻮد و در ﻣﯿﺎن روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻋﻘﻞ ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد ﻻﯾﻖ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺧﻮد و در ﻣﯿﺎن

ﻋﻘﻞ ،ﻧﻮر ﺧﺪای ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد ﻻﯾﻖ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎﻻی ﻧﻮر ﺧﺪای ،ﻧﻮری دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﻮار اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ.

ای دروﯾﺶ ،راه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر از اﻧﺪر دل اﺳﺖ ﻧﻪ از ﺑﲑون و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪات اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت .راه

ﺑﲑون درﺑﻨﺪ ﺗﺎ راه اﻧﺪرون ﮔﺸﺎده ﺷﻮد .ﺗﺮک ﻗﺎل ﮐﻦ ﺗﺎ ﺣﺎل ﭘﯿﺪا آﯾﺪ.
۹

ای دروﯾﺶ ،ﻗﺎل ﺑﺎ ﺣﺎل ﺿﺪاﻧﻨﺪ .ﻫﺮﮐﺠﺎ ﻗﺎل ﻫﺴﺖ ،ﺣﺎل ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮﮐﺠﺎ ﺣﺎل ﻫﺴﺖ ،ﻗﺎل ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﯽﺷﻮد و دل ﺑﻪ رﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات ﭘﺎک ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت .اﮔﺮ
ای دروﯾﺶ ،اﯾﻦ ﻧﻮر در دل ﭘﺎک ﻇﺎﻫﺮ ِ

ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪاﯾﯽ و راﺳﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎن درﺑﻨﺪ و ﮐﺎری ﮐﻦ و اﮔﺮ ﻧﻪ ﺳﻮدای ﺑﯿﻬﻮده از ﺳﺮ ﺑﲑون ﮐﻦ.
ﺑﺎب

در ﺳﺨﻦ ﺧﺎص اﻟﺨﺎص اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﺎص اﻟﺨﺎص اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪای ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻧﻮر ﻣﻨﺒﺴﻂ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺟﺎن ﺟﻤﻠﮥ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺪای اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﺪای ﻧﻮر ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺒﯿﻨﺪ و اﺳﻤﺎء

ﺣُﺴﻨﺎء ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎء وی اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ و ﺟﺰ در ﻣﺮآت
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﯾﺪ؛ ﻋﺎﻟﻢ را ﭘﯿﺪا آورد.
ِ
و ﺣﮑﻤﺖ در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﺎﻟﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮآت ﺧﺪای ﺷﻮد و ﭼﻮن ﻋﺎﻟﻢ ﭘﯿﺪا آورد ،ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻢ ﺑﻮد ﺑﯽ ﺟﺎن
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮآت ﺟﻼﻧﺎداده .ﻋﺎﻟﻢ را ﻣﺴﺘﻮی ﮔﺮداﻧﯿﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻌﺪادش ﺑﺨﺸﯿﺪ ﻣﺮ ﻗﺒﻮل ﺗﺠﻠﯽ ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺗﺴﻮﯾﺖ

ﻋﺒﺎرت از ﺣﺼﻮل اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ را ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ از ﺧﻮد و ﺟﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪ .و ﻧﻔﺦ
روح ﻋﺒﺎرت از ﺗﺠﻠﯽ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﺪ و اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎء ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .و آن ﮔﺎه از اﯾﻦ دو درﯾﺎ
ﺟﻮاﻫﺮ ﭘﯿﺪا آﻣﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﺪ و اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎء ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎء وی اﺳﺖ،
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد و ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪ و ﺟﺴﻢ و روح ﻋﺎﻟﻢ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ.

ﭘﺲ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺻﻮرت ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺧﺪاﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺟﺴﻢ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و روح ﻋﺎﻟﻢ،
ﺧﺪاﺳﺖ .و ﻋﺎﻟﻢ اﮔﺮﭼﻪ از روی ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ از روی ﺑﺎﻃﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و اﮔﺮﭼﻪ از روی ﺟﺴﻢ ﻣﺘﮑﺜﺮ

اﺳﺖ اﻣﺎ از روی روح ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ.

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪِای اﺳﺖ از ﻇﺎﻫﺮ وﺑﺎﻃﻦ ،ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻦ اﻧﺴﺎن ،روح اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؛
ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪِای اﺳﺖ از ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ .ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻢ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،روح ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و

روح ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ذره از ذرات ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روح اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﲔ

ﻫﯿﭻ ذره از ذرات ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺑﺎ وی ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺒﯿﺎ از ﺳﺮ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮدهِاﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را

ﺷﻨﺎﺧﺖ ،رب ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ و از اﯾﻦ ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪﮐﻪ راه ﻫﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﺪای از راه ﻋﺮض اﺳﺖ ﻧﻪ

از راه ﻃﻮل.

ای دروﯾﺶ ،ﻫﺮﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ و روح ﺧﻮد را داﻧﺴﺖ ،ﻋﺎﻟﻢ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ را داﻧﺴﺖ و ﻫﺮ
ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﺟﺴﻢ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺻﻔﺎت روح ﺧﻮد را داﻧﺴﺖ ،ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﻢ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺻﻔﺎت ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ
را داﻧﺴﺖ و ﻫﺮﮐﻪ اﻓﻌﺎل ﺟﺴﻢ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻓﻌﺎل روح ﺧﻮد را داﻧﺴﺖ ،اﻓﻌﺎل ﻋﺎﻟﻢ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻓﻌﺎل
ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ داﻧﺴﺖ.

ای دروﯾﺶ ،راه ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﭼﻮن ﺗﻮ را ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺎ وﮔﻮش ﺷﻨﻮا ﻧﯿﺴﺖ.

ای دروﯾﺶ! اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در درﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﺎﻟﺐ وﺻﺎل آﺑﻨﺪ و در ﻓﺮاق آب روزﮔﺎر
ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﱪ آب ﻣﯽِﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﺗﻮ را ﻋﺠﺐ آﯾﺪ و ﺳﺨﺖ ﻋﺠﺐ آﯾﺪ و ﺣﺎل ﺗﻮ ﺑﻌﯿﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺳﺖ.
ِ
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎص اﻟﺨﺎص اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﺎ رَاَﯾْﺖُ ﺷَﯿْﺌﺎً اِﻟّﺎ وَرَاَﯾْﺖُ اﻟﻠّﻪَ ﻓﯿﻪِ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﺎ
رَاَﯾْﺖُ ﺷَﯿْﺌﺎً اﻟّﺎ و رَاَﯾْﺖُ اﻟﻠّﻪَ ﻣَﻌَﻪُ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﺎ رَاَﯾْﺖُ ﺷَﯿْﺌﺎً اﻟّﺎ وَ رَاَﯾْﺖُ اﻟﻠّﻪَ ﻗَﺒْﻠَﻪُ و ﻣﺮاد اﯾﺸﺎن از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ

۱۰

ﻣﻌﯿﺖ ﺧﺪای اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ،و ﻣﻌﯿﺖ ﺧﺪای ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻪ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺖ ﺟﺴﻢ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ و ﻧﻪ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﯿﺖ ﻋﺮض ﺑﺎ ﺟﺴﻢ و ﻧﻪ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺖ ﻋﺮض ﺑﺎ ﻋﺮض .ﻣﻌﯿﺖ ﺧﺪای ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺖ

روح ﺑﺎ ﺟﺴﻢ.

و ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ ،ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﺟﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ
ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ روح و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻘﻞ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ،ﻧﻮر ﻣﯽِﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮر
ﻣﻨﺒﺴﻂ را ﻃﺎﯾﻔﻪِای ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻃﺎﯾﻔﻪِای ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ و
ﻃﺎﯾﻔﻪای اﻟﻠّﻪ و ﻃﺎﯾﻔﻪِای ﺧﺪای ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺳﺨﻦ
ِ

دراز ﺷﺪ و از ﻣﻘﺼﻮد دور اﻓﺘﺎدﯾﻢ.

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﺮآت ﺧﺪاﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺮآت ﮐﺎﻣﻞ ،اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻣﺮآت ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ
ﺟﻤﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﺎل ﺗﻤﺎم در وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﺑﯽ زﯾﺎدت و ﻧﻘﺼﺎن.
ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎص اﻟﺨﺎص اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات

در ﺻﻔﺎ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺪﮐﻪ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف و ﻋﮑﺲ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد و ﻧﻮراﻧﯽ ﮔﺮدد و ﻧﻮر و ﻣﻈﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﯾﮏ
ﭼﯿﺰﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺪﺣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از آﺑﮕﯿﻨﻪ و ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف و ﻋﮑﺲ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد و در آن ﻗﺪح ﺷﺮاﺑﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻐﺎﯾﺖ
ﺻﺎﻓﯽ و ﻟﻄﯿﻒ ﺑﻮد .ﻗﺪح را از ﺷﺮاب و ﺷﺮاب را از ﻗﺪح ﺑﺎز ﻧﺘﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﯾﮏ
ِ
ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و اﻧﺒﯿﺎ از ﺳﺮ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻧﻈﺮ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪﮐﻪ :اَرْواﺣُﻨﺎ اَﺟْﺴﺎدُﻧﺎ اَﺟْﺴﺎدُﻧﺎ اَرْواﺣُﻨﺎ .ﻫﺮ آوازی ﮐﻪ از ﺳﺎﻟﮑﺎن

آﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺳُﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﯽ و اﻧﺎاﻟﺤﻖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻮد و ﻫﺮ آﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ

ﭼﻮن ﺟﺴﻢ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات زﺟﺎﺟﯽ ﺷﻮد و ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف و ﻋﮑﺲ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد ،ﺳﺎﻟﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪ

ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺷﻨﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎ داﻧﺪﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺪاﻧﻨﺪو ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻨﺪﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ و

ﭼﻮن ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻟﮏ ﺧﻮد را ﻫﻤﻪ ﻧﻮر ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻮر را از زﺟﺎﺟﻪ و زﺟﺎﺟﻪ را از ﻧﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﱳ .اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ و
اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر وی از وی اﯾﻦ آواز ﺑﺮآﯾﺪﮐﻪ »ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﯽ« و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ.

ای دروﯾﺶ ،در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻘﺎم از ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻫﺮ آﯾﻨﻪ اﯾﻦ آواز ﺑﺮآﯾﺪﮐﻪ ﻟﯿﺲ ﻓﯽ ﺟﺒﺘﯽ ﺳﻮی اﻟﻠّﻪ و ﻟﯿﺲ ﻓﯽ اﻟﺪارﯾﻦ

ﻏﲑ اﻟﻠّﻪ .و در وﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻫﺮ آﯾﻨﻪ اﯾﻦ آواز ﺑﺮآﯾﺪﮐﻪ اﻧﺎاﻟﺤﻖ و ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﯽ .و در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎم
ﭼﻨﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﺳﮑﻮت ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ ﻣﮕﺮﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎﺷﺪ

و ﭼﻨﺎن ﻋﺠﺰ و ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻘﲔ ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪای را ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ذات و

ﺻﻔﺎت ﺧﺪای اﺳﺖ ،ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ .و ﭼﻨﺎن ﻓﺮاﻏﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر
ﺗﺮک ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﮐﻨﺪو ﻫﻤﻪ ﮐﺲ و ﭼﻨﺎن ﺗﻔﻮﯾﺾ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ ﻣﻮی او را ﻏﻢ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ و

ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ و ﺧﻮف از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺧﺪای را ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد داﻧﺎ و ﺗﻮاﻧﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﺑﺎب

در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت در ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت در ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن وﺟﻮد ﺧﺪای اﺳﺖ -ﺗﻌﺎﱃ و
ﺗﻘﺪس -و ﺑﻪ ﻏﲑ وﺟﻮد ﺧﺪای وﺟﻮدی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و آن
دوﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ :ﯾﮏ ﻃﺎﯾﻔﻪ را ﻧﺎﻓﯿﺎن ِ
ِ
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت

ﻃﺎﯾﻔﮥ دﯾﮕﺮ را ﻣﺜﺒﺘﺎن ﻣﯽِﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ را در ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻧﻈﺮی وﮐﺸﻔﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ دو

۱۱

ﻃﺎﯾﻔﻪ را در دو ﺑﺎب ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﯿﺎرﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮑﺎن را دﺳﺘﻮری ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ را ذﺧﲑه و ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﻮد.
ﺑﺎب اول

در ﺳﺨﻦ ﻃﺎﯾﻔﮥ ﻧﺎﻓﯿﺎن در ﺷﺄن ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻃﺎﯾﻔﮥ ﻧﺎﻓﯿﺎن ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻠﻖ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺧﻠﻖ ﺧﺪای دﯾﮕﺮ .ﺧﺪای ﺧﻠﻖ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ
از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ و اول و آﺧﺮ ﻧﺪارد .از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در

وﺟﻮد اوﮐﺜﺮت و اﺟﺰا ﻧﯿﺴﺖ .از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ اﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﻞ اﻟﻮﺟﻮه .و ﺧﻠﻖ ﺧﺪای وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ اﻻ

وﺟﻮد ﺧﯿﺎﱃ و ﺑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﺪای اﺳﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽِﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮐﻪ در ﺧﻮاب و آب و ﻣﺮآت ِ

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻮام ﻃﺎﺋﻔﮥ ﻧﺎﻓﯿﺎن ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ
ﺟﺴﻢ و ﻋﺎﻟﻢ روح ﺧﻠﻖ ﺧﺪاﯾﻨﺪ و وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ اﻻ وﺟﻮد ﺧﯿﺎﱃ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن اﮔﺮ ﺟﻮﻫﺮ و اﮔﺮ ﻋﺮض

اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺟﺴﻢ و روح اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻋﻠﻢ و ﺟﻬﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻤﺎن وﮐﻔﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻠﮏ و ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ

ﺧﯿﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .و آﻧﭽﻪ ﻓﻮق ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ اﺳﺖ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺧﺪای ﺧﻠﻖ اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺖ و ﻫﯿﭻ ﻓﻌﻞ و ﻫﯿﭻ اﺳﻢ

ﻧﺪارد.

ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻮاص ﻃﺎﯾﻔﮥ ﻧﺎﻓﯿﺎن ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ وﺟﻮد از اﯾﻦ ﺑﲑون ﻧﯿﺴﺖ :ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ اﻣﺮ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ روح.
ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ ،ﺧﻠﻖ ﺧﺪای اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻻ وﺟﻮد ﺧﯿﺎﱃ .و آﻧﭽﻪ ﻓﻮق ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺧﺪای ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و
وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ روح ﻋﺎﻟﻢ ،ﺧﺪای ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و ﺟﺴﻢ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺧﻠﻖ ﺧﺪاﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﺳﺨﻦ ﻋﻮام و

ﺧﻮاص ﻃﺎﯾﻔﮥ ﻧﺎﻓﯿﺎن در ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻋﻮام اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ :ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت و ﺟﱪوت .ﺟﱪوت ﺧﺪای ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و
وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ دارد و ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت ﺧﻠﻖ ﺧﺪاﯾﻨﺪ و وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ اﻻ وﺟﻮد ﺧﯿﺎﱃ .و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاص اﯾﻦ
ﻃﺎﯾﻔﻪ دو ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ :ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت .ﻣﻠﮑﻮت ،ﺧﺪای ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ دارد و ﻣﻠﮏ ،ﺧﻠﻖ ﺧﺪای
اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻻ وﺟﻮد ﺧﯿﺎﱃ.

ﻓﺼﻞ

ای دروﯾﺶ ،ﺧﺪای ﺧﻠﻖ ،ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎی و ﺧﻠﻖ ﺧﺪای ،ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﻧﻤﺎی .ﻣﻌﯿﺖ ﺧﺪای ﺧﻠﻖ

ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺧﺪای ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺖ ﻫﻮا ﺑﺎ ﺳﺮاب .و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﺮاب ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﻧﻤﺎی

و ﻫﻮا ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎی .و ﻫﻮا ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻋﲔ ﺳﺮاب اﺳﺖ و ﺳﺮاب ﺧﯿﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ و وﺟﻮد ﺳﺮاب
ﺑﻪ ﻫﻮاﺳﺖ و ﻇﻬﻮر ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﺮاب اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ

اﮔﺮﮐﺴﯽ ﮔﻮﯾﺪﮐﻪ ﻣﺎ را در ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﻮد و در وﺟﻮد و ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ و ﺧﯿﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺻﺎﻣﺖ و ﯾﮑﯽ ﻧﺎﻃﻖ و ﯾﮑﯽ ﺟﺎﻫﻞ و ﯾﮑﯽ ﻋﺎﻟﻢ و ﯾﮑﯽ در

رﻧﺞ و ﯾﮑﯽ در راﺣﺖ و ﯾﮑﯽ در زﺣﻤﺖ وﯾﮑﯽ در رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻄﻖ وﻋﻠﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﯿﺎل ﺑﻮد و رﻧﺞ و رﺣﻤﺖ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮد؟ ﺟﻮاب :ای دروﯾﺶ ،ﻣﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﺮﻓﺘﻪِای و در ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﭘﺎدﺷﺎه و ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ
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ﻧﮑﺮدهای و ﻣﻌﺸﻮق و ﻣﺤﺒﻮب را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد
ِ
ﻧﺪﯾﺪهای و وﻗﺘﻬﺎ آن ﭼﻨﺪان ﻓﺮح و ذوق را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ِ
اﺳﲑ و ﻣﺤﮑﻮم
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪای.
ِ
ﻧﺪﯾﺪهای و ﺧﻮد را در دﺳﺖ دﺷﻤﻦ و ﺣﺎﺳﺪﮔﺮﻓﺘﺎر و ﻋﺎﺟﺰ
ِ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪای و وﻗﺘﻬﺎ آن ﭼﻨﺪان ﺧﻮف و ﺗﺮس را
ِ

و ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﯿﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آن ﮐﻪ در ﺧﻮاب اﺳﺖ در آن وﻗﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ِ

ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺪار ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻮن آن ﺣﺎل ﺧﻮاب ﻣﯽِدان ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺑﯿﺪار ﻣﯽِداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ در

ﺧﻮاﺑﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻋﺒﺎرت از ﺑﯽ ﺧﱪی اﺳﺖ و ﺑﯽ ﺧﱪی ﻣﺮاﺗﺐ دارد .و از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺧﻮاب ﭼﻬﺎرﻧﻮع اﺳﺖ.
ِ

ﺑﺎب دوم

در ﺳﺨﻦ ﻣﺜﺒﺘﺎن در ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ را ﯾﮑﯽ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن از ﺟﻬﺖ آن
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻃﺎﯾﻔﮥ ﻣﺜﺒﺘﺎن ِ
ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺟﻮد و اﻋﺪام ﻣﻌﺪوم و اﺛﺒﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺣﺪ ﻫﻢ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.

ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن اﺳﺖ وﯾﮑﯽ را ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﯾﮑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﺷﺪ :ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ .ﭘﺲ ﺗﻮﺣﯿﺪ دو ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ :ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﻤﻠﯽ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﻤﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﯾﮑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻄﻌﻮﻣﺎت و ﻣﺸﺮوﺑﺎت و ﻣﻌﺎﺟﲔ
و اﻗﺮاص .و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﯾﮑﯽ داﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺴﯿﺎر را ﺑﻪ ﻧﻮع
ﯾﮑﯽ داﻧﻨﺪ و اﻧﻮاع ﺑﺴﯿﺎر را ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﯾﮑﯽ داﻧﻨﺪ و اﺟﻨﺎس ﺑﺴﯿﺎر را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﯾﮑﯽ داﻧﻨﺪ.

ﭼﻮن ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ را داﻧﺴﺘﯽ و ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻮام ﻃﺎﯾﻔﮥ ﻣﺜﺒﺘﺎن ،ﻟﻔﻆ ذات و وﺟﻪ و ﻧﻔﺲ
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ذات ووﺟﻪ و ﻧﻔﺲ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻧﻤﯽِداﻧﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ،
ِ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ،وﺟﻮد ﺧﺪای اﺳﺖ .ﭼﻨﲔ ﻣﯽِداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی ،روﺷﻦِﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻮام ﻃﺎﯾﻔﮥ ﻣﺜﺒﺘﺎن ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﮔﺮ ﺧﯿﺎل و اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺤﺴﻮس و

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ از ﻫﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ِ
اﮔﺮ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ،ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ،وﺟﻮد ﺧﺪای اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﺎ
ﺧﺪای راه ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ و ﻓﺮاق و وﺻﺎل ﻧﯿﺴﺖ.

ای دروﯾﺶ ،وﺟﻮد ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻮﺟﻮد ﯾﮏ وﺟﻮد اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ در وﺟﻮد ،ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻮﺟﻮد دوﯾﯽ وﮐﺜﺮت

اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﻣﯽ ،اﺳﻤﺎء اﺿﺎﻓﯽ و اﻋﺘﺒﺎرﯾﻨﺪ و در اﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﮐﺜﺮت ﺑﺎﺷﺪ .و ﭼﻮن

ﺗﺮک اﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﺮده ﺷﻮد ﻫﯿﭻ از اﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﺜﺮت ﻧﯿﺴﺖ اﻻ اﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﺳﺎﻣﯽ ﺣﺠﺎب راه ﻣﺮدم ﺷﺪ و ﻣﺮدم را ﻣﺸﺮک و ﺳﺮﮔﺮدان ﮐﺮد از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن درﺑﺎن
ﺑﺮ در ﺣﺮم وﺣﺪت اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻧﺎﻣﺤﺮم را از ﺣﺮم وﺣﺪت دور ﻣﯽِﮔﺮداﻧﺪ .وﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ ﻫﯿﭻ
اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻊ ﻧﺒﻮدی ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻧﺒﻮدی و وﺿﻊ اﺳﺎﻣﯽ ﻋﺒﺚ و ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮدی.

ﭘﺲ از ﺑﺮای اﯾﻦ ﺿﺮورت را ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻤﻊ ﻏﺎﯾﺐ و ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﻋﺒﺎرت ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ از ﺟﻬﺘﯽ از ﺟﻬﺎت وﺟﻮد
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺣﮑﻤﺖ در وﺿﻊ اﺳﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﺮک ﮐﻨﺎﯾﺖ و ﻋﺒﺎرت

۱۳

ﮐﺮده ﺷﻮد ﻫﯿﭻ از اﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻮاص ﻃﺎﯾﻔﮥ ﻣﺜﺒﺘﺎن ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ وﺟﻮد ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :در ﻗﺴﻤﺖ اول ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ و وﺟﻮد

ذﻫﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ .و وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ اﻣﺮ .ﭘﺲ
ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ :ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺘﻨﺎع و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﮑﺎن و ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ.

ای دروﯾﺶ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺘﻨﺎع ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر دارد و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ
ِ
اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ،اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﮑﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽِﺑﺮﻧﺪ و آن را

ﻣﻌﺠﺰه وﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎ ﻧﺎم ﻧﻬﻨﺪ و ﻧﺪاﻧﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد آن ﭼﯿﺰ در ﺧﺎرج ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ.

ﺣﮑﺎﯾﺖ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﮑﺎن ﻋﺒﺎرت از ﻋﺎﻟﻢ ﻗﻮت اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ﻋﺒﺎرت از ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ .و ﻋﺎﻟﻢ ﻗﻮت

را ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل ﻫﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻌﻞ را ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻟﻢ را داﻧﺴﺘﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ
ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل و ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ و آن ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل ﻋﺒﺎرت از ذات ﺧﺪای اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ ﻋﺒﺎرت

ازﻧﻔﺲ ﺧﺪای اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻋﺒﺎرت از وﺟﻪ ﺧﺪای اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻮد ﭼﻨﲔ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل ﻋﺒﺎرت از

ﻋﺎﻟﻢ ﺟﱪوت اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ ﻋﺒﺎرت از ﻋﺎﻟﻢ ﮐﱪﯾﺎﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻋﺒﺎرت از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ
اﺳﻤﺎء ﻋﺒﺎرت از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺰت اﺳﺖ.

ای دروﯾﺶ ،اﮔﺮ ذات را دوات و وﺟﻪ را ﮐﺘﺎب ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻧﻔﺲ را ﮐﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﻗﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ .و اﮔﺮ ذات را

ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل ﮔﻮﯾﻨﺪ و وﺟﻪ را ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻧﻔﺲ را ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ذات و ﻧﻔﺲ ووﺟﻪ ﺧﺪای ﻧﺒﻮد و ﻫﺮﮔﺰ

ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻔﺲ از ذات و وﺟﻪ از ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و وﺟﻪ ،ﺗﺠﻠﯽ ﻧﻔﺲ و ﻧﻔﺲ ،ﺗﺠﻠﯽ ذات اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ

ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ از ذات و وﺟﻪ از ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و وﺟﻪ ،ﺗﺠﻠﯽ ﻧﻔﺲ و ﻧﻔﺲ ،ﺗﺠﻠﯽ ذات اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻌﺪن و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان از وﺟﻪ ﭘﯿﺪا آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﺠﻠﯽ وﺟﻬﻨﺪ.

ای دروﯾﺶ ،اﮔﺮ وﺟﻪ را درﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎرﮐﻨﯽ ﻣﻌﺪن و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان ،ﻣﯿﻮۀ اﯾﻦ درﺧﺘﻨﺪ .و اﮔﺮ وﺟﻪ را درﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر
ﮐﻨﯽ ﻣﻌﺪن و ﻧﺒﺎت وﺣﯿﻮان ،ﺟﻮاﻫﺮ اﯾﻦ درﯾﺎﯾﻨﺪ .و اﮔﺮ وﺟﻪ را ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﺎل اﻋﺘﺒﺎرﮐﻨﯽ ،آدم ﻣﺮآت اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ

ﺟﻤﺎل اﺳﺖ و اﮔﺮ وﺟﻪ را ﻧﻮر و زﺟﺎﺟﻪ و ﻣﺸﮑﺎت اﻋﺘﺒﺎرﮐﻨﯽ ،آدم ﻧﻤﻮدار اﯾﻦ ﻧﻮر و زﺟﺎﺟﻪ و ﻣﺸﮑﺎت اﺳﺖ .و
اﮔﺮ وﺟﻪ را ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ اﻋﺘﺒﺎرﮐﻨﯽ ،آدم ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ اﺳﺖ.

ای دروﯾﺶ ،آﻧﭽﻪ در ذات ﺑﻮد در وﺟﻪ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و آﻧﭽﻪ در وﺟﻪ ﺑﻮد در آدم ﭘﯿﺪا آﻣﺪ .ﭘﺲ آدم ﻧﻤﻮدار وﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
وﺟﻪ ﻧﻤﻮدار ذات ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﺧﺪای در ﻣﺮﺗﺒﮥ ذات اﺳﺖ و ﻓﻌﻞ ﺧﺪای در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و اﺳﻢ ﺧﺪای ،در ﻣﺮﺗﺒﮥ وﺟﻪ اﺳﺖ.

اﻣﺎ در ﻣﺮﺗﺒﮥ ذات ﺑﻪ ﻏﲑ ذات ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻏﲑ ﻧﻔﺲ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ

ﺻﻔﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،اﺳﺘﻌﺪاد آن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در اول آن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﲔ آن ﭼﯿﺰ ﺑﻮد .و اﺳﻢ ﻫﺮﭼﯿﺰ،

ﻋﻼﻣﺖ آن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،در آﺧﺮ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﲔ آن ﭼﯿﺰ ﺑﻮد .و ﻓﻌﻞ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﻇﻬﻮر و اﺳﺘﻌﺪاد
۱٤

آن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺖ و اﺳﻢ ،ﻓﻌﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺎ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﮑﻨﻮن اﺳﺖ ،ﺻﻔﺖ اﺳﺖ و ﭼﻮن
ﻣﱪوزﮔﺸﺖ ،اﺳﻢ اﺳﺖ .و آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﮑﻨﻮن و ﻣﱪوز اﺳﺖ ،ﻓﻌﻞ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻧﺎم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﻫﺮﮐﺲ ﻧﻬﺎدهِاﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ ،ﻋﲔ
ﻫﻤﭽﻮن ارض و ﺳﻤﺎء و زﯾﺪ و ﻋﻤﺮو وﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯿﻨﺪ اﻣﺎ ﻏﲑﻣﺴﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ِ

ﻣﺴﻤﺎﺳﺖ ،ﻣﺮاد او ﻋﻼﻣﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯽِﮔﻮﯾﺪﮐﻪ اﺳﻢ ﻏﲑﻣﺴﻤﺎﺳﺖ ﻣﺮاد او

ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ وی ﻧﻬﺎدهِاﻧﺪ.

ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ،ﭼﻬﺎرﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺴﻤﯽ و ﺗﺴﻤﯿﻪ و اﺳﻢ و ﻣﺴﻤﯽ .و ﻫﺮ ﯾﮏ ﻏﲑ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺮﮐﺠﺎ ذﮐﺮ اﻫﻞ وﺣﺪت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﻣﺮاد ﻣﺎ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﺜﺒﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻃﺎﯾﻔﮥ

ﻧﺎﻓﯿﺎن ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ وﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.

۱٥

اﺻﻞ دوم

در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﻣﺮ ﺳﻮای ﺣﻖ را و اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻤﯽ
اﺳﺖ ﻣﺮ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ را و اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﻣﺮ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪِای از ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﻖ را.

ﭼﻮن ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ را داﻧﺴﺘﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺴﻤﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ
ِ

ذﮐﺮﮐﺮدهِاﻧﺪ .اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ و ﺷﻬﺎدت و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت و ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﯾﻦ و ﻣﺮاد اﯾﺸﺎن از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ .و دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻢ و روح و ﻋﺎﻟﻢ

ﺧﻠﻖ و اﻣﺮ و ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻗﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ .و ﻣﺮاد اﯾﺸﺎن از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮﮐﺐ و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ.

و اﻫﻞ وﺣﺪت ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل و ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ و دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﱪوت و ﻋﺎﻟﻢ ﮐﱪﯾﺎ و
ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻈﻤﺖ .و ﻣﺮاد اﯾﺸﺎن ازﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ذات و ﻧﻔﺲ و وﺟﻪ ﺧﺪای اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﺮض .و ﻋﺮض ﺑﯽ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻮﻫﺮ ﺑﯽ ﻋﺮض ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ آن

ﭼﯿﺰ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻧﺎﻃﻖ ﯾﺎ ﻏﲑﻧﺎﻃﻖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ .و ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض آن ﭼﯿﺰ

ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻃﺒﯿﺐ ﯾﺎ ﻏﲑ ﻃﺒﯿﺐ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﯿﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﺮض آن ﭼﯿﺰ
ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺮض ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ِ

ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ آن ﭼﯿﺰ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﯿﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺮض
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ ﺳﯿﺰده ﻗﺴﻤﻨﺪ :ﺧﺎک و آب و ﻫﻮا و آﺗﺶ و ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ و ﻓﻠﮏ ﻋﻄﺎرد و ﻓﻠﮏ زﻫﺮه و
ﻓﻠﮏ ﺷﻤﺲ و ﻓﻠﮏ ﻣﺮﯾﺦ و ﻓﻠﮏ ﻣﺸﱰی و ﻓﻠﮏ زﺣﻞ و ﻓﻠﮏ ﺛﺎﺑﺘﺎت و ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک .و اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت

ﻫﻢ ﺳﯿﺰده ﻗﺴﻤﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺑﯽ ﻣﻠﮑﻮت و ﻣﻠﮑﻮت ﺑﯽ ﻣﻠﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺟﺎن ﻣﻠﮏ ،ﻣﻠﮑﻮت اﺳﺖ و ﺟﺴﻢ

ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت ،ﻣﻠﮏ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺟﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺰده ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت اﺳﺖ.

ﭼﻮن اﻓﺮاد ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت را داﻧﺴﺘﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت را آﺑﺎ و اﻣﻬﺎت اﻋﺘﺒﺎرﮐﻨﯽ ﻣﻮاﻟﯿﺪ
اﯾﻦ آﺑﺎ و اﻣﻬﺎت ﺳﻪ ﻗﺴﻤﻨﺪ :ﻣﻌﺪن و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان و اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت را درﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎرﮐﻨﯽ ﻣﯿﻮه اﯾﻦ
درﺧﺖ ﻫﻢ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﻨﺪ :ﻣﻌﺪن و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان.

ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت ﻧﺒﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ

در اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﻣﺮﺗﺒﮥ اول ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﻋﻘﻞ ﭘﯿﺪا آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک رﺳﯿﺪﻧﺪ .و اﻫﻞ وﺣﺪت
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎدر اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻪ
ِ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ
اول ،ﺧﺎک اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺧﺎک ﭘﯿﺪا آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ِ

در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﮥ اول ،ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﮑﺎﻓﺖ و ﺑﻪ دو ﺷﺎخ ﺷﺪ .و از ﯾﮏ ﺷﺎخ ،ﻋﻘﻮل و
ﻧﻔﻮس و ﻃﺒﺎﯾﻊ و از ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ،اﻓﻼک و اﻧﺠﻢ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﯿﺪا ﮔﺸﺘﻨﺪ و اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻪ

۱٦

اول ،ﺧﺎک اﺳﺖ و ﺟﻮﻫﺮ ﺧﺎک ﺑﺸﮑﺎﻓﺖ و ﺑﻪ دو ﺷﺎخ ﺷﺪ و از ﯾﮏ ﺷﺎخ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﻓﻼک و اﻧﺠﻢ و از ﯾﮏ
ﺷﺎخ دﯾﮕﺮ ،ﻃﺒﺎﯾﻊ و ارواح و ﻋﻘﻮل ﭘﯿﺪا ﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﺑﺎب

در ﺳﺨﻦ ﻋﻮام اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ در ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ از ذات ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس -ﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮ ﺑﯿﺶ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪ و ﻧﺎم آن
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻮام اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ِ

ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻘﻞ را ﻋﻘﻞ اول و ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ از آن ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻘﻞ اول ،ﻓﻠﮑﯽ و ﻋﻘﻞ

دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ از ﻫﺮ ﻋﻘﻠﯽ ،ﻓﻠﮑﯽ و ﻋﻘﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﺗﺎ ده ﻋﻘﻞ و ﻧﻪ ﻓﻠﮏ و ﭼﻬﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ و
ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﭘﯿﺪا آﻣﺪﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺔ اﻟﻌﲔ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﭘﯿﺪا آﻣﺪﻧﺪ ﺑﯽِﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ زﻣﺎﻧﯽ .اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺳﺨﻦ ﻋﻮام اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ در ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ

در ﺳﺨﻦ ﺧﻮاص اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ در ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻮاص اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ از ذات ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس -ﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮ ﺑﯿﺶ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪ و ﻧﺎم آن
ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ اﺳﺖ و از ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻘﻞ ﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮ دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﻧﺎم آن

ﺟﻮﻫﺮ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و اﻧﺒﯿﺎ اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻘﻞ و اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﺟﺴﻢ را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﺎت و

اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ذﮐﺮﮐﺮدهِاﻧﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن دو ﺟﻮﻫﺮ ،ﻋﻘﻞ اول و ﻓﻠﮏ اول ﺷﺪ .ﺑﺎز زﺑﺪه
و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﻗﯽ ،ﻋﻘﻞ دوم و ﻓﻠﮏ دوم ﺷﺪ .ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﻗﯽ ،ﻋﻘﻞ ﺳﯿﻮم و ﻓﻠﮏ ﺳﯿﻮم ﺷﺪ .ﺑﺎز

زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﻗﯽ ،ﻋﻘﻞ ﭼﻬﺎرم و ﻓﻠﮏ ﭼﻬﺎرم ﺷﺪ .ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﻗﯽ ،ﻋﻘﻞ ﭘﻨﺠﻢ و ﻓﻠﮏ ﭘﻨﺠﻢ

ﺷﺪ .ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﻗﯽ ،ﻋﻘﻞ ﺷﺸﻢ و ﻓﻠﮏ ﺷﺸﻢ ﺷﺪ .ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﻗﯽ ،ﻋﻘﻞ ﻫﻔﺘﻢ و ﻓﻠﮏ
ﻫﻔﺘﻢ ﺷﺪ .ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﻗﯽ ،ﻋﻘﻞ ﻫﺸﺘﻢ و ﻓﻠﮏ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﺪ.ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﻗﯽ ،ﻋﻘﻞ ﻧﻬﻢ و

ﻓﻠﮏ ﻧﻬﻢ ﺷﺪ.ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ آن ﺑﺎﻗﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ اول و ﻋﻨﺼﺮ اول ﺷﺪ .ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ آن ﺑﺎﻗﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ
دوم و ﻋﻨﺼﺮ دوم ﺷﺪ .ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ آن ﺑﺎﻗﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﯿﻮم و ﻋﻨﺼﺮ ﺳﯿﻮم ﺷﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ

ﺧﺎک و ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎک ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺔاﻟﻌﲔ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﭘﯿﺪا آﻣﺪﻧﺪ ﺑﯽ ﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ زﻣﺎﻧﯽ.
ﻓﺼﻞ

در ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺪأ ﻣﻮاﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﭼﻮن آﺗﺶ و آب و ﻫﻮا ﺑﺎ ﺧﺎک ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻤﺎم ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﺟﺰاء
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻮام اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ِ
ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺧﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎس ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﺻﻮرت ﻫﺮ ﯾﮑﯽ در ﻣﺎدۀ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ اﺛﺮ

ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮت ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﺮ آﯾﻨﻪ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﻻﺟﺰا ﺣﺎدث ﺷﻮد .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﻻﺟﺰا
را ﻣﺰاج ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﭼﻮن ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺰاج را داﻧﺴﺘﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺰاج در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻣﻌﺘﺪل ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺪل

ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﻌﺘﺪل ﺣﻘﯿﻘﯽ را در ﺧﺎرج وﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﱰک ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاج
ﻣﻌﺘﺪل را در ﺧﺎرج وﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺰاج ﻏﲑﻣﻌﺘﺪل ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻣﺰاج ﻏﲑﻣﻌﺘﺪل

از ﺳﻪ ﺣﺎل ﺑﲑون ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﯾﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻋﺘﺪال ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو و اﮔﺮ ﺑﻌﯿﺪ

ﺑﺎﺷﺪ از اﻋﺘﺪال ،ﻣﺰاج ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ و واﻫﺐ اﻟﺼﻮر اﯾﻦ ﻣﺰاج را ﻻﯾﻖ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وی ﻧﻔﺴﯽ و ﺻﻮرﺗﯽ
۱۷

ﺑﺨﺸﺪ .و اﮔﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ،ﻣﺰاج ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ و واﻫﺐ اﻟﺼﻮر ﻣﺮ اﯾﻦ ﻣﺰاج را ﻻﯾﻖ اﺳﺘﻌﺪاد و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وی ﻧﻔﺴﯽ و ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺨﺸﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو ،ﻣﺰاج ﻧﺒﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ و واﻫﺐ اﻟﺼﻮر ﻣﺮ اﯾﻦ

ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺰاج را ﻻﯾﻖ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وی ﻧﻔﺴﯽ و ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺪأ ﻣﻮاﻟﯿﺪ .ﭼﻨﲔ ِ

ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی؛ روﺷﻦِﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ.

ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻮاص اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ او را ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ او را ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼً در ﮔﻮش ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﻤﻮﻋﺎت ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ ﺑﻪ وی

رﺳﺪ در ﺣﺎل ،ﻧﻔﺲ ﻣﺪرک او ﺷﻮد اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.در ﭼﺸﻢ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺒﺼﺮات ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ وی اﻓﺘﺪ در ﺣﺎل ،ﻧﻔﺲ ﻣﺪرک آن ﮔﺮدد اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ادراک ﻧﻔﺲ ،ﻣﺴﻤﻮﻋﺎت و ﻣﺒﺼﺮات را ﻧﻪ

ﺑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭼﺸﻢ وﮔﻮش ﺑﻮدی ﻣﯽِﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﭼﺸﻢ وﮔﻮش ،ادراک ﻣﺴﻤﻮﻋﺎت و ﻣﺒﺼﺮات ﮐﺮدی ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻫﻢ ﺑﺸﻨﯿﺪی و ﻫﻢ ﺑﺪﯾﺪی ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﻢ ﺑﺪﯾﺪی و ﻫﻢ ﺑﺸﻨﯿﺪی و ﻧﻪ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ ﮔﻮش را و ﭼﺸﻢ را ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻫﺴﺖ در ادراک ﻣﺒﺼﺮات و ﻣﺴﻤﻮﻋﺎت وﮔﻮش ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ دارد ﮐﻪ
ﭼﺸﻢ ﻧﺪارد و ﭼﺸﻢ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﮔﻮش ﻧﺪارد .ﭼﻨﲔ ﻣﯽِداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی ،روﺷﻦِﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ.

ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ آب و آﯾﻨﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺴﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن اﻓﺘﺪ ﺻﻮرت آن ﺟﺴﻢ در آب و آﯾﻨﻪ

ﺻﺎﻓﯽ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .و آن ﺻﻮرت را ﻋﮑﺲ ﮔﻮﯾﻨﺪ و آن ﻋﮑﺲ ،ﻋﺮض آب و آﯾﻨﮥ ﺻﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ

ﻋﺮض ﺟﺴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ .و ﻗﺮص آﻓﺘﺎب و ﭼﺮاغ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ دارﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺴﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن اﻓﺘﺪ ﻧﻮری ﺑﺮ آن ﺟﺴﻢ
ﭘﯿﺪا آﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .و آن ﻧﻮر را ﺷﻌﺎع ﮔﻮﯾﻨﺪ و آن ﺷﻌﺎع ،ﻋﺮض ﺟﺴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺮض ﻗﺮص آﻓﺘﺎب و

ﭼﺮاغ .و ﺧﺎک ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﺨﻤﯽ در وی اﻓﺘﺪ و ﻣﺘﻐﲑ ﺷﻮد در آن ﺗﺨﻢ از ﺗﺎﺛﲑ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﮑﯽ ،ﻧﻔﺲ

ﭘﯿﺪا آﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و رﺣﻢ ،ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻄﻔﻪ در وی اﻓﺘﺪ و ﻣﺘﻐﲑ ﺷﻮد در آن ﻧﻄﻔﻪ از ﺗﺎﺛﲑ ﻧﻔﺲ
ﻓﻠﮑﯽ ،ﻧﻔﺲ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺰاج ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺴﺘﻮی ﺷﻮد در آن ﻣﺰاج از ﺗﺄﺛﲑ

ﻧﻔﺲ ﻓﻠﮑﯽ ،ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺰاج؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺰاج ﻣﻌﺪن ،ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺪﻧﯽ و در ﻣﺰاج ﻧﺒﺎت ،ﻧﻔﺲ

ﻧﺒﺎﺗﯽ و در ﻣﺰاج ﺣﯿﻮان ،ﻧﻔﺲ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺴﺎوات اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺣﺮارت و ﺑﺮودت و

رﻃﻮﺑﺖ و ﯾﺒﻮﺳﺖ در ﻣﺰاج .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺟﺰ در ﻣﺰاج اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪﮐﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻋﺒﺎرت
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ
ِ
از ﺗﺸﺎﺑﻪ اﺟﺰاء ارﮐﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﺴﻮﯾﻪ در ﻣﺰاج اﻧﺴﺎن و ﻏﲑاﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ وﺑﻌﻀﯽ
ﻋﺒﺎرت از ﺣﺼﻮل اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺖ ﻣﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﻔﺲ را .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺴﻮﯾﻪ و ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻔﺦ روح ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .و اﮔﺮ

ﮐﺴﯽ ﮔﻮﯾﺪﮐﻪ از ﺗﺄﺛﲑ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﮑﯽ دو ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﺣﯿﻮاﻧﯽ؛ ﺑﺪان ﮐﻪ از ﺗﺄﺛﲑ

آﻓﺘﺎب در ﻫﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽِآﯾﺪ.

۱۸

ﺑﺎب

در ﺳﺨﻦ ﻋﻮام اﻫﻞ وﺣﺪت در ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻮام اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻔﺲ ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس -ﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و ﻧﺎم آن ﺟﻮﻫﺮ
ﺧﺎک اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﺧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ .ﺑﺎز از ﺟﻮﻫﺮ ﺧﺎک ﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و

ﻧﺎم اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ اﺳﺖ .و اﻧﺒﯿﺎ اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﺧﺎک را و اﯾﻦ

ﺟﻮﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎدﮐﺮدهِاﻧﺪ .و ﺟﻮﻫﺮ ﺧﺎک و ﺟﻮﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﮔﺮﭼﻪ دو

ﺟﻮﻫﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻫﻤﻨﺪ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ روﻏﻦ از ﺷﲑ و ﻫﺮ دوﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﯽِرﺳﻨﺪ

ﻣﺮﺗﺒﻪای ﻧﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ.
ِ
ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻘﻨﺪ و در ﻫﺮ

در ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻖ از آن دو ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﺧﺎک و ﺟﻮﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد
ﻣﯽرﺳﻨﺪ
ِ

ﺑﺪان ﮐﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ دو ﺟﻮﻫﺮ آب ﺷﺪ ،ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آب ﻫﻮا ﺷﺪ .ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ ﻫﻮا ،آﺗﺶ ﺷﺪ.

ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آﺗﺶ ﻓﻠﮏ اول ﺷﺪ .ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ ﻓﻠﮏ اول ﻓﻠﮏ دوم ﺷﺪ .ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻠﮏ
دوم ﻓﻠﮏ ﺳﯿﻮم ﺷﺪ .ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻠﮏ ﺳﯿﻮم ،ﻓﻠﮏ ﭼﻬﺎرم ﺷﺪ .ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ ﻓﻠﮏ ﭼﻬﺎرم ﻓﻠﮏ
ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺪ .ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ ﻓﻠﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﻠﮏ ﺷﺸﻢ ﺷﺪ .ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ ﻓﻠﮏ ﺷﺸﻢ ﻓﻠﮏ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﺪ .ﺑﺎز

زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ ﻓﻠﮏ ﻫﻔﺘﻢ ﻓﻠﮏ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﺪ .ﺑﺎز زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ ﻓﻠﮏ ﻫﺸﺘﻢ ﻓﻠﮏ ﻧﻬﻢ ﺷﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﻧﻬﻢ ﮐﻪ
ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک و ﻓﻠﮏ اﻋﻈﻢ اﺳﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺟﻮﻫﺮ ﺧﺎک و ﺟﻮﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ .آﻧﮕﺎه اﯾﻦ
اﻓﻼک و اﻧﺠﻢ و ﻋﻘﻮل و ارواح؛ ﻓﯿﺾ و اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاﻟﯿﺪ و ﺧﺎک ﻣﯽِرﺳﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ روﻏﻦ از ﻣﺎﺳﺖ ﺑﮕﲑﻧﺪ و

ﺑﺎز ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ آن ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﭼﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ درم روﻏﻦ رﺳﺎﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺧﺮوار ﻣﺎﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
رﺳﺎﻧﯿﺪن اﮔﺮﭼﻪ روﻏﻦ در وی ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻣﻘﺪار ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ درم روﻏﻦ ﮐﻨﺠﺪ رﺳﺎﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺧﺮوارﮐﻨﺠﺪ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ اﮔﺮﭼﻪ روﻏﻦ در وی ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ و اﺛﺮﮐﻪ اﻓﻼک و اﻧﺠﻢ و ﻋﻘﻮل و ارواح رﺳﺎﻧﻨﺪ،
ﺧﺎک و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎک ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪن.

ﻓﺼﻞ

در ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺪأ ﻣﻮاﻟﯿﺪ و در ﺑﯿﺎن آن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮﮐﻪ ﺧﺎک و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎک ﺑﻪ ﮐﻤﺎل
ﺧﻮد ﻣﯽِرﺳﻨﺪ

ﺑﺪان ﮐﻪ اﻣﻬﺎت ﻫﺸﺖ ﺟﻮﻫﺮﻧﺪ :ﭼﻬﺎر اﺟﺴﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﭼﻬﺎر ﻃﺒﺎﯾﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ .و اﺟﺴﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﻃﺒﺎﯾﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ و

ﻃﺒﺎﯾﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ از اﺟﺴﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .و از اﻣﺘﺰاج اﺟﺴﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﻣﺰاج ﭘﯿﺪا ﻣﯽِآﯾﺪ و از اﻣﺘﺰاج ﻃﺒﺎﯾﻊ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ،روح ﭘﯿﺪا ﻣﯽِآﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن آﺗﺶ و ﻫﻮا و آب ﺑﺎ ﺧﺎک ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ و اﻣﺘﺰاج ﺗﻤﺎم ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﺟﺰای ﻋﻨﺎﺻﺮ

ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺧﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎس ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ،ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﺻﻮرت ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻣﺎدۀ ﻫﺮ ﯾﮏ اﺛﺮﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮت
ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﺮ آﯾﻨﻪ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﻻﺟﺰا ﺣﺎدث ﺷﻮد ،ﻫﻢ در اﺟﺴﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻫﻢ در ﻃﺒﺎﯾﻊ

ﻋﻨﺎﺻﺮ .ﭘﺲ آن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺎدث را ﮐﻪ در اﺟﺴﺎم اﺳﺖ ﻣﺰاج ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ و آن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺎدث را ﮐﻪ در ﻃﺒﺎﯾﻊ اﺳﺖ

روح ﻣﯽِﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺰاج ﺑﻪ اﺟﺴﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﯾﻦ روح ﺑﺎ ﻃﺒﺎﯾﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻣﻤﺘﺰج از ﻫﺮ

ﭼﻬﺎرﻧﺪ ﭘﺲ ﻏﲑ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺰاج و روح را داﻧﺴﺘﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺰاج در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻣﻌﺘﺪل و ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺪل

و ﻣﻌﺘﺪل را در ﺧﺎرج وﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺪل از ﺳﻪ ﺣﺎل ﺑﲑون
۱۹

ﻣﯽدان.
ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﯾﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻋﺘﺪال ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو .و در روح ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﲔ ِ
ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺰاج و روح ،ﺣﺎدث ﺑﻌﯿﺪﻧﺪ از اﻋﺘﺪال ،ﺟﺴﻢ ﻣﻌﺪن و روح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽِﺷﻮد و اﮔﺮ ﻗﺮﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ
اﻋﺘﺪال ،ﺟﺴﻢ ﺣﯿﻮان و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽِﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﻨﺪ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو ،ﺟﺴﻢ ﻧﺒﺎت و روح ﻧﺒﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا

ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺪأ ﻣﻮاﻟﯿﺪ.

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﭼﻬﺎر ﻣﻔﺮد و ﭼﻬﺎر ﻣﺮﮐﺐ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ
ﺑﺎز ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺰاج ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﻗﺴﻢ ِ

ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺑﻮد ﺳﺨﻦ ﻋﻮام اﻫﻞ وﺣﺪت در ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺪأ آﺑﺎ و اﻣﻬﺎت و ﻣﻮاﻟﯿﺪ.
ﻓﺼﻞ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ و اﻫﻞ وﺣﺪت ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪ ﻧﻪ راﺳﺖ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻮاص اﻫﻞ وﺣﺪت ِ

ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ ،از ﺳﯿﺰده ﻃﺒﻘﻪ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ ﮔﺮدان و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺎﺑﻞ

ﻓﺴﺎد و ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﮐﻮاﮐﺐ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯽ ﮐﻮاﮐﺒﻨﺪ و ﭼﺮا ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻮاﮐﺐ ﺑﯿﺸﱰ

اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻤﱰ و ﭼﺮا ﮐﻮاﮐﺐ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺰرﮔﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﻧﻮرﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯽ ﻧﻮر و
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ.

ﭘﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاص اﻫﻞ وﺣﺪت آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺪا

ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺮوف اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺪاد.
ِ
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی ،روﺷﻦِﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ﭼﻨﲔ ِ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن وﺟﻮد ﺧﺪای اﺳﺖ -ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس -و ﺑﻪ ﻏﲑ وﺟﻮد

ﺧﺪای وﺟﻮدی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ،ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻏﲑ اﯾﻦ وﺟﻮد

وﺟﻮدی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ آن ﺻﻮرت و آن
ﺻﻔﺖ ﺑﺒﺎﺷﺪ آن ﺻﻮرت و آن ﺻﻔﺖ ﻣﯽِﺷﻮد و ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽِآﯾﺪ و آن ﺻﻮرت و آن ﺻﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺻﻔﺖ
ِ
ﮐﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﻮر ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ .و از اﯾﻦ ﺟﺎ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ -ﺑﺮ ﻣﻤﮑﻨﺎت ﻗﺎدر اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻻت
ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ .و از اﯾﻦ ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﺎل و ﻣﱪا از ﺻﻔﺎت ﻧﻘﺼﺎن.
ﺑﺎب

در ﺑﯿﺎن ﻣﻼﯾﮑﻪ

ﺑﯽﺣﺴﺎب و ﺑﯽِﺷﻤﺎرﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﺪد اﯾﺸﺎن را ﺟﺰ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﻼﯾﮑﻪ اﺟﺴﺎم ﻧﻮراﻧﯿﻨﺪ و ِ
ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ -ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﻧﺪ و ﺑﻨﺪه و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪدار ﺧﺪاوﻧﺪﻧﺪ و ﻟﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎه آﻓﺮﯾﺪﮔﺎرﻧﺪ .و ﻫﯿﭻ اﯾﺸﺎن را

ﺣﺠﺎب ﻧﻤﯽِﮐﻨﺪ از رﻓﱳ و دﯾﺪن؛ ﯾﻌﻨﯽ آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ وﮐﻮه و دﺷﺖ و آب و آﺗﺶ ،اﯾﺸﺎن را ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و دور

و ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺔ اﻟﻌﲔ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﲔ آﯾﻨﺪ و از زﻣﲔ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن روﻧﺪ و از ﻣﻐﺮب

ﺑﻪ ﻣﺸﺮق آﯾﻨﺪ و از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﻣﻐﺮب روﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎک و ﻣﻄﻬﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻟﻄﯿﻔﻨﺪ
و ﺑﻌﻀﯽ اﻟﻄﻔﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺎﻟﻢ و ﺑﻌﻀﯽ اﻋﻠﻤﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻤﺎوی و ﺑﻌﻀﯽ ارﺿﯿﻨﺪ وﺑﻌﻀﯽ ﻣﻘﺮب و ﺑﻌﻀﯽ

ﻏﲑﻣﻘﺮﺑﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻼﯾﮑﮥ رﺣﻤﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻼﯾﮑﮥ ﻋﺬاﺑﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺎم و ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎﺻﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎص
اﻟﺨﺎﺻﻨﺪ .ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺧﺎص اﻟﺨﺎﺻﻨﺪ و روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺧﺎﺻﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻋﺎﻣﻨﺪ و ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﻮر ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ وﮐﺎر ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻌﲔ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ

ﮐﻪ ازﻣﻘﺎم ﺧﻮد درﮔﺬرﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪﮐﻪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻼﯾﮑﮥ ﻣﻘﺮب ﭼﻬﺎرﻧﺪ :ﺟﱪﺋﯿﻞ
و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و اﺳﺮاﻓﯿﻞ و ﻋﺰراﺋﯿﻞ.

۲۰

ﻓﺼﻞ
ﻣﻼﯾﮑﻪاﻧﺪ و ارواح و ﻗﻮای ارواح ﻫﻤﻪ
ِ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮس و ﺧﻮاص و ﻃﺒﺎﯾﻊ اﺷﯿﺎء
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ِ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﱪﺋﯿﻞ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﻋﻘﻞ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻼﯾﮑﻪاﻧﺪ .و اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ِ
ِ

ِ
ﻣﯽﺷﻮدو ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ رزق ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﻋﻘﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽِﺷﻮد و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﻓﯿﻞ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ
اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺨﻪ ﺻﻔﺎت ذﻣﯿﻤﻪ و اﺧﻼق ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه را ﻧﯿﺴﺖ ِ

ﻧﻔﺨﮥ دﯾﮕﺮ ﺻﻔﺎت ﺣﻤﯿﺪه و اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه را ﻫﺴﺖ ﻣﯽِﮔﺮداﻧﺪ و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺰراﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ
ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻗﺒﺾ ﻣﯽِﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﮐﻪ داﻧﺴﺘﯽ ﺟﺎن آن ﭼﯿﺰ را ﻗﺒﺾ ﮐﺮدی.
ﻓﺼﻞ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣَﻠَﮏ ﻋﺒﺎرت از ﺳﺒﺐ اﺳﺖ و اﺳﺒﺎب از ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ِ
ﻣﻼﯾﮑﻪاﻧﺪ
ِ
ﻋﺎﻟﻢ ارواح و روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﻓﻼک و اﻧﺠﻢ و ﺻﻔﺎت و اﻋﺮاض و ﺧﺎﺻﯿﺎت اﯾﺸﺎن

ﻣﻼﯾﮑﻪاﻧﺪﮐﻪ از
ِ
ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﻨﺪ و ﻃﺒﺎﯾﻊ و ارواح و ﻋﻘﻮل و ﺻﻔﺎت و اﻋﺮاض و ﺧﺎﺻﯿﺎت اﯾﺸﺎن

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻋﻨﺼﺮی را ﻣﻼﯾﮑﮥ
ﻋﺎﻟﻢ ارواح و روﺣﺎﻧﯿﻨﺪ .و ﻋﻮام اﻫﻞ وﺣﺪت اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻋﻨﺼﺮﯾﻮن و ﻃﺒﯿﻌﯿﻮن ِ
ﺳﺎﻓﻞ و ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻣﻼﯾﮑﮥ ﻋﺎﱃ ﻣﯽِﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﭼﻨﲔ ﻣﯽِداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣَﻠَﮏ ﻋﺒﺎرت از ﺳﺒﺐ اﺳﺖ و ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت از ﺳﺒﺐ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ِ
ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻢ و ﺑﯿﺪاری و ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﻣَﻠَﮏ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻬﻞ و ﻏﻔﻠﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﺪ اﺳﺖ ﺷﯿﻄﺎن

اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﯿﺎت و ﺻﺤﺖ و راﺣﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﻣﻠﮏ رﺣﻤﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻼک
و ﻣﺮض و رﻧﺞ و ﺗﻔﺮﻗﻪ اﺳﺖ ﻣﻠﮏ ﻋﺬاب اﺳﺖ.

ﺑﺎب

در ﺑﯿﺎن دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ ﻣﺮ ﻫﺮﮐﺲ را و ﯾﮑﯽ ﻋﺎم
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﺮ دو ﻣﻌﻨﯽ اﻃﻼق ِ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ِ

اﺳﺖ ﻣﺮ ﺟﻤﻠﻪ را .و آﺧﺮت را ﻫﻢ ﺑﺮ دو ﻣﻌﻨﯽ اﻃﻼق ﻣﯽِﮐﻨﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ ﻣﺮ ﻫﺮﮐﺲ را و ﯾﮑﯽ ﻋﺎم اﺳﺖ
ﻣﺮ ﺟﻤﻠﻪ را.
در ﺑﯿﺎن آن ﮐﻪ ﺧﺎص اﺳﺖ ﻣﺮ ﻫﺮﮐﺲ را.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ و اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎن؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺴﻢ .و اﺟﺘﻤﺎع روح ﺑﺎ ﺟﺴﻢ دو ﻧﻮﺑﺖ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ِ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ و اﺟﺘﻤﺎع دوم
اﺳﺖ :اول ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،دوم ﺑﺎﻗﯽ .ﺗﺮﮐﯿﺐ و اﺟﺘﻤﺎع اول را ﮐﻪ ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،دﻧﯿﺎ ِ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﺣﯿﺎت ﺗﺮﮐﯿﺐ اول را ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺣﯿﺎت ﺗﺮﮐﯿﺐ دوم را ﺣﯿﺎت
ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،آﺧﺮت ِ
آﺧﺮت ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ.

و آﻧﭽﻪ ﻋﺎم اﺳﺖ ﻣﺮ ﺟﻤﻠﻪ را.
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ از آن وﻗﺖ ﺑﺎزﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ -ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس -ﻋﺎﻟﻢ را از ﻋﺪم ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺗﺎ ﺑﻪ

آن وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺮد ،ﻣﺪت دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺮد ،ﻣﺪت آﺧﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آن را اﻧﻘﻄﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

و اﮔﺮﭼﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻨﺎ و ﻋﺪﻣﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺮد،
ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻗﯽ دارد ،ﺑﺎﻗﯽ دارد.

۲۱

ﻓﺼﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ ﻣﺮ ﻫﺮﮐﺲ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﻫﻢ ﺑﺮ دو ﻣﻌﻨﯽ اﻃﻼق ِ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ِ

را و ﯾﮑﯽ ﻋﺎم اﺳﺖ ﻣﺮ ﺟﻤﻠﻪ را.

در ﺑﯿﺎن آن ﮐﻪ ﺧﺎص اﺳﺖ ﻣﺮ ﻫﺮﮐﺲ را.

ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﻫﺮﮐﺲ دﻧﯿﺎی وی اﺳﺖ و روح ﻫﺮﮐﺲ آﺧﺮت وی .ﭼﻮن ﻣﻌﻨﯽ دﻧﯿﺎ و
زﻧﺪهاﻧﺪ و در آﺧﺮت ﻣﺮده از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺎدات
ِ
آﺧﺮت را داﻧﺴﺘﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ در دﻧﯿﺎ

و ﺧﲑات آراﺳﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻃﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ادراک ﻣﻌﻘﻮﻻت آراﺳﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﻌﻀﯽ در دﻧﯿﺎ
ﻣﺮدهاﻧﺪ و در آﺧﺮت زﻧﺪه ،از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺎدات و ﺧﲑات ﻣﻨﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﻃﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ
ِ
زﻧﺪهاﻧﺪ.
ِ
وﺣﻘﺎﯾﻖ و ادراک ﻣﻌﻘﻮﻻت ﻣﻨﻮر اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ در ﻫﺮ دو ﻣﺮدهِاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ در ﻫﺮ دو

و آﻧﭽﻪ ﻋﺎم اﺳﺖ ﻣﺮ ﺟﻤﻠﻪ را.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ اﺟﺴﺎم ﻋﺎﻟﻢ ،دﻧﯿﺎﺳﺖ و ارواح ﻋﺎﻟﻢ ،آﺧﺮت اﺳﺖ .و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ از اﻫﻞ وﺣﺪت
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ِ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ آدﻣﯽ را دو ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ و ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ .ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ،دﻧﯿﺎﺳﺖ و
ِ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ،آﺧﺮت اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ

در ﺑﯿﺎن آن ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ ،ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ورای ﺣﺲ ،ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﺣﺴﻨﺪ .وﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ورای
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ِ
ﺣﺲ ،ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ و آن ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و اﯾﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﻋﻠﻤﻨﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ورای ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ ،ﻃﻮر دﯾﮕﺮ

ﻫﺴﺖ و آن ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و اﯾﻨﻬﺎ اﻫﻞ ذوﻗﻨﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ورای ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ و ﻋﺸﻖ ،ﻃﻮر دﯾﮕﺮ
ﻫﺴﺖ و آن ﻧﻮر اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﮐﺸﻔﻨﺪ.
ای دروﯾﺶ ،ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک آن ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺰ ﺣﺲ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک آن ﻋﺎﻟﻢ ،ﺟﺰ ﻋﻘﻞ

ﻧﯿﺴﺖ .و ﻋﺎﻟﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک آن ﻋﺎﻟﻢ ،ﺟﺰ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک آن ﻋﺎﻟﻢ ،ﺟﺰ
ﻧﻮراﻟﻠّﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ای دروﯾﺶ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن از ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﮐﻦ ﮐﻪ ورای ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ ،ﻃﻮری دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ و آن ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .و

در ﻃﻮر ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮر ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ ﻧﺸﻮد .آﺧﺮ ﻧﻤﯽِﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪِای از آدﻣﯿﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﻨﺪ

ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻋﻠﻢ اﻏﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻢ اوﺗﺎر و اﺻﻨﺎف و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ .و ﻃﺎﯾﻔﻪِای ﻫﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ آﻣﻮﺧﱳ
اﯾﻦ ﻋﻠﻮم .و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺎﻗﻼن از اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﯽ ﺑﻬﺮه و ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺒﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ و ﻣﺪد و ﻣﻌﺎون

ﻗﻮی اﺳﺖ ﻣﺮ ﺳﺎﻟﮑﺎن و ﻣﺠﺎﻫﺪان را در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ و رﻓﻊ ﺗﻔﺮﻗﻪ وﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب و رﻓﻊ رﺳﻮم و ﻋﺎدات و

ﻃﺎﯾﻔﻪای ﺑﻪ
ِ
ﺗﺮﻗﯽ از ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ دﯾﮕﺮ و ﺻﱪ ﮐﺮدن ﺑﻪ رﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ .و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﻃﺎﯾﻔﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮدن اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﻨﺪ .و
ِ
ﻃﺎﯾﻔﻪای ﺑﻪ آﻣﻮﺧﱳ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺼﻮﺻﻨﺪ،
ِ
اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ﻋﻠﻮم و

ﺟﻤﻠﮥ آدﻣﯿﺎن در اﺳﺘﻤﺎع اﺻﻮات و اﻟﺤﺎن ﺷﺮﯾﮑﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﺰ در اﺳﺘﻤﺎع ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺻﻮات و اﻟﺤﺎن ﺧﻮش در

ﺣﻖ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺐ ﺣﺰن و در ﺣﻖ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺐ ﻓﺮح و در ﺣﻖ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺐ ﻋﯿﺶ و در ﺣﻖ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﻮت و در
ﺣﻖ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺸﻒ اﺳﺖ .و از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮑﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮐﻪ اﺛﺮ ﺳﻤﺎع ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻤﻊ

ﮐﯿﺴﺖ؟ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ اﺻﻮات و اﻟﺤﺎن ﺧﻮش ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ آب ﺑﺎران اﺳﺖ و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﻧﺒﺎﺗﺎﺗﻨﺪ .ﯾﺎ ﺧﻮد

ﭼﻨﲔ ﮔﻮﯾﯿﻢ :اﺻﻮات و اﻟﺤﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب اﺳﺖ و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎدن و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب اﮔﺮﭼﻪ

۲۲

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺨﻦ دراز ﺷﺪ و از ﻣﻘﺼﻮد دور اﻓﺘﺎدﯾﻢ.
ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ درﻫﺮﮐﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ِ
ای دروﯾﺶ ،ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن از ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﮐﻦ ﮐﻪ ورای ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ و ﻋﺸﻖ ،ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻧﻮر اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ و
در ﻃﻮر ﻧﻮراﻟﻠّﻪ ،ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮر ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ و ﻋﺸﻖ ﻧﺸﻮد .ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽِﺷﻨﻮی ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﺎ

ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ
وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮد ،ﺧﻀﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽِداﻧﺴﺖ و ِ

ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ذوﻓﻨﻮﻧﻨﺪ و ﺣﮑﻤﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد
ِ
ﻧﻤﯽدﯾﺪ .و در اﯾﻦ زﻣﺎن ،آﺧﺮ
ِ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و
ِ

آن ﮐﻪ در ﺣﮑﻤﺖ ذوﻓﻨﻮﻧﻨﺪ ،دروﯾﺶ ﺑﯽ ﻧﻮای ﺳﻮﺧﺘﮥ ﮔﺮد آﻟﻮدهِای ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ از ﻋﻠﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و
ﻧﻮﺷﱳ ﻧﻤﯽِداﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﻣﯽِﺑﯿﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﻣﯽِداﻧﺪﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ و ﺣﮑﻤﺎ ﻧﻤﯽِداﻧﻨﺪ و ﻧﻤﯽِﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻃﻮر را ﻋﺸﻖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎ اول ﻃﻮر ﻋﺸﻖ اﺳﺖ،
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ِ
دوم ﻃﻮر ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،ﺳﻮم ﻃﻮر ﻧﻮراﻟﻠّﻪ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻋﺸﻖ در ﻣﺮﺗﺒﮥ ذات اﺳﺖ و ذات ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ

ﭼﻨﺎن دﺳﺖ درﮔﺮدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آوردهِاﻧﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ
ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .و ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ذات ﻧﯿﺴﺖ و ذات ﺑﯽ ﻋﺸﻖ ﻫﻢ
ِ

ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد.

ای دروﯾﺶ ،ﺟﻤﻠﮥ ذرات ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﺖ ﻋﺸﻘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻧﺒﻮدی ﻧﺒﺎت ﻧﺮوﯾﯿﺪی و ﺣﯿﻮان ﻧﺰاﯾﯿﺪی و ﻓﻠﮏ
ﻧﮕﺮدﯾﺪی .ﺗﺨﻢ ﻫﺮ ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﻣﯿﻮۀ ﻫﺮ درﺧﺘﯽ و ﻧﻄﻔﮥ ﻫﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﺸﻘﻨﺪ .ﻧﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻋﺎﺷﻘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻮد
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮدﻧﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد
ﻋﺎﺷﻘﻨﺪ و ﻃﺎﻟﺐ دﯾﺪار ﺧﻮدﻧﺪ و ِ
ﻣﻮﺟﻮدات در ﺳﲑ و ﺳﻔﺮﻧﺪ و روی در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻃﺎﻟﺐ ﮐﻤﺎل ﺧﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و
ﻣﯽزاﯾﻨﺪ و ﺧﻮد ﻣﯽِروﯾﻨﺪ و ﺧﻮد ﻣﯽِﭘﻮﯾﻨﺪ .و ﭼﻮن ﺳﲑ و ﺳﻔﺮ ﻫﺮ
ﻣﻌﺸﻮق را در ﻧﻈﺮ ﻋﺎﺷﻖ ،ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮد ِ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ را از دﯾﺪار ﻣﻌﺸﻮق ﻫﺮﮔﺰ ﺳﲑی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽِرﺳﺪ ﺑﺎز از ﺳﺮآﻏﺎز ِ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻟﺬﺗﯽ ﻧﻮ و ذوﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽِﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق را در ِ
ای دروﯾﺶ ،ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﻨﺪه ﻋﺎﻟﻢ

اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺻﻔﺖ و اﺳﺎﻣﯽ ،ﻣﻮﺻﻮف و ﻣﺴﻤﺎ اﺳﺖ .و از اﯾﻦ ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ،وی اﺳﺖ و
ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻢ وی اﺳﺖ و ﻣﺤﺐ ،وی و ﻣﺤﺒﻮب ﻫﻢ وی اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ

در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف در ﺑﯿﺎن ﻋﺸﻖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺧﻠﻘﺖ آدﻣﯽ ﭼﻨﲔ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ از
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ِ
ﭼﯿﺰ ﻧﺎﻣﻮاﻓﻖ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻃﺒﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﻊ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﻤﭽﻮن ﻏﺬای ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻟﺬات ﺑﺪﻧﯽ و اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻘﻞ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻮن ﻏﺬای روﺣﺎﻧﯽ و ﻟﺬات ﻋﻘﻠﯽ .و اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻃﺒﻊ و ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﻊ و ﻋﻘﻞ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰ
ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﯾﺎر ﻣﻮاﻓﻖ .و اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰ ﻧﺎﻣﻮاﻓﻖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻃﺒﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﻊ از آن ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن رواﯾﺢ

ﮐﺮﯾﻬﻪ و اﺷﯿﺎء ﻣﻮذﯾﻪ و اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰ ﻧﺎﻣﻮاﻓﻖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻘﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﻘﻞ از آن ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ و
ﻣﻼﻣﺖ و ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد و اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰ ﻧﺎﻣﻮاﻓﻖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻃﺒﻊ و ﻋﻘﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻃﺒﻊ و ﻋﻘﻞ از آن ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن

ﯾﺎر ﻧﺎﻣﻮاﻓﻖ .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻤﯽِرﺳﺪ.

ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺧﻠﻘﺖ آدﻣﯽ ﭼﻨﲔ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﭼﯿﺰی

۲۳

ﻧﺎﻣﻮاﻓﻖ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ اول ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺲ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽِآﯾﺪ ،ﻣﯿﻞ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﯿﻞ ﻗﻮی ﺷﺪ
ﻧﺎﻣﺶ ارادت ﮔﺮدد و ﭼﻮن ارادت ﻗﻮی ﺷﺪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺤﺒﺖ ﮔﺮدد و ﭼﻮن ﻣﺤﺒﺖ ﻗﻮی ﺷﺪ ﻧﺎﻣﺶ ﻋﺸﻖ ﮔﺮدد .ﭘﺲ

ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ اﻻ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻔﺮط .و ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﯾﻢ :ﻣﯿﻞ و ارادت و ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ .و
اﮔﺮﮐﺴﯽ زﯾﺎده ﮐﻨﺪ و زﯾﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

۲٤

اﺻﻞ ﺳﻮم

در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺴﺘﻌﺪ اﮐﺘﺴﺎب ﻋﻠﻮم و اﻗﺘﺒﺎس اﻧﻮار اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺴﻢ ،اﺳﺘﻌﺪاد

اﮐﺘﺴﺎب ﻋﻠﻮم ﻧﺪارد و روح ﻫﻢ اﺳﺘﻌﺪاد اﮐﺘﺴﺎب ﻋﻠﻮم ﻧﺪارد اﻣﺎ ﭼﻮن ﺟﺴﻢ و روح ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽِآﻣﯿﺰﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻌﺪ
اﮐﺘﺴﺎب ﻋﻠﻮم و اﻗﺘﺒﺎس اﻧﻮار ﻣﯽِﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ از دو ﺟﻮﻫﺮ :ﯾﮑﯽ از ﺟﺴﻢ ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ
اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از روح ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ اﺳﺖ .و اﯾﻦ روح ﮐﻪ ازﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎل
ﻣﯽﺑﻮد ﺗﺎ آن ﮔﺎه ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر -ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس -ﻗﺎﻟﺐ او را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺟﻮار ﺣﻀﺮت آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ِ

ﻣﺴﺘﻮی ﮐﺮد و روح آن ﻗﺎﻟﺐ را در آن ﻗﺎﻟﺐ دﻣﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮ آدﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،روح ﻧﺒﺎﺗﯽ دارد و ﻣﺤﻞ وی ﺟﮕﺮ اﺳﺖ و در ﭘﻬﻠﻮی راﺳﺖ اﺳﺖ و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ

دارد ﮐﻪ ﻣﺤﻞ وی دل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻬﻠﻮی ﭼﭗ اﺳﺖ و روح اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺤﻞ وی ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺖ .و اﯾﻦ
روح اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻟﺐ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎﻗﯽ ،روح ﻧﺒﺎﺗﯽ و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎﻣﻨﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﺤﻞ وی دﻣﺎغ اﺳﺖ و ﻫﻢ از ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم
ِ

اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ و روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ دو ﻧﺎم دارﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ روﻏﻦ در ﺷﲑ .و ﺧﻮاص
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻮام اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ِ

اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و آن ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺎره ﺻﻨﻮﺑﺮی ﻣﺤﺴﻮس ﮐﻪ در ﭘﻬﻠﻮی ﭼﭗ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﻃﺸﺖ اﺳﺖ و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺎرۀ ﺻﻨﻮﺑﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﺷﻤﻊ اﺳﺖ و روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﺖ ﻧﻮر ﺷﻤﻊ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﻮر در ﺷﻤﻊ اﺳﺖ و ﺷﻤﻊ در ﻃﺸﺖ اﺳﺖ و ﻃﺸﺖ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر

ﺷﻤﻊ ،ﻣﻨﻮر و روﺷﻦ اﺳﺖ .و اﯾﻦ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ

ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ،ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﮐﺮ ِ
ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﻗﻠﺐ و ﻧﻔﺲ و روح و ﻋﻘﻞ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر
آن ﮐﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻗﻠﺐ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﮐﻪ اﺻﻞ وﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻔﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻪ

اﻋﺘﺒﺎر آن ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ذات و زﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،روح ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﮐﻪ داﻧﺎﺳﺖ ﺑﻪ ذات و داﻧﺎﮐﻨﻨﺪه

اﺳﺖ ،ﻋﻘﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ .و ﻣﺮاد ﻣﺎدر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ از ﻗﻠﺐ ،ﻧﻪ آن ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺎرۀ ﺻﻨﻮﺑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻬﻠﻮی ﭼﭗ اﺳﺖ و ﻧﻪ
از ﻧﻔﺲ ،آن ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﺧﻼق ذﻣﯿﻤﻪ اﺳﺖ و از روح ،ﻧﻪ روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ و از ﻋﻘﻞ ،ﻧﻪ ﻋﻘﻞ اول اﺳﺖ .ﻣﺮاد ﻣﺎ
از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻟﻔﻆ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ،اﺻﻞ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد آن دارد ﮐﻪ ﻋﺎﻟِﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺰوﯾﺎت و
ﮐﻠﯿﺎت ﻋﺎﻟَﻢ و ﻋﺎﻟِﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﱰﮐﻨﺪ و در ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﱰادﻓﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ

در ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﮐﺮدهِاﻧﺪ ﮐﻪ :اﻟﺮّوحُ ﺟﻮﻫﺮٌ ﻧﻮراﻧﯽٌ ﺑﺴﯿﻂٌ ﺣﻘﯿﻘﯽٌ ﺣﯽﱞ ﻓِﯽ ﻧَﻔْﺴِﻪِ و ﻣُﺤْﯿِﯽ
ﻟِﻠْﺠِﺴْﻢِ .اﻣﺎ ﺗﻮ را ازاﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد.

ﺑﺪان ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﺴﻤﯽ دارد و روح ﻫﻢ دارد و ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺮﮐﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ و از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و
روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﮐﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ اﺳﺖ.
۲٥

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ در وی ﮐﺜﺮت و اﺟﺰا ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ
ﭼﯿﺰﮐﻪ ﮐﺜﺮت و اﺟﺰا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺎت وی و ﻫﺮ ﻓﻌﻠﯽ از اﻓﻌﺎل وی ﺑﻪ ﺟﺰوی و ﻋﻀﻮی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ
و ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ در وی ﮐﺜﺮت و اﺟﺰا ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ ﮐﺜﺮت و اﺟﺰا ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺎت

وی و ﻫﺮ ﻓﻌﻠﯽ از اﻓﻌﺎل وی ﺑﻪ ﺟﺰوی و ﻋﻀﻮی ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺟﺰو و ﻋﻀﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و روی و

ﭘﺸﺖ و ﯾﻤﲔ و ﯾﺴﺎر و ﺳﺮ و ﭘﺎی ﻧﺒﻮد.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮥ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﯽ و ﻋﺎﻟﻢ و ﺳﻤﯿﻊ و ﺑﺼﲑ و ﻣﺘﮑﻠﻢ اﺳﺖ و

ﺻﻔﺎت او ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻗﺎﻟﺐ و اﻓﻌﺎل او ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻗﺎﻟﺐ از ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽِﺷﻨﻮد و از
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .و در ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽِدان زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل ﻗﺎﻟﺐ،
ﻣﻮﺿﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﯽِﺑﯿﻨﺪ و از ﻣﻮﺿﻊ دﯾﮕﺮ ِ

ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻫﻢ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳﻤﯿﻊ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻢ ﺳﻤﯿﻊ اﺳﺖ و
ﺑﻪ آﻟﺖ و ﺟﺎرﺣﻪ اﺳﺖ ،و روح اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺣﯽ ِ
ار ﺑﺼﲑﮔﻮﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺼﲑ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﺘﮑﻠﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و در ﺟﻤﻠﻪ

ﺻﻔﺎت ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽِدان ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻟﺖ و ﺟﺎرﺣﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻃﺮﯾﻘﺖ و

درﺟﺎت ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﻣﻌﺮﻓﺖ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر آن ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ
دارﻧﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻫﻢ دارﻧﺪ.
ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن را داﻧﺴﺘﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻋﻘﻞ وﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ و اﺧﻼص.
و ﻓﻀﻞ آدﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر اﺳﺖ.

ﺑﺎب

در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ در ﻣﻌﺮﻓﺖ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ،ﺣﯿﻮان ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﮐﺐ از دو ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ از
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ِ
ﺟﺴﻢ ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻧﻔﺲ ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ اﺳﺖ .و ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﺟﻮﻫﺮﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﻂِ ﺣﻘﯿﻘﯽ و
ﻣﺘﮑﻠﻢ و ﻣﺤﺮک ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر و ﻋﻘﻞ ،ﻻﻋﻠﯽ ﻫﯿﺌﺔ واﺣﺪة.

و اﯾﻦ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪ .ﭼﻮن ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻤﺎم

ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﺴﻮﯾﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺗﻌﻠﻘﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ دارد؛
ﺗﻌﻠﻖ ﺗﺪﺑﲑ .و اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن روح ﻧﺒﺎﺗﯽ دارد و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻫﻢ دارد و روح

ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ دارد و ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﮥ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺖ .و ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻲ دارد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻲ از
ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
دﻳﮕﺮﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯽِﺷﻮد .و اﯾﻦ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺗﺄﺛﲑ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﮑﯽ ﭘﯿﺪا ِ
دﻣﺎغ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻓﻠﮏ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽِﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﮑﯽ ﻣﯽِﺷﻮد و ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﮑﯽ در وی ﭘﯿﺪا

ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻣﺎغ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻓﻠﮏ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات
ِ

ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﯾﺎﺑﺪ و در ﺷﻔﺎﻓﯽ و ﻋﮑﺲ ﭘﺬﯾﺮی زﯾﺎدت ﺷﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﮑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺲ
ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک ﮔﺮدد و

ﻧﻔﺲ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻔﺲ وی ﮔﺮدد .و ﻧﻔﺲ ﮐﻞ را ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ وی
ِ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪ و ﻋﻘﻞ ﮐﻞ را ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻨﺎت اﺳﺖ .و اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﮐﺴﯽ

ﮔﻮﯾﺪﮐﻪ اول ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ -ﺗﻌﺎﱃ -ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ،ﻧﻮر ﻣﻦ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﺑﻮد ﯾﺎ روح ﻣﻦ ﺑﻮد ،راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ

اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﯾﺪﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا رﺳﯿﺪم ،راﺳﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻠّﻪ ،ﻋﺒﺎرت از ﻋﻘﻞ اول

ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﺑﯿﺖ اﻟﻌﺘﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﻐﺎﯾﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻌﻤﻮر
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﺎت ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﮐﺮ ِ

۲٦

ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺮاب ﻧﺸﻮد و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﮐﻪ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﭘﺎک و ﻣﻄﻬﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺖ اﻟﻠّﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺟﺰ در وی ﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ِ

ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺻﺪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،روا ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﺻﺪ ﻧﺎم ﮐﻪ ﻣﺮ آن ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ را
ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﭼﯿﺰ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺜﺮت ﻻزم ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﻣﺜﻼً ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮدهِاﻧﺪﮐﻪ اول ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ -ﺗﻌﺎﱃ-

ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪﮐﻪ اول
ِ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪﮐﻪ اول ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ -ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ،روح ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ
ِ
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ،ﻧﻮر ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ -ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ،ﻗﻠﻢ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ راﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﺮاد اﯾﺸﺎن از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺖ و

اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ اول اﺳﺖ .و ﺟﻮﻫﺮ اول را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ذﮐﺮﮐﺮدهِاﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﺟﻮﻫﺮی

دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ذات و داﻧﺎﮐﻨﻨﺪۀ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣﺶ ﻋﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺪرک اﺳﺖ .و ﭼﻮن ﻫﻤﺎن

ﺟﻮﻫﺮ دﯾﺪﻧﺪﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﺑﻪ ذات و ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪۀ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣﺶ ﻧﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻧﻮر ﻇﺎﻫﺮ و ﻣﻈﻬﺮ

اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻫﻤﺎن ﺟﻮﻫﺮ را دﯾﺪﻧﺪﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ذات و زﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪۀ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣﺶ روح ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ روح

ﺣﯽ و ﻣﺤﯿﯽ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻫﻤﺎن ﺟﻮﻫﺮ را دﯾﺪﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺟﻤﻠﻪ در وی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد،
ﻧﺎﻣﺶ ام اﻟﮑﺘﺎب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ.

و اﮔﺮ ﻫﻤﲔ ﺟﻮﻫﺮ را ﻣﻠﮏ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻤﲔ ﺟﻮﻫﺮ را ﺟﱪﺋﯿﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ اﺳﺮاﻓﯿﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ و

اﮔﺮ ﻋﺰراﺋﯿﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ واﮔﺮ ﻧﺒﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ رﺳﻮل ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ام اﻟﻘﺮآن ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺘﺎب اﻟﻠّﻪ ،ﻗﺮآن اﺳﺖ و
اﮐﺮام اﻟﻔﺮﻗﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻼم اﻟﻠّﻪ ،ﻓﺮﻗﺎن اﺳﺖ ،راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻗﺮاﺋﺖ از ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ و
ﻋﻠﯿﻢ و ﻋﻼم اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺘﺎب اﻟﻠّﻪ وﮐﻼم اﻟﻠّﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻠّﻪ وﮐﻼم اﻟﻠّﻪ .و ﻋﺎﻟِﻢ ،ﻋﻘﻞ
ﻣﻮﻣﻨﺎن اﺳﺖ و ﻋﻠﯿﻢ ،ﻋﻘﻞ اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ و ﻋﻼم ﻋﻘﻞ اوﻟﯿﺎﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﺑﻮد ،ﻋﻠﯿﻢ ﺑﻮدو ﺧﻀﺮﮐﻪ وﱃ

ﺑﻮد ،ﻋﻼم ﺑﻮد ،از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ را ﻋﻠﻢ اﻟﮑﺘﺎب ﺑﻮد و ﺧﻀﺮ را ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﻮد .وﮐﺘﺎب ،ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ وﮐﻼم،
ﻏﯿﺒﯽ اﺳﺖ .ﻻﺟﺮم ﺧﻀﺮ ﻋﻼم اﻟﻐﯿﻮب ﺑﻮد و اﮐﺮام اﻟﮑﺘﺎب ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮐﺮام اﻟﮑﻼم ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻢ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺨﻦ

دراز ﺷﺪ و از ﻣﻘﺼﻮد دور اﻓﺘﺎدﯾﻢ ،ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ ﺑﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﻮد.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ در ﻣﻌﺪه اﻧﺴﺎن ،ﭼﻬﺎر ﻗﻮت اﺳﺖ .و ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻗﻮت را ﭼﻬﺎر ﻣﻠﮏ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻧﺎم ﻣﻠﮏ

اول ﺟﺎذﺑﻪ اﺳﺖ و ﻧﺎم ﻣﻠﮏ دوم ﻣﺎﺳﮑﻪ اﺳﺖ و ﻧﺎم ﻣﻠﮏ ﺳﯿﻮم ﻫﺎﺿﻤﻪ اﺳﺖ و ﻧﺎم ﻣﻠﮏ ﭼﻬﺎرم داﻓﻌﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻤﻞ ﺟﺎذﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺪه ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﺎﺳﮑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﺪه ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﮐﻪ ﻧﮕﻪ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﻧﮕﺎه دارد و ﻋﻤﻞ ﻫﺎﺿﻤﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﮐﻪ ﻣﻌﺪه ﻫﻀﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﻫﻀﻢ ﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻞ داﻓﻌﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﮐﻪ از ﺧﻮد دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﮏ دﻓﻊ ﮐﻨﺪ و در ﺟﮕﺮ و

اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و درﮐﺎرﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺔ اﻟﻌﲔ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر
ِ
در دل و در دﻣﺎغ و در ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎ ،اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻠﮏ
ﻣﻠﮏ ازﮐﺎر ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ و ﻓﺎرغ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻼﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﭼﻮن ﻃﻌﺎم در ﻣﻌﺪه درآﯾﺪ و ﻫﻀﻢ و ﻧﻀﺞ ﯾﺎﺑﺪ و ﮐﯿﻠﻮس ﮔﺮدد،
آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ آن ﮐﯿﻤﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﮕﺮ آن را از راه ﻣﺎﺳﺎرﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﺪ و ﭼﻮن در ﺟﮕﺮ درآﯾﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎر

دﯾﮕﺮ ﻫﻀﻢ و ﻧﻀﺞ ﯾﺎﺑﺪ و ﮐﯿﻤﻮس ﮔﺮدد ،آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﮐﯿﻤﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،روح ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ

ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻠﻐﻢ و ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮن و ﺑﻌﻀﯽ ﺻﻔﺮا و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻮداﮔﺮدد و روح ﻧﺒﺎﺗﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺪ
و ﻗﺴّﺎم ﻏﺬا در ﺑﺪن ،اﯾﻦ روح ﻧﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ و از ﺟﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﮥ اﻋﻀﺎ ،رﮔﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﺠﺎری ﻏﺬا ﺑﻮد و اﯾﻦ رﮔﻬﺎ را
اورده ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎز آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ اﯾﻦ روح ﻧﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،دل آن را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن در دل درآﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر
۲۷

دﯾﮕﺮ ﻫﻀﻢ و ﻧﻀﺞ ﯾﺎﺑﺪ .آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﺷﺪ ،روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺷﻮدو آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ آن را
ﺑﺮ ﺟﻤﻠﮥ اﻋﻀﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ و ﻗﺴّﺎم ﺣﯿﺎت در ﺑﺪن ،اﯾﻦ روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ و از دل ﺑﻪ ﺟﻤﻠﮥ اﻋﻀﺎ ،رﮔﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ

ﻣﺠﺎری ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ رﮔﻬﺎ را ﺷﺮاﯾﲔ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﺎز آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ،دﻣﺎغ آن را

ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن دردﻣﺎغ درآﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻀﻢ و ﻧﻀﺞ ﯾﺎﺑﺪ و آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﺷﺪ ،روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ آن را ﺑﺮ ﺟﻤﻠﮥ اﻋﻀﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ و ﻗﺴﺎم ﺣﺲ و ﺣﺮﮐﺖ در ﺑﺪن ،اﯾﻦ روح
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .از دﻣﺎغ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﮥ اﻋﻀﺎ ،ﻋﺼﺒﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﺠﺎری ﺣﺲ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .واﻟﻠّﻪ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب.
ﻓﺼﻞ

در ﺑﯿﺎن ﻗﻮت ﻣﺤﺮﮐﻪ و ﻣﺪرﮐﻪ

ﺑﺪان ﮐﻪ روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻣﺎغ اﺳﺖ ،ﺑﺮ دوﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻣﺪرﮐﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺮﮐﻪ .و ﻣﺪرﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
در ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺑﺎﻃﻦ .آﻧﭽﻪ در ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ

ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻨﺞ اﺳﺖ :ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ و ﺷﻢ و ذوق و ﻟﻤﺲ و ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻢ ﭘﻨﺞ اﺳﺖ :ﺣﺲ ﻣﺸﱰک و ﺧﯿﺎل و

ﺧﺰﯾﻨﻪدار وﻫﻢ اﺳﺖ .ﺣﺲ ﻣﺸﱰک،
ِ
ﺧﺰﯾﻨﻪدار ﺣﺲ ﻣﺸﱰک اﺳﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ،
ِ
وﻫﻢ و ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻣﺘﺼﺮﻓﻪ .و ﺧﯿﺎل،
ﻣﺪرک ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﺳﺖ و ﺧﯿﺎل ،ﻧﮕﺎه دارﻧﺪۀ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﺳﺖ و وﻫﻢ ،ﻣﺪرک ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﺳﺖ و

ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﻧﮕﺎه دارﻧﺪۀ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺲ ﻣﺸﱰک ،ﺷﺎﻫﺪ را در ﻣﯽِﯾﺎﺑﺪ و وﻫﻢ ،ﻏﺎﯾﺐ را

درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و آواز آب
ِ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻃﻌﻢ آب را ذوق درﻣﯽِﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻮی آب را ﺷﻢ
درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺜﻼً رﻧﮓ آب را ﺑﺼﺮ در ِ
ِ

درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺮدی آب را ﻟﻤﺲ
ِ
را ﺳﻤﻊ
درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﺣﺲ ﻣﺸﱰک ،اﯾﻦ
ِ
درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺣﺲ ﻣﺸﱰک
ِ
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻌﻨﺪ و او را ﺣﺲ ﻣﺸﱰک ،ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪ .و ﺧﯿﺎل ،اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را از ﺣﺲ ﻣﺸﱰک ﻣﯽِﮔﲑد
درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ،دوﺳﺘﯽ
ِ
ﻣﯽدارد .و وﻫﻢ ،ﻣﻌﻨﯽ دوﺳﺘﯽ را در دوﺳﺖ و ﻣﻌﻨﯽ دﺷﻤﻨﯽ را در دﺷﻤﻦ
و ﻧﮕﺎه ِ

ﻣﯽﮐﻨﺪ در
دوﺳﺖ را و دﺷﻤﻨﯽ دﺷﻤﻦ را از وﻫﻢ ﻣﯽِﮔﲑد و ﻧﮕﺎه ﻣﯽِدارد .و ﻣﺘﺼﺮﻓﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺮف ِ
ﻣﺪرﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺰون اﺳﺖ در ﺧﯿﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﻔﺼﯿﻞ .ﻣﺜﻼً ﭼﻨﺎن ﮐﻪ آدﻣﯽ را دو ﺳﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ آدﻣﯽ ﺑﺎ دو

ﺳﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آدﻣﯽ را ﺳﺮ از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و آدﻣﯽ ﺑﯽ ﺳﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻗﻮت را اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ،ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ،

ﻣﺘﻔﮑﺮه ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ وﻫﻢ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﻣﺘﺨﯿﻠﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺲ ،ادراک ﺧﻮش و

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻘﻞ،
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺣﺲ ،ادراک ﻧﻔﻊ و ﺿﺮ ِ
ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ
ﻧﺎﺧﻮش ﻣﯽِﮐﻨﺪ و ﻋﻘﻞ ،ادراک ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ِ

ادراک اﻧﻔﻊ و اﺿﺮ ﻣﯽِﮐﻨﺪ.

و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﻃﺒﺎ ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻦ ﺳﻪ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ :ﺗﺨﯿﻞ و ﺗﻮﻫﻢ و ﺗﺬﮐﺮ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن ﺣﺲ
ﻣﺸﱰک و ﺧﯿﺎل ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ وی ﻣﻘﺪم دﻣﺎغ اﺳﺖ و وﻫﻢ و ﻣﺘﺼﺮﻓﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ وی وﺳﻂ دﻣﺎغ

اﺳﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ و ذاﮐﺮه ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ وی ﻣﺆﺧﺮ دﻣﺎغ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﺑﺎﻋﺜﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺎﻋﻠﻪ .و ﻗﻮت ﺑﺎﻋﺜﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎ

ﻣﻬﺮوب در ﺧﯿﺎل ﻣﺮﺗﺴﻢ ﺷﻮد ،داﻋﯿﻪ و ﺑﺎﻋﺜﻪ ﻗﻮت ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺷﻮد ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ .و ﻗﻮت ﻓﺎﻋﻠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮک

اﻋﻀﺎﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎ از وی اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻗﻮت ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪدار ﻗﻮت ﺑﺎﻋﺜﻪ اﺳﺖ .و ﻗﻮت ﺑﺎﻋﺜﻪ ﮐﻪ
داﻋﯽ و ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮت ﻓﺎﻋﻠﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ از ﺟﻬﺖ دو ﻏﺮض اﺳﺖ :ﯾﺎ از ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺣﺼﻮل ﻟﺬت

اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮت را ﺷﻬﻮاﻧﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ از ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﻣﻀﺮت و ﻏﻠﺒﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮت را ﻏﻀﺒﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺑﯿﺎن روح ﻧﺒﺎﺗﯽ و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ و روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﮐﻤﺎل ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻠﻢ ﻃﺒﯿﺐ ﺗﺎ

۲۸

ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﺣﯿﻮان ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ .و اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ از ﺟﺴﻢ و ﻧﻔﺲ ،ﮐﻤﺎل ﺟﺴﻢ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺮاد و ﻣﻘﺼﻮد از ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن ،روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ را زﺟﺎﺟﻪ ﻣﯽِﺷﻮد و اﻧﺴﺎن ﮐﻪ
ﻣﻤﺘﺎز ِ
ﻣﯽرﺳﺪ ،زﺟﺎﺟﮥ
ﻣﯽﺷﻮد و روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ِ
ﻣﯽﺷﻮد از دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﻣﻤﺘﺎز ِ

ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﻣﯽِﮔﺮدد و ﻋﻘﻞ ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﯽِرﺳﺪ زﺟﺎﺟﻪ اﻟﻬﺎم ﻣﯽِﮔﺮدد.
ﺑﺎب

در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر وﺟﻮد ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ِ
ﺻﻮرت و ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ آن ﺻﻮرت و آن ﺻﻔﺖ ﺑﺒﺎﺷﺪ و آن ﺻﻮرت و آن ﺻﻔﺖ در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺧﻮد،

ﺻﻮرت و ﺻﻔﺖ ﮐﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺼﻮر و ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ و اﺳﻤﯽ دارد و اﯾﻦ ﮐﻤﺎل ﻋﺰت وی اﺳﺖ وﮐﻤﺎل ﻋﻈﻤﺖ و
ﮐﻤﺎل ﻋﺰت وی ﺣﺠﺎب اﺣﺪﯾﺖ وی اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﺻﻮرت اﺳﺖ از ﺻﻮر وی و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ از

روﺷﻦﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ
ِ
ﻣﺮاﺗﺐ وی .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ،اﺗﻢ ﻣﺮاﺗﺐ و اﮐﻤﻞ ﺻﻮر اﺳﺖ .ﭼﻨﲔ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی،

ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ.

ﻓﺼﻞ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن وﺟﻮد ﺧﺪای اﺳﺖ -ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس -و ﺑﻪ ﻏﲑ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ِ
وﺟﻮد ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ -وﺟﻮدی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ در دو ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﻓﺮاد اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎر و ِ
ﺣﺎﺻﻠﻨﺪ :ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻌﻘﻮل ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ وﺟﻮد

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت و ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ آن ﺻﻮرت و آن ﺻﻔﺖ ﺑﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺼﻮر و ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺘﻬﺎ و ﺻﻮرﺗﻬﺎ در آن ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ و ﻣﺼﻮر اﺳﺖ و آن اﻧﺴﺎن
ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎم ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎی و ﻣﻌﺠﻮن اﮐﱪ اﺳﺖ.

۲۹

اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم

در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺒﯽ و وﱃ
ﺑﺪان ﮐﻪ در ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ وﱃ ،ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺒﯽ ،آﮔﺎهِ آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ،وﱃ ﺑﺎﺷﺪ

و ﻫﺮ آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪه ،ﻧﺒﯽ ﺑﻮد .ﭼﻮن در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب ،ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺒﯽ و وﱃ را داﻧﺴﺘﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻧﺒﯽ

واﺿﻊ اﺳﺖ ووﱃ ،ﮐﺎﺷﻒ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻓﺮاﯾﺾ و ﻋﺒﺎدات و ﺑﻪ وﺿﻊ ﺳﺒﯿﻞ و ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺑﻪ وﺿﻊ

ﻧﻤﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﭘﺲ اوﻟﯿﺎ ،ﮐﺎﺷﻔﺎن ﺣﮑﻤﺖ ﻧﺒﯽ و ﻣﻔﺴﺮان ﮐﺘﺎب وﮐﻼم
ِ
ﺣﺪود و واﻗﻌﺎت ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﭼﻨﲔ ﻣﯽِداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی ،روﺷﻦِﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻮام اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ وﱃ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ -ﺗﻌﺎﱃ -ﯾﮑﯽ را از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﻣﻘﺮب ﺣﻀﺮت ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻪ اﻟﻬﺎم ﺧﻮد ،او را ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺪای و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪای
او را ﯾﻘﲔ ﺷﻮد .و ﻧﺒﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﯾﮑﯽ را از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﻣﻘﺮب ﺣﻀﺮت

ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ اﻟﻬﺎم ﺧﻮد او را ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ -و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ -او را ﯾﻘﲔ

ﺷﻮد .آن ﮔﺎه ﺑﻪ وﺣﯽ ﺧﻮد او را ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺧﻠﻖ را از ﺧﺪای ﺧﱪﮐﻨﺪ و راﻫﯽ ﮐﻪ آن راه
ﺑﻪ ﺧﺪای رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻧﺒﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ او را وﺣﯽ ﺑﻮد و رﺳﻮل آن اﺳﺖ ﮐﻪ او را وﺣﯽ

وﮐﺘﺎب ﺑﻮد و اوﻟﻮاﻟﻌﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ او را وﺣﯽ وﮐﺘﺎب ﺑﻮد و ﺷﺮﯾﻌﺖ اول را ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﻨﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﻬﺪ.
ﻓﺼﻞ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و وﻻﯾﺖ ﻫﻢ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﻧﺒﻮت ﻫﻢ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺧﻮد
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻮاص اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ِ

ﭼﻨﲔ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﻮر اﺳﺖ و وﻻﯾﺖ ﻫﻢ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻧﺒﻮت ﻫﻢ ﻧﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻮر اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﻧﻮر ﺳﺘﺎره
اﺳﺖ و ﻧﻮر وﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﻧﻮر ﻣﺎه اﺳﺖ و ﻧﻮر ﻧﺒﻮت ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ آﻓﺘﺎب اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻤﺎن ﻧﻮر ﺑﺎﺷﺪ و وﻻﯾﺖ ﻫﻢ
ﻧﻮر ﻧﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﻮت ﻧﻮر ﻧﻮر ﻧﻮر ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻤﺎن ﮐﺸﻒ ﺑﺎﺷﺪ و وﻻﯾﺖ ﮐﺸﻒ ﮐﺸﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﻮت ﮐﺸﻒ ﮐﺸﻒ
ﮐﺸﻒ ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻤﺎن ﻗﺮب ﺑﺎﺷﺪ و وﻻﯾﺖ ﻗﺮب ﻗﺮب ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﻮت ﻗﺮب ﻗﺮب ﻗﺮب ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎب

در ﺳﺨﻦ ﺧﺎص اﻟﺨﺎص اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺑﯿﺎن ﻧﺒﯽ و وﱃ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﺎص اﻟﺨﺎص اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﻨﺒﺴﻂ اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﺎﻻﻣﺎل آن ﻧﻮر
اﺳﺖ و آن ﻧﻮر ﺧﺪای اﺳﺖ -ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس -و ﻧﻮر ﺧﺪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺻﻮرت ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و
از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار درﯾﭽﻪ ﺑﲑون ﺗﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﻫﺮ درﯾﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﲑون ﺗﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﺑﻪ ﻗﺪر اﺳﺘﻌﺪاد آن درﯾﭽﻪ ﺑﲑون ﺗﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻧﻪ ﻗﺮب او ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﻓﯿﺾ او ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ

ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ را اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ را ﮐﻤﱰ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﻮاع ،اﺳﺘﻌﺪاد ﭼﯿﺰی دارﻧﺪ و ﻫﺮ
ِ

ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﻫﻢ اﺳﺘﻌﺪاد ﭼﯿﺰی دارﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﻧﻮاع در ﻣﺒﺎدی از ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺪال اﺳﺖ اﻣﺎ

ﺗﻔﺎوت اﻓﺮاد ،اﺛﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﻮر ﺧﺪای در ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﻗﺪر اﺳﺘﻌﺪاد آن ﺻﻮرت ،ﺧﻮد را
ﻇﺎﻫﺮﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی و داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﺴﻂ اﺳﺖ در ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﺎﻻﻣﺎل آن ﻧﻮر

درﯾﭽﻪﻫﺎ ﺑﲑون ﺗﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ
ِ
درﯾﭽﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر از آن
ِ
اﺳﺖ و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ
اﮔﺮ درﯾﭽﻪِﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻇﻬﻮر ﻧﻮر و ﻗﻮت آن ﭼﻨﺎن ﺑﻘﻮت ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ درﯾﭽﻪِﻫﺎ اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ را ﺟﺰ
۳۰

ﺑﻪ ﻣﺜﺎﱃ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد .اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺸﮑﺎت را ده درﯾﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮر ﭼﺮاغ از ده درﯾﭽﻪ ﺑﲑون ﺑﻮد .ﻧُﻪ را اﺳﺘﻮار
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺟﻤﻠﮥ ﻧﻮر ﭼﺮاغ از آن ﯾﮏ درﯾﭽﻪ ﺑﲑون ﺗﺎﺑﺪ .و ﭼﻮن از ﯾﮏ درﯾﭽﻪ ﺑﲑون ﺗﺎﺑﺪ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻧﻮر آن

درﯾﭽﻪ ﺑﻘﻮت ﺷﻮد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ او را ده ﺷﺎخ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ را ﺑﱪّﻧﺪ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻗﻮت آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺎخ
ﺑﺎزﮔﺮدد .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺎخ ﺑﺎزﮔﺮدد ﻫﺮ آﯾﻨﻪ آن ﺷﺎخ ﺑﻘﻮت ﺷﺪ.

درﯾﭽﻪﻫﺎ و
ِ
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﻣﺸﮑﺎت اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ

درﯾﭽﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻇﻬﻮر ﻧﻮر و ﻗﻮت آن ﭼﻨﺎن
ِ
درﯾﭽﻪﻫﺎ ﺑﲑون ﺗﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ
ِ
ﻧﻮر ﺧﺪای از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ

ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﮑﻤﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ درﯾﭽﻪ اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ،ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﯾﺎ وﺑﺎی ﻋﺎم ﻇﺎﻫﺮ ِ
ﻣﺪد روح ﯾﮑﯽ ﻣﯽِﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن ﮐﺲ ﺳﺮوری ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺳﺮور ﻧﺒﻮد .ﭘﺲ ﻧﻮر ﺧﺪای ﮔﺎﻫﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺮدد.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﺎت اﺳﺖ و ﻧﻮر ﺧﺪای در اﯾﻦ ﻣﺸﮑﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽِﺷﻮد و ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻌﻀﯽ ِ
ِ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺸﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﻧﻮر ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻣﺸﮑﺎت ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ِ

ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ ﻣﺸﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﻧﻮر ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻣﺸﮑﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ِ
ِ
ﯽﮔﺮدد و ﺑﻌﻀﯽ
ﻣ ِ

ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ در ﻋﺎﻟﻢ اﮔﺮ ده داﻧﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﻤﲑﻧﺪ ،ﻋﻠﻢ او ﺑﻪ آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ِ

اﮔﺮ ﯾﮑﯽ داﻧﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﻤﲑﻧﺪ ،ﻋﻠﻢ او ﺑﻪ آن داﻧﺎﺗﺮ ﺑﺎزﮔﺮدد ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از اﯾﻦ ،ﻧُﻪ ﺑﻤﲑﻧﺪ .ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻋﻠﻢ

ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﭼﻮن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ آن ﯾﮑﯽ ﺑﻐﺎﯾﺖ داﻧﺎ ﺷﻮد و ﻧﺒﯽ و وﱃ ﻧﯿﺴﺖ اﻻ اﻧﺴﺎن
داﻧﺎ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺒﯽ و وﱃ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .و ﭼﻮن اﯾﻦ داﻧﺎ ﺑﻤﲑد و ﻋﻠﻢ او در ﻣﺸﮑﺎت او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﯾﮏ

ﺑﻪ ﻗﺪر اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد از ﻋﻠﻢ او ﻧﺼﯿﺐ ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ داﻧﺴﺘﯽ ،در ﺟﻤﻠﮥ ﺻﻔﺎت ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽِدان.

ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺲ از ده ﻣﺸﮑﺎت ﻧﺼﯿﺐ ﮔﲑد ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﮐﺲ ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ
ده ﺻﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﺟﻤﻠﮥ ﺻﻔﺎت ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﮕﺮ

ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽِﺷﻮدو ﺑﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﯽِﮔﺮددﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﯽ ﻣﻮﺻﻮف ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻮر
ﺧﺪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽِﺷﻮد و ﺑﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﯽِﮔﺮدد و ذات ﺑﯽ ﺻﻔﺎت و ﺻﻔﺎت ﺑﯽ ذات ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ

در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻮام اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﻣﻨﺬر اﺳﺖ و وﱃ ﻫﺎدی .و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪﮐﻪ ﻧﺒﯽ واﺿﻊ اﺳﺖ و وﱃ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و وﱃ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ،
ﮐﺎﺷﻒ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﯽ وﺿﻊ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺣﻼل و ﺣﺮام اﺳﺖ ِ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻧﺒﯽ وﺿﻊ ﺣﺠﺎب ِ
ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ
ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺑﺮای آن ﮐﻪ دﻓﻊ ﻓﺴﺎد ﺑﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﱃ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ِ

وﺿﻊ ﺣﺠﺎب ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن و دﻓﻊ ﺷﺮک ﺑﯽ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ دو ﭼﯿﺰ
دﯾﺪﻧﺪﮐﻪ دﻓﻊ و رﻓﻊ آن از ﻣﻬﻤﺎت داﻧﺴﺘﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﻓﺴﺎد و ﯾﮑﯽ ﺷﺮک .اﻧﺒﯿﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪ رﻓﻊ ﻓﺴﺎد اﻫﻢ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ

آن ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻓﺴﺎد ،ﻇﻠﻤﺖ و ﻧﻮر ﺑﺎ ﻇﻠﻤﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﭘﺲ اول رﻓﻊ ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻮن رﻓﻊ

ﻇﻠﻤﺖ ﮐﺮده ﺷﻮد ﻧﻮر ،ﺧﻮد ﭘﯿﺪا آﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮﮐﻪ ﻓﺴﺎد ﻧﻤﺎﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ و

اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎری دﯾﮕﺮان از وی در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﻧﻮر ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺎ ﻇﻠﻤﺖ ﻓﺴﺎد ﺟﻤﻊ آﯾﺪ

از آن ﺗﻮﺣﯿﺪ ،او را ﺑﺮﺧﻮرداری ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ از ﻧﻮر ﺗﻮﺣﯿﺪﮐﺴﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در وی ﻇﻠﻤﺖ
ﻓﺴﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ اﮔﺮﮐﺴﯽ در ﻇﻠﻤﺖ ﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮر ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻮر ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻓﺴﺎد وی ﺷﻮد و ﻓﺴﺎد وی

۳۱

ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮔﺮدد از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﭼﺮاغ ،ﻣﺮ دزد را ﻣﺪد ﮔﺮدد و ﻣﺪد دزدی ﺷﻮد و ﺳﻼح ﻣﺮ ﺧﺼﻢ را ﻣﺪد ﺧﺼﻤﯽ
ﮔﺮدد.

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ رﻓﻊ ﺷﺮک اﻫﻢ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﻓﺴﺎد را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺗﻮﺣﯿﺪ دﻓﻊ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن ﮐﻪ ﻧﻮر
ِ
و اوﻟﯿﺎ

ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب اﺳﺖ و ﻇﻠﻤﺖ ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ اﺳﺖ .و ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ
رﻓﻊ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن اﻻ ﺑﻪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﮐﻪ ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻤﺖ ﺷﺪ.

ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮﮐﺴﯽ ِ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ رﻓﻊ ﻇﻠﻤﺖِ ﻓﺴﺎدﮐﻨﺪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺣﺠﺎب ﺗﻮاﻧﺪ ازو ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺎز ِ
ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ِ

ﮐﻪ رﻓﻊ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺮاغ و ﺷﻤﻊ و ﻣﺸﻌﻠﻪ ﻣﯽِﺗﻮاﻧﺪﮐﺮدن .و ﭼﺮاغ و ﻣﺸﻌﻠﻪ و ﺷﻤﻊ ﭘﯿﺪا ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار

از ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ رﻓﻊ ﺗﻮان ﮐﺮدن و رﻓﻊ ﮔﺮﻣﺎ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎدﺑﯿﺰن ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺪا ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار رﻓﻊ ﺗﻮاﻧﻨﺪﮐﺮد اﻣﺎ

ﭼﻮن ﺑﺎد زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺠﻨﺒﺪﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻤﺖ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﻋﻮام اﻫﻞ وﺣﺪت در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺒﯽ و وﱃ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﯽ و وﱃ ،اﻧﺴﺎن داﻧﺎاﻧﺪ و
ِ
ﻫﺮ دو در ﯾﮏ
ﻣﺮﺗﺒﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮑﯽ دﻓﻊ ﻓﺴﺎد اﻫﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺿﺮورت او را دﻋﻮی ﻧﺒﻮت ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺮدن و

ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮑﯽ رﻓﻊ ﺷﺮک اﻫﻢ ﺑﻮد ،او را دﻋﻮی ﻧﺒﻮت ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻮاص اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ و وﱃ ،اﻧﺴﺎن دااﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﯽ ﻣﺨﺼﻮص

اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﱃ ﻣﺨﺼﻮص ،دﯾﮕﺮ .ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﯽ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ،ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاص
اﺷﯿﺎ و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﱃ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ،ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎ.
ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﻤﺎ و اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎ را اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ از ﺟﻮاﻫﺮ و اﻋﺮاض و از اﻗﻮال و

اﻓﻌﺎل او را ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻫﺴﺖ .ﻣﺜﻼً در اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺳﺖ و دروغ ﮔﻔﱳ و دﯾﺎﻧﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدن و آرزو و

ﺷﻬﻮات ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ رﺳﺎﻧﯿﺪن و ﻣﺎﻧﻨﺪاﯾﻦ .ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و او را ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮد .و
اﻧﺒﯿﺎ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ و وﻋﺪ و وﻋﯿﺪﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاص اﺷﯿﺎء ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ،

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪﮔﻔﱳ ﮐﻪ راﺳﺖ و دروغ ﮔﻔﱳ ﭼﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ِ
ﻏﺎﻟﺐ از ﺟﻬﺖ ﺧﻮاص اﺷﯿﺎء وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ

دارد و ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺧﻮردن ﭼﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ دارد و دﯾﺎﻧﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدن ﭼﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ دارد .ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ دروغ ﮔﻮﯾﺪ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ ﺟﺎی وی دوزخ اﺳﺖ و در دوزخ ،ﻋﺬاب و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ راﺳﺖ

ﮔﻮﯾﺪ و دﯾﺎﻧﺖ ﻧﮕﺎه دارد ،ﺟﺎی وی ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ و در ﺑﻬﺸﺖ راﺣﺖ و ﺳﻌﺎدت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﺮ

آﻧﭽﻪ ﻏﺮض و ﻣﻘﺼﻮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﮐﻪ راﺳﺖ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺧﺎﺻﯿﺖ راﺳﺖ ﮔﻔﱳ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﺪ و

ﻫﺮﮐﻪ دروغ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺧﺎﺻﯿﺖ دروغ ﮔﻔﱳ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﺪﮐﻪ راﺳﺖ ﮔﻔﱳ و دﯾﺎﻧﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﱳ ،ﺧﺎﺻﯿﺎت ﻧﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر

دارد و دروغ ﮔﻔﱳ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدن ،ﺧﺎﺻﯿﺎت ﺑﺪ ﺑﺴﯿﺎر دارد و ﺑﻪ ﻏﲑ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ،ﻣﻘﺼﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ اﻧﺒﯿﺎ را.

و ﺟﻬﺎل ﺧﻠﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺳﺪ اﺳﮑﻨﺪری ﮐﻪ از ﯾﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج ﮐﻪ ﻋﻮام ﺧﻠﻘﻨﺪ اﯾﻤﻦ ﻧﺘﻮان ﺑﻮدن .ﺳﺨﻦ دراز
ﺷﺪ و از ﻣﻘﺼﻮد دور اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﻣﻘﺼﻮد ،ﺑﯿﺎن ﻧﺒﯽ و وﱃ ﺑﻮد.

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻧﺒﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص اﺷﯿﺎء رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮاص اﺷﯿﺎء ﺗﻤﺎم اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .و وﱃ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎء رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎء ﺗﻤﺎم اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﭼﻮن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺒﯽ و وﱃ را داﻧﺴﺘﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص اﺷﯿﺎء رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﻮاص اﺷﯿﺎء ﺗﻤﺎم

اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن داﻧﺎﺳﺖ .و وﱃ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎء رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎء ﺗﻤﺎم اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ

اﺳﺖ ﻫﻢ اﻧﺴﺎن داﻧﺎﺳﺖ .اﻣﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص اﺷﯿﺎء رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاص اﺷﯿﺎء ﺗﻤﺎم اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ

ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻫﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎء ﺗﻤﺎم اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎم ﺟﻬﺎن
۳۲

ﻧﻤﺎی اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﻮن اﮐﱪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دل ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﮥ روی زﻣﲔ
اﺳﺖ.

و اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﯾﮏ ﻗﺴﻢ را ﺑﺎﻟﻎ و ﯾﮏ ﻗﺴﻢ را ﺣُﺮ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﺣُﺮ در ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺎوت

ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻗﻄﻊ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺎﻟﻎ دﻋﻮت ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﺎﺑﻊ و ﻣﻨﻘﺎد وی ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺣُﺮ
دﻋﻮت ﺧﻠﻖ ﻧﮑﻨﺪ و ﻓﻌﻞ او ﺟﺰ ﻧﻈﺎره ﮐﺮدن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺻﻔﺖ او ﺟﺰ رﺿﺎ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺒﻮد.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻧﺒﯽ را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ وﱃ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد در ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎء و وﱃ را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد در ﺧﻮاص اﺷﯿﺎء و ﻧﺒﯽ و
وﱃ را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪای اﺳﺖ و ﻧﺒﯽ و وﱃ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﻠﯿﻔﮥ

ﺧﺪاﯾﻨﺪ.

۳۳

اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ

در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻌﺠﺰه وﮐﺮاﻣﺖ

ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻧﺒﯽ را دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن ﮐﻪ او ﻧﺒﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ .و ﻣﻌﺠﺰه ﻓﻌﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ-
ﺗﻌﺎﱃ وﺗﻘﺪس -و ﭼﻨﺪ ﺷﺮط دارد :ﯾﮑﯽ آن ﮐﻪ ﺧﺎرق ﻋﺎدت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ .دوم آﻧﮑﻪ در وﻗﺖ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
ﺳﯿﻮم آن ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد وﮐﺮاﻣﺖ ﻫﻢ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ -ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس -و ﯾﮏ

ﺷﺮط دارد :ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺧﺎرق ﻋﺎدت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﺒﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ -ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس -در وﻗﺖ ﻣﻌﲔ،

ﻓﻌﻞ ﺧﻮد را ﯾﺎ ﺑﺮ دﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن وی ﻇﺎﻫﺮﮔﺮداﻧﺪ و وﱃ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽِﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ -ﺗﻌﺎﱃ وﺗﻘﺪس -در آن
وﻗﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽِﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮ دﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن وی ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽِﮔﺮداﻧﺪ.

ﭘﺲ ﻣﻌﺠﺰه در ﺣﻖ اﻧﺒﯿﺎ ،ﻣﺪد و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺮاﻣﺖ در ﺣﻖ اوﻟﯿﺎ ،اﺑﺘﻼء و اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .و از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺎﯾﻒ ِ
ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و اوﻟﯿﺎ در وﻗﺖ ﻇﻬﻮر ﮐﺮاﻣﺖ ﻏﻤﻨﺎک ِ
اﻧﺒﯿﺎ در وﻗﺖ ﻇﻬﻮر ﻣﻌﺠﺰه ﺷﺎد ِ
ﭘﺲ ﻋﻼﻣﺖ وﱃ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در وﻗﺖ ﻇﻬﻮر ﮐﺮاﻣﺖ ،ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺪای ﺑﺮد ﮐﻪ ﻏﲑت ﺣﻖ ﺑﺴﯿﺎرﮐﺲ را از اوج ﻗُﺮب در

ﺣﻀﯿﺾ ﺑُﻌﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺮﺑﺎن در وﻗﺖ ﻇﻬﻮر ﮐﺮاﻣﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪﮐﻪ ﺧﻠﻖ را ﻧﻈﺮ ﺑﺮ آن اﻓﺘﺪ و
اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻏﲑت ﺣﻖ ﺑﻪ دور ﺑﺎش ﺑﯽِﻧﯿﺎزی از درﮔﺎﻫﺸﺎن دورﮐﺮد و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﺎل ،اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن

دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺸﺮک ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺸﺮک ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ دوﺳﺘﯽ ﻣﺎ را ﻧﺸﺎﯾﺪ.

ای دروﯾﺶ ،ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮ ﻧﺒﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮ وﱃ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ

وﻻﯾﺖ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﺮداﻧﺪ و ﮐﺮاﻣﺖ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن دارد .ﭘﺲ اﮔﺮﮐﺴﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ دﻋﻮی وﻻﯾﺖ ﯾﺎ ازﮐﺮاﻣﺖ
ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ وﱃ اﺳﺖ ،دﯾﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮدم اﺳﺖ و دﯾﻮ ﺳﺮ درﮐﺸﯿﺪه وی اﺳﺖ.

ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺒﺎس ﻧﯿﮑﺎن و ﺻﺎﻟﺤﺎن در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽِﮐﺸﺪ و ﺟﺎه و ﻣﺎل ﺑﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ

در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺠﺰه وﮐﺮاﻣﺖ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰه وﮐﺮاﻣﺖ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از آن ﮐﺎر ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻣﻞ در ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮن و ﻓﺴﺎد ارادت ﭼﯿﺰی ﮐﻨﺪ و آن

ﭼﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ آن ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ارادت وی ﺣﺎدث ﺷﻮد از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ارادت ﻧﻔﺲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻣﺮ ﺣﻮادث را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎ ،ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻣﻞ اﻓﺘﺪﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ وی ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮن و ﻓﺴﺎد ﻫﻤﭽﻨﺎن

ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎ .ﭘﺲ ارادت وی ﺳﺒﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮ ﺣﻮادث را در ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮن و ﻓﺴﺎد .اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻌﺠﺰه وﮐﺮاﻣﺖ.

ﻓﺼﻞ

در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺠﺰه وﮐﺮاﻣﺖ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰه وﮐﺮاﻣﺖ ﮐﺎری اﺳﺖ ﺧﺎرق ﻋﺎدت و ﺧﺮق ﻋﺎدت در اﻧﺴﺎن ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ِ
اﺳﺖ وﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن .ﭘﺲ ﻣﻌﺠﺰات اﻧﺒﯿﺎ و ﮐﺮاﻣﺎت اوﻟﯿﺎ ﺟﻤﻠﻪ
راﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺎﺻﯿﺎت آن ﭼﯿﺰﮐﻤﺎل آن ﭼﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ و دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮐﻤﺎل آن ﭼﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﻫﺮ ﭼﯿﺰ

آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺎل ﻫﺮ ﭼﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ در آن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد.

۳٤

ﭼﻮن ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻌﺠﺰه وﮐﺮاﻣﺖ داﻧﺴﺘﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻮاص اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ و ﭼﻮن ﭼﻨﲔ
ﺑﻮد ،ﻧﻪ ازﮐﻤﺎﻻت ﺑﺎﺷﺪ از ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ دﺳﺖ و زﺑﺎن ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﺎرق ﻋﺎدت اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد،

آن را از آن ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻤﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد اﻣﺎ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ آن ﮐﺲ را ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﻮال ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ

اﯾﻦ اﺣﻮال ﻧﺪارد ،ﻓﻀﻞ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻓﻀﻞ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ در اﻧﺴﺎن داﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﻛﻪ اﮔﺮ در اﻧﺴﺎن

داﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺒﺐ ﻫﺪاﻳﺖ و راﺣﺖ ﺧﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺎدان ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺿﻼﻟﺖ و رﻧﺞ ﺧﻠﻖ ﺷﻮد ﭘﺲ اﮔﺮ
ﻓﻀﺎﯾﻞ در اﻧﺴﺎن داﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮد و اﮔﺮ در اﻧﺴﺎن ﻧﺎدان ﺑﻮد ،ﻓﻀﻞ ﻧﺎﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮد.

۳٥

اﺻﻞ ﺷﺸﻢ

در ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺣﯽ و اﻟﻬﺎم

ﺑﺪان ﮐﻪ در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب ﻣﻌﻨﯽ وﺣﯽ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﯽ اﻟﻬﺎم ﭼﯿﺰی در دل ﮐﺴﯽ اﻧﺪاﺧﱳ اﺳﺖ و در
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻌﻨﯽ وﺣﯽ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻬﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ .ﭘﺲ وﺣﯽ ﺑﺮ دو
ﻗﺴﻢ آﻣﺪ :وﺣﯽ ﺟﻬﺮ و وﺣﯽ ﺳﺮّ .و ﻣﻌﻨﯽ اﻟﻬﺎم ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﺳﺖ از ﺣﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ و ﺑﯽ

واﺳﻄﻪ و اﻟﻬﺎم را وﺣﯽ ﺳﺮﻫﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭘﺲ وﺣﯽ ﻣﺸﱰک آﻣﺪ و در ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﻟﻬﺎم ﻣﱰادف آﻣﺪ و وﺣﯽ ﺟﻬﺮ ﺑﻪ
اﻧﺒﯿﺎ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ

در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ در ﺑﯿﺎن وﺣﯽ و اﻟﻬﺎم
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات ،ﺧﻮد را از ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺑﲑوﻧﯽ و اﻧﺪروﻧﯽ ﺧﺎﱃ و
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ِ
ﺻﺎﻓﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و از ﻋﻼﯾﻖ و ﻋﻮاﯾﻖ ،ﭘﺎک و ﻣﻄﻬﺮ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺎدث ﺷﻮد ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع آن ﭼﯿﺰ او

را ﺧﱪ دﻫﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات ،روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ وی در اﻋﺘﺪال ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻮﻫﺮ ﻓﻠﮏ ﺷﻮد و

ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﮥ وی در ﺗﺠﺮد و اﻧﻘﻄﺎع ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻔﺲ ﻓﻠﮑﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﮥ وی و ﻧﻔﺲ
ﻓﻠﮑﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ در ﻧﻔﺲ ﻓﻠﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﮥ وی ﭘﯿﺪا آﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ دو ﻣﺮآت ﺻﺎﻓﯽ را در

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ ،ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و ﭼﻮن ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ ،ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺰوی ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و از ﻣﺘﺨﯿﻠﻪ

ﺑﻪ ﺣﺲ ﻣﺸﱰک ﻧﺰول ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﺲ ﻣﺸﱰک ﻧﺰول ﮐﺮد ،ﻣﺤﺴﻮس اﯾﻦ ﮐﺲ ﮔﺸﺖ ،و ﺗﻔﺎوت ﻧﮑﻨﺪ ﻣﯿﺎن آن ﮐﻪ
از ﺑﲑون ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺣﺲ ﻣﺸﱰک رﺳﺪ ﯾﺎ از اﻧﺪرون .و از ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻌﻀﯽ او را ﺣﺲ ﻣﺸﱰک ﮔﻔﺘﻨﺪ و از ﻫﺮ

دو ﻃﺮف ادراک ﻣﯽِﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد .ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ را ﻣﻌﺮاج دﻣﺎغ ،ﺑﺴﻼﻣﺖِﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮت ﻣﺘﺨﯿﻠﻪ و ﺣﺲ ﻣﺸﱰک وی

ِ
ﺻﺎﻓﯽﺗﺮ ﺑﻮد ،از ﻋﻼﯾﻖ و ﻋﻮاﯾﻖ ،ﺧﱪ او
ِ
راﺳﺖﺗﺮ و درﺳﺖِﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاب ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ و
وﺣﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺒﯿﺎ در ﺧﻮاب ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ وﺣﯽ و اﻟﻬﺎم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.

و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺮ اﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺪا آﯾﺪ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه
ﻣﻌﻠﻮم اﯾﺸﺎن ﺷﻮد ﭼﻨﲔ ﮔﻤﺎن ﺑﺮﻧﺪﮐﻪ ﻣﮕﺮ از ﺑﲑون ِ
ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و آن را آواز ﻫﺎﺗﻒ ﻧﺎم ﻧﻬﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ

در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت در ﺑﯿﺎن وﺣﯽ و اﻟﻬﺎم
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺼﻮل ﻋﻠﻢ دو ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ وﺣﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻬﺎم .از
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ِ
ﺑﯽواﺳﻄﻪ .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮ اﯾﻦ ﮐﺲ را ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺧﺎﱃ ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ ِ

واﺳﻄﻪ ﺑﻮد ،ﺣﺼﻮل آن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﺣﯽ اﺳﺖ و واﺳﻄﻪ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ و

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و
واﺳﻄﻪ در ﺑﲑون ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ و ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺳﺘﺎد داﻧﺎ و ﺷﯿﺦ ﮐﺎﻣﻞ ،و اﯾﻦ را وﺣﯽ ﺟﻬﺮ ِ

در اﻧﺪرون ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻦ و ﻋﻘﻞ ،و اﯾﻦ را وﺣﯽ ﺳﺮ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ .و اﮔﺮ ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺼﻮل آن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و اﻟﻠّﻪ اﻋﻠﻢ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﻟﻬﺎم را ﺳﺮ ﻧﻮر اﻟﻠّﻪ ِ
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻬﺎم اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻬﺎم را ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ ِ
ﺑﺎب
ﺑﺪان ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع آن ﭼﯿﺰ وی را ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﯿﻨﺪ و آدﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﺑﯿﺪاری ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺪ .و در ﺑﯿﺪاری ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
در ﺧﺎرج ﻣﺼﻮر ﺷﻮد و ﺑﺎ وی از اﺣﻮال ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
۳٦

ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽِﮔﻮﯾﺪ ،راﺳﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﺪو اﯾﻦ ﺻﻮرت را اﻧﺒﯿﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ و اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ،ﺷﯿﺦ اﻟﻐﯿﺐ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .و ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در دل ﻧﻘﺶ آن ﺣﺎل ﭘﯿﺪا آﯾﺪ و او را ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻫﺮ
ِ

ﻧﻘﺶ ﮐﻪ ﺑﺮ دل وی ﭘﯿﺪا ﻣﯽِآﯾﺪ ،ﺟﻤﻠﻪ راﺳﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ وﺣﯽ و اﻟﻬﺎم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.

و اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺛﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ وﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ

ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ و ﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮐﻤﺎل اﺳﺖ ،از ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮ و وﺣﯽ و اﻟﻬﺎم
از ﯾﮏ ﻗِﺒَﻠﻨﺪ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﺎﻣﯽ دارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﮔﺮ در ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﻧﺒﯽ

اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﺶ وﺣﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ در وﱃ اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﺶ اﻟﻬﺎم اﺳﺖ .و اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
اﺳﺖ :ﺧﺎﻃﺮ رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻠﮑﯽ و ﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻫﺮﯾﮏ را ﻋﻼﻣﺘﯽ ِ
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آدﻣﯽ و دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻋﻠﻢ ﺿﺮوری و اﻟﻬﺎم ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻻ ّﺑﺪ
اوﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻻﺑّﺪ ﻓﺮزﻧﺪ اوﺳﺖ در ﻣﻌﺎش ،ﻣﯽِداﻧﺪ و اﯾﻦ داﻧﺶ ﻣﺮ او را ﺿﺮوری و اﻟﻬﺎﻣﯽ اﺳﺖ و داﻧﺶ او

در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻻﺑّﺪ آن ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ،ﭘﯿﺪا ﻣﯽِآﯾﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم ﻧﺮﺳﺪ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﭘﯿﺪا

ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﻣﺜﻼً در وﻗﺖ ﺷﲑﺧﻮردن ،ﻣﯽِداﻧﺪﮐﻪ ﺷﲑ ﭼﻮن ﻣﯽِﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮردن و در وﻗﺖ ﺷﻬﻮت راﻧﺪن ،ﻣﯽِداﻧﺪﮐﻪ ﭼﻮن
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﱳ و در وﻗﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوردن،
ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ ِ
ﺷﻬﻮت ﻣﯽِﺑﺎﯾﺪ راﻧﺪن و در وﻗﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﱳِ ،

ِ
ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽِﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوردن و در وﻗﺖ رﻧﺠﻮری ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻣﯽِداﻧﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﻼج ﻣﯽِﯾﺎﺑﺪﮐﺮدن و در وﻗﺖ
ﺑﻼ و دﺷﻤﻦ ،ﻣﯽِداﻧﺪﮐﻪ ﺧﻮد را و ﻓﺮزﻧﺪ را ﭼﻮن از ﺑﻼ و دﺷﻤﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮوری و
ﻣﯽﺷﻮد از دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت،
اﻟﻬﺎﻣﯽ اﺳﺖ .و آدﻣﯽ در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ و آدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﺘﺎز ِ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺮاد
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺑﻪ اﮐﺘﺴﺎب ﻋﻠﻮم اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﻃﺎﯾﻔﻪ راﺳﺖ ِ
ِ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻄﻖ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ
ِ
ﺑﻌﻀﯽ
ﻫﺮ دو ﻃﺎﯾﻔﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ را ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ.
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯽِﺷﻮد :ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب وﯾﮑﯽ ﺑﻪ

وﺿﻊ اﺻﻄﻼح .اﯾﻦ اﺳﺖ داﻧﺴﱳ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﯾﻦ اﺳﺖ داﻧﺴﱳ آدﻣﯽ ،ﺑﺬﻫﻨﯽ وﮐﺴﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺎﻗﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻏﲑ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﺎﻻت و ﻣﻮﻫﻮﻣﺎت و ﺗﺮّﻫﺎت اﺳﺖ.
ای دروﯾﺶ ،ﻧﻪ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﲑ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ،ﻋﻠﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻧﻮاع ﻋﻠﻮم ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ آدﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﯽ ﺗﺎ

ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﯿﺶ ﻧﻤﯽِﺗﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪ و ﺣﺪ ﻋﻠﻢ آدﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺒﯿﺎ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻏﲑ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ
وﺣﯽ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﯽ و
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺪان ﺟﺎ رﺳﺪ .ای دروﯾﺶ ،وﻇﯿﻔﮥ ﺗﻮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ آﻣَﻨْﺖُ و ﺻَﺪﱠﻗْﺖُ و ﻫﺮﭼﻪ

اوﻟﯿﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ اُرْزُﻗْﻨﯽ و وَﻓﱢﻘْﻨِﻲ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﺪاﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ .ﻣﺜﻼً اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﻧﺪﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ

ﺣﺎل وی ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدن ﺻﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮض ،ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻤﺎت و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ .دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﻧﺪﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎری دﯾﮕﺮ.
در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﻣﻮﺿﻌﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﲔ ﮐﺎرﮐﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ِ
واﯾﻦ ﻃﻌﺎم ﺧﻮردﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻃﻌﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﺮ ﻫﻤﲔ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎدی دﯾﮕﺮ

و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،و دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﻧﺪﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﻧﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻣﺎده و ﻏﻠّﻪ و ﻣﯿﻮۀ اﻣﺴﺎل ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ

اﻧﺪک و ارزان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﮔﺮان و دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﻧﺪﮐﻪ آﺛﺎر ﻋﻠﻮی ﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻘﺼﻮدی ﮐﻪ دارد ﮐﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ .و دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﻧﺪﮐﻪ رﯾﮓ ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن و ﻗﻄﺮات ﺑﺎران ﭼﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ .و
۳۷

اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺲ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻨﻬﺎ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه از راه ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﯾﺎ از راه ﺧﻮاب ﯾﺎ از راه اﻟﻬﺎم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
اﺟﻤﺎل ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻇﻦ داﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ.

۳۸

اﺻﻞ ﻫﻔﺘﻢ

در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻼم اﻟﻠّﻪ وﮐﺘﺎب اﻟﻠّﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ ﻣُﻨﺰل اﺳﺖ ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ وﺣﯽ ﺟﻬﺮ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ .وﮐﺘﺎب اﻟﻠّﻪ ﻣﻘﺮون
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ِ
اﺳﺖ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ در دﻟﻬﺎ و ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ در ﻣﺼﺤﻔﻬﺎ .و آﻧﭽﻪ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ،

ﮐﻼم اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻼم اﻟﻠّﻪ ﺻﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ وﮐﺘﺎب اﻟﻠّﻪ دال اﺳﺖ ﺑﺮﮐﻼم اﻟﻠّﻪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺷﺎﻫﺪﮐﻼم آن
اﺳﺖ ﮐﻪ در دل اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت وﮐﺘﺎﺑﺖ دال اﺳﺖ ﺑﺮﮐﻼم .ﭼﻮن ﮐﻼم ﺣﺎدث ،ﻏﲑ ﺣﺮوف و ﻏﲑ اﺻﻮات و ﻏﲑ

اﻟﺤﺎن اﺳﺖ و ﺣﺮوف و اﺻﻮات و اﻟﺤﺎن ،دﻻﻻت و اﻣﺎراﺗﻨﺪ ﺑﺮﮐﻼم ،ﭘﺲ ﮐﻼم ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﻻوﱃ ﻏﲑ ﺣﺮوف
روﺷﻦﺗﺮ
ِ
و ﻏﲑ اﺻﻮات و ﻏﲑ اﻟﺤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ دال ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﮐﻼم اﻟﻠّﻪ .ﭼﻨﲔ ﻣﯽِداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی،
از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ.

ﺑﺎب

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻼم ﺧﺪای ،ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و ﻏﲑ ﺣﺮوف و اﺻﻮات اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ

ﮐﻼم ﺧﺪای ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن ﺻﻔﺖ ﺧﺪای اﺳﺖ و ﻗﺎﯾﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ذات ﺧﺪای .و ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻤﻨﺪ و

اﯾﻦ ﺣﺮوف ﻣﮑﺘﻮب ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﻔﻨﺪ داﻟﻨﺪ ﺑﺮﮐﻼم ﺧﺪای.
و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﮐﻼم ﺧﺪای ﺣﺎدث اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪای ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ

ﺣﺮوف ﻣﻨﻈﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ در ﻣﺼﺎﺣﻒ .اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻗﺎدر اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺣﺮوف و
اﺻﻮات ﻣﻨﻈﻮم ﮐﻨﺪ در ﺟﺴﻤﯽ از اﺟﺴﺎم ﻏﲑﺣﯽ و ذات ﺧﺪای را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .وﮐﻼم ﭼﻮن ﻣﺮﮐﺐ
از ﺣﺮوف ﺑﻮد ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮد و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻘﺪم و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺧﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ ﺑﻮد ﻫﺮ آﯾﻨﻪ

ﺣﺎدث ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪای ،ﺣﺎدث ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺘﺐ ﻣُﻨﺰَل ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .و از ﻟﻮح
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ِ

ِ
ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺣﺎﺟﺖ،
ﻓﺮﺷﺘﻪای ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪای ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﻣﯽِآورد .و ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ
ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺣﺎﺟﺖ در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽِآﻣﺪ و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ -ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﻣﯽِآورد.
و دﯾﮕﺮ ﺑﺪان ﮐﻪ در ﮐﻼم ،اﺧﺘﻼف ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﻼم ،ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﺠﻤﯽ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ در ﮐﺘﺎب ،اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺘﺎب ﻋﺮﺑﯽ

ﯾﺎ ﻋﺠﻤﯽ ﺑﻮد از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﮐﻼم ،ﺻﻔﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ و در ﺻﻔﺖ ﺣﻖ ،اﺧﺘﻼف و ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﮐﺘﺎب دال اﺳﺖ ﺑﺮﮐﻼم ﺧﺪای .وﮐﺘﺎب وﻗﺘﯽ دال ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آن ﻗﻮم ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ،ﮐﺘﺎب ﻋﺮﺑﯽ ﻣُﻨﺰَل ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻋﺠﻤﯽ ﺑﻮد ،ﻋﺠﻤﯽ ﻣُﻨﺰَل ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣُﻨﺰَل
ﺷﻮد ،واﺟﺐ اﻟﺘﻌﻈﯿﻢ ﺑﻮد .وﮐﻼم اﻟﻠّﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ زﯾﺎدت از ﯾﮑﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﻠّﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻮاﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ

در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت در ﺑﯿﺎن ﮐﺘﺎب اﻟﻠّﻪ وﮐﻼم اﻟﻠّﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ،ﮐﻼم اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ از
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻮام اﻫﻞ وﺣﺪت ِ
ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ -دو ﺗﺠﻠﯽ دارد :ﯾﮑﯽ ﻋﺎم و آن ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﺧﺎص و آن اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ
ِ
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﺪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻨﺠﺎ

اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ را دﯾﺪ ،ﺧﺪای را دﯾﺪ .ﭘﺲ ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ،ﻋﻠﻢ ﺧﺪای ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻼم اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ،ﮐﻼم ﺧﺪای ﺑﺎﺷﺪ
۳۹

و ﻋﺒﺎرت وﮐﺘﺎﺑﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ،ﮐﺘﺎب ﺧﺪای ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ را ﮐﻼم ﺧﺪای ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻠﻢ ﻟﺬﻧﯽ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﻋﺒﺎرت ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽِدان .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﻼم رﺳﻮل ﺧﺪای ِ

ﻋﺒﺎرت اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ را ﮐﺘﺎب ﺧﺪای ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ را ﮐﺘﺎب رﺳﻮل ﺧﺪای ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﻦ
اﻟﻠّﻪ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ را ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﯽ ﺟﻬﺮ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻼم ﺧﺪای اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ آرد ،ﮐﺘﺎب ﺧﺪای اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﯽ ﺳﺮ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻼم رﺳﻮل ﺧﺪای اﺳﺖ
و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ آرد ،ﮐﺘﺎب رﺳﻮل ﺧﺪای اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻬﺎم ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ،ﻋﻠﻢ
ﻟﺪﻧﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ آرد ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﻦ اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻮاص اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ
اﻣﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻼم اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﮐﺘﺎب اﻟﻠّﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﻮرﺗﯽ از ﺳﻮر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ

آﯾﺘﯽ از آﯾﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮدی ،ﺣﺮﻓﯽ از ﺣﺮوف اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف اﯾﺎم و ﻟﯿﺎﱃ و ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ
در آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ ،اﻋﺮاب اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ .و زﻣﺎﻧﻪ و روزﮔﺎر ﻫﻤﻪ روز اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺳﻮره ﺳﻮره و آﯾﻪ آﯾﻪ و ﺣﺮف
ﻣﯽرود و ﺣﺎﱃ اﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ و ِ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .و آن روزی اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از روزی ﮐﻪ ِ
ﺣﺮف ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽِﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮ ِ

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﻈﺮی ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮی و ﺣﺮﻓﯽ
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽِﮐﻨﺪ و ِ
ﻣﯽﮔﺬرد .ﺑﺮ ﻣﺜﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ِ
ﺑﻌﺪ ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ِ
ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﻄﻮر و ﺣﺮوف ،ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد اﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﭼﻮن ﺗﻮ را ﭼﺸﻢ
ﺑﯿﻨﺎ وﮔﻮش ﺷﻨﻮا ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد واز ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ.

ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﺻﻮرت ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ وﮐﻼم ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽ

ﻋﺎم اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﲔ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﻼم ﺑﯽ ﮐﺘﺎب وﮐﺘﺎب ﺑﯽِﮐﻼم ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ روح ﺑﯽ ﺟﺴﻢ و ﺟﺴﻢ ﺑﯽ روح ﻧﺒﻮد.

ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ذات و ﻧﻔﺲ و وﺟﻪ ﺧﺪای را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهِاﻧﺪ :ذات را ﻧﻮن و
ﻧﻔﺲ را ﻗﻠﻢ و وﺟﻪ را ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪ و ذات را اﻟﻠّﻪ و ﻧﻔﺲ را رﺣﻤﺎن و وﺟﻪ را رﺣﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪ و ذات را ﻋﺎﻟﻢ

اﺟﻤﺎل و وﺟﻪ را ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﻧﻔﺲ ﮐﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل و ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ ﻫﻢ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺎ
ِ

ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ.

ﻗﻠﻢ ﮐﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻧﻮن وﮐﺘﺎب ،دو روی دارد :ﯾﮏ روی ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﻮن و ﯾﮏ روی ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺘﺎب و ﻫﺮ دو

روی ﻗﻠﻢ را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ذﮐﺮﮐﺮدهِاﻧﺪ و ﯾﺪ ﻗﺎﺑﻀﻪ و ﯾﺪ ﺑﺎﺳﻄﻪ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪ ﯾﺪ ﻗﺎﺑﻀﻪ از

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺪ ﺑﺎﺳﻄﻪ ﺑﺮ ﻟﻮح ﺑﺴﻂ ﻣﯽِﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽِﺷﻮد و ﯾﺪ ﻗﺎﺑﻀﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺟﱪﺋﯿﻞ و
ﻧﻮن ﻗﺒﺾ ِ

ﻋﺰراﺋﯿﻞ اﺳﺖ و ﯾﺪ ﺑﺎﺳﻄﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و اﺳﺮاﻓﯿﻞ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ وﺟﻪ ﻧﻤﻮدار ذات و ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺧﺎک ،ﻧﻮن اﺳﺖ و ﮐﻤﺎل ﺧﺎک ،ﮐﺘﺎب اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
واﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺧﺎک وﮐﻤﺎل ﺧﺎک ،ﻗﻠﻢ اﺳﺖ .و ﺧﺎک ،ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل اﺳﺖ وﮐﻤﺎل ﺧﺎک ،ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﺳﺖ
و آﻧﭽﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل و ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ اﯾﻦ

درﯾﺎ و ﻣﯿﻮۀ اﯾﻦ درﺧﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﻮدار وﺟﻬﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ ،ﻧﻮن اﺳﺖ و ﺣﯿﻮان ،ﮐﺘﺎب اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ واﺳﻄﻪ
اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻧﻄﻔﻪ و ﺣﯿﻮان ،ﻗﻠﻢ اﺳﺖ و ﻧﻄﻔﻪ ،ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل اﺳﺖ و ﺣﯿﻮان ،ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ
٤۰

ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل و ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ذات را ام اﻟﮑﺘﺎب و ﻧﻮن و ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﺎک را ﻫﻢ ام اﻟﮑﺘﺎب و ﻧﻮن و ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪ و ﻧﻄﻔﻪ را ﻫﻢ امِاﻟﮑﺘﺎب وﻧﻮن و ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل
ِ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ِ

٤۱

اﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ

در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﺐ ﻗﺪر و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ

ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﯾﮏ ﺷﺐ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻌﲔ از ﺗﻤﺎم ﺷﺒﻬﺎی ﺳﺎل .ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎﱃ ﯾﮏ
ﺷﺒﯽ ﺷﺐ ﻗﺪر اﺳﺖ و آن ﺷﺐ را ﺧﺪاوﻧﺪ -ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس -ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎر داده اﺳﺖ و آن ﺷﺐ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎﺳﺖ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﯾﮏ ﺷﺐ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ روزﻫﺎﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﱰ از ﻫﺰار ﻣﺎه اﺳﺖ .و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ از اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ِ

اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻌﲔ از ﺗﻤﺎم ﺷﺒﻬﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ رﻣﻀﺎن اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺳﺖ.
ِ

ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﺒﺎرت از روزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺴﺎم ﺟﻤﻠﻪ آدﻣﯿﺎن ﺑﺎز ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و روح
ﻫﺮ ﮐﺲ را در ﻗﺎﻟﺐ او درآورﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻠﮥ آدﻣﯿﺎن زﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و از ﮔﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و اﯾﻦ روز را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﺎت و ﺑﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺖ و ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻊ و ﯾﻮم اﻟﻔﺼﻞ و ﯾَﻮْمَ ﺗُﺒْﻠَﯽ اﻟﺴﱠﺮاﺋِﺮِ و ﯾﻮم اﻟﺪﯾﻦ
اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ذﮐﺮ ِ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .روز زﻧﺪه ﺷﺪن و ﺑﺮﺧﺎﺳﱳ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺟﻤﻠﻪ
ِ
و ﯾﻮم اﻵﺧﺮه و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ

ﺧﻼﯾﻖ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻊ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻮم اﻟﻔﺼﻞ اﺳﺖ .و
ﭼﻮن ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،ﯾﻮم ﺗﺒﻠﯽ اﻟﺴﺮاﺋﺮ اﺳﺖ .و ﭼﻮن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دوزخ
درآورﻧﺪ ،ﯾﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ و ﭼﻮن اﻣﺘﺎن را از دوزخ ﺑﲑون آورﻧﺪ و در ﺑﻬﺸﺖ آورﻧﺪ ،ﯾﻮم اﻟﻔﺼﻞ اﺳﺖ و ﭼﻮن

ﻇﺎﻟﻤﺎن را در دوزخ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﯾﻮم اﻟﻌﺪل اﺳﺖ .و ﭼﻮن اﻣﺘﺎن را در ﺑﻬﺸﺖ ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ درﺟﻪِای ﺑﺮآورﻧﺪ و ﭼﻮن
ﻇﺎﻟﻤﺎن را ﻫﺮ ﯾﮏ در دوزخ ﺑﻪ درﮐِﻪای ﻓﺮو ﺑﺮﻧﺪ ،ﯾﻮم اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺎب

در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ در ﺑﯿﺎن ﺷﺐ ﻗﺪر و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﻋﺒﺎرت از ﻣﺒﺪأ اﺳﺖ و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻌﺎد اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن
ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺐ دارد و ﻣﻌﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز  ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ در وی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و

ﻫﺮﮐﺲ را ﺑﺪان اﻃﻼع ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ روز آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ در وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ در ﺷﺐ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد در
روز آﺷﮑﺎرا ﺷﻮد.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ،در ﯾﮏ
ﻃﺮﻓﺔاﻟﻌﲔ در ﻋﻘﻞ اول ﺑﺎ ﻋﻘﻞ اول ﭘﯿﺪا آﻣﺪ .و ﺗﻘﺪﯾﺮات ازﱃ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ در ﻋﻘﻞ اول
ﻣﻔﺮوض و ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد .و ﻓﻄﺮت ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻋﺒﺎرت از آن ﻣﻔﺮوﺿﺎت و

ﻣﻘﺪورات اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﻣﺒﺪأ ،ﻋﻘﻞ اول آﻣﺪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ اول ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻋﻘﻞ اول را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺪن ،ﻣﺒﺪأ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﱳ ،ﻣﻌﺎد ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرﮐﻪ ﮐﺲ را ﺑﺮوی اﻃﻼع ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺐ

ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﺐ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرﮐﻪ ﺟﻤﻠﮥ ﺗﻘﺪﯾﺮات در وی ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺷﺐ ﻗﺪر ﮔﻔﺘﻨﺪ .و ﻣﻌﺎد را ﺑﻪ

اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرﮐﻪ ﺟﻤﻠﮥ ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯿﻬﺎ در وی ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روزﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد روزﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرﮐﻪ
در آن روز ﺟﻤﻠﻪ ازﮔﻮر ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻣﯽِﺧﯿﺰﻧﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﻋﺒﺎرت از ﻧﺰول ارواح اﺳﺖ و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﺒﺎرت از ﻋﺮوج اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ
ﻧﺰول ﻧﻮر ،اﻓﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺷﺐ ﺑﻮد و ﻋﺮوج ﻧﻮر ،ﻃﻠﻮع ﺑﻮد ﭘﺲ روز ﺑﺎﺷﺪ.
٤۲

ﻓﺼﻞ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﺒﺎرت از روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد و
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ِ

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ِ
ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﻮم اﻟﻔﺼﻞ و ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻊ و ﯾﻮم ﺗﺒﻠﯽ اﻟﺴﺮاﺋﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ِ
اﯾﻦ روز را اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ

روز ﺟﺪا ﺷﺪن ﻧﻔﺲ از ﻗﺎﻟﺐ ،ﯾﻮم اﻟﻔﺼﻞ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ،
ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻊ اﺳﺖ و ﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ ﻧﻔﺲ آﺷﮑﺎرا ﺷﺪ ،ﯾﻮم ﺗﺒﻠﯽ اﻟﺴﺮاﺋﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ

در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت
ﻣﯽاﻓﺘﺪ و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﻋﺒﺎرت از وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ِ

ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺚ و وﻻدت ﭼﻬﺎر ﻧﻮع
ﻋﺒﺎرت از روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ از ﮔﻮر ﻣﺎدر ﺑﲑون آﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﺚ ِ
اﺳﺖ ﭘﺲ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در اﺻﻞ ﻧﻬﻢ ﺑﺸﺮح ﻣﯽِآﯾﺪ.

٤۳

اﺻﻞ ﻧﻬﻢ

در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻮت و ﺣﯿﺎت

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﻮت دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﺻﻮرﺗﯽ و ﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﻮی .و ﺣﯿﺎت ﻫﻢ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ِ
ﯾﮑﯽ ﺻﻮرﺗﯽ و ﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﻮی .و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻢ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﺻﻐﺮی و ﯾﮑﯽ ﮐﱪی.
ﺑﺎب

ﺑﺪان ﺣﯿﺎت ﻣﻌﻨﻮی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺣﻤﯿﺪه و اوﺻﺎف ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﻮﺻﻮف و ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮت ﻣﻌﻨﻮی آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺣﻤﯿﺪه و اوﺻﺎف ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﻮﺻﻮف و ﻣﺘﺨﻠﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻮت ﺻﻮرﺗﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روح از ﻗﺎﻟﺐ

ﺟﺪا ﺷﻮد و ﻣﺮاد از ﻣﻮﺗُﻮا ﻗَﺒْﻞَ اَنْ ﺗَﻤُﻮﺗُﻮا آن اﺳﺖ ﮐﻪ روح از ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪا ﻧﺸﻮد ،از اﺧﻼق ذﻣﯿﻤﻪ و اوﺻﺎف

ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻤﲑد ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ روح از ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪا ﺷﻮد .و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺻﻐﺮی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮت ﺻﻮرت ﺑﻤﲑد ﮐﻪ ﻫﺮ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮت ﺻﻮرت ﻣﺮد ،ﻗﯿﺎﻣﺖ وی آﻣﺪ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﱪی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز زﻧﺪه ﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ

در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت در ﺑﯿﺎن ﻣﻮت و ﺣﯿﺎت
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺳﺖ :ﺣﯿﺎت ﺻﻮرﺗﯽ و ﺣﯿﺎت ﻣﻌﻨﻮی و ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ و ﺣﯿﺎت
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ِ
ﺣﻘﯿﻘﯽ .و ﻣﻮت ﻫﻢ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺳﺖ :ﻣﻮت از ﺣﯿﺎت ﺻﻮرﺗﯽ و ﻣﻮت از ﺣﯿﺎت ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﻮت از ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ و
ﻣﻮت از ﺣﯿﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﭼﻬﺎر اﺳﺖ :ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺻﻐﺮی و ﻗﯿﺎﻣﺖ وﺳﻄﯽ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﱪی و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﻈﻤﯽ.
ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﻋﺒﺎرت از آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ و آﮔﺎﻫﯽ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮر ﭼﯿﺰﻫﺎ و

آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﺎﯾﻊ ﭼﯿﺰﻫﺎ و آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﭼﯿﺰﻫﺎ و آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﭼﯿﺰﻫﺎ .و ﭼﻮن ﺣﯿﺎت

ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﻮت ﻫﻢ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻣﻮت درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﻮت و
ﺑﯽﺑﻌﺚ و
ﺣﯿﺎت ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻀﺮورت ﺑﻌﺚ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺣﯿﺎت و ﻣﻮت ِ

ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﲔ ﻣﯽِداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی ،روﺷﻦِﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻌﺚ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﺒﺎرت از داﻧﺎ ﺷﺪن اﺳﺖ و داﻧﺎ ﺷﺪن درﺟﺎت دارد .ﭘﺲ ﻗﯿﺎﻣﺖ را ﻫﻢ درﺟﺎت ﺑﻮد .و

ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮر ﭼﯿﺰﻫﺎ داﻧﺎ ﺷﺪ ،ﺣﯿﺎت ﺻﻮرﺗﯽ دارد و در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺻﻐﺮی اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺎﯾﻊ ﭼﯿﺰﻫﺎ داﻧﺎ ﺷﺪ،

ﺣﯿﺎت ﻣﻌﻨﻮی دارد و در ﻗﯿﺎﻣﺖ وﺳﻄﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﭼﯿﺰﻫﺎ داﻧﺎ ﺷﺪ ،ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ دارد و در ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ
ﮐﱪی اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﭼﯿﺰﻫﺎ داﻧﺎ ﺷﺪ ،ﺣﯿﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ دارد و در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﻈﻤﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﲔ ِ

ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی ،روﺷﻦِﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ.

ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﺑﻪ وﻗﺖ وﻻدت رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺲ و ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻌﺚ ﺷﺪ ،اﯾﻦ زادن را

وﻻدت ﺻﻮرﺗﯽ و اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ را ﺣﯿﺎت ﺻﻮرﺗﯽ و اﯾﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﱳ از ﮔﻮر ﻣﺎدر ،ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺻﻐﺮی و اﯾﻦ روز را ﯾﻮم

اﻟﻘﯿﺎﻣﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪ و ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ و ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و از ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺲ و
ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ و ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺰاﯾﺪ و ﺑﻌﺚ ﺷﻮد ،اﯾﻦ زادن را وﻻدت ﻣﻌﻨﻮی و اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ را ﺣﯿﺎت ﻣﻌﻨﻮی و

ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ،ﻗﯿﺎﻣﺖ وﺳﻄﯽ و اﯾﻦ روز را ﯾﻮم اﻟﻔﺼﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن رﺳﺪ و ﺳﮑﯿﻨﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ و از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺑﺮآﯾﺪ و ﺑﻌﺚ ﺷﻮد ،اﯾﻦ زادن را وﻻدت ﻃﯿﺒﻪ و اﯾﻦ
٤٤

زﻧﺪﮔﯽ را ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺳﮑﯿﻨﻪ را ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﱪی و اﯾﻦ روز را ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻊ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﯿﺎن
رﺳﺪ و ﺗﻤﮑﲔ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ و از ﻋﺎﻟﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﯿﺎن و ﺗﻤﮑﲔ ﺑﺮآﯾﺪ و ﺑﻌﺚ ﺷﻮد ،اﯾﻦ زادن را

وﻻدت ﺣﻘﯿﻘﯽ و اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ را ﺣﯿﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ و اﯾﻦ ﻋﯿﺎن و ﺗﻤﮑﲔ ،ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﻈﻤﯽ و اﯾﻦ روز را ﯾﻮم ﺗُﺒﻠﯽ اﻟﺴﺮاﺋﺮ
ﮔﻮﯾﻨﺪ.

٤٥

اﺻﻞ دﻫﻢ

در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻌﺎد

ﺑﺪان ﮐﻪ در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ،ﺟﺎی آﻏﺎز ﺷﺪن و ﺟﺎی ﺑﺎزﮔﺸﱳ اﺳﺖ ﻋﻠﯽ اﻻﻃﻼق اﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ از
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهِاﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ اﻃﻼق ﻣﯽِﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﺟﺎی آﻏﺎز ﺷﺪن و ﺟﺎی ﺑﺎزﮔﺸﱳ ﻣﺨﺼﻮص

اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻏﺎز اﻧﺴﺎن و ﺟﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻮام اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﭼﻮن روح از ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﮐﻨﺪ ،ارواح ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳُﻌﺪا

ﺑﺮﻧﺪ و ارواح ﮐﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺷﻘﯿﺎ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺮ

ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺎز اﺟﺰای ﻫﺮ ﻗﺎﻟﺒﯽ را در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و روح ﻫﺮ ﯾﮏ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ

درآورﻧﺪ و از ﺧﺎک ﺑﲑون آورﻧﺪ و آن ﮔﺎه در ﻋﺮﺻﺎت ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺣﺴﺎب ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻠﻪ را در دوزخ درآورﻧﺪ

و اﻫﻞ اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮی را از دوزخ ﺑﲑون آورﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ رﺳﺎﻧﻨﺪ و اﻫﻞ ﮐﻔﺮ و ﻇﻠﻢ را در دوزخ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .و اﻫﻞ

اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮی در ﺑﻬﺸﺖ ،ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻫﻞ ﻋﺼﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻋﺬاب ﮐﺸﻨﺪ و ﺑﻪ آﺧﺮ از دوزخ ﺧﻼص

ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ رﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﺸﺎن درﮔﺬرد و ﺑﯽ ﻋﺬاب ،اﯾﺸﺎن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ رﺳﺎﻧﺪ.

ﭘﺲ ﻣﻌﺎد اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ،ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺎد اﻫﻞ ﮐﻔﺮ ،دوزخ آﻣﺪ و درﺟﺎت ﻫﺮﮐﺲ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ

ﻧﯿﮏ وی ﺑﺎﺷﺪ و درﮐﺎت ﻫﺮﮐﺲ در دوزخ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺟﻬﻞ و ﻋﻤﻞ ﺑﺪ وی ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ درآﻣﺪن در ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ ﺑﻪ

ﯾﺪهاﻧﺪ و
ﻓﻀﻞ و ﻋﺪل اﺳﺖ و ﺧﻠﻮد در ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ ﺟﺰای اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ .و ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ ﻣﺨﻠﻮق و آﻓﺮ ِ
ﻣﺤﺴﻮس ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﮥ ﭘﯿﻐﻤﱪان اﯾﻤﺎن ﻣﯽِدارﯾﻢ و از ﻫﺮﭼﻪ ﺧﱪ دادﻧﺪ ،ﺟﻤﻠﻪ را راﺳﺘﮕﻮی
ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﭼﯿﺰﻫﺎ
ِ
درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ و اﺣﻮال ﻗﯿﺎﻣﺖ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ .ﺳﺆال ﮔﻮر و ﻋﺬاب
ِ

ﮔﻮر و ﺑﺮﺧﺎﺳﱳ ازﮔﻮر و ﻧﺎﻣﮥ اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ رﺳﯿﺪن ،ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ

ﭼﭗ و ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺣﺴﺎب ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن و ﺗﺮازو و ﺻﺮاط و دوزخ و ﻋﺬاﺑﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در دوزخ و ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﻬﺸﺖ و دﯾﺪار ﺧﺪای و ﻣﺎﻧﻨﺪاﯾﻦ ،ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ و راﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽِدارﯾﻢ
درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﻧُﺆﻣﻦُ ﺑِﻬِﻢْ وَﻻﻧَﺸْﺘَﻐِﻞُ ﺑِﮑِﯿْﻔِﯿﱠﺘِﻬِﻢْ.
ِ
اﮔﺮﭼﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را
ﻓﺼﻞ

در ﺳﺨﻦ ﺧﺎص اﻟﺨﺎص اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎد

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﺎص اﻟﺨﺎص اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎد ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﺷﺪﻧﺪ :ﻗﺴﻢ اول ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎدی
دارد و روح اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻣﻌﺎدی دارد .ﻣﻌﺎد ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﺧﺎک اﺳﺖ .از ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣﯽِآﯾﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺎز
ﺷﺮﯾﻒﺗﺮ و ﺑﻬﱰ از وﺟﻮد اﻧﺴﺎن
ِ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﻌﺎد روح اﻧﺴﺎن ،اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ِ

ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺴﯿﺲِﺗﺮ و ﺑﺪﺗﺮ از وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺧﻮشِﺗﺮ از وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و

ﻫﯿﭻ دوزﺧﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﱰ از وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ روح اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎزﮔﺮدد اﮔﺮ

در اﯾﻦ ،ﻣﺠﺎزات ﻧﯿﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﺪی ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ در آن ﻗﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﺑﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ روح ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ و روح ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﻞ و روح ﻋﺎدل ﺑﻪ ﻋﺎدل و
روح ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﺮﺣﯽ و ﺑﺴﻄﯽ دارد و اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮدن اﻣﺎ
٤٦

اﺷﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﺟﻤﺎل ﮐﺮده ِآﯾﺪ .ﭼﻮن روح اﻧﺴﺎن از ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﮔﺮدد و در
ﻋﺎﻟﻢ ،ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎد او ﮐﺪام ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻣﻌﺎد او ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺎ وی در ﺻﻔﺎت او ﺷﺮﯾﮏ

ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در آن ﺻﻔﺎت وی ﮐﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ روح ﻫﺮﮐﺲ
ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽِﮔﺮدد .ﺗﺎ وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻫﺮ روزی ﺑﻠﮑﻪ در
ِ
ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻞ
ﺑﻪ ﮐﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ روﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ِ
ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ روح ﺑﻪ ﮐﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﭼﻮن ﮐﻞ درﮔﺬرد ،روح ﮐﻞ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎزﮔﺮدد .و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر اﺳﺘﻌﺪاد

و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از روح ﮐﻞ ﻧﺼﯿﺒﺖ ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺰاء ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﯽِﭘﯿﻮﻧﺪد و ﺑﺎزﮐﻞ ﺑﻪ ﮐﻞ اﺟﺰاء ﺑﺎز ﻣﯽِﮔﺮدد .ﭘﺲ
اﺟﺰاء را ﻣﻌﺎد ،ﮐﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﮐﻞ را ﻣﻌﺎد ،اﺟﺰاء ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻗﺴﻢ دوم ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ روح اﻧﺴﺎن را از ﻣﺮﮐﺒﯽ ﭼﺎره ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺘﯿﺎج روح اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﺟﻬﺖ دو

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪﮐﺮدن و
ِ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺑﯽ ﻣﺮﮐﺐ ،ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ

ﯾﮑﯽ از ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در راﺣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻮد .ﭘﺲ اول ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺴﺎم ﺧﻮد
ﻣﺮﮐﺒﯽ دارد و ﭼﻮن ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﯿﺎج ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺒﯽ دارد .ﯾﻌﻨﯽ روح اﻧﺴﺎن ﺗﺎ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﮐﻤﺎل

ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﻨﺪﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﻓﺎﻧﯽ در ﻫﻤﲔ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮن و ﻓﺴﺎد ﺳﻮار اﺳﺖ و از ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽِﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻤﺎل او آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﮔﺎه
ﻃﺎﻟﺐ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ِ

ﺧﻮد را ﻣﻮﺻﻮف ﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺣﻤﯿﺪه و ﻣﺘﺨﻠﻖ ﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺗﺎ ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس ﺷﻮد .آن ﮔﺎه در
ﭘﺎﮐﯽ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ رﺳﯿﺪ آن ﮔﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮن و ﻓﺴﺎد،

ﺧﻼص ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎ و ﺛﺒﺎت رﺳﺪ و ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺳﻮار ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎ و ﺛﺒﺎت،

ﻣﺨﻠﺪ و ﻣﺆﯾﺪ در راﺣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻮد .و از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮدهِاﻧﺪﮐﻪ ارواح ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ در ﺣﻮاﺻﻞ

ﻣﺮﻏﺎن ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن ﻣﺮﻏﺎن ﺳﺒﺰ ،ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻮﻧﺪ و داﯾﻢ در ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮﻧﺪ و ارواح ﻣﺆﻣﻨﺎن در آن ﺣﻮاﺻﻞ ﻣﺮﻏﺎن

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻌﺎد ارواح اﻧﺴﺎن ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎ و ﺛﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ و روح ﻫﺮ
ﻧﻈﺎرۀ ﺑﻬﺸﺖ و ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن و دوزخ و دوزﺧﯿﺎن ِ
ﺷﺮﯾﻒﺗﺮ و
ِ
ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺟﮥ او در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎ و ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد و ﻣﺮﮐﺐ او
ِ
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻫﺮﮐﻪ
ِ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

ِ
ﻟﻄﯿﻒﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.و از درﺟﻪ ﺗﺎ درﺟﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ از زﻣﲔ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن .و ﻣﻌﺎد ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ،ﺧﺎک ﺑﺎﺷﺪ .از
ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣﯽِآﯾﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺎز ﻣﯽِﮔﺮدد.

ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺳﯿﻮم ﻣﯽِﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﻨﺒﺴﻂ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎﻻﻣﺎل آن ﻧﻮر اﺳﺖ و آن ﻧﻮر ﺧﺪای
اﺳﺖ -ﺗﻌﺎﱃ وﺗﻘﺪس -و ﻧﻮر ﺧﺪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺻﻮرت ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻧﻮر را اول و آﺧﺮ و رﻓﱳ و آﻣﺪن و ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﺸﱳ
ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﻮر ،ﮐﺜﺮت و اﺟﺰا و ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ .اول و آﺧﺮ و رﻓﱳ و آﻣﺪن و ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﺸﱳ در
ﺻﻮرت ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ،ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن را ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ روح اﻧﺴﺎن را ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد

ﻧﺒﺎﺷﺪ و آﻣﺪن و رﻓﱳ و ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﺸﱳ ،ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن را ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ روح اﻧﺴﺎن را آﻣﺪن و رﻓﱳ و ﻇﺎﻫﺮ

ﺷﺪن و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﺸﱳ ﻧﺒﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﱃ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد .ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﻌﯽ ﻧﻬﺎده ﺑﺎﺷﺪ و
آﯾﻨﻪای ﺷﻤﻌﯽ ﭘﯿﺪا آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺷﻤﻊ را اول و آﺧﺮ و آﻣﺪن و رﻓﱳ و
ﮔﺮداﮔﺮد اﯾﻦ ﺷﻤﻊ آﯾﻨﻪِﻫﺎ ﻧﻬﺎده ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ ِ

ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﺸﱳ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ آﯾﻨﻪِﻫﺎ را اول و آﺧﺮ و آﻣﺪن و رﻓﱳ و ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﺸﱳ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ
آﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﻤﻊ را ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮﮐﺴﯽ ﮔﻮﯾﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل راﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آن
ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎدِ ،
٤۷

ﮐﻪ در آﯾﻨﻪِﻫﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﮑﺲ ﺷﻤﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ای دروﯾﺶ اﮔﺮ ﻣﺜﺎل ﭼﯿﺰی ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰ ﻣﻦ
ﮐﻞ اﻟﻮﺟﻮه ﻣﻤﺎﺛﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﺎل ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﲔ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و زﯾﺎدت از

ﯾﮑﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ

در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت در ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﺟﺎﯾﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ آﻧﺠﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ِ
آﻧﺠﺎ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ آن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺪن ،ﻣﺒﺪأ ﮔﻮﯾﻨﺪ و

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﱳ ،ﻣﻌﺎد ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﻧﻘﻄﮥ اول داﯾﺮه اﺳﺖ و ﻣﻌﺎد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﻧﻘﻄﮥ آﺧﺮ داﯾﺮه اﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
و اول و آﺧﺮ داﯾﺮه ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻏﺎز ،اول ِ

اﻧﺠﺎم ،آﺧﺮ ﻣﯽِﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﭼﻨﲔ ﻣﯽِداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی ،روﺷﻦِﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺎد آن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺎد ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺒﺪأ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .و از اﯾﻦ ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪِاﻧﺪﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮ

ﭼﯿﺰ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪاﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﺪ .ﻣﺜﻼً ﺗﺨﻢ در درﺧﺖ ﮔﻨﺪم ،ﻣﺒﺪأ درﺧﺖ ﮔﻨﺪم اﺳﺖ و درﺧﺖ ﮔﻨﺪم وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﺎد ﺧﻮد رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﺧﻮد رﺳﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪاﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﺪ .و ﻧﻄﻔﮥ ﺣﯿﻮان ﻣﺒﺪأ
ﺣﯿﻮان اﺳﺖ و ﺣﯿﻮان وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﺧﻮد رﺳﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﺧﻮد رﺳﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪاﯾﺖ ﺧﻮد

رﺳﺪ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻧﻄﻔﮥ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺒﺪأ ﺟﺴﻢ و روح اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد

ﺧﻮد رﺳﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﺧﻮد رﺳﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪاﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ

اﮔﺮﭼﻪ او را ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻘﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﻋﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﮐُﻞّ ،داﯾﺮه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺟﺰوی از
اﺟﺰای داﯾﺮه ﻫﻢ داﯾﺮه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﺟﺰوی را ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﻋﺎم ﺑﻮد و ﻣﺒﺪأ ﺧﺎص ﺑﻪ

ﻣﺪد ﻣﺒﺪأ ﻋﺎم ،روی در ﻣﻌﺎد ﺧﻮد دارد و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ

ﺑﺎز ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﻋﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ آدﻣﯽ را اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻮر ﺑﺼﺮ ﺑﺴﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻮرت ﭼﯿﺰی ادراک ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮدن ﺗﺎ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻧﻮر
دﯾﮕﺮ در ﺑﲑون ﻧﺒﺎﺷﺪ و آن ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﺎ ﭼﺮاغ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﲔ آدﻣﯽ را اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻮر ﺑﺼﲑت ﺑﺴﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ادراک ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺮدن ﺗﺎ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻧﻮر دﯾﮕﺮ در ﺑﲑون ﻧﺒﺎﺷﺪ و آن ﻧﻮر ﻧﺒﯽ ﯾﺎ وﱃ اﺳﺖ .ﭘﺲ

ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ اول ﻃﻠﺐ ﻫﺎدی ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﻫﺎدی ﯾﺎﻓﺖ آن ﮔﺎه ﻗﺼﺪ ﺳﻠﻮک ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺪی ﺑﻮد .ﭼﻨﲔ ﻣﯽِداﻧﻢ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی ،روﺷﻦِﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ.

ﺑﺪان ﮐﻪ آدﻣﯽ ﻧﻮری در اﻧﺪرون دارد ﮐﻪ آن ﻧﻮر ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و ﻧﻮری در ﺑﲑون دارد ﮐﻪ آن ﻧﻮر اﻧﺴﺎن داﻧﺎﺳﺖ .ﭘﺲ

ﻫﺮﮐﻪ را ﮐﻪ ﻧﻮر ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻮر اﻧﺴﺎن داﻧﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﱳ و ﻫﺮﮐﻪ را ﻧﻮر ﻋﻘﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از ﻧﻮر اﻧﺴﺎن داﻧﺎ

ﺑﺮﺧﻮرداری ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﱳ و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﺗﺰوﯾﺞ و ﻧﮑﺎح اﺳﺖ ،و در ﺗﺰوﯾﺞ و ﻧﮑﺎح ﺻﻮری ،زﻧﯽ و ﻣﺮدی
ِ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻮن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ آن ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺒﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮد و ﻣﺮاد از اﺳﺘﻌﺪاد

زن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ از ﻣﺮد ﻗﺒﻮل ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد و ﻧﮕﺎه ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺖ و آﻓﺘﯽ و ﻋﻠﺘﯽ در رﺣﻢ وی ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺮاد از

اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻧﻄﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ رﺣﻢ زن ﺗﻮاﻧﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪن و آﻓﺘﯽ و ﻋﻠﺘﯽ در ﻧﻄﻔﮥ وی ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭘﺲ

٤۸

در ﺗﺰوﯾﺞ و ﻧﮑﺎح ﻣﻌﻨﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ و ﻣﻔﯿﺪ ،ﻫﺮ دو ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری
ﯾﺎﺑﻨﺪ و آن ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺒﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮد .و ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﯾﮏ ﻣﻘﺼﻮد ﺷﺪن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ دو ﮐﺲ ﯾﺎ زﯾﺎدت ﯾﮏ
ﻣﻘﺼﻮد ﺷﻮﻧﺪ و در آن ﯾﮏ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺪد و ﻣﻌﺎون ﮔﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎزﻧﻤﺎﻧﯿﻢ.

ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﮏ را دو ﻧﻮر ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﯾﮑﯽ ﻧﻮر اﻧﺪرون و ﯾﮑﯽ ﻧﻮر ﺑﲑون ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ و

ﻣﻘﺼﻮد رﺳﺪ.

ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻃﻦ ﻧﯿﺰ
ِ
ای دروﯾﺶ ،آﺧﺮ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺠﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮدی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﱰاک ﻣﺮدی
ِ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽِدان .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ ﯾﻘﲔ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻧﻮر ﺑﲑون اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺗﻮ را از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮﭘﻠﻨﮓ ﺑﻪ اﯾﻤﻦ آﺑﺎدی رﺳﺎﻧﺪ و دﺳﺖ در داﻣﻦ ﻣﺮدی زن ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺗﻮ را از اﯾﻦ
درﯾﺎی ﭘﺮﻧﻬﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

ای دروﯾﺶ ،ﮐﺎر ،ﺻﺤﺒﺖ داﻧﺎﯾﺎن و اﻫﻞ ﮐﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﯾﺎﻓﺖ از ﺻﺤﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ

ﺑﺪان و ﺟﺎﻫﻼن زﻫﺮ ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻧﯿﮑﺎن و داﻧﺎﯾﺎن ﺗﺮﯾﺎک اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺎﻟﮏ را اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺻﺤﺒﺖ دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ و اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺳﻌﺎدت روی ﻧﻨﻤﺎﯾﺪﮐﺎر ﺳﺎﻟﮏ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺧﻠﻖ ﮐﺮاﻧﻪ ﮔﲑد و ﻋﺰﻟﺖ اﺧﺘﯿﺎرﮐﻨﺪ در ﭼﻨﲔ وﻗﺖ.

و اﻟﺒﺎﻗﯽ ﮐﻤﺎﻫﻮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ ﺷﯿﺦ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ ﻗُﺪﱢسَ ﺳِﺮﱡهُ.

٤۹

