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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻠّﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ و اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ .و اﻟﺼﻠﻮة ﻋﻠﯽ ﺧﲑ ﺧﻠﻘﻪ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﻟﻄﯿﺒﲔ اﻟﻄﺎﻫﺮﯾﻦ.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﭼﻨﲔ ﮔﻮﯾﺪ ،اﺿﻌﻒ ﺿﻌﻔﺎ و ﺧﺎدم ﻓﻘﺮا ،ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﻔﯽ ،ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ دروﯾﺸﺎن -ﮐﺜﺮﻫﻢ اﻟﻠﻪ -از اﯾـﻦ

ﺑﯿﭽﺎره درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ و ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ و در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ،رﺳﺎﻟﻪای ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و ﺑﯿﺎن

ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺪاﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﺒﺪأ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﺎد ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺪاﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﻌﺎد ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .و ﺑﯿﺎن

ﮐﻦ ﮐﻪ ﻧﺰول ﭼﯿﺴﺖ و ﻋﺮوج ﭼﯿﺴﺖ .و ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ﮐﻪ اول ﻧﺰول اﺳﺖ ،آﻧﮕﻪ ﻋﺮوج؛ ﯾﺎ اول ﻋﺮوج اﺳﺖ ،آﻧﮕﻪ ﻧـﺰول.
و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪای ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﯽ ،ﺑﯽ ﻣﯿﻞ و ﺗﻌﺼـﺐ ﻧﻘـﻞ ﮐﻨـﯽ و »از ﺧـﻮد« ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﺳـﺨﻦ
ﻫﯿﭽﯿﮏ ﻧﮑﻨﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻧﻘﻞ ﮐﻨﯽ.

»ﭼﻮن آن رﺳﺎﻟﻪ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدم «،رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﻧﺎم ﻧﻬﺎدم .ﻣﻄـﻮل ﺑـﻮد؛ اﻟﺘﻤـﺎس ﮐﺮدﻧـﺪﮐـﻪ اﺧﺘﺼـﺎری ﮐـﻦ ،آن
ﻣﺨﺘﺼﺮ را اﯾﺠﺎزﮐﺮدم ،و زﺑﺪة اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدم و از ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ از ﺧﻠﻞ ﻧﮕﺎه دارد.

اﻧﻪ ﻋﻠﯽ ذﻟﮏ ﻗﺪﯾﺮ .و اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺒﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ دو ﺑﺎب .و ﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ اﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﮐﻠﺖ و اﻟﯿﻪ اﻧﯿﺐ.
ﺑﺎب اول

در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ »اﺳﺖ« .و اﯾﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ.
اﺻﻞ اول :در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ.
اﺻﻞ دوﯾﻢ :در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ.
اﺻﻞ ﺳﯿﻢ :در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت.
ﺑﺎب دوﯾﻢ

در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ ،و اﯾﻦ ﺑﺎب ﻫﻢ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ.
اﺻﻞ اول :در ﺑﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺴﺎن.
اﺻﻞ دوﯾﻢ :در ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺻﻐﲑ ﻧﺴﺨﻪ و ﻧﻤﻮدار اﻧﺴﺎن ﮐﺒﲑ اﺳﺖ.

اﺻﻞ ﺳﯿﻢ :در ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﺳﻠﻮک ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻧﯿﺖ ﺳﺎﻟﮏ در ﺳﻠﻮک ﭼﯿﺴﺖ؟

۳

ﺑﺎب اول
در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ
ﺑﺪان -اﻋﺰک اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﯽ اﻟﺪارﯾﻦ -ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ،اﺳﻢ ﺟﻮاﻫﺮ و اﻋﺮاض اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻮاﻫﺮ و اﻋﺮاض را ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ را از ﺟﻮاﻫﺮ و اﻋﺮاض را ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻋﺎﻟﻢ در ﻗﺴـﻢ اول

ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ،ﻏﯿﺐ و ﺷﻬﺎدت .و اﯾﻦ دو ﻋﺎﻟﻢ را ﺑـﻪ »ﺳـﺒﺐ« اﺿـﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑـﻪ اﺳـﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ذﮐـﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ و ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت و ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻘـﻮل و
ِّ

ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮراﻧﯽ و ﻋﺎﻟﻢ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ .و ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﲔ دو ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺎﻟﻢ را اﻧﺴـﺎن ﮐﺒـﲑ ،و
»ﭼﻮن ﻣﻌﻨﯽ« ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺪاﻧﺴﺘﯽ ،ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﺗﺮا اﻧﺴﺎن ﺻﻐﲑ و ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ ِّ
ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ای دروﯾﺶ!

ﺗﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑی؛ و ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ،ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ اﺳﺖ .ﺗﻮ ﻧﺴﺨﻪ و ﻧﻤﻮدار ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑی ،و ﻫﺮﭼﻪ در ﻋـﺎﻟﻢ ﺻـﻐﲑ ﻫﺴـﺖ ،در
ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ ﻫﺴﺖ و ﻫﺮﭼﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ ﻫﺴﺖ ،در ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ ﻫﺴﺖ.
ای دروﯾﺶ!

ﺗﻮ »اول و آﺧﺮ« ﺧﻮد را ﺑﺪان .و ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎس .ﺗﺎ اول و آﺧﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ  .و ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ
را »ﺑﺪاﻧﯽ« و ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ.
ای دروﯾﺶ!

ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ »و ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ« ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ »و ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ«.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ،ﮐﻪ اول ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ ،ﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اول ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ ﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺖ .و آن ﺟﻮﻫﺮﮐﻪ اول ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒـﲑ
اﺳﺖ ،ﺗﺨﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن ﺟﻮﻫﺮﮐﻪ اول ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ اﺳﺖ ،ﺗﺨﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ اﺳﺖ .و ﻫﺮﭼﯿﺰﮐﻪ در اﯾـﻦ

»ﻫﺮ« دو ﻋﺎﻟﻢ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻘﲔ ﺑﺪان ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ در ﺗﺨﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻮده »اﺳﺖ«.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ اول ﻋﺎﻟﻢ ﺻـﻐﲑ ،ﻧﻄﻔـﻪ اﺳـﺖ .و ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ »ﮐـﻪ« در ﻋـﺎﻟﻢ

ﺻﻐﲑ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪ ،در ﻧﻄﻔﮥ وی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﮐـﻪ در ﻧﻄﻔـﮥ ﻋـﺎﻟﻢ ﺻـﻐﲑ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﺒـﻮد ،ﻣﻮﺟـﻮد

ﺷﻮد.

ﭼﻮن ﺟﻮﻫﺮ اول ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ »را« ﺑﺪاﻧﺴﺘﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ در ﺟﻮﻫﺮ »اول« ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ اﺧﺘﻼف ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔـﺮ
ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺼﺎف در اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﻏﻮص ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻘﲔ ﺧﻼف ﺑﺮﺧﯿﺰد.

ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽِّﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ اول ،ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ اﺳﺖ ،روح اول اﺳﺖ و ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰﮐـﻪ در ﻋـﺎﻟﻢ ﺑـﻮده و ﻫﺴـﺖ و
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺟﻤﻠﻪ در آن روح ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺘﻨﺪ.

۴

ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺟﻮﻫﺮ اول ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ  ،ﻋﻘﻞ اول اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ،ﺟﻤﻠـﻪ
در آن ﻋﻘﻞ اول ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .و اﯾﻦ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺘﻨﺪ.

و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ اول ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ اﺳﺖ ،ﻫﯿﻮﻻی اول اﺳﺖ .و ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑـﻮد و ﻫﺴـﺖ
و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در آن ﻫﯿﻮﻻی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ،و اﯾﻦ اﻫﻞ وﺣﺪﺗﻨﺪ.
و ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ »در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ« ﺑﻮده اﻧـﺪ .و ﺗـﺎ ﻋـﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﻃﺎﯾﻔـﻪ در »اﯾـﻦ« ﻋـﺎﻟﻢ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ در ﺳﻪ اﺻﻞ ﺑﺸﺮح ﻣﯽ آﯾﺪ.

۵

اﺻﻞ اول
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺑﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺑﺪان ،ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ دو ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺪﯾﻢ و ﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎدث .ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺪﯾﻢ ،اول ﻧـﺪارد و
ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎدث اول دارد .و اﯾـﻦ ﺳـﺨﻦ ﻇـﺎﻫﺮ اﺳـﺖ و دروی ﺧﻔـﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴـﺖ .از اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد از دو ﺣـﺎل ﺧـﺎﱃ

ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﯾﺎ او را اول ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﺪﯾﻢ  .و اﮔـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺣـﺎدث  .و ﭼـﻮن ﻫـﺮ دو ﻣﻮﺟـﻮد را داﻧﺴـﺘﯽ،
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺪﯾﻢ را ﺧﺪای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺣﺎدث را ﻋﺎﻟﻢ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻧﻨـﺪ و ﺧـﺪای ،ﻏـﲑ ﻋـﺎﻟﻢ اﺳـﺖ و ﻋـﺎﻟﻢ ،ﻏـﲑ
ﺧﺪای اﺳﺖ .ﺧﺪای ،ﺻﺎﻧﻊ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﺼﻨﻮع ﺧﺪای اﺳﺖ .و ﺻﺎﻧﻊ ﻣﻮﺻﻮف اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﺻـﻔﺎت ﺳـﺰا و

ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از ﺻﻔﺎت ﻧﺎﺳﺰا .و »اﯾﻦ ﺻﺎﻧﻊ« ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ در آن وﻗﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ،

ﻋﺎﻟﻢ را ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺮد و ﺑﺎز در آن وﻗﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﻋﺎﻟﻢ را ﻣﻌﺪوم ﮔﺮداﻧﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ اول ﭼﯿﺰی »را« ﮐﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻌﺎﱃ

و ﺗﻘﺪس ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ،ﺟﻮﻫﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم آن ﺟﻮﻫﺮ ،روح اول ﭼﻮن ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ ﻣﻠـﮏ و ﻣﻠﮑـﻮت
»را« ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ،ﺑﺪان ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻈﺮﮐﺮد ،آن ﺟﻮﻫﺮ ﺑﮕﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪ .آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺟﻮﻫﺮ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳـﺮ
آﻣﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺜﺎل زﺑﺪۀ ﻗﻨﺪ .و آﻧﭽﻪ دردی وﮐﺪروت ﺑﻮد ،درﺑﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺮ ﻣﺜﺎل دردی ﻗﻨـﺪ» .ﭘـﺲ« ﺣـﻖ ﺗﻌـﺎﱃ ،از آن

زﺑﺪه ،ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ،و از آن دردی ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﭘﯿﺪا آورد .ﻋﺎﻟﻢ ارواح را ﺳﯿﺰده ﻗﺴﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ اول ﭼﻬﺎرده ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ،ﺳـﯿﺰده اﺳـﺖ ،آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ
ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﺳﯿﺰده اﺳﺖ .و ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ و ﻣﻠﮏ ﻧﻤﻮدار ﻣﻠﮑﻮت اﺳﺖ.
»ای دروﯾﺶ!«

»ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ« آﻓﺮﯾﺪن ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﻣﺜﺎل ﻣﻠﮑﻮت اﺳﺖ ،و اﺳﺎس ﻣﻠﮑﻮت ﺑﺮ ﻣﺜﺎل ﺟـﱪوت اﺳـﺖ ،ﺗـﺎ از ﻣﻠـﮏ اﺳـﺘﺪﻻل
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت و از ﻣﻠﮑﻮت اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﱪوت.
ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن روح و ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻣﺮاﺗﺐ آن

ﺑﺪان ،ﮐﻪ روح ﺟﻮﻫﺮ ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ .و ﻣﺤﺮک ﺟﺴﻢ اﺳﺖ .در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺒﺎت ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﯿﻮان ﺑﺎﻻﺧﺘﯿـﺎر ،و در
ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ .و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻓﻬﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﺪان ،ﮐﻪ روح ﺟﻮﻫﺮی ﻟﻄﯿﻒ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺠـﺰی و ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ﻧﯿﺴﺖ و از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد »ﻋﺎﻟﻢ« اﻣﺮ اﺳﺖ و ﺟﺴﻢ ،ﺟﻮﻫﺮﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰی وﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ .و
از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ،ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﻢ ارواح راﺑﺪان.

ﭼﻮن ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ارواح را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ آن زﺑﺪۀ ﻧﻮراﻧﯽ ﻧﻈﺮﮐﺮد» .آن« زﺑﺪه ﺑﮕﺪاﺧﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣـﺪ.
از زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن  ،روح ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ .و از زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﻗﯽ ،ارواح اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ .و از زﺑﺪه

و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﻗﯽ ،ارواح رﺳـﻞ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾـﺪ .و از و ﺧﻼﺻـﮥ آن ﺑـﺎﻗﯽ ،ارواح اﻧﺒﯿـﺎ  .و از و ﺧﻼﺻـﻪ آن ﺑـﺎﻗﯽ ،ارواح
اوﻟﯿﺎ » .و از ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﻗﯽ ارواح ﻋﺎرﻓـﺎن« .و از و ﺧﻼﺻـﮥ آن ﺑـﺎﻗﯽ ،ارواح زﻫـﺎد  .و از و ﺧﻼﺻـﮥ آن ﺑـﺎﻗﯽ،

ارواح ﻋﺒﺎد  .و از زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﻗﯽ ،ارواح ﻣﺆﻣﻨﺎن و از زﺑﺪه و ﺧﻼﺻـﮥ آن ﺑـﺎﻗﯽ ،ارواح ﺑـﺪدﯾﻨﺎن »و از آن
۶

ﭘﺲ ارواح ﮐﺎﻓﺮان« .و از آن ﭘﺲ ارواح ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ،و از آن ﭘـﺲ ارواح ﻧﺒﺎﺗـﺎت ﺑﯿﺎﻓﺮﯾـﺪ .و ﺑـﺎ ﻫـﺮ روﺣـﯽ ﭼﻨـﺪﯾﻦ
»ﻫﺰار« ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ .ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم.

ﺑــﺪان ،ﮐــﻪ ﭼــﻮن ﺧــﺪای ﺗﻌــﺎﱃ ،ﺧﻮاﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻋــﺎﻟﻢ اﺟﺴــﺎم را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨــﺪ ،ﺑــﺪان دردی ﻇﻠﻤــﺎﻧﯽ ﻧﻈــﺮﮐــﺮد .آن دردی
ﺑﮕﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪ .از زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن »دردی« ﻋـﺮش ﺑﯿﺎﻓﺮﯾـﺪ .و از زﺑـﺪه و ﺧﻼﺻـﮥ آن ﺑـﺎﻗﯽ ،آﺳـﻤﺎن

ﻫﻔﺘﻢ و از زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﻗﯽ ،آﺳـﻤﺎن ﺷﺸـﻢ و از زﺑـﺪه و ﺧﻼﺻـﮥ آن ﺑـﺎﻗﯽ آﺳـﻤﺎن ﭘـﻨﺠﻢ و از و ﺧﻼﺻـﮥ آن

ﺑﺎﻗﯽ ،آﺳﻤﺎن ﭼﻬﺎرم و از زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﻗﯽ ،آﺳﻤﺎن ﺳﯿﻢ و از زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﻗﯽ آﺳﻤﺎن دوﯾﻢ و از زﺑﺪه
و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﻗﯽ ،آﺳﻤﺎن اول و از زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﺎﻗﯽ ،ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻮا و از زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑـﺎﻗﯽ ،ﻋﻨﺼـﺮ آب
و از زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن »ﺑﺎﻗﯽ« ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎک »ﭘﺲ«ﻣﻔﺮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.

»ﭘﺲ« ﻣﻔﺮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ آﻣﺪ .ﭼﻬﺎرده ﻣﻠﮏ ،و ﭼﻬـﺎرده ﻣﻠﮑـﻮت و ﻣﺮﮐـﺐ ﺳـﻪ آﻣـﺪ،
ﺟﻤﺎد ،ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان.
ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﻔﺮدات ﺣﺮوف ﺗﻬﺠﯽ ﺑﯿﺴﺖ وﻫﺸﺖ آﻣﺪﻧﺪ .وﮐﻠﻤﻪ ﺳﻪ آﻣﺪ» ،اﺳﻢ و ﻓﻌﻞ و ﺣﺮف«

ای دروﯾﺶ!

در اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻔﺮدات ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت ،ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ اﻧﺪ .ﺳﺨﻦ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ اول ﻋﺎﻟﻢ ارواح
اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ،ﯾﺎاول ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺠـﺎﻣﻊ اﺳـﺖ ،و دﯾﮕـﺮ آﻧﮑـﻪ

اول ﻣﺮﺗﺒﮥ اﻋﻠﯽ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ اﺳﻔﻞ رﺳﯿﺪ ،ﯾﺎ اول ﻣﺮﺗﺒﮥ اﺳﻔﻞ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻠﯽ
رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﺗﺄﻣﻞ »ﺑﺴﯿﺎر« ﮐﻦ .ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﮑﺸﻮف ،ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﻢ.
ﻣﺮاﺗﺐ ارواح ،در ﻣﺮاﺗﺐ اﺟﺴﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ» ،ﻫـﺮ ﯾـﮏ در ﻣﻘـﺎم ﺧـﻮد« .ﻋـﺮش ،ﻣﻘـﺎم روح ﺧـﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿـﺎ

»ﺷﺪ« .و ﺻﻮﻣﻌﻪ و ﺧﻠﻮﺗﺨﺎﻧﮥ اﯾﺸﺎن ﮔﺸﺖ .و آﺳﻤﺎن ﻫﻔـﺘﻢ ﻣﻘـﺎم ارواح رﺳـﻞ ﺷـﺪ و ﺻـﻮﻣﻌﻪ و ﺧﻠﻮﺗﺨﺎﻧـﮥ اﯾﺸـﺎن

ﮔﺸﺖ و آﺳﻤﺎن ﺷﺸﻢ ﻣﻘﺎم ارواح اﻧﺒﯿﺎ ﮔﺸﺖ و ﺻﻮﻣﻌﻪ و ﺧﻠﻮﺗﺨﺎﻧﮥ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ و آﺳﻤﺎن ﭘـﻨﺠﻢ ﻣﻘـﺎم ارواح اوﻟﯿـﺎ و
ﺻﻮﻣﻌﻪ و ﺧﻠﻮﺗﺨﺎﻧﮥ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ و آﺳﻤﺎن ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺎم ارواح اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺻﻮﻣﻌﻪ و ﺧﻠﻮﺗﺨﺎﻧﮥ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ و آﺳﻤﺎن

ﺳﯿﻢ ﻣﻘﺎم ارواح زﻫﺎد و ﺻﻮﻣﻌﻪ و ﺧﻠﻮﺗﺨﺎﻧﮥ اﯾﺸﺎن ﺷـﺪ و آﺳـﻤﺎن دوﯾـﻢ ﻣﻘـﺎم ارواح ﻋﺒـﺎد و ﺻـﻮﻣﻌﻪ و ﺧﻠﻮﺗﺨﺎﻧـﮥ
اﯾﺸﺎن ﺷﺪ و آﺳﻤﺎن اول ﻣﻘﺎم ارواح ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﺻﻮﻣﻌﻪ و ﺧﻠﻮﺗﺨﺎﻧﮥ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ.
ﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﮥ دﯾﮕﺮﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه -ﯾﻌﻨﯽ ارواح ﺑﺎﻗﯽ آدﻣﯿﺎن و ارواح ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ارواح ﻧﺒﺎﺗﺎت و
ﻃﺒﺎﯾﻊ -اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی اﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ از ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ اﻧﺪ [.و ﻃﺒﺎﯾﻊ اﺳﻔﻞ اﻟﺴﺎﻓﻠﲔ اﺳﺖ و ﻫـﺮ ﯾـﮏ را از اﻓـﺮاد
ارواح ،از اﻋﻠﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﻔﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ اﺳﻔﻞ اﻟﺴﺎﻓﻠﲔ ﻧﺰول ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد.
و ﺧﻮدﺷﻨﺎس و ﺧﺪاﺷﻨﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪ .و ﺑﺎز از اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺮوج ﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺪﮐـﺮد و ﺑﻤﻘـﺎم اول ﺧـﻮد ﻣـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ رﺳـﯿﺪ .و

ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اول رﺳﺪ ،ﻋﺮوج ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد و داﯾﺮۀ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﭼﻮن داﯾﺮه ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪ ﺗﺮﻗـﯽ ﻣﻤﮑـﻦ
ﻧﺒﻮد ،ﺗﺮﻗﯽ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ» .اﻣﺎ« در راه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﮔﺬﺷـﱳ ﻣﻤﮑـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ .و اﮔـﺮ

در راه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮدی ،اﻧﺰال ﮐﺘﺐ و ارﺳﺎل رﺳﻞ ،ﻋﺒﺚ ﺑﻮدی.

ﭼﻮن ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻌﺎدن و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان ﮐﻪ ﻣﻮاﻟﯿﺪ اﺳﺖ ،ﭘﯿـﺪا آورد و در آﺧـﺮ ﻫﻤـﻪ
آدم و »ﺣﻮا« را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و ﻗﺼﮥ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ» .و اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺟﺎی آن ﺳﺨﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ« ،و آﻧﮕﺎه ﻓﺮزﻧﺪان آدم،

ﭘﯿﺪا آﻣﺪﻧﺪ »و ﻣﯽ آﯾﻨﺪ« و ﺑﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺑﻪ اول ﻣﻘﺎم ﺧـﻮد ﻋـﺮوج ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ
۷

داﯾﺮه ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺟﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ اول ﻣﻘـﺎم ﺧـﻮد رﺳـﻨﺪ و در
راه ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎرده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻠﻘﯽ اﻧﺪ و ﻧﻪ ﮐﺴﺒﯽ .و در ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﻦ ﺣﻨﯿﻒ و دﯾﻦ ﻗﯿﻢ اﯾـﻦ اﺳـﺖ

و ﻓﻄﺮة اﻟﻠّﻪ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮥ آدﻣﯿﺎن را ﺑﺮ آن ﻓﻄﺮت آﻓﺮﯾﺪه اﺳـﺖ . ،و آن ﻣﺮاﺗـﺐ ارواح اﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺮاﺗـﺐ،
ﮐﺴﺒﯽ ﺑﻮدی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ از ﻣﻘﺎم اول ﺧﻮد درﮔﺬﺷﺘﯽ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﯽ ،اوﻟﯿـﺎ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺐ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻧﺒﯿﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪی.و اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم »رﺳﻞ« و رﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اوﻟﻮاﻟﻌﺰم و اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم ﺧـﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿـﺎ ﻋﻠـﯿﻬﻢ

اﻟﺼﻠﻮة و اﻟﺴﻼم رﺳﯿﺪﻧﺪی«.

و در ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻤﲔ ﺗﺮﻗﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدی .و »ﻟﮑﻦ« در راه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﮔﺬﺷﱳ ﻣﻤﮑﻦ

ﻧﯿﺴﺖ.

ای دروﯾﺶ!

اﯾﻨﭽﻨﲔ ﮐﻪ »ﻣﻘﺎم« و ﻣﺮاﺗﺐ ارواح را داﻧﺴﺘﯽ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ ،آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ ،و از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮد ﻧﻤﯽ
ﮔﺬرﻧﺪ .ارواح ﭼﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ آﯾﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ را ﻣﻘﺪاری ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ از

آن در ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪﮔﺬﺷﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ روﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ آﯾﺪ او را ﺣﺪی ﭘﯿـﺪا و ﻣﻘـﺪاری ﻣﻌﻠـﻮم ﺑﺎﺷـﺪ» ،ﮐـﻪ از آن در
ﻧﺘﻮاﻧﺪﮔﺬﺷﺖ« .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ زﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺧﻮرد و ﭼﻪ ﺧﻮرد و ﭼـﻪ ﮔﻮﯾـﺪ و ﭼﻨـﺪﮔﻮﯾـﺪ و
ﭼﻪ آﻣﻮزد و ﭼﻨﺪ آﻣﻮزد.

در ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺎرﻫﺎ ﭼﻨﲔ ﻣﯿﺪان ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ،ﮐﻪ ﺑﺮﮔﯽ ﺑﺮ د رﺧﺖ ﺑﺠﻨﺒﺪ و ﭼﯿﺰی در دل ﮐﺴﯽ ﺑﮕﺬرد ،ﺑﯽ ﻋﻠﻢ و ارادۀ
ﺧﺪای.
ای دروﯾﺶ!

ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ آدﻣﯽ در ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ» .اﻣﺎ
از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻻزم ﻣﯽ آﯾﺪﮐﻪ آدﻣﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ« .ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸـﺎن ﻫﺮﭼـﻪ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻢ و ارادۀ ﺣـﻖ
اﺳﺖ ،و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف و ارادت ﺣﻖ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا آﯾﺪ .ﭘﺲ ﺟﻤﻠﮥ آدﻣﯿﺎن در اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ

و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﻠﻮم؟ و ﻧﺰدﯾـﮏ اﯾﺸـﺎن ﻣﻌﻠـﻮم ﺗـﺎﺑﻊ ﻋﻠـﻢ اﺳـﺖ.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ او را ﻣﻘﺪاری ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم .ﮐﻪ از آن در ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪﮔﺬﺷﺖ .آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪای در ازل داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻠﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل ﻣﺮدم را ﻣﻘﺪاری ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎل ﺑﻪ ﺳﻌﯽ آدﻣﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻌﯽ ﺑﯿﺶ »ﮐﻨﻨﺪ« ،ﻋﻠﻢ و ﻣﺎل ﺑـﯿﺶ ﺣﺎﺻـﻞ ﮐﻨـﺪ .ﻧﯿﮑـﯽ و ﺑـﺪی

ﮐﺮدن و اﻧﺪک و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮردن ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر وی ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺎرﻫﺎ ﭼﻨﲔ ﻣﯿﺪان ﮐﻪ ﺳﺨﻦ دراز ﺷﺪ و از ﻣﻘﺼـﻮد دور

اﻓﺘﺎدﯾﻢ.

ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ،ﮐﻪ روح ﻫﺮﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﯾﻤﺎن ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ آﺳﻤﺎن اول ﺑﺎﺷـﺪ و روح ﻫـﺮﮐـﻪ در ﻣﻘـﺎم ﻋﺒـﺎدت

ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ آﺳـﻤﺎن دوﯾـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ .و در ﺟﻤﻠـﮥ ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻫﻤﭽﻨـﲔ ﻣﯿـﺪان .ﻫـﺮ ﯾـﮏ در ﻫـﺮ ﻣﻘـﺎم ﮐـﻪ

۸

ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ اﻫﻞ آن ﻣﻘﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﯿﻔﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪﮐـﻪ ﮐﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم اول ﺧـﻮد ﻧﺮﺳـﺪ »و ﻧﺘﻮاﻧـﺪ
رﺳﯿﺪ«.

ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻨﲔ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣـﺎ آﻧﮑـﻪ در اﯾـﻦ ﻗﺎﻟـﺐ ﺑـﻪ اﯾﻤـﺎن ﻧﺮﺳـﺪ ،ﺑﺎزﮔﺸـﺖ او ﺑـﻪ آﺳـﻤﺎن

»اول« ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ از ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ای دروﯾﺶ!

ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﯾﻤﺎن ﻧﺮﺳﺪ ،و ﺗﺼﺪﯾﻖ اﻧﺒﯿﺎ و ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻧﺒﯿﺎ ﻧﮑﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻮرت آدﻣﯿﺎن دارد ،ﻣﻌﻨﯽ آدﻣﯿﺎن ﻧﺪارد .و از

ﺣﺴﺎب ﺑﻬﺎﯾﻢ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻓﺮوﺗﺮ .و ﺑﻬﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی راه ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی ﺻﻮﻣﻌﻪ و
ﺧﻠﻮﺗﺨﺎﻧﮥ ﭘﺎﮐﺎن اﺳﺖ و ﺟﺎی ﻣﻼﺋﮑﻪ و اﻫﻞ ﻃﻬﺎرت اﺳﺖ؛ ﺑﯽ ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮا ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی ﻧﺘﻮان رﺳﯿﺪ.
ای دروﯾﺶ!

روح اول را ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ اول اﺳﺖ ،اﮔﺮ آدم ﮔﻮﯾﯽ ،ﻫﻢ رواﺳﺖ .از ﺟﻬـﺖ اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ارواح ﻫﻤـﻪ در وی ﺑﻮدﻧـﺪ و از
وی ﺑﲑون آوردﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ؛ ﻫﺮﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ ،ﻋﻠﻮی ﺷﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﻧﮕﻔﺖ  ،ﺳﻔﻠﯽ ﺷﺪ.

و ﻫﺮﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ و ﺗﻘﺼﲑﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﯾﻤﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﺳﻔﻠﯽ ﻣﺎﻧﺪ .و آﻧﮑﻪ ﺑﻠﯽ ﻧﮕﻔﺖ ،اﻣﮑﺎن ﻧـﺪارد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم
اﯾﻤﺎن رﺳﺪ .ﭼﻮن ﺟﻮﻫﺮ اول را آدم ﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ دردی ﮐﻪ از وی ﺟﺪا ﺷﺪ ،ﺣﻮا ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻫﻢ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ آدم و ﺣﻮا ،در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﮕـﺎه ﮐـﻪ ﺑـﻪ درﺧـﺖ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷـﺪﻧﺪ» .ﭼـﻮن ﺑـﻪ درﺧـﺖ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷـﺪﻧﺪ« از

ﺑﻬﺸﺖ ﺑﲑون آﻣﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻬﺸﺖ را ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ و درﺧﺖ را ﻫﻢ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻬﺸـﺖ ﻓـﺎﻧﯽ ﺑـﻮد و ﺑﻬﺸـﺖ ﺑـﺎﻗﯽ
ﺑﻮد.
و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ را ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﭘﯿﺪا آوردﻧﺪ و ﻧﺰول و ﻋﺮوج ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ اﻫـﻞ

ﺗﺼﻮف ﺑﻪ ﻏﲑ از اﯾﻦ ﻧﺰول و ﻋﺮوج .ﻧﺰول و ﻋﺮوج دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ
ای دروﯾﺶ!

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﺰول و ﻋﺮوج »را« داﻧﺴﺘﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ،ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎ را ﺑﯿﺶ از ﻣﻮت ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻋﺮوج دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ .از

ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ از ﻣﻮت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﻣﲑﻧﺪ .و آﻧﭽـﻪ دﯾﮕـﺮان ﺑﻌـﺪ از ﻣـﻮت ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ دﯾـﺪ ،ﭘـﯿﺶ از
ﻣﻮت ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و اﺣﻮال ﺑﻌﺪ از ﻣﻮت اﯾﺸﺎن را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫـﺪ و از ﻣﺮﺗﺒـﮥ ﻋﻠـﻢ اﻟﯿﻘـﲔ ﺑـﻪ ﻣﺮﺗﺒـﮥ ﻋـﲔ

اﻟﯿﻘﲔ ﻣﲑﺳﻨﺪ .از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺣﺠﺎب آدﻣﯽ ،ﺟﺴﻢ اﺳﺖ .ﭼﻮن روح از ﺟﺴﻢ ﺑﲑون آﻣﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ »دﯾﮕﺮ« ﺣﺠﺎب
او ﻧﻤﯿﺸﻮد و ﻋﺮوج اﻧﺒﯿﺎ دو ﻧﻮع اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﻪ روح ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽ ﺟﺴﻢ .و ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﻪ روح و ﺟﺴﻢ ﻫـﺮ دو ﺑﺎﺷـﺪ و
ﻋﺮوج اوﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻋﺮوج روح ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽ ﺟﺴﻢ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﻬﻢ ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﻏﺮض ،در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ،ﺑﯿﺎن اﯾـﻦ ﺳـﺨﻨﺎن ﻧﯿﺴـﺖ .و از ﺟﻬـﺖ آﻧﮑـﻪ
ﻣﻌﺮاج اﻧﺒﯿﺎ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﻏﺮض ﻣـﺎ در اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻊ ،ﺗﻨﺒﯿـﻪ و ﺗﺮﻏﯿـﺐ ﺳـﺎﻟﮑﺎن اﺳـﺖ؛ ﺗـﺎ در رﯾﺎﺿـﺎت و
ﻣﺠﺎﻫﺪات ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ .و در راه ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻌﺎدت و دوﻟﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از رﺿﺎ و ﻟﻘﺎی ﺧـﺪای ﺗﻌـﺎﱃ،

ﮐﺪام ﺳﻌﺎدت ﺑﻬﱰ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﻮال ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ »ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ« ﺳﺎﻟﮏ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺷﻮد .و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺎزﮔﺸـﺖ او
را ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺘﺪ.

»ای دروﯾﺶ!«

»اﯾﻦ ﮐﺎری ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺣﻮال ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ ﺷـﻮد و ﻣـﺮدم از اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﻏﺎﻓﻠﻨـﺪ .وﮔﺮﻧـﻪ ﻣـﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز در ﺳﻌﯽ وﮐﻮﺷﺶ ﺑﻮدﻧﺪی ،ﺗﺎ اﺣﻮال ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ،ﺑﺮ اﯾﺸـﺎن ﻣﮑﺸـﻮف ﮔﺸـﺘﯽ و ﻣﻘـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺷﺪی«

۹

و ﺳﺎﻟﮏ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎرﮐﻨﺪ ،اول ﺳﻠﻮک ،دوﯾﻢ ﺟﺬﺑﻪ ،ﺳﯿﻢ ﻋﺮوج ،ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻘﺎم ﻧـﺪارد ،ﭘﯿﺸـﻮاﯾﯽ
را ﻧﺸﺎﯾﺪ .ﺳﻠﻮک ﻋﺒﺎرت از روش اﺳﺖ و ﺟﺬﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ازﮐﺸﺶ اﺳﺖ و ﻋﺮوج ﻋﺒﺎرت از ﺑﺨﺸﺶ اﺳﺖ »ﺗﺎ ﺳﺨﻦ
دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ«.

ای دروﯾﺶ!
ﻋﺮوج اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ،ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ روح ﺳﺎﻟﮏ در ﺣـﺎل ﺻـﺤﺖ و ﺑﯿـﺪاری از ﺑـﺪن ﺳـﺎﻟﮏ ﺑـﲑون آﯾـﺪ .و
اﺣﻮاﱃ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﺮوی ﻣﮑﺸﻮف ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺸﺖ ،اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ از ﻣـﺮگ ،ﺑـﺮ وی ﻣﮑﺸـﻮف ﮔـﺮدد و ﺑﻬﺸـﺖ و

دوزخ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ و اﺣﻮال ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن و دوزﺧﯿﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و از ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻋـﲔ اﻟﯿﻘـﲔ رﺳـﺪ .و
روح ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺎﺑﻪ آﺳﻤﺎن اول ﺑﺮود و از آن ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دوﯾﻢ »ﺑﺮود«» .و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺮش ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ

ﮐﻪ ﺑﺮود و روح ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺮش رﻓﺖ .از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اول ﺧﻮد ﻋﺮوج ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﮐـﺮد .و

ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑـﺎز ﺑـﻪ ﻗﺎﻟـﺐ آﯾﻨـﺪ ،ﺟﻤﻠـﻪ ﯾﺎدﺷـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ و ﺣﮑﺎﯾـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ -اﮔـﺮ در
ﺻﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ -و روح ﺑﻌﻀﯽ زﯾﺎدت از اﯾﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ ﺗﺎ ﺑﻪ ده روز و ﺑﯿﺴﺖ روز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ«.

»و ﺷﯿﺦ ،ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ روح ﻣﻦ ﺳﯿﺰده روز ﺑﻤﺎﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺪ .و ﻗﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﻤﭽـﻮن ﻣـﺮده اﻓﺘـﺎده
ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .و روح ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺪ ،ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺖ و ﺧـﱪ ﻧﺪاﺷـﺖ ﮐـﻪ ﭼﻨـﺪ روز اﻓﺘـﺎده ﺑـﻮد.
دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﺰده روز اﺳﺖ -آﻧﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ -و ﻋﺰﯾﺰی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روح ﻣـﻦ ده روز ﺑﻤﺎﻧـﺪ .آﻧﮕـﺎه

ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺪ .و ﻫﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ده روز دﯾﺪه ﺑﻮد ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد او ﺑﻮد .وﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ روح ﻫﺮ ﯾـﮏ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم اول ﺧـﻮد
ﻋﺮوج ﮐﻨﺪ«.
ﻃﺎﯾﻔﻪای ﻫﻢ از اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ روح ﺧﺎﺗﻤﲔ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎ و ﺧﺎﺗﻢ اوﻟﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺮش ﻋﺮوج ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد.

»اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ وﻻﯾﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ اﻋﻠﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن را از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺎدﺗﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺤـﺚ
را در ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ،ﺑﺸﺮح ﺗﻘﺮﯾﺮﮐﺮده اﯾﻢ .و ﺳﺮّ ﻧﺒﻮت و ﺳﺮّ وﻻﯾﺖ را آن ﺟﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﯾـﻢ .اﮔـﺮ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ وﻻﯾﺖ ،ﺑﺎﻃﻦ ﻧﺒﻮت اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻦ وﻻﯾﺖ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟـﻪ اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﺳـﺨﻦ
آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ «.اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ِّ
ﻣﻠﻔﻮظ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻓﺼﻞ

ﭼﻮن ﻣﺪت دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ آﯾﺪ و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ »ﻇﺎﻫﺮ« ﺷﻮد ،اﺟﺰا)ی( ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﻟـﺐ ﻫـﺮ ﯾﮑـﯽ را
ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ؛ و روح ﻫﺮ ﻗﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺎز ﺑﻪ وی درآورﻧﺪ» .و ازﮔﻮر ﺑﲑون آورﻧﺪ« و آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را در ﻧﻮردﻧﺪ .و زﻣـﲔ ﻫـﺎ را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻠﮥ آدﻣﯿﺎن را در ﻋﺮﺻﺎت ﻗﯿﺎﻣـﺖ ﺟﻤـﻊ آورﻧـﺪ و ﺣﺴـﺎب ﻫـﺮ ﯾﮑـﯽ ﺑﮑﻨﻨـﺪ» .و ﺟﻤﻠـﻪ را در دوزخ
درآورﻧﺪ« و اﻫﻞ اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮا را از دوزخ ﺑﲑون آورﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ رﺳﺎﻧﻨﺪ »ﺗﺎ ﺟﺎوﯾﺪ در ﺑﻬﺸـﺖ ﺑﺎﺷـﻨﺪ «.و اﻫـﻞ

ﮐﻔﺮ و ﻇﻠﻢ را در دوزخ ﺑﮕﺬارﻧﺪ» ،ﺗﺎ ﺟﺎوﯾﺪ در دوزخ ﺑﺎﺷﻨﺪ« اﻫﻞ ﻣﻌﺼﯿﺖ را ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻋـﺬاب ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ
آﺧﺮ از دوزخ ﺑﲑون آورﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ رﺳﺎﻧﻨﺪ »ﺗﺎ ﺟﺎوﯾﺪ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

اﯾﻦ ﺑﻮد ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ و اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺧﻮد را اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ »داﻧﻨﺪ و« ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧـﺪ .و دﯾﮕـﺮان اﯾﺸـﺎن را ﻇـﺎﻫﺮی
ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ.

۱۰

اﺻﻞ دوﯾﻢ
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ در ﺑﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ و ﭘﯿﺪا ﺷﺪن او
ﺑﺪان ،ﮐﻪ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻫﻢ دو ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺪﯾﻢ و ﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎدث .ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺪﯾﻢ را واﺟﺐ
اﻟﻮﺟﻮد ﻟﺬاﺗﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎدث را ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻟﺬاﺗﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﻮﺟﻮد از اﯾﻦ دو ﻗﺴﻢ ﺧﺎﱃ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﯾـﺎ

او را وﺟﻮد از ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﻏﲑ  .اﮔـﺮ او را وﺟـﻮد از ﺧـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ ،او را واﺟـﺐ اﻟﻮﺟـﻮد ﺧﻮاﻧﻨـﺪ و اﮔـﺮ از ﻏـﲑ
ﺑﺎﺷﺪ ،او را ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﮔﻮﯾﻨﺪ.
و واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﻟﺬاﺗﻪ ،ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .و ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻟﺬاﺗﻪ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺪای اﺳﺖ.

و واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﻟﺬاﺗﻪ ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺳـﺰا .و ﻣﻨـﺰه اﺳـﺖ از ﺻـﻔﺎت ﻧﺎﺳـﺰا .و اﯾـﻦ واﺟـﺐ اﻟﻮﺟـﻮد ﺑـﻪ

ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﺬات اﺳﺖ .ﻋﺎﻟﻢ از ذات او ﺻﺎدر ﺷﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻌﺎع آﻓﺘـﺎب از ﻗـﺮص آﻓﺘـﺎب .و
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮل از وﺟﻮد ﻋﻠﺖ ،ﭘﺲ ﺗﺎ ﻗﺮص آﻓﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻌﺎع آﻓﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ وﺟﻮد ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ،وﺟـﻮد
ﻣﻌﻠﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ،ﮐﻪ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،اول ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺣﻖ ﺗﻌـﺎﱃ ﺻـﺎدر ﺷـﺪ،
ﺟﻮﻫﺮی ﺑﻮد و ﻧﺎم آن ﺟﻮﻫﺮ ،ﻋﻘﻞ اول اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﺟﻮﻫﺮی ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮﻫﺮی ﯾﮑﺘﺎ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠـﺰی

و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻻ اﻟﻮاﺣﺪ.

ﭘﺲ از ﺑﺎری ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس ﮐﻪ اﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،اﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺻﺎدر ﺷـﺪ و آن ﻋﻘـﻞ اول اﺳـﺖ و در اﯾـﻦ ﻋﻘـﻞ
اول ﺑﻪ اﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ،ﮐﺜﺮت ﭘﯿﺪا آﻣﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ذات ﻋﻘﻞ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻘﻞ و ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ راﺑﻄـﻪ ای ﮐـﻪ

ﻣﯿﺎن ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻈﺮ در ﻋﻘﻞ اول ﺳﻪ اﻋﺘﺒﺎر آﻣﺪ؛ و ﺑﻪ ﻫﺮ اﻋﺘﺒـﺎری از ﻋﻘـﻞ اول ﭼﯿـﺰی ﺻـﺎدر
ﺷﺪ -ﻋﻘﻠﯽ ،ﻧﻔﺴﯽ و ﻓﻠﮑﯽ . -ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﻞ اول ،ﻧﻪ ﻋﻘﻞ و ﻧﻪ ﻧﻔﺲ و ﻧﻪ ﻓﻠﮏ ﭘﯿـﺪا آﻣﺪﻧـﺪ .آﻧﮕـﺎه در زﯾـﺮ ﻓﻠـﮏ
ﻋﻨﺼﺮ آﺗﺶ و ﻃﺒﯿﻌﺖ آﺗﺶ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ .ﺑﺎز ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻮا و ﻃﺒﯿﻌﺖ او  .ﺑﺎز ﻋﻨﺼﺮ آب و ﻃﺒﯿﻌﺖ او  .ﺑﺎز ﻋﻨﺼـﺮ ﺧـﺎک و

ﻃﺒﯿﻌﺖ او ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ .آﺑﺎء و اﻣﻬﺎت ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه از اﯾﻦ آﺑﺎء و اﻣﻬﺎت ،ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﭘﯿﺪا آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽ آﯾﻨﺪ-
ﻣﻌﺎدن وﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان» -آﻧﮕﺎه« در آﺧﺮ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا آﻣﺪ.

ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ اول ﻋﻘﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ در آﺧـﺮ

ﭘﯿﺪا آﯾﺪ در اول »ﻫﻤﺎن« ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .و داﯾﺮه ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﮐﻪ ﭼﻮن داﯾﺮه ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﺑـﻪ اول ﺧـﻮد رﺳـﯿﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .ﭘـﺲ

ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﻣﺒﺪأ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻌﺎد .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺪن ﻣﺒﺪأ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎزﮔﺸـﱳ ﻣﻌـﺎد  .و ﻣﻌـﺎد ﺟـﺎﯾﯽ را ﮔﻮﯾﻨـﺪﮐـﻪ
ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ آﻧﺠﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎی ﺑﺎزﮔﺮدد .و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺪن ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪر اﺳـﺖ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎزﮔﺸـﱳ

ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
ای دروﯾﺶ!

ﻋﻘﻞ اول ،ﻗﻠﻢ ﺧﺪای و رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،و ﻋﻠﺖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و آدم ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻـﻔﺎت و اﺧـﻼق ﺧـﺪای
آراﺳﺘﻪ و از اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ،آدم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪ.

و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ از ﺑﺎری ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس ﻫﻤﲔ ﯾـﮏ ﻋﻘـﻞ ﺑـﯿﺶ ﺻـﺎدر ﻧﺸـﺪ .ﺑـﺎﻗﯽ ،ﺟﻤﻠـﻪ از ﻋﻘـﻞ اول
ﺻﺎدر ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻘﻞ اول ﻓﻌﻞ ﺑﺎری اﺳﺖ ،ﺑﺎﻗﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﻞ ﻋﻘﻞ اوﻟﻨﺪ .ﻋﻘﻞ اول ﺑﻪ اﻣـﺮ ﺑـﺎری اﺳـﺖ .ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ اﻣـﺮ
۱۱

ﻋﻘﻞ اوﻟﻨﺪ .ﻋﻘﻞ اول ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺪای اﺳﺖ ،ﺑﺎﻗﯽ ،ﺟﻤﻠﻪ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ اوﻟﻨﺪ .ﻣﻌﻠّﻢ ﻋﻘﻞ اول ﺑﺎری ﺗﻌـﺎﱃ اﺳـﺖ و ﻋﻘـﻞ
اول ﻣﻌﻠّﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.

ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮس از ﺑﺎری ﺗﻌﺎﱃ ﻓـﯿﺾ ﻗﺒـﻮل ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪﮐـﺮد ،اِﻟّـﺎ ﻋﻘـﻞ اول» .و ﻋﻘـﻞ اول« از ﺑـﺎری

ﺗﻌﺎﱃ ،ﻗﺒﻮل ﻓﯿﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮود ﺧﻮد ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮود ﺧﻮد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﯾﺪ اﺧﺬ و ﯾﺪ اﻋﻄﺎ دارﻧﺪ .ﻣﯽ ﮔﲑﻧـﺪ و
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻘﻮل از ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ِّ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .و »اﻣﺎ« واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﻤﯽ ﮔﲑد .از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺪارد .و ﻣﻨﺰه و ﻣﻘﺪس اﺳـﺖ و ﻋﻠـﻢ

و ﺣﮑﻤﺖ ذاﺗﯽ دارد »ﺑﻪ ﺧﻮد«.
ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﻋﻘﻞ اول ﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ،ﺑﻪ اﺳـﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻪ ذﮐـﺮﮐـﺮده اﻧـﺪ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ را دﯾﺪﻧﺪﮐﻪ درﯾﺎ ﺑﻨﺪه و درﯾﺎ ﺑﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣﺶ ﻋﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻘـﻞ ﻫـﻢ ﻣـﺪرک

اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺪرک ﮐﻨﻨﺪه.

و ﭼﻮن ﻫﻤﲔ ﺟﻮﻫﺮ را دﯾﺪﻧﺪﮐﻪ زﻧﺪه و زﻧﺪه ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻮد ﻧـﺎﻣﺶ روح ﮐﺮدﻧـﺪ ،از ﺟﻬـﺖ اﯾﻨﮑـﻪ روح ،ﺣـﯽ و ﻣﺤﯿـﯽ
اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻫﻤﲔ ﺟﻮﻫﺮ را دﯾﺪﻧﺪﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣﺶ ﻧﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮر ،ﻇﺎﻫﺮ و ﻣﻈﻬﺮ اﺳﺖ.
و ﭼﻮن ﻫﻤﲔ ﺟﻮﻫﺮ را دﯾﺪﻧﺪﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻢ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣﺶ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
و ﭼﻮن ﺳﺒﺐ رزق ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣﺶ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
و ﭼﻮن ﺳﺒﺐ ﺣﯿﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣﺶ اﺳﺮاﻓﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.

و ﭼﻮن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﺒﺾ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻧﺎﻣﺶ ﻋﺰراﺋﯿﻞ ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
و ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ و ﺑﻮد و ﺑﺎﺷﺪ ،در وی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﺶ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﮐﺮدﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﻫﻤﲔ ﺟﻮﻫﺮ را ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ﺑﯿﺖ اول و ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼـﯽ و آدم و ﻣﻠـﮏ ﻣﻘـﺮب و ﻋـﺮش اﻋﻈـﻢ

ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻫﻢ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

و ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮس ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی ،ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻄﯿﻒ و ﺷـﺮﯾﻔﻨﺪ .و ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻢ و ﻃﻬـﺎرت دارﻧـﺪ .اﻣـﺎ ﻫـﺮﮐـﺪام ﮐـﻪ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻟﻄﯿﻒ ﺗﺮ و ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮ اﺳﺖ .و ﻋﻠـﻢ و ﻃﻬـﺎرت وی ﺑﯿﺸـﱰ اﺳـﺖ .و در
ِّ
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻘﻞ اول

اﻓﻼک ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯿﺪان ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﻪ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻟﻄﯿﻒ ﺗﺮ و ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮ اﺳـﺖ

و در ﻧﺰول ،ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﻮد ،ﻟﻄﯿﻒ ﺗﺮ و ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮ اﺳﺖ .و در ﻋﺮوج ،ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﮐـﻪ از

ﻣﺒﺪأ دورﺗﺮ ﺑﻮد ﻟﻄﯿﻒ ﺗﺮ و ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮ ﺑﻮد از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ در ﻧﺰول ،ﮐﺪورت ﺑﻪ ﺑﻦ ﻧﺸﯿﻨﺪ و در ﻋﺮوج ،ﺻﺎﻓﯽ ﺑـﺮ ﺳـﺮ

آﯾﺪ .و اﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ در ﺑﺴﺎﯾﻂ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻣﺒﺪأ دورﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﺴﯿﺲ ﺗﺮ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ و در ﻣﺮﮐﺒ ﺎت ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪﮐـﻪ
از ﻣﺒﺪأ دورﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮ و ﻟﻄﯿﻒ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ،ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ آدﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺟﺰﺋﯿﺎت وﮐﻠﯿﺎت اﺳﺖ ،و داﻧﺎی ﺧﻮد و داﻧﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ،
روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .و اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ» .و اﯾﻦ اﺻﻄﻼح اﺳﺖ«.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ،ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ارواح آدﻣﯿﺎن ،ﭘﯿﺶ از اﺟﺴﺎد آدﻣﯿـﺎن

ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﺻﻞ اول ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .و اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻧﻔـﻮس آدﻣﯿـﺎن ﭘـﯿﺶ از اﺟﺴـﺎد
آدﻣﯿﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ  .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﺟﺴﺎد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۲

و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺪم ﺻﺮف ،ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﺮف ،ﻣﻌﺪوم ﮔﺮدد.
ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪن و ﻣﻌﺪوم ﺷﺪن ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و از ﻓﻌﻞ ﺑـﺎز ﺑـﻪ ﻗـﻮه ﻣـﯽ روﻧـﺪ.

ﻣﻔﺮد ﻣﺮﮐﺐ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎز ﻣﻔﺮد ﻣﯿﺸﻮد و ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ در ﻋـﺎﻟﻢ ﺑـﻮد و ﻫﺴـﺖ و ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد
ﺟﻤﻠﻪ در ﻋﻘﻞ اول ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻋﻘﻞ اول ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﺒـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﻋـﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟـﻮد

ﮔﺮدد ﭘﺲ ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮس آدﻣﯿﺎن ﺟﻤﻠﻪ در ﻋﻘﻞ اول ،ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾـﮏ ﺑـﻪ وﻗـﺖ ﺧـﻮد ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﻮﻧﺪ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.

ای دروﯾﺶ!
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮس ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ ،ﻋﻘﻞ ﻋﺎﺷﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﻧـﺎم

او اﺳﺖ و ﻣﺪﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ و واﻫﺐ اﻟﺼﻮر او اﺳﺖ.

و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻋﻘﻮل ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی -ﻫﺮده -ﻣﺒﺎدی ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮس ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ اﻧﺪ .و از اﯾﻦ ﺟﻬـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،ﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن .ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺴﯽ ﮐـﻪ ﻣﺴـﺘﻔﺎد ﺑﺎﺷـﺪ
از ﻓﻠﮏ ﺷﻤﺲ .ﺗﻔﺎوت آدﻣﯿﺎن از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎدی و از ﺧﺎﺻـﯿﺖ ازﻣﻨـﮥ ارﺑﻌـﻪ ﻫـﻢ

ﻫﺴﺖ ،ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و زﯾﺮﮐﯽ و ﺑﻼدت و دروﯾﺸﯽ و ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﻋﺰت و ﺧـﻮاری و درازی وﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ ﻋﻤـﺮ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﺻﮥ ازﻣﻨﻪ ارﺑﻌﻪ اﺳﺖ.

اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎ و ﺣﮑﻤﺎ ،ﺟﻤﻠﻪ اﺗﻔﺎق ﮐﺮده اﻧﺪﮐﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ دارد؛ و اﺛﺮﻫﺎی ﻗـﻮی ،در ﻫﻤـﻪ ﭼﯿﺰﻫـﺎ
ﺧﺎﺻﻪ در اﻧﺴﺎن.
ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ،ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻓﻼک و اﻧﺠـﻢ ﺟﻤﺎدﻧـﺪ و ﺣﯿـﺎت و ﻋﻠـﻢ و ارادت و ﻗـﺪرت و ﺳـﻤﻊ و ﺑﺼـﺮ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺮﮐﺎت اﯾﺸﺎن ارادی ﻧﯿﺴﺖ و اﺛﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

و اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ» ،اﻓﻼک و اﻧﺠﻢ ﺣﯽ اﻧﺪ و ﻋﻠـﻢ و ارادت و ﻗـﺪرت و ﺳـﻤﻊ و ﺑﺼـﺮ دارﻧـﺪ ،و ﺣﺮﮐـﺎت
اﯾﺸﺎن ارادی اﺳﺖ «.و اﺛﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ارادت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺪاﻧﺴﺘﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮس و اﻓﻼک و اﻧﺠﻢ اﺛﺮﻫـﺎی ﻗـﻮی دارﻧـﺪ .در اﯾـﻦ ﻋـﺎﻟﻢ

ﺳﻔﻠﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﺎز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺮخ ﮔﺮدون ،آﺳﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧـﻮد داﻧـﻪ ﭘﯿـﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد آرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﻣﲑوﯾﺎﻧﺪ و ﺧﻮد ﻣﲑﯾﺰاﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺟﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﺧـﻮد ﺟـﺎن ﻣـﯽ ﺳـﺘﺎﻧﺪ ،ﺧـﻮد
ﺟﺎه و ﻣﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻧﺪ .اﺣﯿﺎی اﻣﻮات ﮐﺎر اوﺳﺖ .اﺣﯿﺎ و اﻣﺎﺗﺖ ﮐﺎر اوﺳﺖ .از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮔـﺮدش
آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺣﻖ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮی ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﻗﺪر ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺪر ﻧﻤﯽ داﻧﯽ.
ای دروﯾﺶ!
ﺣﮑﻢ ﺧﺪای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻗﻀﺎ دﯾﮕﺮ و ﻗﺪر دﯾﮕﺮ .اﯾﻦ اﺳﻤﺎ ،اﺳﻤﺎی ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﻪ اﺳﻤﺎی ﻣـﱰادف .ﻋﻠـﻢ اوﮐـﻪ ازﱃ

اﺳﺖ ،ﺣﮑﻢ او اﺳﺖ و ﭘﯿﺪا آوردن آﻧﭽﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،ﻗﻀﺎی او اﺳﺖ .و آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺪا آورد ،ﻗﺪر او اﺳﺖ .ﮐﻪ ﮐـﺎرﮐـﻦ

ﺧﺪای اﺳﺖ» .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ او ﻣﯽ ﮐﻨﺪ «.ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرت را ﻓﻬـﻢ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ای دروﯾﺶ!

ﻋﻠﻢ او ﺣﮑﻢ او اﺳﺖ و ﭘﯿﺪا آوردن اﺳﺒﺎب ﻗﻀﺎی او اﺳﺖ و درﮐﺎر آوردن اﺳﺒﺎب ،ﻗﺪر او اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐـﻪ
در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﻗﻀﺎی او اﺳﺖ .و اﻓﻌﺎل اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﻗﺪر او اﺳـﺖ .ﺗـﺮا ﺑـﻪ ﯾﻘـﲔ ﻣﻌﻠـﻮم
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اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺣـﺎدث ﺷـﻮد ،ﺑـﯽ اﯾﻨﮑـﻪ او را ﺳـﺒﺒﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﭘـﺲ ﯾﻘـﲔ داﻧﺴـﺘﯽ ﮐـﻪ
اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺎدث ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﯽ ﻗﺪر او ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻮن ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺪر را داﻧﺴﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﯾﺪﮐﻪ رد ﻗﺪر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،راﺳﺖ اﺳﺖ .و اﮔﺮﮐﺴﯽ ﮔﻮﯾـﺪ
ﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴـﺖ و رد آن
ﮐﻪ رد ﻗﺪر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻢ راﺳﺖ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ رد ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ رد ﮐ ّ
ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر اﺳﺖ .رد ﻗﺪر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮان ﮐﺮد .ﻣﺜﻼً ﯾﮑﯽ ﻋﺴﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧـﻮرد و دل وی ﮔـﺮم
ﺷﻮد و آﻏﺎز ﺗﺐ دق ﮐﻨﺪ .و ﺧﻮف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻼک ﺷﻮد؛ ﻃﺒﯿﺐ وی را ﻗـﺮص ﮐـﺎﻓﻮر دﻫـﺪ ،ﺗـﺎ آن ﺣـﺮارت دﻓـﻊ

ﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻗﺪر ﺣﻖ ﺑﻮد ﭘﺲ رد ﻗﺪر ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺮد.
وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﺣﺎذق ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼج ﺑﺴﯿﺎرﮐﻨﺪ ،آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽـﻮن ﺗـﺐ دق ﮐـﻪ ﺑـﻪ آﺧـﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و رﻃﻮﺑﺎت ﺗﻤﺎم ﺧﺮج ﺷﺪه ﺑﻮد .و رد ﺗﺄﺛﲑات ﮐﻮاﮐﺐ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯿﺪان .ﻣﺜﻼً ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻣﺪ و ﻫـﻮا ﺑـﻪ

ﻏﺎﯾﺖ ﮔﺮم ﺷﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻗﺪرت اﺳﺖ و رد اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺳﺮداب ﺧﺎﻧـﻪای ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ و
در آن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺪ ،دﻓﻊ ﮔﺮﻣﺎ از ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ زﻣﺴﺘﺎن آﻣﺪ و ﻫﻮا ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺳﺮد ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺳـﺮدی »ﻫـﻮا« ﺑـﻪ ﻗـﺪر

اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﺨﺎﻧﻪای ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،دﻓـﻊ ﺳـﺮﻣﺎ از ﺧـﻮد ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ ودر ﺟﻤﻠـﻪ ﭼﯿﺰﻫـﺎ ﭼﻨـﲔ
ﻣﯿﺪان
ای دروﯾﺶ!

آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ آن را ﺗﺪﺑﲑ ﻧﺎم ﻧﻬﺎده اﻧﺪ .و آﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻘـﺪﯾﺮ ﻧـﺎم ﻧﻬـﺎده اﻧـﺪ .و ﭼـﻮن ﺑـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ ﻫﺮ دو ﯾﮑﯽ اﺳﺖ » .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ دو ﻗﺪر اﺳﺖ «،و رد ﻗﺪر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد» .رد آﻫﻦ ﺑﻪ آﻫﻦ و رد
ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ و رد ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻘـﻞ و رد ﺟﻬـﻞ ﺑـﻪ ﺟﻬـﻞ« اﮔـﺮ رد ﺑﻌﻀـﯽ ﻣﻤﮑـﻦ ﻧﺒـﻮدی اﻧﺪﯾﺸـﮥ ﻋـﺎﻗﻼن و ﺗـﺪﺑﲑ

زﯾﺮﮐﺎن ﻋﺒﺚ ﺑﻮدی  .واﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑـﺮ ﺳـﻔﻪ ﺑـﻮدی» .و ﺳـﺨﻦ ﺑـﻪ ﻏﺎﯾـﺖ ﻇـﺎﻫﺮ و روﺷـﻦ اﺳـﺖ و از

ﻏﺎﯾﺖ ﻇﻬﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﱪ و ﻗﺪر ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻏﺎﯾـﺖ ﻇـﺎﻫﺮ و روﺷـﻦ اﺳـﺖ و از
ﻏﺎﯾﺖ ﻇﻬﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎ در آن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻢ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ«.
ای دروﯾﺶ!

اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺪﺑﲑ آدﻣﯽ اﺛﺮﻫﺎ دارد .اﻣﺎ ﻫﻤﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ آدﻣﯽ ﻫﯿﭻ اﺛﺮ ﻧﺪارد .و ای ﺑﺴﺎ ﻋـﺎﻟﻢ و ﺻـﺎﻟﺢ ﮐـﻪ اﯾﺸـﺎن را
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺖ درﺑﻨﺪﻧﺪﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻮ اﯾﺸﺎن ﺷﻮد ،ﻧﺸﻮد .و ای ﺑﺴﺎ ﻣﻄﺮب و ﻣﺴﺨﺮه »ﮐﻪ اﯾﺸـﺎن را

ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ« و ﻫﻤﺖ درﺑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻮ اﯾﺸﺎن ﺷﻮد وﻧﺸﻮد» ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ و ﻋـﺎﻟﻢ ﺷـﻮﻧﺪ.

ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ ﻫﻤﺖ آدﻣﯽ و ﺧﻮاﺳﺖ او را ﻫﯿﭻ اﺛـﺮ ﻧﯿﺴـﺖ «.ﮐـﻪ اﮔـﺮ اﺛـﺮ ﺑـﻮدی ﻫـﯿﭽﮑﺲ در ﻋـﺎﻟﻢ ﻋـﺎﺟﺰ و
دروﯾﺶ ﻧﺒﻮدی؛ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪی و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭼﻨـﲔ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ» .اﮔـﺮ ﻋﻤـﻞ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺖ و ﺧﻮاﺳـﺖ آدﻣـﯽ

ﺟﻤﻊ ﺷﻮد از آن ﻫﻤﺖ و ﻋﻤﻞ ﮐﺎرﻫﺎ آﯾﺪ« .ﻫ ّﻤﺖ و ﻋﻤﻞ آدﻣﯽ اﺛﺮﻫﺎ دارد ،اﻣﺎ ﻫﻤﺖ ﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻫﯿﭻ اﺛﺮ ﻧﺪارد .ﭘﺲ
آﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﯿﻮخ زراق ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻓﻼن ﮐﺲ را ﺑﯿﻤﺎرﮐﺮدﯾﻢ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﯿﻢ دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

»اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری وﮐﺸﱳ را از اﺛﺮ ﻫ ّﻤﺖ ﺧﻮد داﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ آﯾﻨـﻪ اﯾـﻦ دﻋـﻮی دروغ ﺑﺎﺷـﺪ و

اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﮐﺬاب ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ دﻋﺎ و ﻫﻤﺖ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﯾﮑـﯽ از اواﻣـﺮ )؟ﮐـﺬا ﻓـﯽ اﻻﺻـﻞ
ظ :اوﻟﯿﺎء( ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎری را از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻼص ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ دﺷﻤﻨﯽ را ازدﺷﻤﻨﺎن ﺧـﻮد ﺑﯿﻤـﺎرﮔﺮداﻧـﺪ و ﯾـﺎ ﻫـﻼک ﮐﻨـﺪ
ﻣﻤﮑﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ آن ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺣﻖ اﺳـﺖ .اﻣـﺎ ﭼـﻮن اﯾـﻦ ﻓﻌـﻞ ﺣـﻖ ﺗﻌـﺎﱃ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ دﻋـﺎ و

ﺷﻔﺎﻋﺖ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه آن را ﮐﺮاﻣﺖ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ اﯾﻦ وﱃ را ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ دﻋـﺎ ﺑـﻪ
ﺷﻔﺎﻋﺖ وﮐﺮاﻣﺖ داﺷﱳ ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﻮد«.
ای دروﯾﺶ!
۱۴

اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎ و ﺣﮑﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺑﻮد و ﺑﺴـﯿﺎر ﭼﯿﺰﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪﮐـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻧﻤـﯽ
ﺑﻮد .دﻧﯿﺎ ﺟﺎی ﻧﺎﻣﺮادی اﺳﺖ در زﯾﺮ ﻫﺮ ﻣﺮادی ده ﻧﺎﻣﺮادی ﺗﻌﺒﯿﻪ اﺳﺖ .داﻧﺎﯾﺎن ﭼﻮن ﺑﺪﯾﺪﻧﺪﮐﻪ ﺣﺎل ﭼﻨـﲔ اﺳـﺖ،
ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و »راﺿﯽ« و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ)ﻧﺪ(.
ای دروﯾﺶ!
ﺟﺰ رﺿﺎ و ﺗﺴﻠﯿﻢ درﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﮐﻪ ﺗﺮک ﮐﺮد از دوزخ ﺧﻼص ﯾﺎﻓﺖ »و ﻫﺮﮐﻪ راﺿﯽ وﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷـﺪ ﺑﻬﺸـﺘﯽ

ﮔﺸﺖ«.

اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راﺳﺖ و ﺗﺪﺑﲑ ﺻﻮاب و ﺳﻌﯽ وﮐﻮﺷﺶ ،دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان آورد» ،و ﻣﺎل و ﺟﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﻣـﯽ
ﺗﻮان ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺲ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﻧﺪاﻧﺪﮐﻪ ﻓﺮدا ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺻﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮض .ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ ﻣـﻮت .ﻋﻤـﻞ

ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﺰل .ای ﺑﺴﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻣﻌﺰول ﺑﺎﺷﺪ ،و ای ﺑﺴﺎ ﺗﻮاﻧﮕﺮﮐﻪ ﻓﺮدا دروﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ای ﺑﺴﺎ ﻣﻌﺰول ﮐﻪ ﻓـﺮدا

ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ .درﯾﺎ »ﯾﯽ«اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤ ّﻮج اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﻮﺟﯽ و ﺻﻮرﺗﯽ ﺣﺎدث ﻣﯿﺸﻮد .ﺻﻮرت اول ﻫﻨﻮز ﺗﻤـﺎم
ﻧﺸﺪه ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا آورد و ﺻﻮرت اول را ﻧﺎﭼﯿﺰﮔﺮداﻧﺪ.
ای دروﯾﺶ!

ﻫﺮﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔـﻮش ﺟـﺎن اﯾـﻦ ﺳـﺨﻦ را ﺑﺸـﻨﻮد ﺑـﻪ ﯾﻘـﲔ ﺑﺪاﻧـﺪﮐـﻪ ﺟـﺰ ﺗـﺮک و رﺿـﺎ و ﺗﺴـﻠﯿﻢ
ﭼﺎرهای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎد

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻔﺲ »اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺑﺪن -اﮔﺮﮐﻤـﺎل ﺣﺎﺻـﻞ ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ -ﺑـﻪ ﻋﻘـﻮل و ﻧﻔـﻮس ﻋـﺎﻟﻢ
ﻋﻠﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﮐﻤﺎل ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮس ﻋـﺎﻟﻢ ﻋﻠـﻮی .زﯾـﺮا ﮐـﻪ ﻧﻔـﻮس و ﻋﻘـﻮل
ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻢ و ﻃﻬﺎرت دارﻧﺪ و داﯾﻢ در اﮐﺘﺴﺎب ﻋﻠﻮم و اﻗﺘﺒﺎس اﻧﻮارﻧﺪ» .ﭘـﺲ ﮐـﺎر آدﻣـﯽ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ

داﯾﻢ در اﮐﺘﺴﺎب ﻋﻠﻮم و اﻗﺘﺒﺎس اﻧﻮار ﺑﺎﺷﺪ« و ﻋﻠﻢ و ﻃﻬﺎرت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨـﺪ .و ﻫﺮﮐـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺣﺎﺻـﻞ ﮐـﺮد ،ﭼـﻮن

ﻧﻔﺲ وی ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﮐﻨﺪ ،از ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮس ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﻨﺪ و ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑـﺎ ﻫـﺮ
ﮐﺪام ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﺪان ﺑﺎﺷﺪ . .و اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او

ﺑﺪان ﺑﺎﺷﺪ »و اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑـﻪ ﻓﻠـﮏ اﻻﻓـﻼک
ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻮن اول و آﺧﺮ را داﻧﺴﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ را ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﺎس ﮐﻦ«

و ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن از ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی رﺳﺪ ،از ﻣﺮﮐﺐ ﻓﺎﻧﯽ ﺧﻼص ﯾﺎﺑـﺪ و ﺑـﺮ ﻣﺮﮐـﺐ ﺑـﺎﻗﯽ
ﺳﻮارﮔﺮدد .و ﻫﺮ آدﻣﯽ را ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺿـﺎت و ﻣﺠﺎﻫـﺪات و اﮐﺘﺴـﺎب ﻋﻠـﻮم و اﻗﺘﺒـﺎس
اﻧﻮار ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک و ﭼﻮن ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﻔﺲ او ﺑﻪ ﻧﻔﺲ

ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ،ﺑﻪ رﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات و اﮐﺘﺴﺎب ﻋﻠﻮم و اﻗﺘﺒـﺎس اﻧـﻮار ﻣﺸـﻐﻮل
ﻧﺸﻮد و ﻋﻠﻢ و ﻃﻬﺎرت ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﻨﺪ در زﯾﺮ ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮﮐﻪ دوزخ اﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪ از ﺟﻬـﺖ
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی ﺻﻮﻣﻌﻪ و ﺧﻠﻮﺗﮕﺎه ﭘﺎﮐﺎن اﺳﺖ و ﺟﺎی اﻫـﻞ ﻋﻠـﻢ و ﻃﻬـﺎرت اﺳـﺖ .ﮐـﻪ ﻫـﺮﮐـﻪ ﻋﻠـﻢ و ﻃﻬـﺎرت

ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮد در زﯾﺮ ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮﮐﻪ دوزخ اﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ای دروﯾﺶ!

۱۵

ﺑﻪ ﺳﻌﯽ وﮐﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﮐﺲ ﺑﺎز ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ﻃﻬﺎرت زﯾﺎدت ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﻣﻘـﺎم وی ﻋـﺎﱃ ﺗـﺮ
ﻣﯿﺸﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ .ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ را ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و

اﯾﻦ ﺧﻼف ﺑﻨﺎﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ارواح را ﺑﯿﺶ از اﺟﺴﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.

و ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ،ارواح ﭘﯿﺶ از اﺟﺴﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﭘﺲ ﻧﻔﻮس را ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻘﺎم ﺧﻮد اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﮐﻪ را اﺳﺘﻌﺪاد زﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻌﯽ وﮐﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﱰﮐﻨﺪ ،ﻣﻘﺎم وی ﻋﺎﱃ ﺗﺮ ﺑﻮد .ﻣﻘـﺎم

ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺰای ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ وی اﺳﺖ و ﻫﺮ آدﻣﯽ را دو اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺴﺖ .اﺳﺘﻌﺪاد اول ﺧﺎﺻﯿﺖ ازﻣﻨﻪ ارﺑﻌﻪ اﺳـﺖ و
ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ وﮐﺴﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ »و ﻋﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ و اﺳـﺘﻌﺪاد دوم ﻓﺮزﻧـﺪان اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و
ﮐﺴﺒﯽ اﺳﺖ«.

»ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ«.
ای دروﯾﺶ!

ﻫﺮﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑـﺎ ﻧﻔـﺲ ﻓﻠـﮏ اﻻﻓـﻼک دارد »و ﻋﻠـﻢ و ﻃﻬـﺎرت را ﺑـﻪ ﻧﻬﺎﯾـﺖ

رﺳﺎﻧﯿﺪ« ،آدﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ ﺗﻤﺎم ﮔﺸﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﻋـﺎﻟﻢ ﺻـﻐﲑ را ﺗﻤـﺎم ﮐـﺮد ،در ﻋـﺎﻟﻢ ﮐﺒـﲑ ﺧﻠﯿﻔـﮥ ﺧـﺪای
اﺳﺖ و ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪای ﻣﻌﺠﻮن اﮐﱪ و اﮐﺴﲑ اﻋﻈﻢ و ﺟﺎم ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎی و آﯾﯿﻨﻪ دو ﮔﯿﺘﯽ اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ اول ﭘﯿﻐﺎم ﮔﺬار
در وی ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺑﺎرﮔﺎه وی ﮔﺸﺖ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻠﮏ اﻟﺤﯽ اﻟﻠﺬی ﻻﯾﻤﻮت ،در اﯾـﻦ ﻣﻘـﺎم اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ

ﻋﻘﻞ اول ﺑﺎ ﺣﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪو ﺑﺸﻨﻮد و ﭼﻮن ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﮐﻨﺪ و اﺑﺪاﻻﺑﺎد در ﺟﻮار ﺣﻀﺮت رب اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ ﺧﺮم و ﺷﺎدان
ﺑﺎﺷﺪ» .و از ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺣﻀﺮت وی ﺑﻮد« و اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺎص اﺳﺖ »و ﺟﺎی ﮐـﺎﻣﻼن اﺳـﺖ و ﻫـﺮﮐـﻪ دراﯾـﻦ ﺑﻬﺸـﺖ
اﺳﺖ در ﻟﺬت و راﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻗﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺸﺖ دﯾﮕﺮ درﺟـﺎت ﺑﻬﺸـﺖ اﻧـﺪ و آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ درﺟـﺎت

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در راﺣﺖ و ﻟﺬت ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و در رﻧﺞ و اﻟﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺟﻬـﺖ اﯾﻨﮑـﻪ از دوزخ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و
ﺑﻪ درﺟﻪای از درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺖ رﺳﯿﺪه و در ﻟﺬت و راﺣﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ و از اﯾﻦ وﺟﻪ ﮐﻪ از ﻗﺮب ﺣﻀﺮت
ذواﻟﺠﻼل ﻣﺤﺮوم اﻧﺪ و از ﺟﻮار ﺣﻀﺮت رب اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ ﻣﺤﺮوم و ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ اﻧﺪ ،در آﺗﺶ ﺷـﻮق ﺑﺎﺷـﻨﺪ و اﺑـﺪاﻻﺑﺎد

در اﯾﻦ آﺗﺶ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎی ﻧﺎﻗﺼﺎن اﺳﺖ«.

ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻃﺒﺎﯾﻊ اﺳﺖ و ﻣﻌﺎدن و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان اﺳﺖ و ﻋـﺎﻟﻢ ﮐـﻮن و
ﻓﺴﺎد »اﺳﺖ« دوزخ و درﮐﺎت دوزخ اﺳﺖ» .و ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی ﮐﻪ ﻋـﺎﻟﻢ اﻓـﻼک و اﻧﺠـﻢ و ﻋﻘـﻮل و ﻧﻔـﻮس اﺳـﺖ و
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎ و ﺛﺒﺎت اﺳﺖ ،ﺑﻬﺸﺖ و درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ و ﭘﺎﮐﯽ ﻫﺮﮐﻪ زﯾﺎدت ﺑﻮد درﺟﮥ وی در ﺑﻬﺸـﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ

ﺑﻮد« و ﺟﻬﻞ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻫﺮﮐﻪ زﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ در دوزخ ﻧﺸﯿﺐ ﺗﺮ ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﻧﻔﻮس ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻓﻠـﮏ ﻗﻤـﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ و ﺑـﻪ
ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ دﯾﮕـﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧـﺪ ﺗـﺎ در وﻗـﺖ ﻣﻔﺎرﻗـﺖ ﻫـﺮﮐـﺪام

ﺻﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرت آن ﺻﻔﺖ ﺣﺸﺮﮐﻨﻨﺪ .و در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻋﺬاب ﮐﻨﻨﺪ» .و

ﺑﻪ ﻗﺪر ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻗﺼﺎص ﯾﺎﺑﻨﺪ« و از ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﺧـﻮد ﺣﺎﺻـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ »و ﭼـﻮن ﮐﻤـﺎل
ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ« آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐـﻪ ﺑـﺎز ﺑـﻪ ﻗﺎﻟـﺐ دﯾﮕـﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﭘﯿﻮﺳـﺖ .از

ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ او را ﻧﻔﺴﯽ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ را دو ﻧﻔﺲ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﺎن

ﺑﯽ ﻗﺎﻟﺐ در زﯾﺮ ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ارواح ﺟﻦ اﻧﺪﮐﻪ در زﯾﺮ ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺑﻮد ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ)ﮐﻪ( ﺧﻮد را اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ و دﯾﮕﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ.

۱۶

اﺻﻞ ﺳﯿﻢ
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت در ﺑﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ
ﺑﺪان ،ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺧـﺪای ﺗﻌـﺎﱃ و ﺗﻘـﺪس اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻏـﲑ
»از« وﺟﻮد ﺧﺪای ،وﺟﻮد)ی( دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ» .و دﯾﮕـﺮ آن ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪﮐـﻪ اﮔـﺮ ﭼـﻪ وﺟـﻮد
ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ« اﯾﻦ ﯾﮏ وﺟﻮد ،ﻇﺎﻫﺮی دارد و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻫﻢ دارد.

»ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ،ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ« ﺑﺎﻃﻦ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ﯾـﮏ ﻧـﻮر اﺳـﺖ و
ﻫﻤﲔ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎﻻﻣﺎل اﯾﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ .ﻧﻮری اﺳﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ و ﺑﺤﺮی اﺳﺖ
ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و ﺑﯽ ﮐﺮان ﺣﯿﺎت و ﻋﻠﻢ و ارادت و ﻗﺪرت اﺷﯿﺎء از اﯾﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺷﻨﻮاﯾﯽ وﮔﻮﯾـﺎﯾﯽ وﮔﲑاﯾـﯽ و

رواﯾﯽ اﺷﯿﺎ از اﯾﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ و اﮔﺮﭼـﻪ ﺻـﻔﺎت و اﻓﻌـﺎل و اﺳـﺎﻣﯽ اﺷـﯿﺎء از اﯾـﻦ ﻧـﻮر

اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮر ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﻈﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﻧﻮراﻧﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ درﯾﭽـﻪ اﻧـﺪ و ﺻـﻔﺎت
اﯾﻦ ﻧﻮر از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ درﯾﭽﻪ ﻫﺎ »ﺑﲑون« ﺗﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ای دروﯾﺶ!

اﯾﻦ ﻧﻮر اول و آﺧﺮ ﻧﺪارد و ﻓﻨﺎ و ﻋﺪم را ﺑﻪ وی راه ﻧﯿﺴﺖ .درﯾﭽﻪ ﻫـﺎ ﻧـﻮ ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ و ﮐﻬﻨـﻪ ﻣـﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺧـﺎک
ﻣﲑوﻧﺪ و از ﺧﺎک ﺑﺎز ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .

»ﺧﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ« و »ﺧﻮد« ﻣﯽ روﯾﻨﺪ »و ﺧﻮد ﻣﲑوﯾﺎﻧﻨﺪ« و »ﺧﻮد« ﻣﯿﺰاﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻻﺑﺪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪن ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ.
و اﯾﻦ ﻧﻮر ﺑﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺧﻮد ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر در اﯾﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺟﻤـﺎل ﺧـﻮد را ﻣـﯽ ﺑﯿﻨـﺪ و ﺻـﻔﺎت و

اﺳﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ روح آدﻣﯽ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ﻋﺎﺷﻖ اﺳـﺖ ،از ﺟﻬـﺖ آﻧﮑـﻪ ﺟﺴـﻢ
آدﻣﯽ ﻣﻈﻬﺮ ﺻﻔﺎت آدﻣﯽ اﺳﺖ .و روح در ﺟﺴﻢ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺻﻔﺎت و اﺳﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ «.و
از اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎس ﺗﺎ ﺧﺪای را ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ» .اﮐﻨﻮن« ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟـﺎن ﻋـﺎﻟﻢ

اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﻧﻮرﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﺎﺋﯿﻢ ﮐـﻪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ و ﻣـﺎﺋﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ
راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻧﻪ ﻣﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻪ ﻣﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﻢ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ای دروﯾﺶ!

اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات »ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑـﺮ دﯾﮕـﺮ ﻣﻘـﺪم و »ﻫﯿﭽﯿـﮏ« از دﯾﮕـﺮ ﻣـﺆﺧﺮ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ .از ﺟﻬـﺖ
آﻧﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ از ﺣﺮوف اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﺑـﻪ
ﻣﺪاد .از اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪﮐﻪ از ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧـﺪای راه ﻧﯿﺴـﺖ ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮل و ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺮض .اﻓـﺮاد ﻣﻮﺟـﻮدات ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻘﺪم و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺧﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺎﺿﯽ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ» .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﮐـﻪ ﺳـﺨﻦ دراز

ﻧﺸﻮد ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر دراز ﻣﯿﺸﻮد«.
ای دروﯾﺶ!

»ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺸﻨﻮ و ﻓﻬﻢ ﮐﻦ و ﺧﻼص ﯾﺎﻓﺘﯽ« وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .و آن وﺟﻮد ﺧﺪای اﺳﺖ .و ﺑﻪ
ﻏﲑ از وﺟﻮد ﺧﺪای وﺟﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﯾﮏ وﺟﻮد ،ﻇﺎﻫﺮی دارد و ﺑـﺎﻃﻨﯽ دارد و
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ﺑﺎﻃﻦ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ درﯾﭽﻪ ﺳﺮ ﺑﺮون ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﺧـﻮد ﻣـﯽ
ﮔﻮﯾﺪ و ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻨﻮد و ﺧﻮد ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﲑد و ﺧﻮد اﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ای دروﯾﺶ!

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﺳﯿﺪن ،و اﯾﻦ ﻧﻮر را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪن .و از اﯾﻦ ﻧﻮر در ﻋـﺎﻟﻢ ﻧﮕـﺎه ﻣـﯽ ﺑﺎﯾـﺪﮐـﺮدن .ﺗـﺎ از ﺷـﺮک
ﺧﻼص ﯾﺎﺑﯽ.

»ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر رﺳﯿﺪم و اﯾﻦ ﻧﻮر را دﯾﺪم .ﻧﻮری ﺑﻮد ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻣﺘﻨـﺎﻫﯽ ،ﻓـﻮق و ﺗﺤـﺖ و

ﯾﻤﲔ و ﯾﺴﺎر ﻧﺪاﺷﺖ و ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﻮاب و ﺧﻮرد و دﺧﻞ و ﺧﺮج ﻧﺪاﺷﺖ از ﻣـﻦ ...و ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻢ ﮐـﺮد
ﮐﻪ ﻧﺒﯿﻨﻢ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰی اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم .ﻓﺮﻣﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮو از ﺧﺮﻣﻦ ﮐﺎه ﮐﺸﯽ ،ﻣﺸﺖ ﮐﺎﻫﯽ ﺑـﺮدار ﺑـﯽ اﺟـﺎزت ﺧﺪاوﻧـﺪ.

ﺑﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺮداﺷﺘﻢ آن ﻧﻮر را ﻧﺪﯾﺪم .و ﻋﺰﯾﺰی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر رﺳﯿﺪم و اﯾـﻦ ﻧـﻮر را دﯾـﺪم و ﭼـﻮن اﯾـﻦ
ﻧﻮر را دﯾﺪم ،ﺧﻮد را ﻧﺪﯾﺪم .ﻫﻤﻪ ﻧﻮر ﺑﻮد«.
ای دروﯾﺶ!

ﺳﺎﻟﮏ ﭼﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر ﺑﺮﺳﺪ آن را ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ اول آن اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﻔﺲ ﻫﺮﮔﺰ« ﺧﻮد را ﻧﺒﯿﻨﺪﮐـﻪ ﺗـﺎ ﺧـﻮد را ﻣـﯽ

ﺑﯿﻨﺪ ،ﮐﺜﺮت ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .و ﺗﺎ ﮐﺜﺮت ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻣﺸﺮک اﺳﺖ .و ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺷـﺮک ﻧﻤﺎﻧـﺪ و ﺣﻠـﻮل و اﺗﺤـﺎد و
وﺻﺎل و ﻓﺮاق ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪ .از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺣﻠﻮل و اﺗﺤﺎد و ﻓﺮاق و وﺻﺎل ﻣﯿﺎن دو ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

و ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ از اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺧﺪای ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺲ »ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس« .ﻓﻨﺎ در ﺗﻮﺣﯿﺪ در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ .
ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و دﯾﺪن ﻋﻮام اﻫﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ در اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﺑـﯿﺶ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ .در اﯾـﻦ ﺳـﺨﻦ ﮐـﻪ
اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴـﺖ و آن وﺟـﻮد ﺧـﺪای اﺳـﺖ و آن وﺟـﻮد ﻇـﺎﻫﺮی دارد و ﺑـﺎﻃﻨﯽ دارد و

ﺑﺎﻃﻦ اﯾﻦ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺻﻔﺎت اﯾﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ ،ﯾﺎ آﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر اﺳـﺖ ﯾـﺎ ﻣﺸـﮑﺎت
اﯾﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ ،راﺳﺖ اﺳﺖ .و راﺳﺖ دﯾﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ اﺻـﻞ وﺟـﻮد ﮐـﻪ وﺣـﺪت ﺻـﺮف اﺳـﺖ ﻧﺮﺳـﯿﺪه اﻧـﺪ و ﻧﻈـﺮ
اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﯿﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎده »اﺳﺖ« ،ﮐﻪ آن ﺟﱪوت اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت اﻓﺘـﺎده ،ﻣﻠـﮏ و
ﻣﻠﮑﻮت را دﯾﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﱪوت را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ .و ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت در ﺟﻨﺐ ﻋﻈﻤـﺖ ﺟـﱪوت ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﻄـﺮه و ﺑﺤـﺮ اﺳـﺖ.

ﺟﱪوت ،وﺣﺪت ﺻﺮف اﺳﺖ و ﻣﺒﺪأ وﺟﻮد و ﻋﺪم اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑـﻮت ﻫﺴـﺖ در ﺟـﱪوت ﻫﺴـﺖ و
در ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت زﻣﲔ و آﺳﻤﺎن وﮐﺮﺳﯽ و ﻋﺮش ﻫﺴﺖ و در زﻣﲔ و آﺳﻤﺎن ﺧﻠﻘﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ »و در ﺟﱪوت

ﻧﯿﺰ زﻣﲔ و آﺳﻤﺎن وﮐﺮﺳﯽ وﻋﺮش ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آن زﻣﲔ از ﺧﻠﻘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ« ﮐﻪ آن ﺧﻠﻘﺎن را ﺧـﱪ ﻧﯿﺴـﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﲔ ،آدﻣﯽ و اﺑﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ »ﺳﺨﻦ دراز ﺷـﺪ و از ﻣﻘﺼـﻮد دور اﻓﺘـﺎدﯾﻢ« ﻏـﺮض آن ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﻫـﻞ

وﺣﺪت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ اول ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ ﻫﯿﻮﻻی اول اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﻫﯿﻮﱃ ﺟﻮﻫﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺻـﻮر و اﺷـﮑﺎل اﺳـﺖ .و ﻫﯿـﻮﱃ ﭼﻬـﺎر ﻗﺴـﻢ اﺳـﺖ .ﻣـﺜﻼً آﻫـﻦ و ﭼـﻮب

ﺟﻮﻫﺮﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻮر و اﺷﮑﺎﻟﻨﺪ .و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ از اﻗﺴﺎم ﻫﯿـﻮﱃ .و ﻧﻄﻔـﻪ و ﺣﺒـﻪ ،ﺟﻮﻫﺮﻧـﺪ و ﻗﺎﺑـﻞ

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻮر و اﺷﮑﺎﻟﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮ از ﻫﯿﻮﱃ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻮﻫﺮﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺻـﻮر و اﺷـﮑﺎﻟﻨﺪ و اﯾـﻦ
ﯾﮏ ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ از اﻗﺴﺎم ﻫﯿﻮﱃ.
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ﻫﯿﻮﻻی اول ﺟﻮﻫﺮ ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻮر و اﺷﮑﺎل اﺳﺖ .ذات ﻋـﺎﻟﻢ ﮐـﻮن و ﻓﺴـﺎد و ذات ﻋـﺎﻟﻢ ﺑﻘـﺎ و
ﺛﺒﺎت اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ و ﺷﻬﺎدت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺻﻮر و اﺷﮑﺎل ﻫﯿـﻮﻻی اوﻟﻨـﺪ .و اﯾـﻦ ﻫﯿـﻮﻻی

اول اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﱪوت اﺳﺖ .و ﻋﺎﻟﻢ ﺟﱪوت ،ﻣﺒﺪأ ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت ﻋﺎﺷﻖ اﺳـﺖ،
از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ در ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت ﺟﻤﺎل ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺻﻔﺎت و اﺳﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎز ﻣﻠﮑﻮت
ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﻣﻌﻨﺎ »ﮐﻪ« ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻠﮑﻮت اﺳﺖ؛ و ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت ﻣﻈﻬﺮ ﺟﱪوﺗﻨﺪ.

و اﯾﻦ ﻫﯿﻮﻻی اول ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﱪوت اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻮر و اﺷﮑﺎل »را« ﭼﻮن ﻗﺒﻮل ﮐﺮد »ﻣﻨﺒﻌﺪ« ﻫﺮﮔﺰ رﻫﺎ ﻧﮑـﺮد
و رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﺮدو آن ﺻﻮر و اﺷﮑﺎل ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎ و ﺛﺒﺎت اﺳﺖ .و ﺑﻌﻀﯽ از ﺻـﻮر و اﺷـﮑﺎل را

ﭼﻮن ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﻣﻨﺒﻌﺪ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ »و ﺑﺎز ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ« ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد و آن ﺻـﻮر و اﺷـﮑﺎل

ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮن و ﻓﺴﺎد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ از اﻗﺴﺎم ﻫﯿﻮﱃ.

ﭼﻮن اﻗﺴﺎم ﻫﯿﻮﱃ را داﻧﺴﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ،ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﯿﻮﻻی اول ذات ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﯾﻌﻨـﯽ
ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ و ﺷﻬﺎدت .و اﯾﻦ ذات اول و آﺧﺮ و ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧـﺪارد و ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺠـﺰی و ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻧﯿﺴـﺖ و ﻗﺎﺑـﻞ ﻓﻨـﺎ و

ﻋﺪم ﻧﯿﺴﺖ و وﺟﻮد ﻫﻤﻪ از او اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ او اﺳﺖ .ﺑﻞ ﺧﻮد ﻫﻤﻪ او اﺳﺖ وﺟـﻮد ﺑﺨـﺶ و دارای ﻫـﺮ
دو ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ذات اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ »و ﺷﻬﺎدت« اﺳﺖ و اﯾﻦ ذات اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ وﺣﺪت اﺳﺖ.
ای دروﯾﺶ!

ﻋﺎﻟﻢ ﺟﱪوت را ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت و ﺣﺪ و رﺳﻢ ﻧﺪارد .ﺣـﺲ را ﺑـﻪ وی راه ﻧﯿﺴـﺖ ،ﻋﻘـﻞ از وی
آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ و وﻫﻢ در وی ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ .در آن ﻋﺎﻟﻢ ﺷـﻬﺪ و ﺣﻨﻈـﻞ ﯾـﮏ ﻃﻌـﻢ دارﻧـﺪ وﺗﺮﯾـﺎک و زﻫـﺮ در ﯾـﮏ
ﻇﺮف ﭘﺮورش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ» .ﺑﺎز و ﺗﯿﻬﻮ و ﮔﺮگ و ﻣﯿﺶ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ« و روز و ﺷـﺐ ﯾـﮏ رﻧﮕﻨـﺪ .و ازل و اﺑـﺪ
ﻫﻤﺨﺎﻧﻪ اﻧﺪ .ﺻﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺻﺪﻫﺰار ﺳﺎل ﻧﺎآﻣﺪه ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ .ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑـﺎ

ﻧﻤﺮود ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ،ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ذات ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ وﺣﺪت ﺻﺮف اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻـﻔﺖ اﻣﮑـﺎن دارد ﮐـﻪ
آن ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ و آن ﺻﻮرت و آن ﺻﻔﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮد ﺻﻮرت و ﺻﻔﺖ ﮐﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺻﻮف و ﻣﺼﻮر اﺳﺖ.

و اﯾﻦ ﮐﻤﺎل ﻋﻈﻤﺖ و ﮐﱪﯾﺎﯾﯽ وی اﺳﺖ و اﯾﻦ ذات داﯾﻢ در ﺗﺠﻠﯽ اﺳﺖ .ﺗﺠﻠﯽ ﺻـﻔﺎت ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺗﺠﻠـﯽ ﺻـﻮر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ درﯾﺎ در ﺗﻤ ّﻮج اﺳﺖ ،اﯾﻦ ذات داﯾﻢ در ﺗﺠﻠﯽ اﺳﺖ
ﻫﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﻪ در ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ

اﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﺎﯾﻦ ﻧﻘﺶ آراﺳﺖ
درﯾﺎی ﮐﻬﻦ ﭼﻮ ﺑﺮزﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﻮ
ﻣﻮﺟﺶ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ درﯾﺎﺳﺖ

و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻢ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺣﺎدث ،ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ .ﻫـﻢ ﻏﯿـﺐ
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺷﻬﺎدت ،ﻫﻢ ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮق ،ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻌﻠـﻮم ،ﻫـﻢ ﻣﺮﯾـﺪ اﺳـﺖ و ﻫـﻢ ﻣـﺮاد ،ﻫـﻢ

ﻗﺎدر اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻘﺪور ،ﻫﻢ ﺷـﺎﻫﺪ اﺳـﺖ و ﻫـﻢ ﻣﺸـﻬﻮد ،ﻫـﻢ ﻣـﺘﮑﻠﻢ اﺳـﺖ و ﻫـﻢ ﻣﺴـﺘﻤﻊ ،ﻫـﻢ رازق اﺳـﺖ و ﻫـﻢ
ﻣﺮزوق ،ﻫﻢ ﺷﺎﮐﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻮر ،ﻫﻢ ﻋﺎﺑﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻌﺒﻮد ،ﻫﻢ ﺳﺎﺟﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺴﺠﻮد ،ﻫﻢ ﮐﺎﺗﺐ اﺳـﺖ
و ﻫﻢ ﻣﮑﺘﻮب ،ﻫﻢ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺮﺳﻞ.

۱۹

و در ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯿﺪان؛ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋـﺎﻟﻢ اﺳـﺖ و ﻫـﺮ اﺳـﻤﯽ و ﻓﻌﻠـﯽ ﮐـﻪ در ﻋـﺎﻟﻢ
اﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت واﻓﻌﺎل و اﺳﺎﻣﯽ اﯾﻦ وﺟﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺻﻔﺎت در ﻣﺮﺗﺒﮥ ذاﺗﻨﺪ و اﻓﻌﺎل در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻧﻔﺴﻨﺪ و اﺳـﺎﻣﯽ در
ﻣﺮﺗﺒﮥ وﺟﻬﻨﺪ.

و ﻫﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و دو ﺻﻮرت دارﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﺒﮥ ذات و ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻧﻔﺲ و ﻣﺮﺗﺒﮥ وﺟﻪ و ﺻـﻮرت
ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻔﺎت ﺟﻤﻠﻪ ،در ﻣﺮﺗﺒﮥ وﺟﻬﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎد

ﺑﺪان ،ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر ،ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮر ﻣﺸﮑﺎت ﺑﺴـﯿﺎر دارد .و اﺟﻨـﺎس
و اﻧﻮاع ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﺎت اﯾﻦ ﻧﻮرﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮر در ﻫﺮ ﻣﺸﮑﺎﺗﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﯿﺸـﻮد وﮔـﺎﻫﯽ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد.

ﭼﻮن در ﻧﻮع آدﻣﯽ ﮔﺮدد ،آدﻣﯿﺎن را ﺳﺮی و ﺳﺮوری ﭘﯿﺪا آﯾﺪ ،در ﻟﻄﻒ ﯾﺎ در ﻗﻬﺮ و ﻗﺘﻞ و وﺑﺎی ﻋـﺎﻟﻢ را .ﺣﮑﻤـﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪد روح ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻢ را ﺳﺮی ﯾﺎ ﺳﺮوری ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و در ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع اﯾﻦ ﭼﻨـﲔ ﻣﯿـﺪان .ﭘـﺲ
ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﻔﺘﯽ ﻣﻮﺻﻮف ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺳﻤﯽ ﻣﺴﻤﯽ ﮔﺮدد ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺻﻮرت از اﯾـﻦ ﻋـﺎﻟﻢ
ﺑﺮود و ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺖ ﻣﻮﺻﻮف و ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن اﺳـﻢ ﻣﺴـﻤﯽ ﮔـﺮدد ،از روی ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﻧـﻪ از روی

ﺗﻨﺎﺳﺦ.

اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ دﯾﮕـﺮ و اﯾـﻦ ﻃﺎﯾﻔـﻪ ﺧـﻮد را اﻫـﻞ وﺣـﺪت ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ و دﯾﮕـﺮان اﯾﺸـﺎن را ﻃﺒﻌـﯽ ﻧـﺎم
ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ،ﮐﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت دو ﻃﺎﯾﻔﻪ اﻧﺪ:

ﯾﮏ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن وﺟﻮد ﺧﺪای اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻏـﲑ »از« وﺟـﻮد ﺧـﺪای »ﻫـﯿﭻ«

وﺟﻮد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳـﺖ ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺑـﺎر
وﺟﻮد ﺧﺪای اﺳﺖ .و ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺸﺮح ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.

و ﻃﺎﯾﻔﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ وﺟﻮد ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ و وﺟـﻮد ﺧﯿـﺎﱃ .ﺧـﺪای وﺟـﻮد ﺣﻘﯿﻘـﯽ دارد و
ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺧﯿﺎﱃ دارد .ﺧﺪای ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎی ،و ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎی .ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺧﯿﺎل

و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﺪای اﺳﺖ اﯾـﻦ ﭼﻨـﲔ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ،و ﺑـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻻ وﺟﻮد ﺧﯿﺎﱃ و ﻋﮑﺴﯽ و ﻇﻠﯽ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔـﮥ دﯾﮕـﺮ و »اﯾـﻦ ﻃﺎﯾﻔـﻪ« ﺧـﻮد را اﻫـﻞ
وﺣﺪت ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ و دﯾﮕﺮان اﯾﺸﺎن را ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﺋﯿﻪ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ،ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ و اﺻﻞ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدات ﻫﻤﲔ ﭼﻬﺎر اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﯿﺶ ﻧﯿﺴـﺖ .و اﯾـﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺑﺴﯿﺎرﮐﻪ ﭘﯿﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ آﯾﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮوع اﯾﻦ ﭼﻬﺎر اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﭼﻬـﺎر،

ﯾﮑﯽ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺳﻪ ﺑﺎﻃﻞ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺣﻖ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻣﺎﺳـﺖ و دﯾﮕـﺮان ﺑـﺮ ﺑﺎﻃﻠﻨـﺪ »و ﻫـﺮ ﭼﻬـﺎر
ﻃﺎﯾﻔﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ«

»ﻣﻨﻘﺎر در آب ﺷﻮر دارد ﻫﻤﻪ ﺳﺎل«

»ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ ﺧﱪ ﻧﺪارد از آب زﻻل«
۲۰

ای دروﯾﺶ!
ﺑﻪ ﯾﻘﲔ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ »از« آدﻣﯿﺎن ﺧﺪای ﻣﻮﻫﻮم و ﻣﺼﻨﻮع ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ؛ از ﺟﻬـﺖ آﻧﮑـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﭼﯿـﺰی
ﺗﺼﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ و آن ﺗﺼﻮر ﺧﻮد را ﺧﺪای ﻧﺎم ﻧﻬﺎده اﻧﺪ و آن »ﺧﺪای« را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺼﻮر ﻫﺮﮐـﺲ ﻣﺼـﻨﻮع و

ﻣﻮﻫﻮم آن ﮐﺲ اﺳﺖ .وﻫﻤﻪ روز ﻋﯿﺐ آن ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﺮاﺷﻨﺪ و
ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﻪ ﻋﻤـﺮ در اﯾـﻦ ﺑـﻮده اﻧـﺪ و در اﯾـﻦ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد و از رب اﻻرﺑـﺎب ﮐـﻪ

»ﺧﺪای اﺳﺖ و« اﻟﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ.
ای دروﯾﺶ!

ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﻌﲔ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺘﺎره و آﻓﺘﺎب و آﺗـﺶ و و ﻧـﻮر و ﻇﻠﻤـﺖ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن ،ﻣﻘﯿـﺪ ﺷـﺪ و ﺧـﺪای
ﻣﻘﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ »ﺑﺎﺷﺪ« و ﺧﺪای ﻣﻄﻠﻖ دﯾﮕﺮ .وﺟﻪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ذات دﯾﮕﺮ.

ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ر ّﺑﯽ دارد ،اﻣﺎ رب »دﯾﮕﺮ« ﺑﺎﺷﺪ و ربّ اﻻرﺑﺎب دﯾﮕﺮ و ﻫـﺮﮐـﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻪ ﺧـﺪای »ﺧـﻮد«

رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ذات ﺧﺪای »ﺧﻮد« ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ روز ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻋـﺎﻟﻢ ﺑـﻪ ﺟﻨـﮓ اﺳـﺖ و ﻫﻤـﻪ روز در
اﻋﺮاض و اﻧﮑﺎر اﺳﺖ ،و ﻫﺮﮐﻪ از وﺟﻪ ﺑﮕﺬﺷﺖ ﺑﻪ ذات ﺧﺪای رﺳﯿﺪ از ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑـﻪ ﯾﮑﺒـﺎر ﺑـﺎ

ﺧﻠﻖ ﺻﻠﺢ ﮐﺮد و از اﻋﺮاض و اﻧﮑﺎر آزاد ﺷﺪ »و اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﯿﮏ اﺳﺖ« .و آﻧﮑﻪ ﺑﺮ وﺟـﻪ رﺳـﯿﺪ اﮔﺮﭼـﻪ ﺧـﺪای
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﺪ  ،اﻣﺎ ﻣﺸﺮک اﺳﺖ و آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ذات »ﺧﺪای« رﺳﯿﺪ ﻫﻢ ﺧﺪای ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﺣﺪ اﺳﺖ.
ای دروﯾﺶ!

اﺗﻔﺎق ﮐﺮده اﻧﺪ »ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪای را ﺷﻨﺎﺧﺖ و« ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘـﺲ

ﺳﻌﯽ در ﺷﻨﺎﺧﱳ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ »ﮐﺮدن« ﺗﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ.
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ﺑﺎب دوﯾﻢ
در ﺑﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ
اﯾﻦ ﺑﺎب ﻫﻢ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ.

اﺻﻞ اول
در ﺑﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺴﺎن
ﺑﺪان» -اﻋﺰک اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓـﯽ اﻟـﺪارﯾﻦ« -ﮐـﻪ اول اﻧﺴـﺎن ﯾـﮏ ﺟـﻮﻫﺮ اﺳـﺖ و ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰﮐـﻪ در اﻧﺴـﺎن ﻣﻮﺟـﻮد ﺷـﺪ
»ﺟﻤﻠﻪ« در آن ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و آن ﯾﮏ ﺟـﻮﻫﺮ ﻧﻄﻔـﻪ اﺳـﺖ .ﯾﻌﻨـﯽ
ﺗﻤﺎﻣﺖ اﺟﺰای اﻧﺴﺎن از ﺟﻮاﻫﺮو اﻋﺮاض »و از« اﺟﺴﺎم و ارواح در ﻧﻄﻔﻪ »آن« اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐـﻪ
او را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد دارد .و اﯾﻦ ﻧﻄﻔـﻪ ﻫـﻢ ﮐﺎﺗـﺐ و ﻫـﻢ ﻣﮑﺘـﻮب و ﻫـﻢ دوات و ﻫـﻢ ﻗﻠـﻢ

اﺳﺖ.
ای دروﯾﺶ!

ﻧﻄﻔﻪ ،ﺟﻮﻫﺮ اول ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﺟﱪوت ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ اﺳـﺖ» .و ﻫﯿـﻮﻻی اول ﻋـﺎﻟﻢ ﺻـﻐﲑ اﺳـﺖ و ﻋـﺎﻟﻢ
وﺣﺪت ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ اﺳﺖ« و ذات ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ اﺳﺖ .و ﺗﺨﻢ ﻋـﺎﻟﻢ ﺻـﻐﲑ اﺳـﺖ و ﻋـﺎﻟﻢ ﻋﺸـﻖ ﻋـﺎﻟﻢ ﺻـﻐﲑ اﺳـﺖ.
ﻧﻄﻔﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺟﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ و اﺳﻤﺎء ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ،ﺗﺠﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد و ﺑﻪ

ﺻﻔﺖ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻠﺒّﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ و ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺻـﻮر و اﺷـﮑﺎل ﻇـﺎﻫﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﺎل وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و اﺳﻤﺎء وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﭼﻮن در رﺣـﻢ ﻣـﯽ اﻓﺘـﺪ ،ﻣـﺪﺗﯽ ﻧﻄﻔـﻪ اﺳـﺖ و ﻣـﺪﺗﯽ ﻋﻠﻘـﻪ

اﺳﺖ و ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻀﻐﻪ اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن ﻣﻀﻐﻪ ،ﻋﻈﺎم و ﻋﺮوق و اﻋﺼﺎب ﭘﯿﺪا آﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣـﺎه ﺑﮕـﺬرد و آﻧﮕـﺎه
در اول ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ آﻓﺘﺎب اﺳﺖ ،آﻏﺎز ﺣﯿﺎت ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺣﺲ و ﺣﺮﮐﺖ ارادی از وی ﭘﯿﺪا ﻣـﯽ آﯾـﺪ،
ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﮕﺬرد و ﭼﻮن ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﮕﺬﺷﺖ ،ﺟﺴﻢ و روح ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﺧﻠﻘﺖ اﻋﻀـﺎ و ﺟـﻮارح ﺗﻤـﺎم ﮔﺸـﺖ و

ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻏﺬای ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ .از راه ﻧﺎف ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﲑﺳـﺪ و ﺟﺴـﻢ و روح و اﺟـﺰای

ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﲑﺳﺪ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﮕﺬرد و »در« ﻣﺎه ﻧﻬﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﱰی ﻣﲑﺳـﺪ از رﺣـﻢ ﻣـﺎدر
ﻣﯿﺰاﯾﺪ.

ﭼﻨﲔ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی روﺷﻦ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻄﻔﻪ در رﺣﻢ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﻣﺪور ﻣﯿﺸﻮد از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑـﻪ »ﺷـﮑﻞ« آب ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣـﺪور اﺳـﺖ و آﻧﮕـﺎه ﺑـﻪ
واﺳﻄﮥ ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد دارد و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﮐـﻪ در رﺣـﻢ اﺳـﺖ ﺑﺘـﺪرﯾﺞ ﻧﻀـﺞ ﻣـﯽ آﯾـﺪ و اﺟـﺰای ﻟﻄﯿـﻒ از
اﺟﺰای ﻏﻠﯿﻆ وی ﺟﺪا ﻣﯿﺸﻮد ،ﭼﻮن ﻧﻀﺞ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد ،اﺟﺰای ﻏﻠﯿﻆ از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻧﻄﻔﻪ روی ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻬﺪ .و اﺟـﺰای

ﻟﻄﯿﻒ »از« ﺗﻤﺎﻣﺖ ﻧﻄﻔﻪ روی ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻄﻔﻪ ﻣﯽ آورد ﺑﻪ اﯾﻦ واﺳﻄﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯿﺸـﻮد ،ﻫـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ
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ﻣـﯽﮔـﲑد و آﻧﭽـﻪ ﻟﻄﯿـﻒ
»ﺑﻪ« ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺖ روی ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﻧﻬـﺪ و در ﻣﯿـﺎن ﻧﻄﻔـﻪ ﻗـﺮار ِّ
اﺳﺖ روی ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ آورد و در ﺳﻄﺢ اﻋﻼی ﻧﻄﻔﻪ ﻣﻘﺮ ﻣﯿﺴﺎزد .و آﻧﭽﻪ در زﯾﺮ ﺳﻄﺢ اﻋﻠـﯽ اﺳـﺖ و ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ

ﺳﻄﺢ اﻋﻠﯽ اﺳﺖ در ﻟﻄﯿﻔﯽ ﮐﻤﱰ از ﺳﻄﺢ اﻋﻠﯽ اﺳﺖ .و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ در ﻏﻠﯿﻈﯽ ﮐﻤـﱰ
از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ.

ﺑﻪ اﯾﻦ واﺳﻄﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺮﮐﺰ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﻄﻔﻪ اﺳﺖ ﺳﻮدا ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ و ﺳـﻮدا ﺳـﺮد و ﺧﺸـﮏ

اﺳﺖ و ﻣﺰاج ﺧﺎک دارد ﻻﺟﺮم ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎک اﻓﺘﺎد و آن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ و ﻣﺘّﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳـﺖ ﺑﻠﻐـﻢ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻠﻐﻢ ﺳﺮد و ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺰاج آب دارد ﻻﺟﺮم ﺑﻪ ﺟﺎی آب اﻓﺘﺎد و آن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ﺑـﺎﻻی ﺑﻠﻐـﻢ »اﺳـﺖ« و

ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﻠﻐﻢ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺑﻠﻐﻢ ﺧﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺧﻮن ﮔﺮم و ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺰاج ﻫﻮا دارد ﻻﺟﺮم ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫـﻮا اﻓﺘـﺎد

و آن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺧﻮن »اﺳﺖ« .و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﻮن و ﻣﺤﯿﻂ »ﺑﻪ« ﺧﻮن اﺳﺖ ،ﺻﻔﺮا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ و ﺻـﻔﺮا ﮔـﺮم و

ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و ﻣﺰاج آﺗﺶ دارد ﻻﺟﺮم ﺑﻪ ﺟﺎی آﺗﺶ اﻓﺘﺎد .و آن ﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻧﻄﻔﻪ ﺑﻮد ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻄﻔﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺷـﺪ ،ﯾﮑـﯽ ﺳـﻮدا و ﯾﮑـﯽ ﺑﻠﻐـﻢ و ﯾﮑـﯽ ﺧـﻮن و ﯾﮑـﯽ ﺻـﻔﺮا ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ

واﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ ﻧﻄﻔﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮن رﺣﻢ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺳﺮخ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ و اﺑﺘـﺪای
اﻋﻀﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻋﻠﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻮد.
ﻓﺼﻞ

ﭼﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻃﺒﺎﯾﻊ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﺪ آﻧﮕﺎه از اﯾﻦ ﻃﺒﺎﯾﻊ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ،ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﺳـﻪ ﮔﺎﻧـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪﻧﺪ اول ﻣﻌـﺎدن
دوﯾﻢ ﻧﺒﺎت ﺳﯿﻢ ﺣﯿﻮان .آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻃﺒﺎﯾﻊ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ را ﻗﺴـﺎم ﻗـﺪرت ﻗﺴـﻤﺖ ﮐـﺮد و اﻋﻀـﺎی اﻧﺴـﺎن ﭘﯿـﺪا
آورد :اﻋﻀﺎی ﺑﲑوﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﺮ و دﺳﺖ اﺳﺖ و ﺷﮑﻢ و ﻓﺮج و ﭘﺎی و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺑﲑون ﺗﻌﻠـﻖ دارد و اﻋﻀـﺎی دروﻧـﯽ
ﭼﻮن دﻣﺎغ و ﺷﺶ و دل و ﺟﮕﺮ و ﻣﺮاره و ﺳﺮﭙز وﮐﺮده و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﺪرون دارد.
و اﯾﻦ اﻋﻀﺎ ﻣﻌﺎدﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﻋﻀﻮی را ﻣﻘﺪاری ﻣﻌﲔ از ﺳﻮدا و ﺻﻔﺮا و ﺧﻮن و ﺑﻠﻐﻢ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﺮ ﭼﻬـﺎر

ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﻌﻀﯽ را ﻣﺘﻔﺎوت .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﺖ اﻋﻀﺎی ﺑﲑوﻧﯽ و اﻧﺪروﻧﯽ ﭘﯿـﺪا آﻣـﺪ .و ﻫﻤـﻪ
را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮد و ﻣﺠﺎری ﻏﺬا و ﻣﺠﺎری ﺣﯿﺎت و ﻣﺠﺎری ﺣﺲ و ﺣﺮﮐﺖ ارادی ﭘﯿﺪا آورد ﺗـﺎ ﻣﻌـﺎدن ﺗﻤـﺎم
ﮔﺸﺖ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻮد.
ﻓﺼﻞ

ﭼﻮن اﻋﻀﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﻌﺎدن ﺗﻤﺎم ﮔﺸﺖ آﻧﮕﺎه در ﻫﺮ ﻋﻀﻮی از اﯾﻦ اﻋﻀﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﭘﯿﺪا آﻣﺪﻧﺪ ،ﺟﺎذﺑﻪ و
ﻣﺎ ﺳﮑﻪ و ﻫﺎﺿﻤﻪ و داﻓﻌﻪ و ﻣﻮﻟّﺪه و ﻏﺎذﯾﻪ و ﻧﺎﻣﯿﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ .اﯾﻦ ﻗﻮﺗﻬﺎ را اﻧﺒﯿﺎ و ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﭼـﻮن اﻋﻀـﺎ و

ﺟﻮارح و ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﻌﺪه ﻃﻠﺐ ﻏﺬا آﻏﺎز ﻧﻬﺎد و از راه ﻧﺎف ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در رﺣﻢ ﺟﻤﻊ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺧـﻮد
ﮐﺸﯿﺪ و ﭼﻮن آن ﺧﻮن در ﻣﻌﺪه ﻓﺮزﻧﺪ آﻣﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﻫﻀﻢ و ﻧﻀﺞ ﯾﺎﻓﺖ ﺟﮕﺮ آن ﮐﯿﻠﻮس را از راه ﻣﺎ ﺳـﺎرﯾﻘﺎ

ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ .ﭼﻮن در ﺟﮕﺮ درآﻣﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻀﻢ و ﻧﻀﺞ ﯾﺎﻓﺖ آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻـﻪ آن ﮐﯿﻠـﻮس ﺑـﻮد ﮐـﻪ
در ﺟﮕﺮ اﺳﺖ روح ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺷﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﻔﺮا و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻠﻐﻢ و ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮن و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻮدا ﮔﺸﺖ.

آﻧﭽﻪ ﺻﻔﺮا ﺑﻮد ﻣﺮاره آن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ و آﻧﭽﻪ ﺳﻮدا ﺑﻮد ﺳﺮﭙز آن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﻠﻐﻢ ﺑﻮد روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

آن ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮ ﺟﻤﻠﮥ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮد از ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺣﮑﻤﺖ آﻧﭽﻪ ﺻـﻔﺮا ﺑـﻮد ،ﻣـﺮاره آن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد
ﮐﺸﯿﺪ و آﻧﭽﻪ ﺳﻮدا ﺑﻮد اﻋﻀﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻏﺬای اﻋﻀﺎ »ﺷﺪ« .و ﻗﺴﺎم ﻏﺬا در ﺑﺪن اﯾﻦ روح ﻧﺒﺎﺗﯽ اﺳـﺖ .و ﻣﻮﺿـﻊ

۲۳

اﯾﻦ روح ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺟﮕﺮ اﺳﺖ و ﺟﮕﺮ در ﭘﻬﻠﻮی راﺳﺖ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻏﺬا ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎ رﺳـﯿﺪ ،ﻧﺸـﻮ و ﻧﻤـﺎ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺪ
وﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻧﺒﺎت ﺗﻤﺎم ﮔﺸﺖ و روح ﻧﺒﺎﺗﯽ ﻗﻮت ﮔﺮﻓـﺖ و ﻣﻌـﺪه و ﺟﮕـﺮ ﻗـﻮی ﮔﺸـﺘﻨﺪ آﻧﮕـﺎه آﻧﭽـﻪ

زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ روح ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﻮد ،دل آن را ﺟﺬب ﮐﺮد و ﭼﻮن در دل آﻣﺪ و ﯾﮑﺒـﺎر دﯾﮕـﺮ ﻫﻀـﻢ و ﻧﻀـﺞ ﯾﺎﻓـﺖ ﻫﻤـﻪ

ﺣﯿﺎت ﺷﺪ ،آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ آن ﺣﯿﺎت ﺑﻮد ﮐـﻪ در دل اﺳـﺖ روح ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ﺷـﺪ و آﻧﭽـﻪ از روح ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ،روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ آن را از راه ﺷﺮاﺋﲔ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﮥ اﻋﻀﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺣﯿﺎت اﻋﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤـﻪ اﻋﻀـﺎ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ روح

ﺣﯿﻮاﻧﯽ زﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺴﺎم ﺣﯿﺎت در ﺑﺪن روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳـﺖ و ﻣﻮﺿـﻊ اﯾـﻦ روح ﺣﯿـﻮاﻧﯽ در دل اﺳـﺖ و دل در
ﭘﻬﻠﻮی ﭼﭗ اﺳﺖ و ﭼﻮن روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳـﯿﺪ آﻧﭽـﻪ زﺑـﺪه و ﺧﻼﺻـﻪ اﯾـﻦ روح ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ﺑـﻮد دﻣـﺎغ آن را

ﺟﺬب ﻧﻤﻮد و ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻀﺞ و ﻫﻀﻢ ﯾﺎﻓﺖ آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻣﺎغ اﺳﺖ روح ﻧﻔﺴـﺎﻧﯽ ﺷـﺪ و
آﻧﭽﻪ از روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪ ،روح ﻧﻔﺴـﺎﻧﯽ آن را از راه اﻋﺼـﺎب ﺑـﻪ ﺟﻤﻠـﻪ اﻋﻀـﺎ ﻓﺮﺳـﺘﺎد ﺗـﺎ ﺣـﺲ و ﺣﺮﮐـﺖ

ارادی در ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ» .و ﻗﺴﺎم ﺣﺲ و ﺣﺮﮐﺖ در ﺑﺪن ،اﯾﻦ روح اﺳﺖ«.

و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﯿﻮان اﯾﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .ﻃﺒﺎﯾﻊ و ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﻌﺎدن و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان در ﭼﻬﺎر

ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻣﺎﻫﯽ .ﺑﻌﺪ از ﺣﯿﻮان ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﯿﻮان دار آﺧﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪان ،ﮐﻪ اﯾﻦ روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻣﺎغ اﺳﺖ ﻣﺪرک و ﻣﺤـﺮک اس و ادراک او ﺑـﺮ دو ﻗﺴـﻢ اﺳـﺖ ﯾـﮏ ﻗﺴـﻢ در
ﻇﺎﻫﺮ و ﯾﮏ ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮ در ﺑﺎﻃﻦ .و آن ﻗﺴﻢ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ »ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ «.و آن »ﺑﺮ« ﭘﻨﺞ ﻗﺴـﻢ اﺳـﺖ،
ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ و ﺷﻢ و ذوق و ﻟﻤﺲ .و ﺣـﻮاس ﺑـﺎﻃﻦ ﻫـﻢ ﭘـﻨﺞ اﺳـﺖ ،ﺣـﺲ ﻣﺸـﱰک و ﺧﯿـﺎل و وﻫـﻢ و ﺣﺎﻓﻈـﻪ »و

ﻣﺘﺼﺮﻓﻪ« .و ﺧﯿﺎل ﺧﺰاﻧﻪ دار ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دار وﻫـﻢ اﺳـﺖ .و ﺣـﺲ ﻣﺸـﱰک ﻣـﺪرک ﺻـﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳـﺎت

اﺳﺖ و ﺧﯿﺎل ﻧﮕﺎه دارﻧﺪۀ آن  .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺲ ﻣﺸﱰک ﺷﺎﻫﺪ را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻢ ﻏﺎﯾﺐ را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻌﻨﯽ دوﺳـﺘﯽ
را در دوﺳﺖ و ﻣﻌﻨﯽ دﺷﻤﻨﯽ را در دﺷـﻤﻦ درﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ و ﻣﺘﺼـﺮﻓﻪ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ »در ﻣـﺪرﮐﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﺨﺰوﻧﻨـﺪ« در

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﻔﺼﯿﻞ.
ﺧﯿﺎل ،ﺗﺼﺮف ِّ

ﻓﺼﻞ

در ﺑﯿﺎن ﻗﻮت ﻣﺤﺮﮐﻪ

ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﻗﻮت ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮدو ﻗﺴـﻢ اﺳـﺖ »ﯾﮑـﯽ« ﺑﺎﻋﺜـﻪ و »ﯾﮑـﯽ« ﻓﺎﻋﻠـﻪ .ﺑﺎﻋﺜـﻪ ،آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭼـﻮن ﺻـﻮرت
ﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎ ﻣﻬﺮوب ،در ﺧﯿﺎل ﭘﯿﺪا آﯾﺪ داﻋﯽ و ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮت ﻓﺎﻋﻠﻪ ﮔﺮدد ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ.

و ﻗﻮت ﻓﺎﻋﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮک اﻋﻀﺎء اﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎء از وی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮت ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪدار

ﻗﻮت ﺑﺎﻋﺜﻪ اﺳﺖ .و ﻗﻮت ﺑﺎﻋﺜﻪ ﮐﻪ داﻋﯽ و ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮت ﻓـﺎﻋﻠﯽ اﺳـﺖ ،ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ دو ﻏـﺮض دﻫـﺪ .ﯾـﺎ از
ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺣﺼﻮل ﻟ ّﺬت  .و در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ او را ﻗﻮت ﺷﻬﻮاﻧﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ از ﺟﻬـﺖ دﻓـﻊ ﻣﻀـﺮّت و ﻏﻠﺒـﻪ

ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ او را ﻗﻮت ﻏﻀﺒﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آدﻣﯽ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﺷـﺮﯾﮏ اﺳـﺖ -
روح ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ . -و آدﻣﯽ ازدﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ.

۲۴

و در روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻼف ﮐﺮده اﻧﺪﮐﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﻫﻞ ﺷـﺮﯾﻌﺖ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ داﺧـﻞ ﺑـﺪن اﺳـﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ
روﻏﻦ در ﺷﲑ و اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن اﺳﺖ وﻧـﻪ ﺧـﺎرج .ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﻔـﺲ ﻧﺎﻃﻘـﻪ در ﻣﮑـﺎن

ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻔﺖ اﺟﺴﺎم اﺳﺖ و ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﺟﺴﻢ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﺗﻔـﺎق ﮐـﺮده
اﻧﺪﮐﻪ روح ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ داﺧﻞ ﺑﺪن اﻧﺪ و زﺑﺪه و ﺧﻼﺻـﮥ ﻏﺬاﯾﻨـﺪ .ﻏـﺬا ﺑـﻪ ﺗﺮﺑﯿـﺖ و ﭘـﺮورش ﺗﺮﻗـﯽ
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮآﻣﺪه »اﺳﺖ« و داﻧﺎ و ﺑﯿﻨﺎ و ﺷﻨﻮا ﺷﺪه .
ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻋﺮوج روح اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ.

ﺑﺪان ،ﮐﻪ روح ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ﻣـﺪرک ﺟﺰﺋﯿـﺎت اﺳـﺖ و روح ﻧﻔﺴـﺎﻧﯽ ﻣـﺪرک ﺟﺰﺋﯿـﺎت وﮐﻠﯿـﺎت اﺳـﺖ و روح ﺣﯿـﻮاﻧﯽ
ﻣﺪرک ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر اﺳﺖ و روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﺪرک ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺪرک اﻧﻔﻊ و اﺿﺮ.

ای دروﯾﺶ!

روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺣﯽ و ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺮﯾﺪ و »ﻗﺎدر و« ﺳﻤﯿﻊ و ﺑﺼﲑ و ﻣﺘﮑﻠﻢ اﺳﺖ .و ﻧﻪ ﭼﻨـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻣﻮﺿـﻌﯽ ﻣـﯽ
ﺑﯿﻨﺪ و از ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﻮد و از ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮐـﻪ اﯾﻨﭽﻨـﲔ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺠـﺰی و ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ،روح

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰی ﻧﯿﺴﺖ و روح اﻧﺴﺎﻧﯽ در وﻗﺖ داﻧﺶ ﻫﻤـﻪ داﻧـﺎ اﺳـﺖ و در وﻗـﺖ دﯾـﺪن
ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻨﺎ اﺳﺖ و در وﻗﺖ ﺷﻨﻮدن ﻫﻤﻪ ﺷﻨﻮا اﺳﺖ و در وﻗﺖ ﮔﻔﱳ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎت ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯿﺪان

و ﺑﺴﺎﯾﻂ ﻫﻤﻪ ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن روح اﻧﺴﺎﻧﯽ را داﻧﺴﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺮ اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ وﺟـﻮد
اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ،ﺗﺼﺪﯾﻖ اﻧﺒﯿﺎ ﮐﺮد و ﻣﻘﻠﺪ اﻧﺒﯿﺎ ﺷﺪ او را و روح او را ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .و اﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﻘﻠﯿﺪ

اﻧﺒﯿﺎ ،ﻋﺒﺎدت ﺑﺴﯿﺎرﮐﺮد »و اوﻗﺎت ﺷﺐ و روز را ﻗﺴـﻤﺖ ﮐـﺮد و ﺑﯿﺸـﱰ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎدت ﮔﺬراﻧﯿـﺪ« او را »و روح او را«
ﻋﺎﺑﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .و ﭼﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺒﺎدت )ﺑﺴﯿﺎر( روی از دﻧﯿﺎ و ﻣـﺎل و ﺟـﺎه و ﻟـﺬات و ﺷـﻬﻮات ﮔﺮداﻧﯿـﺪ و از ﺣـﺐ
ﺣﺎﻻت ﺑﺪﻧﯽ آزاد ﺷﺪ او را و روح او را زاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

ﭼﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد زﻫﺪ ،ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺴﺖ ،داﻧﺴﺖ و از ﺣﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﯿﺪ او را ﻋـﺎرف ﺧﻮاﻧﻨـﺪ.
»و روح او را«.
و ﭼﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﺮﻓﺖ ،او را ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﺗﻘـﺮب و ﻣﺤﺒـﺖ و اﻟﻬـﺎم ﺧـﻮد ﻣﺨﺼـﻮص ﮔﺮداﻧﯿـﺪ او را و روح او را

وﱃ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ او را ﺑﻪ وﺣﯽ و ﻣﻌﺠﺰه ﺧﻮد ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﭘﯿﻐﺎم ﺑـﻪ ﺧﻠـﻖ ﻓﺮﺳـﺘﺎد

ﺗﺎ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﺣﻖ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ،او را و روح او را ﻧﺒﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
و ﭼﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺒﻮت او را ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮد او را و روح او را رﺳﻮل ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ.

و اﮔــﺮ ﺑــﺎ وﺟــﻮد ﮐﺘــﺎب ،ﺷــﺮﯾﻌﺖ اول را ﻣﻨﺴــﻮخ ﮔﺮداﻧﯿــﺪ و ﺷــﺮﯾﻌﺘﯽ دﯾﮕــﺮ ﻧﻬــﺎد او را »و روح او را« اوﻟــﻮاﻟﻌﺰم

ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
و ﭼﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻬﻤﻪ ،ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ او را ﺧﺘﻢ اﻧﺒﯿﺎ ﮐﺮد او را و روح او را ﺧﺎﺗﻢ »اﻟﻨﺒﯿﲔ« ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

ای دروﯾﺶ!

ﻋـــﺮوج روح اﯾـــﻦ اﺳـــﺖ و ﺗﺤﺼـــﯿﻞ و ﺗﮑـــﺮار و ﻣﺠﺎﻫـــﺪه و ﺗـــﺬﮐﺎر »از« ﺑـــﺮای اﯾـــﻦ اﺳـــﺖ و اﻫـــﻞ ﺷـــﺮﯾﻌﺖ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺮوج ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻫﺮ ﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮاﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ )ﮐﻪ( ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳـﺖ

ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮای او ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ و ﻣﻘﺎم او دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻧﺎم او دﯾﮕﺮ و اﯾـﻦ ﻧـﻪ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻋﻄـﺎﯾﯽ اﻧـﺪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ را ﻣﻘـﺎﻣﯽ
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪﮔﺬﺷﺖ.

۲۵

و اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻋﺮوج ﺗﺎ ﺑـﺪﯾﻨﺠﺎ ﺑـﯿﺶ ﻧﯿﺴـﺖ ،اﻣـﺎ اﻫـﻞ ﺣﮑﻤـﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺎﻣﯽ ﻧﻤـﯽ ﺧﻮاﻧﻨـﺪ و ﺑـﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و ﻃﻬﺎرت اﺳﺖ .و ﻋﻠﻮ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑـﻪ زﯾـﺎدﺗﯽ ﻋﻠـﻢ و ﻃﻬـﺎرت اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﮐﺴـﺐ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻘﺎم ﻫﺮﮐﺲ ﺟﺰای ﻋﻠﻢ و ﻃﻬﺎرت او اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ اﻫـﻞ

ﺣﮑﻤﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز آﻏﺎز اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در آﺧﺮ دور ﻗﻤﺮ ﭼﯿﺰﻫـﺎ ﺑـﻪ ﮐﻤـﺎل ﺧـﻮد
ﺑﺮﺳﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﺧﺘﻢ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎز دور زﺣﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ ﺑـﻪ
ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.

و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ وﺣﺪت ﻋﺮوج را ﺣ ّﺪی ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ آدﻣﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ را ﻫﺰار ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و داﯾـﻢ ﺑـﻪ رﯾﺎﺿـﺎت و
ﻣﺠﺎﻫﺪات ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ روز ﭼﯿﺰی ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻬـﺖ آﻧﮑـﻪ ﻋﻠـﻢ و ﺣﮑﻤـﺖ ﺧـﺪای

ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺪارد.

و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ وﺣﺪت ﻫـﯿﭻ ﻣﻘـﺎﱃ ﺷـﺮﯾﻒ ﺗـﺮ از وﺟـﻮد آدﻣـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ »ﺗـﺎ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ آدﻣـﯽ ﺑـﻪ او ﺑﺎﺷـﺪ ﺟﻤﻠـﻪ

آﻓﺮﯾﻨﺶ« ،از اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات در ﺳﲑ و ﺳﻔﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آدﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ آدﻣﯽ رﺳـﯿﺪﻧﺪ ﺑـﻪ ﮐﻤـﺎل ﺧـﻮد رﺳـﯿﺪﻧﺪ و

آدﻣﯽ ﻫﻢ در ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد رﺳﺪ و ﺑﻪ اﺧﻼق ﻧﯿﮏ آراﺳﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﺪ.
ای دروﯾﺶ!

ﺑﺴﯿﺎرﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﺧﻼق ﻧﯿﮏ آراﺳﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎرﮐـﺲ ﺑﺎﺷـﺪﮐـﻪ

ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﺧﻼق ﻧﯿﮏ آراﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﭘﺲ ﮐﻤـﺎل آدﻣـﯽ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳـﺪ و ﺑـﻪ اﺧـﻼق
ﻧﯿﮏ آراﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
»ای دروﯾﺶ«!

»اﯾﻨﭽﻨﲔ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮح اﻧﺴﺎن و ﻣﺮاﺗﺐ ﮐـﺮدم در ﻫـﯿﭻ رﺳـﺎﻟﻪ دﯾﮕـﺮ ﻧﮑـﺮدم و دﯾﮕـﺮان در ﮐﺘـﺐ ﺧـﻮد ﻫـﻢ
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎب را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺄﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻏﯿﺐ و ﺷﻬﺎدت ،ﺷﻨﺎﺧﱳ ﺧﻮد اﺳﺖ«.
ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﻣﺰاج ﭼﯿﺴﺖ و ﺟﺴﻢ ﭼﯿﺴﺖ و روح ﭼﯿﺴﺖ و در ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﯾﮏ آدﻣﯽ ﭼﻨﺪ روح دارد.
ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آدﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر روح دارﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﺗﯽ ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻧﻔﺴـﺎﻧﯽ و اﻧﺴـﺎﻧﯽ و ﺑﻌﻀـﯽ از

آدﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞ روح دارﻧﺪ-روح ﻧﺒﺎﺗﯽ و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ و روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و روح اﻧﺴﺎﻧﯽ و روح ﻗﺪﺳﯽ -و ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ
روح اﻧﺴﺎﻧﯽ و روح ﻗﺪﺳﯽ از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی اﻧﺪ و از ﺟﻨﺲ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺳﻤﺎوی و آن ﺳﻪ روح دﯾﮕﺮ از ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ اﻧﺪ و
زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ ﻏﺬاﯾﻨﺪ.

و اﯾﻦ ﭘﻨﺞ روح ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺟﻮﻫﺮی اﻧﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ و ﻏـﲑ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ .ﺑـﺪن ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﺖ ﻣﺸـﮑﺎت اﺳـﺖ و روح ﻧﺒـﺎﺗﯽ ﺑـﻪ
ﻣﺜﺎﺑﺖ زﺟﺎﺟﻪ اﺳﺖ و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﻓﺘﯿﻠﻪ اﺳﺖ و روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ روﻏﻦ اﺳـﺖ و روح اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
ﻣﺜﺎﺑﺖ ﻧﻮر اﺳﺖ و روح ﻗﺪﺳﯽ »ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ« ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﻧﻮر اﺳﺖ.

و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮ آدﻣـﯽ ﮐـﻪ ﻫﺴـﺖ او را ﯾـﮏ روح ﺑـﯿﺶ ﻧﯿﺴـﺖ ،اﻣـﺎ آن ﯾـﮏ روح ﻣﺮاﺗـﺐ دارد و در ﻫـﺮ
ﻣﺮﺗﺒﻪای ﻧﺎﻣﯽ دارد از اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ،ﻣﺮدم ﭘﻨﺪارﻧﺪﮐﻪ ﻣﮕـﺮ روح ،ﺑﺴـﯿﺎر اﺳـﺖ و ﻧـﻪ ﭼﻨـﲔ اﺳـﺖ؛ روح ﯾﮑـﯽ ﺑـﯿﺶ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺴﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺟﺴﻢ ﻣﺮاﺗﺐ دارد و در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎﻣﯽ دارد و روح ﻫـﻢ ﻣﺮاﺗـﺐ دارد و در ﻫـﺮ

ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎﻣﯽ دارد روح ﺑﺎ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و ﺟﺴﻢ ﺑﺎ روح .ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ؛ و ﺑﯽ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ اﻣﮑـﺎن ﻧـﺪارد.

ﺟﺴﻢ و روح ﻫﺮ دو در ﺗﺮﻗﯽ و در ﻋﺮوﺟﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣـﯽ آﯾﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﮐﻤـﺎل ﺧـﻮد رﺳـﻨﺪ .و ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺗﺮﺑﯿـﺖ و
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ذات اﯾﺸﺎن ﻣﮑﻨﻮن اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﱰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑـﻪ
ﭘﺮورش ﺑﯿﺸﱰ ِّ
۲۶

ﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎز روی در ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻬﺪ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ در زﯾﺮ ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ اﺳﺖ او را ﺣـﺪی ﻫﺴـﺖ و ﭼـﻮن ﺑـﻪ آن ﺣـﺪ
رﺳﯿﺪ ﺑﯿﺶ از آن ﺗﺮﻗﯽ و ﻋﺮوج را اﻣﮑﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ .و ﻣـﺪت اﺳـﺘﻮا ﮐـﻪ ﻧـﻪ ﻋـﺮوج ﺑﺎﺷـﺪ و ﻧـﻪ ﻧـﺰول ﻫـﻢ ﺣـﺪی دارد.

»ﯾﻌﻨﯽ« ﻫﺮ ﭼﻪ در زﯾﺮ ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ اﺳﺖ ﻋﺮوﺟﯽ دارد و آن ﻋﺮوج را ﺣﺪی و ﻣﻘـﺪاری ﻣﻌﻠـﻮم اﺳـﺖ .ﮔﻮﯾـﺎ ﺻـﺮاط
ﺧﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ »و ﺑﺮ اﯾﻦ« ﺻﺮاط ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎه ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ» .و ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﮔﺎه راﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ« و اﯾﻦ ﺻﺮاط ﺑﻪ روی دوزخ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﺮاط ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮش و آﺳﺎن ﺑﮕﺬرﻧـﺪ
و ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان و ﺑﻌﻀﯽ ﺑـﻪ ﻏﺎﯾـﺖ در زﺣﻤـﺖ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻧـﺎﺧﻮش و دﺷـﻮارﮔﺬرﻧـﺪ و ﻫﺮﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺻـﺮاط
ﮔﺬﺷﺖ از دوزخ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ رﺳﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ اول در وی ﺑﻮد.
ای دروﯾﺶ!

ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﲑوﻧﺪ .ﺳﺨﻦ دراز ﺷﺪ و از ﻣﻘﺼﻮد دوراﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﻏﺮض ﻣﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ روح
ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺟﺴﻢ و روح ﻣﺮاﺗﺐ دارﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺗـﻮ وﻗﺘـﯽ روﺷـﻦ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺪاﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﺒـﺪأ ﺟﺴـﻢ
ﭼﯿﺴﺖ و از ﭼﻪ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ .

ﺑﺪان ،ﮐﻪ آب و ﺧﺎک و ﻫﻮا و آﺗﺶ اﻣﻬﺎﺗﻨﺪ و ﻫﺮﯾﮑﯽ ﺻـﻮرﺗﯽ دارﻧـﺪ ،و ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ دارﻧـﺪ ﺻـﻮرت ﺧـﺎک را ﻋﻨﺼـﺮ
ﺧﺎک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎک را ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﻫﺮﭼﻬﺎر اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﻣﯿﺪان .
ﭘﺲ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻬﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ آﻣﯿﺰﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ ﺷـﺮط آن اﺳـﺖ ﻫـﺮ
آﯾﻨﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﻻﺟﺰا ﭘﯿﺪا آﯾﺪ و آن را ﻣﺰاج ﺧﻮاﻧﻨﺪ و از اﻣﺘﺰاج ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﻬﻢ ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﭼﻬﺎر »را« ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ از ﺻﻮرت ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰی
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﻻﺟﺰا ﭘﯿﺪا آﯾﺪ آن را ﺟﺴﻢ »آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻣﺮﮐﺐ« ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﻌﻨـﯽ ﻫـﺮ ﭼﻬـﺎر ﻧﯿـﺰ آﻣﯿﺨﺘـﻪ ﺷـﻮد و از آن ﭼﯿـﺰی
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﻻﺟﺰا ﭘﯿﺪا آﯾﺪ و آن را روح ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

ﭘﺲ ﻣﺎدام ﮐﻪ اﻣﻬﺎت ﻣﻔﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻃﺒﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻣﯿﺨﺘﻨﺪ و ﻣـﺰاج ﭘﯿـﺪا آﻣـﺪ ﺟﺴـﻢ و
روح ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺟﺴﺎﻣﻨﺪ »اﻣﺎ« اﺟﺴﺎم ﺑﺴﯿﻂ اﻧﺪ و ﻋﺮوج و ﻧﺰول ﻧﺪارﻧﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣﯽ

آﯾﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎﻣﯽ دارد.
ای دروﯾﺶ!

ﺣﻘﯿﻘﺖ روح و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺴﻢ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺰاج اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .ﺟﺴﻢ از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و روح از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ
ﺟﺴﻢ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ اﺳﺖ و روح از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت و ﻣﻠﮏ ﺑﯽ ﻣﻠﮑﻮت و ﻣﻠﮑﻮت ﺑﯽ ﻣﻠﮏ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
و ﻫﺮ دو »ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ« روی در ﻋﺮوج دارﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﺮ دو روی در ﻧﺰول دارﻧﺪ ﻣﻨـﻪ ﺑـﺪأ و

اﻟﯿﻪ ﯾﻌﻮد.

ﻓﺼﻞ

در ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﭼﺮا ﺳﻪ ﻗﺴﻢ آﻣﺪﻧﺪ و زﯾﺎد و ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﻣﺰاج ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺪل .و ﻣﻌﺘـﺪل را در زﯾـﺮ ﻓﻠـﮏ ﻗﻤـﺮ وﺟـﻮد ﻧﯿﺴـﺖ از ﺑـﺮای آﻧﮑـﻪ ﻣﮑـﺎﻧﯽ
ﻣﺸﱰک ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ در زﯾﺮ ﻓﻠـﮏ ﻗﻤـﺮ ،ﻣﻌﺘـﺪل را وﺟـﻮد ﺑـﻮدی ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪی و ﺗﻐﯿـﲑ را در او راه ﻧﺒـﻮدی و ﻏـﲑ

ﻣﻌﺘﺪل از ﺳﻪ ﺣﺎل ﺑﲑون ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﯾـﺎ ﺑﻌﯿـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ از اﻋﺘـﺪال ﯾـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯿـﺎن ﻗﺮﯾـﺐ

وﺑﻌﯿﺪ.

۲۷

آﻧﭽﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻮد ،از آن ﺟﺴﻢ و روح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد از آن ﺟﺴﻢ و روح ﻧﺒـﺎﺗﯽ ﭘﯿـﺪا ﺷـﺪ و آﻧﭽـﻪ
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻮد  ،از آن ﺟﺴﻢ و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﻧﻮع اﺳﺖ از اﻧﻮاع ﺣﯿﻮان .اﯾﻦ روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﮑﺮار و ﻣﺠﺎﻫﺪه و اذﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﮔـﲑد.

ﺳﺨﻦ دراز ﺷﺪ و از ﻣﻘﺼﻮد دور اﻓﺘﺎدﯾﻢ و ﻏﺮض ﻣﺎ آن ﺑـﻮد ﮐـﻪ روح ﯾﮑـﯽ ﺑـﯿﺶ ﻧﯿﺴـﺖ و روح ﺑـﺎ ﺟﺴـﻢ اﺳـﺖ و

ﺟﺴﻢ ﺑﺎ روح اﺳﺖ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ای دروﯾﺶ!

اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺮ ﯾﮏ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻻﺑﺪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧـﻮد دارﻧـﺪ و از ﺧـﻮد دارﻧـﺪ .روح از ﺟـﺎﯾﯽ ﻧﻤـﯽ آﯾـﺪ و ﺑـﻪ

ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﲑود ،روح ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎﻻﻣﺎل اﯾﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟـﺎن ﻋـﺎﻟﻢ اﺳـﺖ ﻣﮑﻤـﻞ و ﻣﺤـﺮک
ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻧﺒﺎت ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ و در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺣﯿﻮان ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر و در ﻣﺮﺗﺒﮥ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ.

رو دﯾﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آر ﮐﻪ ﻫﺮ ذره ﺧﺎک
ﺟﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎی ﭼﻮن درﻧﮕﺮی
ای دروﯾﺶ!

اﻧﻮار را در ﻣﺮﺗﺒﻪای ﻃﺒﻊ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﻣﺮﺗﺒـﻪای روح ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ و ﻣﺮﺗﺒـﻪای ﻋﻘـﻞ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ و در ﻣﺮﺗﺒـﻪای ﻧـﻮر
ﻣﻄﻠــﻖ ﻣــﯽ ﮔﻮﯾﻨــﺪ و ﺧﻠــﻖ ﻋــﺎﻟﻢ ﺟﻤﻠــﻪ ﻃﺎﻟــﺐ اﯾــﻦ ﻧﻮرﻧــﺪ و اﯾــﻦ ﻧــﻮر را ﺑــﲑون از ﺧــﻮد ﻣــﯽ ﻃﻠﺒﻨــﺪ ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﺑــﯿﺶ
ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻨﺪ دورﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

»ﮔﻔﺘﻢ ز ﻃﻠﺐ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﻢ«
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ«
ِّ
»ﺧﻮد ﺗﻔﺮﻗﻪ آن ﺑﻮد

»ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد ،ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر از ﻣﻦ ،دراز ﻣﯿﺸﻮد و ﺳﺨﻦ از ﻗﺎﻟﺐ ﺑﲑون ﻣﲑود«.
ای دروﯾﺶ!
ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮد ﻋﺎﻟﻢ ﮔﺮدی و ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮزه ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ ﮔﺮد اﯾﻦ زراﻗﺎن ﺑﺮاﻧﯽ و ﻋﻤﺮ و ﻣﺎل »ﺧﻮد« ﺿـﺎﯾﻊ ﮐﻨـﯽ ،ﺣﺎﺟـﺖ

ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ »را« ﺣﻞ ﮐﺮدن ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴـﺖ» .ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﻃﻠﺒـﯽ؟« ﺣﺎﺟـﺖ ﺑـﻪ ﻃﻠـﺐ
ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﯿﺰی را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ای در ﻃﻠﺐ ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺮده

در وﺻﻞ ﻓﺘﺎده وز ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺮده
ای ﺑﺮ ﻟﺐ ﺑﺤﺮ ﺗﺸﻨﻪ در ﺧﺎک ﺷﺪه
وی ﺑﺮ ﺳﺮﮔﻨﺞ ازﮔﺪاﯾﯽ ﻣﺮده
ای دروﯾﺶ!

ﮐﺎر ،ﺻﺤﺒﺖ داﻧﺎ دارد؛ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﯽ از ﺻﺤﺒﺖ داﻧﺎ ﻃﻠﺐ و ﭼﻮن ﯾﺎﻓﺘﯽ ﻋﺰﻟﺖ و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﮔـﲑ ﺗـﺎ از ﺑـﺎﻗﯽ
ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻣﺎﻧﯽ »ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﺮآن ﺑﻮدم ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺗﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﻗـﺪر ﺣﺎﺟـﺖ ﮐـﺎری ﮐﻨـﺪ ،ﺗـﺎ ﻋﯿـﺎل

ﻣﺮدم ﻧﺸﻮد؛ و ﺑﻪ ﻗﺪر آن ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮآﻧﻢ ﮐﻪ آدﻣﯽ »را« ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺑﻬﱰ از ﻋﺰﻟـﺖ و ﻗﻨﺎﻋـﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .دﻧﯿﺎ و آﺧﺮ ﺑﻪ آن ﻧﲑزدﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻔﺮق و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﯽ .ﻫﺮﮐﻪ ﻋﺰﻟﺖ و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ،
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻓﻘﲑی ﮐﻪ ﻋﺰﻟﺖ و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﺪارد ﺑﻨﺪه اﺳﺖ و از ﺑﻨﺪه ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮق ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ
ای دروﯾﺶ!
۲۸

ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻮد را داﻧﺴﺘﯽ؛ اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ »از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ،ﺗﺮا« دوازده ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺸﮑﻞ روﺷﻦ ﺷﺪ
»و ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺸﺖ«.

اول :داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ اول ،ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه اﻓﻼک و اﻧﺠﻢ.
دوﯾﻢ :داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ اول ،ﻃﺒﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﻧﻔﻮس و ﻋﻘﻮل.
ﺳﯿﻢ :داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﻼک و اﻧﺠﻢ و ﻧﻔﻮس و ﻋﻘﻮل زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻃﺒﺎﯾﻌﻨﺪ.

ﭼﻬﺎرم :داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ،ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺟﺎی او ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .و از ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺎﻟﻢ دورﺗﺮ.
ﭘﻨﺠﻢ :داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻔﯿﻒ و ﺛﻘﯿﻞ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺎﻟﻢ دارد .اﻣﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﮐﻪ ﺛﻘﯿﻞ ﺗـﺮ اﺳـﺖ ﺑـﻪ زﯾـﺮ ﻣـﲑود و ﺑـﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﺧﻔﯿﻒ »را« ﺑﻪ ﻗﻬﺮ از ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺎﻟﻢ دورﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

ﺷﺸﻢ :داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ در ﻻﻣﺤﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺎﻟﻢ دارﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻠﻪ

ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻔﺘﻢ :داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت اﺳﺖ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻨـﺪﮐـﻪ

روﻏﻦ ﺑﺎ ﺷﲑ؛ در ﻣﺮﺗﺒﻪای ﻣﻠﮏ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻠﮑﻮت ﻣﻐﻠﻮب و در ﻣﺮﺗﺒﻪای ﻣﻠﮑﻮت ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻠﮏ ﻣﻐﻠﻮب.
ﻫﺸﺘﻢ :داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﯾﮏ ﻧﺎم دارد.

ﻧﻬﻢ :داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ و اﻋﺮاض ﻣﻠﮏ ﻣﺤﺴﻮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺲ درﻣﯽ آﯾﻨﺪ» .و ﻣﻠﮑﻮت و اﻋﺮاض ﻣﻠﮑﻮت ﻣﺤﺴـﻮس

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺲ ،اﯾﺸﺎن را درﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ «.ﭘﺲ آﻧﮑـﻪ ﺳـﺎﻟﮑﺎن ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ  ،در ﺧﻠـﻮت ﻧـﻮر ﻣـﯽ ﺑﯿـﻨﻢ »آن«
ﺧﯿﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﭘﻨﺪارﻧﺪﮐﻪ ﻧﻮر اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎرﮐﺸﺪ ،ﻫﻤﻪ آن ﺑﯿﻨﺪ و ﺷﻨﻮد .ﯾﺎدر ﺧﻮاب ﺑﺎﺷـﺪ
و ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ در ﺑﯿﺪاری ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.

و ﺧﻮاب اﻫﻞ رﯾﺎﺿﺖ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺷﺪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻫﻢ ﺧﯿﺎل اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﻧﭽـﻪ
از ﻧﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ ﺗﻮان دﯾﺪ ،ﻧﻮر آﺗﺶ و »ﻧﻮر« ﮐﻮاﮐﺐ اﺳﺖ.
دﻫﻢ :داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت ﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﺟﻨﺲ اﻋﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻻی وی ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ

ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻻی وی ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﯿﻮان ﺟﻨﺲ اﺳﻔﻞ اﺳﺖ؛ و ﻓـﺮود وی ﻫـﯿﭻ ﺟـﻨﺲ ﻧﯿﺴـﺖ »ﻫـﯿﭻ ﭼﯿـﺰ
ﻧﯿﺴﺖ اﻻ اﻧﻮاع او« .و ﻫﺮﭼﻪ در ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺟﻤﻠﻪ در آن ﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدﺑﻮد.
ﯾﺎزدﻫﻢ :داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﮥ اول ،ﺣﯿﺎت و ﻋﻠﻢ و ارادت و ﻗﺪرت و ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ و ﮐـﻼم ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ؛

اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﻨﺪ از ﻗﻮه ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﻤﺎل اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻪ اﺳﺖ و ﺷﮏ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﯿﻮه ﻟﻄﯿﻒ ﺗﺮ و ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮ از ﺟﻤﻠﮥ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﯿﻮۀ ﻣﻮﺟﻮدات ،اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﻌﺠﻮن اﮐﱪ و اﮐﺴـﲑ اﻋﻈـﻢ و
ﺟﺎم ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎی و آﺋﯿﻨﮥ ﮔﯿﺘﯽ ﻧﻤﺎی ،اﻧﺴﺎن داﻧﺎ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ آن ﻧﻮر ﮐـﻪ ﺟـﺎن ﻋـﺎﻟﻢ اﺳـﺖ و ﻋـﺎﻟﻢ ﻣﺎﻻﻣـﺎل آن ﻧـﻮر
اﺳﺖ .در آن ﻣﺮﺗﺒﻪ »ﺣﯿﺎت« و ﻋﻠﻢ و ارادت و ﻗﺪرت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣﯽ آﯾـﺪ »از ﻗـﻮه« ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ

ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺸﻮد .و آن ﻧﻮر از ﻣﻈﻬﺮ »ﺧﻮد« ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﻈﻬﺮ »ﺧﻮد« ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ روﻏﻦ در ﺷـﲑ و ﻣﻈﻬـﺮ در
آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎده اﺳﺖ و آن ﻧﻮر ﻫﻢ ﺳﺎده اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ذات ﻫﺮ دو ﻣﮑﻨﻮﻧﻨﺪ

ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﻘﻮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ آﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر رﺳﯿﺪﯾﻢ و اﯾﻦ ﻧﻮر را دﯾـﺪﯾﻢ »درﯾـﺎی
ﻧﻮر ﺑﻮد و ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺖ« ﺧﻄﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر را ﺑﻪ ﺑﺼﺮ ﻧﺘﻮان دﯾﺪ »ﺑﻠﮑﻪ« ﺑﻪ ﺑﺼﲑت ﺗﻮان دﯾﺪ.

»دﯾﺪۀ« ﺣﺲ را ﺑﻪ وی راه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻘﻞ در وی ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ  .روﻏﻦ رادر ﻣﻐﺰ ﺑﺎدام ﭼﻮن ﺗﻮان دﯾﺪ .روﻏـﻦ
را در ﺷﲑ ﭼﻮن ﺗﻮان دﯾﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑـﻪ روﻏـﻦ ﻣﺤﺴـﻮس اﺳـﺖ و از ﻋـﺎﻟﻢ ﻣﻠـﮏ اﺳـﺖ« ﻧﻤـﯽ ﺗـﻮان دﯾـﺪن .ﻧـﻮری ﮐـﻪ
ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺴﺖ و از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﻮان دﯾﺪ.

۲۹

دوازدﻫﻢ :داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﮐﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺒﺪأ ﺟﺰء ﺑﻪ ﻣﺪد ﻣﺒﺪأ ﮐﻞ در ﻋﺮوج اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل
رﺳﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﮐﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﻨـﻪ ﺑـﺪأ و اﻟﯿـﻪ ﯾﻌـﻮد و اﯾـﻦ

اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻞ ﺷﯿﺌﯽ ﯾﺮﺟﻊ اﱃ اﺻﻠﻪ.
ای دروﯾﺶ!

»ﻫﺮﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ،از ﻫـﯿﭻ ﮐﺘـﺎب دﯾﮕـﺮ ﺧـﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺳـﺪ و ﺑـﻪ ﯾﻘـﲔ ﻣﯿـﺪان ﮐـﻪ ﻫﺮﮐـﻪ ﺧـﻮد را
ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺧﺪای را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻟﻔﻆ ﻣﱰادﻓﻨﺪ و ﻣﮑﺮر و ﻫـﺮ
ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ«.

»ای دروﯾﺶ!«

»ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻫﻤﻪ را در اﯾـﻦ اﺻـﻞ ﮔﻔـﺘﻢ .ﻫﺮﭼـﻪ ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫﯽ از اﯾـﻦ اﺻـﻞ ﻃﻠـﺐ ﮐـﻦ.
ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت و ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﻪ اﺷﺎرت ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ اول و آﺧﺮ ﺧﻮد و آن دﯾﮕﺮ را داﻧﺴﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﻨـﺎزل

و ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد و آن دﯾﮕﺮ را داﻧﺴﺖ و دﯾﺪ و اﺣﻮال ﭘـﯿﺶ از ﻣـﺮگ و ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺮگ ﺧـﻮد و آن دﯾﮕـﺮ را داﻧﺴـﺖ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.

۳۰

اﺻﻞ دوﯾﻢ
در ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺻﻐﲑ ﻧﺴﺨﻪ و ﻧﻤﻮدار اﻧﺴﺎن ﮐﺒﲑ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ در اﻧﺴﺎن ﮐﺒﲑ اﺳﺖ در
اﻧﺴﺎن ﺻﻐﲑ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﻫﺮﭼﻪ در اﻧﺴﺎن ﺻﻐﲑ اﺳﺖ در اﻧﺴﺎن ﮐﺒﲑ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ
ای دروﯾﺶ!
اﯾﻦ اﺻﻞ دوﯾﻢ و اﺻﻞ ﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺳﺨﻨﺎن اﻫﻞ ﺗﺼﻮف اﺳﺖ ،و ﺳﺨﻨﺎن اﻫﻞ ﺗﺼﻮف آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﯾﻌﺖ
و ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﮑﻤﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از وﺣﺪت .ﭼﯿﺰی ﻧﻘﻠﯽ و ﭼﯿﺰی ﮐﺸﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪان ،ﮐﻪ »ﭼﻮن« ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻮﺟﻮدات )را( ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ،ﻋﺎﻟﻤﺶ ﻧﺎم ﮐﺮد ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد او ،و ﺑـﺮ
وﺟﻮد ﻋﻠﻢ و ارادت و ﻗـﺪرت او و ﻣﻮﺟـﻮدات از وﺟﻬـﯽ ﻋﻼﻣـﺖ اﺳـﺖ و از وﺟﻬـﯽ ﺗﺎﻣـﻪ اﺳـﺖ از اﯾـﻦ وﺟـﻪ ﮐـﻪ

ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﻋﺎﻟﻤﺶ ﻧﺎم ﮐﺮد و از اﯾﻦ وﺟﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .آﻧﮕﺎه ﺑﻔﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »را«
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺮا و ﻋﻠﻢ و ارادت و ﻗﺪرت ﻣﺮا »ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ« و ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺧﺮد ﺑـﻮدﯾﻢ وﮐﺘـﺎب ﺑـﯽ ﻧﻬﺎﯾـﺖ

ﺑﺰرگ ﺑﻮد و ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره ﻫﺎی ﮐﺘﺎب و ﺗﻤﺎم اوراق ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ رﺳﯿﺪ.

»ﻣﺎ را ﻋﺎﺟﺰ داﻧﺴﺖ« ﻧﺴﺨﻪای از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎزﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺨﺘﺼﺮی از اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﺑﺎزﻧﻮﺷـﺖ و آن اول را ﻋـﺎﻟﻢ ﮐﺒـﲑ
ﻧﺎم ﻧﻬﺎد و اﯾﻦ دوﯾﻢ را ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ و آن اول را ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ ﻧﺎم ﮐﺮد و اﯾﻦ دوﯾﻢ را ﮐﺘـﺎب ﺧـﺮد ﮔﻔـﺖ و ﻫﺮﭼـﻪ در
آن ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺮد ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺮد »را« ﺑﺨﻮاﻧﺪ

آﻧﮕﺎه ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪای ﻋﻘﻞ اول اﺳﺖ و ﻋﻘـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻈﻬـﺮ

ﺻﻔﺎت ﺧﺪای اﺳﺖ ،ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ ﺻﻔﺎت اﺧﻼق ﺧﻮد ﺑﯿﺎراﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑش ﻓﺮﺳﺘﺎد و از اﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ
اﻧﺪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ آدم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪ و ﻋﻘﻞ اول ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪای اﺳﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ و ﻋﻘﻞ ﻣـﺎ ﺧﻠﯿﻔـﮥ ﺧـﺪای

اﺳﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ.

ﻓﺼﻞ

در ﺑﯿﺎن ﺧﺪا و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا و اﻓﻌﺎل ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﭼﯿﺰی »را« در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﺻﻮرت آن ﭼﯿﺰ ،اول ﺑﻪ ﻋﺮش آﯾﺪ و از ﻋﺮش ﺑـﻪ
ﮐﺮﺳﯽ »آﯾﺪ« و ازﮐﺮﺳﯽ در ﻧﻮر ﺛﺎﺑﺘﺎت آوﯾﺰد .آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﮔﺬر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮر ﺳـﺘﺎرﮔﺎن ﻫﻤـﺮاه ﺷـﻮد و ﺑـﻪ

ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ آﯾﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل آن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻏﯿﺒﯽ ﮐﻨﺪﮐﻪ از ﺣﻀﺮت ﺧﺪای ﻣﯽ آﯾـﺪ .و
ﻣﺮﮐﺐ از ارﮐﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل او اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﮑﺶ »او« ﮐﻨﺪ؛ ﺗﺎ آن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮ آن ﻣﺮﮐﺐ ﺳﻮارﮔـﺮدد

و در ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد و ﭼﻮن در ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪ آﻧﭽﻪ داﻧﺴﺘﮥ ﺧﺪای ﺑﻮد ﮐﺮدۀ ﺧﺪای ﺷﺪ.

ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ»ی« ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺟﺎن آن ﭼﯿﺰ از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ اﺳﺖ و ﻗﺎﻟﺐ آن ﭼﯿﺰ از ﻋـﺎﻟﻢ ﺧﻠـﻖ
اﺳﺖ آن ﺟﺎن ﭘﺎک از ﺣﻀﺮت ﺧﺪای آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﮐﺎر»ی« ﮐﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن آن ﮐﺎر »را« ﺗﻤـﺎم ﮐﻨـﺪ ﺑـﺎز

ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺪای ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪﮔﺸﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻨﻪ ﺑﺪأ و اﻟﯿﻪ ﯾﻌﻮد و اﯾﻦ اﺳﺖ »ﻣﻌﻨﯽ« ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﻌﺎل اﻟﻬﯽ
و اﯾﻦ اﺳﺖ داﻧﺴﱳ آﯾﺎت ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ.
ای دروﯾﺶ!

اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﭼﻮن در آﻓﺎق داﻧﺴﺘﯽ در اﻧﻔﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان.
۳۱

ﺑﺪان ،ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ ﻋﻘﻞ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪای اﺳﺖ و روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺮش ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪای اﺳـﺖ و روح ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ﮐﺮﺳـﯽ
ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪای اﺳﺖ و ﻫﻔﺖ اﻋﻀﺎی اﻧﺪروﻧﯽ ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و ﻫﻔﺖ اﻋﻀﺎی ﺑﲑون ﻫﻔﺖ اﻗﻠﯿﻢ اﺳﺖ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ،ﺑﺪان ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪای ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﮐـﺎری ﮐﻨـﺪ ﺻـﻮرت آن ﭼﯿـﺰ اول ﺑـﻪ
روح اﻧﺴﺎﻧﯽ آﯾﺪﮐﻪ ﻋﺮش اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ آﯾﺪﮐﻪ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ در ﺷﺮاﯾﲔ آوﯾﺰد و ﺑﺮ ﻫﻔﺖ
اﻋﻀﺎی اﻧﺪروﻧﯽ ﮔﺬر ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮای اﻋﻀﺎی اﻧﺪروﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد و ﺑﺮون آﯾﺪ .اﮔـﺮ از راه دﺳـﺖ

ﺑﲑون آﯾﺪ دﺳﺖ »اﺳﺖ ﮐﻪ« اﺳﺘﻘﺒﺎل آن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻏﯿﺒﯽ ﮐﻨﺪﮐـﻪ از ﺣﻀـﺮت ﺧﻠﯿﻔـﮥ ﺧـﺪا ﻣـﯽ آﯾـﺪ و ﻣﺮﮐﺒـﯽ »ﮐـﻪ« از
ارﮐﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ »اﺳﺖ« و آن زاج و ﻣﺎزو و ﺻﻤﻎ و دوده اﺳﺖ -ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل آن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻏﯿﺒﯽ -ﭘﯿﺸـﮑﺶ وی ﮐﻨـﺪ

ﺗﺎ آن ﺑﺮ آن ﻣﺮﮐﺐ ﺳﻮار ﺷﻮد و در ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد .و ﭼﻮن در ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣﻮﺟﻮد ﺷـﺪ »آن ﭼﯿـﺰﮐـﻪ«
داﻧﺴﺘﮥ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪای »ﺑﻮد« ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪای ﮔﺸﺖ.
ای دروﯾﺶ!

ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪای ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﯾﺎ ﻫﺮﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اول ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﺑـﯽ واﺳـﻄﻪ و ﺑـﯽ ﻣـﺎده و ﺑـﯽ دﺳـﺖ

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﲑون ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﯿﺸـﻮد و آن ﺻـﻮرت
اﻓﺰار  .و آﻧﮕﺎه ﺻﻮرت آن ﭼﯿﺰ ﺑﺮ آن وﺳﺎﯾﻂ ﮔﺬر ِّ
اول وﺟﻮد ﻋﻘﻠﯽ دارد و اﯾﻦ ﺻﻮرت دوم وﺟﻮد ﺣﺴﯽ دارد.
آن ﺻﻮرت اول وﺟﻮد ذﻫﻨﯽ دارد و اﯾﻦ ﺻﻮرت دوﯾﻢ وﺟﻮد ﺧـﺎرﺟﯽ دارد و اﯾﻨﭽﻨـﲔ ﮐـﻪ اﻓﻌـﺎل ﺧﻠﯿﻔـﮥ ﺧـﺪای را

داﻧﺴﺘﯽ اﻓﻌﺎل ﺧﺪای را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯿﺪان.

ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻫﺮﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اول ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯽ ﻣﺎده ،ﺑﯽ واﺳﻄﻪ و ﺑﯽ دﺳﺖ اﻓﺰار .آﻧﮕـﺎه ﺻـﻮرت آن ﭼﯿـﺰ
ﺑﺮ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻂ ﮔﺬر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و »ﺑﻪ« اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺸﻮد.

»ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ«

و اﮔﺮ از راه زﺑﺎن ﺑﲑون آﯾﺪ ،زﺑﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل آن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﻨﺪ .ﮐﻪ از ﺣﻀﺮت ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪای ﻣﯽ آﯾـﺪ و ﻣﺮﮐﺒـﯽ از ارﮐـﺎن
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ آن ﻧﻔﺲ و آواز و ﺣﺮوف وﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل آن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻏﯿﺒﯽ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ آن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻏﯿﺒـﯽ

ﺑﺮ آن ﻣﺮﮐﺐ ﺳﻮار ﺷﻮد و در ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮدد .و ﭼﻮن در ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪ ،آﻧﭽﻪ داﻧﺴﺘﮥ ﺧﻠﯿﻔـﮥ
ﺧﺪای ﺑﻮد ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪای ﺷﺪ.
ﺑﺎز آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﲑ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از راه ﮔﻮش ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪای ﻣﲑﺳﺪ ﻣﻨﻪ ﺑﺪأ و اﻟﯿـﻪ ﯾﻌـﻮد .و در ﺟﻤﻠـﻪ ﺣﺮﻓﻬـﺎ و ﺻـﻔﺘﻬﺎ
ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯿﺪان.

ﭘﺲ دو ﮐﻠﻤﻪ آﻣﺪ؛ ﯾﮑﯽ ﮐﻠﻤﮥ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﯾﮑﯽ ﮐﻠﻤﮥ ﮔﻔﺘﻪ .و در ﻫﺮﮐﻠﻤﻪ آن ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ اﺳﺖ و ﻗﺎﻟـﺐ آن ﻣﺴـﺎﻓﺮ
از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ و آن ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﻫﺮ دوﮐﻠﻤﻪ ،ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ وﺻﻮرت.

ﮐﻠﻤﮥ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﯽ در ﻫﺮ دوﮐﻠﻤﻪ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪای اﺳﺖ.

ﺳﺨﻦ دراز ﺷﺪ و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ .ﻏﺮض ﻣﺎ آن ﺑﻮد .ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ اﺳﺖ در ﻋـﺎﻟﻢ ﺻـﻐﲑ ﻫـﻢ ﻫﺴـﺖ
»و ﻫﺮﭼﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ اﺳﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ«.
ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻄﻔﻪ در رﺣﻢ اﻓﺘﺎد ﻧﻤﻮدار ﺟﻮﻫﺮ اول اﺳﺖ و ﭼﻮن ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻃﺒﺎﯾﻊ اﺳـﺖ .و ﭼـﻮن
اﻋﻀﺎ ﭘﯿـﺪا آﻣﺪﻧـﺪ ،اﻋﻀـﺎی ﺑﲑوﻧـﯽ ﭼـﻮن ﺳـﺮو دﺳـﺖ و ﺷـﮑﻢ و ﻓـﺮج و ﭘـﺎی ﻧﻤـﻮدار ﻫﻔـﺖ اﻗﻠﯿﻤﻨـﺪ .و اﻋﻀـﺎی

اﻧﺪروﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﺶ و دﻣﺎغ وﮐﺮده و دل و ﻣﺮاره و ﺟﮕﺮ و ﺳﺮﭙز ﻧﻤﻮدار ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎﻧﻨﺪ.

۳۲

ﺷﺶ آﺳﻤﺎن اول و ﻧﻤﻮدار ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻗﻤﺮ ،ﺷﺶ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ اﺳﺖ و واﺳﻄﻪ اﺳـﺖ در ﻋﻠـﻢ و در
اﯾﻦ ﻓﻠﮏ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم و ﺗﺪﺑﲑ ﻣﻌﺎش ﺳﺮور ﻣﻼﺋﮑﻪ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻢ

ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن اﺳﺖ.

»و دﻣﺎغ آﺳﻤﺎن دوﯾﻢ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮدار ﻓﻠﮏ ﻋﻄﺎرد اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻓﻠﮏ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﻓﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﮐـﻞ اﺳـﺖ
ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺮور اﯾﻦ ﻣﻼﺋﮑﻪ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ دﻣﺎغ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ ،ﻋﻄﺎرد اﺳﺖ«.

وﮔﺮده آﺳﻤﺎن ﺳﯿﻢ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮدار ﻓﻠﮏ زﻫﺮه اﺳﺖ ،از ﺟﻬﺖ آﻧﮑـﻪ زﻫـﺮه ﮔـﺮدۀ ﻋـﺎﻟﻢ ﮐﺒـﲑ اﺳـﺖ و در اﯾـﻦ ﻓﻠـﮏ
ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻧﺒﺴﺎط و ﻓﺮح و ﺷﻬﻮت ،ﺳﺮور اﯾﻦ ﻣﻼﺋﮑﻪ اﺳﺖ.

و دل آﺳﻤﺎن ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ و ﻧﻤﻮدار ﻓﻠﮏ ﺷﻤﺲ اﺳﺖ ،از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺲ ،دل ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ اﺳﺖ و در اﯾـﻦ ﻓﻠـﮏ

ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت ،ﺳﺮور اﯾﻦ ﻣﻼﺋﮑﻪ اﺳﺖ و »اﺳـﺮاﻓﯿﻞ از اﯾـﻦ ﻣﻼﺋﮑـﻪ اﺳـﺖ« و
اﺳﺮاﻓﯿﻞ ﺳﺒﺐ ﺣﯿﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن اﺳﺖ.

و ﻣﺮاره آﺳﻤﺎن ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮدار ﻓﻠﮏ ﻣﺮﯾﺦ اﺳﺖ ،از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ،ﻣﺮارۀ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻓﻠـﮏ
ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻏﻀﺐ و ﻗﻬﺮ »و ﺿﺮب و ﻗﺘﻞ« ﺳﺮور اﯾﻦ ﻣﻼﺋﮑﻪ اﺳﺖ.

و ﺟﮕﺮ آﺳﻤﺎن ﺷﺸﻢ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮدار ﻓﻠﮏ ﻣﺸﱰی اﺳﺖ ،از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﺸـﱰی ،ﺟﮕـﺮ ﻋـﺎﻟﻢ ﮐﺒـﲑ اﺳـﺖ و در اﯾـﻦ
ﻓﻠﮏ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﻣﻠﮑﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﮐـﻞ اﺳـﺖ ﺑـﺮ ارزاق ،ﺳـﺮور اﯾـﻦ ﻣﻼﺋﮑـﻪ اﺳـﺖ »و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿـﻞ از اﯾـﻦ ﻣﻼﺋﮑـﻪ

اﺳﺖ« .و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﺳﺒﺐ ارزاق ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن اﺳﺖ.

و ﺳﺮﭙز ،آﺳﻤﺎن ﻫﻔﺘﻢ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮدار ﻓﻠﮏ زﺣﻞ اﺳﺖ ،از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ،زﺣﻞ ،ﺳﺮﭙز ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻓﻠـﮏ

ﻣﻼﺋﮑﻪ اﺳﺖ و ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ارزاق ،ﺳﺮور اﯾﻦ ﻣﻼﺋﮑﻪ اﺳﺖ »و ﻋﺰراﺋﯿﻞ از اﯾﻦ ﻣﻼﺋﮑﻪ اﺳـﺖ و ﺳـﺒﺐ

ﻗﺒﺾ ارواح ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن اﺳﺖ.

و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮدار ﻓﻠﮏ ﺛﻮاﺑﺖ اﺳﺖ ،از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻓﻠﮏ ﺛﻮاﺑﺖ ،ﮐﺮﺳﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ اﺳـﺖ و در
اﯾﻦ ﻓﻠﮏ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ.

و روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺮش اﺳﺖ و ﻧﻤﻮدار ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک اﺳﺖ ،از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک ،ﻋﺮش ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ اﺳﺖ.

و ﻋﻘﻞ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪای اﺳﺖ و ﻧﻤﻮدار ﻋﻘﻞ اول اﺳﺖ ،از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻋﻘﻞ اول در ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪای اﺳﺖ.
و اﻋﻀﺎء ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﻤﻮدار ﻣﻌﺎدﻧﻨﺪ و ﭼﻮن ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،ﻧﻤﻮدار ﻧﺒﺎﺗﺎﺗﻨﺪ .و ﭼﻮن ﺣﺲ

و ﺣﺮﮐﺖ ارادی ﭘﯿﺪا آﻣﺪ ﻧﻤﻮدار ﺣﯿﻮاﻧﻨﺪ» .در رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد زﯾﺎدت از اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ام؛ اﮔـﺮ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ از آﻧﺠـﺎ

ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ«.

۳۳

اﺻﻞ ﺳﯿﻢ
در ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﺳﻠﻮک ﭼﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺖ ﺳﺎﻟﮏ در ﺳﻠﻮک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﺳﻠﻮک در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب ،ﻋﺒﺎرت از رﻓﱳ اﺳﺖ ﻋﻠﯽ اﻻﻃﻼق .ﯾﻌﻨﯽ روﻧﺪه ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﲑﮐﻨـﺪ و
ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻃﻦ ﺳﲑﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﺳﻠﻮک ﻋﺒﺎرت از رﻓﱳ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ و ﻫﻤـﺎن ﺳـﲑ اﱃ

ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﺑﻪ
ِّ
اﻟﻠﻪ و ﺳﲑ ﻓﯽ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ و ﺳﲑ اﱃ اﻟﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ دارد و ﺳﲑ ﻓﯽ اﻟﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺪارد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻓﻬﻢ

ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ.

ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﺳﻠﻮک ﻋﺒﺎرت از رﻓﱳ اﺳﺖ از اﻗﻮال ﺑﺪ ﺑﻪ اﻗﻮال ﻧﯿﮏ و از اﻓﻌـﺎل ﺑـﺪ ﺑـﻪ اﻓﻌـﺎل

ﻧﯿﮏ و از اﺧﻼق ﺑﺪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﻧﯿﮏ و از ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺪای.

»ﯾﻌﻨﯽ« ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺮ اﻗﻮال و اﻓﻌـﺎل و اﺧـﻼق ﻣﻼزﻣـﺖ ﮐﻨـﺪ ﻣﻌـﺎرف روی ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﭼﯿﺰﻫـﺎ را ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ ﭼﯿﺰﻫـﺎ
ﻫﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﻌـﺎرف روی ﻧﻤـﻮد و در ﻣﻌـﺎرف ﺑـﻪ ﮐﻤـﺎل رﺳـﯿﺪ و ﭼﯿﺰﻫـﺎ را ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ ﭼﯿﺰﻫـﺎ ﻫﺴـﺖ
داﻧﺴﺖ و »دﯾﺪ ،ﻋﺎرف آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ«از ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻤﲑد و ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺪای زﻧـﺪه ﺷـﻮد »اﮔﺮﭼـﻪ ﺳـﺎﻟﮏ را ﻫﺮﮔـﺰ

ﻫﺴﺘﯽ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻣﮕﺮ ﻫﺴﺖ .آن ﭘﻨﺪار ﺗﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد ﺳﺎﻟﮑﺎن و ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺎﻟﺒﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﻤﺎل آدﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ﭼﻨﺪ اﺳﺖ -اﻗﻮال ﻧﯿﮏ و اﻓﻌﺎل ﻧﯿﮏ و اﺧﻼق ﻧﯿﮏ و ﻣﻌﺎرف -ﻫﺮﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻬـﺎرﭼﯿﺰ ،ﺑـﻪ
ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪ«.

»ای دروﯾﺶ!«

»ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﮑﺎن در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻣﺮﺗﺒﻪای و از ﺻﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﮏ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﻧـﺪ ﯾﮑـﯽ
در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺪ و دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻓﺮو روﻧﺪ و ازﮐﻤﺎل ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ«.
ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﺣﺠﺎب و ﻣﻘﺎم

ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺧﻮد دﻓﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد »و از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ ﻋﺒﺎرت از« ﺣﺠـﺎب اﺳـﺖ و ﻫﺮﭼﯿـﺰ
»ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد و« ﺑﺮ آن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد »ﻋﺒﺎرت« از ﻣﻘﺎم اﺳﺖ »ﭼﻮن ﻣﻌﻨـﯽ ﺣﺠـﺎب و ﻣﻘـﺎم را

داﻧﺴﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐـﻪ« اﺻـﻮل ﺣﺠـﺐ و ﻋﻘﺒـﺎت اﯾـﻦ راه ﭼﻬـﺎر اﺳـﺖ ،دوﺳـﺘﯽ ﺟـﺎه و دوﺳـﺘﯽ ﻣـﺎل و ﺗﻘﻠﯿـﺪ و

ﻣﻌﺼﯿﺖ و اﺻﻮل ﻣﻘﺎﻣﺎت و »ﺣـﺎﻻت«.اﯾـﻦ راه ﻫـﻢ ﭼﻬـﺎر اﺳـﺖ اﻗـﻮال ﻧﯿـﮏ و اﻓﻌـﺎل ﻧﯿـﮏ و اﺧـﻼق ﻧﯿـﮏ و
ﻣﻌﺎرف.

»ای دروﯾﺶ!«

اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺣﺠﺎب را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎم ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد .از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ اﯾـﻦ ﭼﻬـﺎر ﺣﺠـﺎب

ﺑﺮﮔﺮﻓﱳ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﻃﻬﺎرت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎم را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎزﮐﺮدن اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺣﺠـﺎﺑﯽ ﻋﻀـﻮی
اﺳﺖ از اﻋﻀﺎی ﻃﻬﺎرت ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺖ و ﻫـﺮ ﻣﻘـﺎﻣﯽ رﮐﻌﺘـﯽ اﺳـﺖ از رﮐﻌـﺎت ﻧﻤـﺎزﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﯾـﺪﮔـﺰارد .اول
ﻃﻬﺎرت اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎز ،اول ﺗﺼﻘﯿﻞ اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﺗﻨﻮﯾﺮ اول ﻓﺼﻞ اﺳﺖ آﻧﮕﺎه وﺻﻞ آدﻣﯽ ﺗـﺎ از ﯾـﮏ ﭼﯿـﺰ ﻧﻤـﲑد

ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ از ﺷﻐﻞ ﺑﻤﲑ و اﮔﺮ ﺧﺪای ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ از ﺧﻮد ﺑﻤﲑ
و اﮔﺮ از ﺷﻐﻞ و »از« ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮد ﻃﻠﺐ ﻓﺮاﻏﺖ و ﺧﺪای ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﻮد.
۳۴

ﻫﺮﮐﻪ »اﯾﻦ ﭼﻬﺎر« ﺣﺠﺐ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻃﻬﺎرت داﺋﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد در ﺻﻠﻮة داﺋﻢ اﺳﺖ.
ای دروﯾﺶ!

اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺣﺠﺐ ﺑﺮداﺷﱳ و ﺑﺪﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد ﺑﺮ ﻋﺰﻟﺖ وﮐﻢ ﮔﻔﱳ وﮐﻢ ﺧﻮردن وﮐﻢ
ﺧﻔﱳ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ در ﺻﺤﺒﺖ داﻧﺎ و ﻣﺮد داﻧﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ.
ای دروﯾﺶ!

اﺻﻞ ﻫﻤﻪ ﻋﯿﺒﻬﺎ و ﺑﺪﯾﻬﺎ ﭘﺮﺧﻮردن اﺳﺖ و اﻧﺪک ﺧﻮردن آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزی ﯾﺎ ده روز اﻧﺪک ﺧﻮرد و آﻧﮕﺎه ﺑﺴـﯿﺎر

ﺧﻮردﮐﻪ اﯾﻨﭽﻨﲔ ﺳﻮدی ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎن ﮐﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﻏﺬا ﮐـﻢ ﺧﻮرﻧـﺪ و ﭼﻠـﻪ ﮔﲑﻧـﺪ و ﺑﻌـﺪ از آن
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮرﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن اﺳـﺖ .اﻧـﺪک ﺧـﻮردن آن ﺑﺎﺷـﺪﮐـﻪ ﺑـﺪان ﺛﺒـﺎت
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﻪ از ﺛﺒﺎت ﮐﺎرﻫﺎ ﮔﺸﺎﯾﺪ و از ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ای دروﯾﺶ!

در ﺳﻠﻮک دو ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﺳﺖ و ﺑـﯽ آن دو ﭼﯿـﺰ ﺳـﻠﻮک ﻣﯿﺴـﺮ ﻧﺸـﻮد ﯾﮑـﯽ ﺻـﺤﺒﺖ داﻧـﺎ و ﯾﮑـﯽ اﻧـﺪک

ﺧﻮردن و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اذﮐﺎر و اوراد ﻣﺪاوﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﮐﻢ ﺧﻮردن و )ﮐﻢ( ﮔﻔﱳ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺮﯾـﺪ
داﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ
»ای دروﯾﺶ!«

در ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺖ ﺳﺎﻟﮏ در ﺳﻠﻮک ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﺳﺎﻟﮏ در رﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات آن ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺧﺪای ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺳـﺖ و
ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ و وﺟﻮد ﻫﻤﻪ از او »اﺳﺖ« و ﺑﻘﺎی ﻫﻤﻪ ﺑﺪوﺳﺖ »و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اوﺳﺖ« ﺑﻠﮑـﻪ
ﺧﻮد ﻫﻤﻪ اوﺳﺖ.

و دﯾﮕﺮ آن »ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ آن« ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﻃﻬﺎرت و اﺧﻼق ﻧﯿﮏ »ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و آن ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ« ﻃﻠﺐ ﻋﻠـﻢ و ﻣﻌﺮﻓـﺖ
»ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و آن ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ« ﻃﻠﺐ ﮐﺸﻒ اﺳﺮار و ﻇﻬﻮر اﻧﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای از ﻣﺮاﺗـﺐ اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﻣﺨﺼﻮص )اﺳﺖ( و ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ رﺳﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آن ﭼﯿﺰﮐﻪ ﺑـﻪ آن ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻣﺨﺼـﻮص

اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد »و اﮔﺮ ﺑﺪان ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺮﺳﺪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد«.

اﻧﺴﺎن ،ﻣﺮاﺗﺐ دارد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ درﺧﺖ ﻣﺮاﺗﺐ دارد .ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪای از ﻣﺮاﺗﺐ درﺧﺖ ﭼﻪ ﭘﯿﺪا آﯾـﺪ ،ﭘـﺲ
ﮐﺎر ﺑﺎﻏﺒﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﲔ را ﻧﺮم و ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﯽ دارد و از ﺧﺎر و ﺧﺎﺷﺎک ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آب ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻓﺘﯽ ﺑﻪ درﺧﺖ ﻧﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺗﺐ درﺧﺖ »ﺗﻤﺎم« ﭘﯿﺪا آﯾﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد ﻇـﺎﻫﺮﮔـﺮدد-
ﮐﺎر ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪﮐـﻪ رﯾﺎﺿـﺖ و ﻣﺠﺎﻫـﺪات ﺳـﺎﻟﮑﺎن از ﺟﻬـﺖ آن ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ آدﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣﺮاﺗـﺐ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮﮔﺮدد.

ﺳﺎﻟﮏ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻃﻬﺎرت و اﺧﻼق ﻧﯿﮏ و ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ وﮐﺸﻒ اﺳﺮار و ﻇﻬﻮر اﻧﻮار ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ

وﻗﺖ ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ »اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺸﻨﻮده ﺑﻮدو ﻧﺪاﻧﺴـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﻧـﻪ اﯾـﻦ
ﮐﺎره ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﻬﻢ ﻧﮑﻨﺪ«.

»ای دروﯾﺶ!«

»ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭘﯿﺪا آﯾﺪﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﺎﻟﮏ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﺷﺶ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ودر ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﻟﮏ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ«.

۳۵

ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ» .ﺗﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ« و ﺑﺮ ﺳﻌﯽ وﮐﻮﺷﺶ ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻮد .ﮐـﻪ ﻋﻠـﻢ و ﺣﮑﻤـﺖ
ﺧﺪای ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺪارد.
ای دروﯾﺶ!

ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ درﺧﺖ در ﺗﺨﻢ درﺧﺖ »ﻣﻮﺟﻮد« اﺳﺖ .ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺣﺎذق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﭘﺮورش آن درﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻃﻬﺎرت و اﺧﻼق ﻧﯿﮏ و ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ وﮐﺸـﻒ اﺳـﺮار و ﻇﻬـﻮر اﻧـﻮار ﺟﻤﻠـﻪ در ذات
آدﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﺻﺤﺒﺖ داﻧﺎ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
ای دروﯾﺶ!

»اﮔﺮ« ﻋﻠﻢ اوﻟﲔ و آﺧﺮﯾﻦ »ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ« در ﺗﻮ ﻣﮑﻨﻮن اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ از ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﮐﻦ و از ﺑـﲑون
ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻣﮑﻦ ﻫﺮﭼﻪ از دﯾﮕﺮان ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷـﺪﮐـﻪ آب از ﭼـﺎه دﯾﮕـﺮان ﺑﺮﮐﺸـﯽ و در ﭼـﺎه ﺑـﯽ آب ﺧـﻮد
رﯾﺰی آن آب را ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻘﺎﯾﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ زود ﻋﻔﻦ ﺷﻮد و از وی ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮﻟﺪﮐﻨﺪ.
ای دروﯾﺶ!

از آن آب ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺠﺐ وﮐﱪ زاﯾﺪ و دوﺳﺘﯽ ﻣﺎل و ﺟﺎه ﭘﯿﺪا آﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺳﺎزی ﮐـﻪ »آب« از ﭼـﺎه ﺗـﻮ ﺑـﲑون
آﯾﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ »ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺸﯽ« و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان دﻫﯽ ﮐﻢ ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ زﯾـﺎدت ﮔـﺮدد و ﻋﻔـﻦ ﻧﺸـﻮد ﺑﻠﮑـﻪ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ »ﮐـﻪ«

ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭘﺎک ﺗﺮ و ﺻﺎﻓﯽ ﺗﺮ ﺷﻮد و ﻋﻼج ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺑﺪﮐﻨﺪ و »ﻫﺮ آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﺮ آﯾﻨـﻪ« در اﻧـﺪرون وی ﭼـﺎﻫﯽ
ﺑﺎﺷﺪ »و در آن ﭼﺎه آب ﺑﻮد« اﻣﺎ ﻧﺎﭘﯿﺪا »ﺑﻮد« ﭼﺎه را ﭘﺎک ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد و آب را ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﻓﺼﻞ
ای دروﯾﺶ!

در ﺑﯿﺎن ﻧﺼﯿﺤﺖ
اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ و ﻫﻤﻪ روز ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺻﻔﺎت و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﻮد ﮐﻨﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در
ﻧﻈﺎره ﮐﺮدن ﻣﺎﻻﻋﲔ رأت و ﻻاذن ﺳﻤﻌﺖ و ﻻﺧﻄﺮ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷـﯽ و ﻫﻤﯿﺸـﻪ در ﻓـﺮدوس اﻋﻠـﯽ »و« ﻗـﺮب
»ﺣﻀﺮت« ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ در ﻣﻘﺎم ﻋﻨﺪﯾﺖ ،در ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻟﻘﺎی ﺟﻤﺎل ﺣﻀﺮت »ذواﻟﺠﻼل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ »ﺑﺎری« ﺟﻬﺪ
آن ﮐﻦ ﮐﻪ از دوزخ ﺧﻼص ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮔﺮدی.

»ای دروﯾﺶ!«

ﻫﺮﭼﯿﺰﮐﻪ در ﮐﺎن ﻧﻤﮏ اﻓﺘﺪ ﻧﻤﮏ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ در ﺟﺎی ﻧﺠﺲ اﻓﺘﺪ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد از ﭘﻠﯿﺪ ﭘﻠﯿﺪ زاﯾـﺪ و از ﭘـﺎک،

ﭘﺎک »ﺗﻮ اول ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﻦ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ از ﺗﻮ آﯾﺪ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ«.

»ای دروﯾﺶ«

در ﺑﻨﺪ آن ﻣﺒﺎش ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺴﯿﺎرﮐﻨﯽ و روزه ﺑﺴﯿﺎر داری »در ﺑﻨﺪ آن ﻣﺒﺎش ﮐﻪ ﺣﺞ ﺑﺴﯿﺎرﮔﺰاری« آﻧﭽﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺳـﺖ

ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽ آر و »در ﺑﻨﺪ آن ﻣﺒﺎش ﮐﻪ« ﻟﻐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎدﮔﲑی »و درﺑﻨﺪ آن ﻣﺒﺎش ﮐﻪ« ﻗﺼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻧﯽ »و در ﺑﻨﺪ
آن ﻣﺒﺎش ﮐﻪ« ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر داﻧﯽ »ﺑﻪ ﻗﺪر ﺿﺮورت ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻦ« و در ﺑﻨﺪ آن ﺑﺎش ﮐﻪ راﺳﺖ و ﻧﯿﮏ ﻧﻔـﺲ ﺷـﻮی
ﮐﻪ ﻋﺬاب دوزﺧﯿﺎن »ﺑﯿﺸﱰ« از ﻧﺎراﺳﺘﯽ و ﺑﺪ ﻧﻔﺴﯽ اﺳـﺖ» .و راﺣـﺖ ﺑﻬﺸـﺘﯽ از راﺳـﺘﯽ و ﻧﯿـﮏ ﻧﻔﺴـﯽ اﺳـﺖ«

ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ راﺳﺘﯽ و ﻧﯿﮏ ﻧﻔﺴﯽ ذاﺗﯽ ﺗﻮ ﺷﻮد ﺗﺎ رﺳﺘﮕﺎرﮔﺮدی ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻒ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﻨﺪی ﻫﻢ در دوزخ ﺑﺎﺷﯽ.

»ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻨﺎن ﺷﻮی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ روز از ﺗﻮ ﻧﯿﮑﯽ و راﺣﺖ ،رﯾﺰان ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﯽ اﺧﺘﯿـﺎر ﺗـﻮ .ﻫﻤﭽـﻮ آن ﻃﺎﯾﻔـﻪ ﻣﺒـﺎش ﮐـﻪ
ﻫﻤﻪ روزه از اﯾﺸﺎن ﺑﺪی و رﻧﺞ ،رﯾﺰان اﺳﺖ.

۳۶

و ﺑﺪی و ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﮐﺮدن ذاﺗﯽ اﯾﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ راﺳﺘﯽ و ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ذاﺗﯽ ﺗﻮ ﺷﻮد«.
»ای دروﯾﺶ!«

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺧﺪای آراﺳﺘﻪ ﺷﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﯽ و ﻋﻮض ،ﻃﻤﻊ ﻧﺪاری و ﻣﻨّﺖ ﻧﻨﻬﯽ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮ ﺧـﻮد ﻣﻨّـﺖ

ﮔﲑی زﯾﺮا »ﺑﺪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ روزه رﻧﺞ ﺑﻪ ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪ و رﻧﺞ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺎل
ﭼﻮن ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺪی ﺑﺪاﻧﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ از آن دور ﺑﺎﺷﯽ«.

و ﻧﯿﮏ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ روز راﺣﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ و ﻫﻤﻪ وﻗﺖ راﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎل »ﭼﻮن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﮏ ﻧﻔﺲ و ﺑﺪﻧﻔﺲ ﺑﺪاﻧﺴﺘﯽ اﮐﻨـﻮن« ﺑـﺪان ﮐـﻪ ﻫـﺮﮐـﻪ»راﺳـﺖ و« ﻧﯿـﮏ ﻧﻔـﺲ ﺷـﺪ از دوزخ
ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮔﺸﺖ اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﻃﻠﺐ »ﺑﻘﺎ« ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺎﱃ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ،از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﻬﺸـﺘﯽ ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰﮐـﻪ

ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ دﻧﯿﻮی ﯾﺎ اﺧﺮوی ﺑﻬﺸﺖ وی ﻓﺮاخ ﺗﺮ ﺷﻮد »و دوزﺧـﯽ ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰﮐـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﮐﻨـﺪ -دﻧﯿـﻮی ﯾـﺎ اﺧـﺮوی-
دوزخ وی ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﺷﻮد«.
ای دروﯾﺶ!

ﺳﺎﻟﮑﺎن را از اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻮک ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻠﻮک اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺳﺖ.

۳۷

