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 هبال َّة اءال قُو و ولني، و ال حَنستَع حیم و بِهالر حمنالر هال یم«بِسمظالع یلاَلع«.  
عد، سزای ذاتی که وحدتش منشأ احدیت و واحدیت شده، مراتب ازلیت و ابدیت گشت،  حد و شکر بی حمد بی
اولیت و آخریت آمد، که حد فاصل اشارت بدوست، و برزخ جامع عبارت  ظاهریت و باطنیت و واسطۀ و رابطۀ

  از اوست، و حقیقت محمدی خود اوست.
ی ئو اسما »ذاتی«عین اول و تجّلی او که متضمن شعور بود، به کمال نهایت قرین حضرتی که به ت و ثنای بی

تفصیال و به تجّلی دوم که از حیثیت واحدیت بود، تعیني مرتبه الوهیت کرد، که شامل ظاهر وجود است که 
وجوب وصف خاص اوست، و شامل ظاهر علم است که امکان از لوازم اوست، و شامل حقیقت انسان است که 

  ست بني الوجوب و االمکان.برزخ ا
 حقیقت و روح و جسم اوست، و او به حقیقت تفصیل و صلوات نامیات بر مهرتی که حقایق و ارواح و اجسام

ل او و اوالد او باد که حامالن عرش شرع او بودند و ناقالن نقش آروح و جسم همه اجماال ممتع، درود بر 
ه علیهم اجمعنياصل و فرع او، رضوان ال.  

دوستان که طالب علم توحید بودند و محب قدم تحقیق و تجرید، و از الفاظ ائمه این طایفه  اما بعد، طایفۀ
ایشان را بردشود، و از کتب ایشان و فهم عبارت آن قاصر بودند، از این فقري التماس کردند که  قني حاصل نمیالی

ای بنمای، و به  شد بساز، و از برای هر مرتبه دایرهای که جامع کلیات علم توحید و مراتب وجودی با رساله
مفاتیح صور محسوسات دِر معانی و معقوالت بگشای. التماس ایشان را اجابت کردم و بعد از استخاره به 

چون چنان است که این مختصر  انشای آن مشغول شدم و رساله را نام جام جهان نمای کردم. امید به حضرت بی
لی ما یشاء قَدیر و ِباالجابة جدیر، و این رساله مشتمل است را از خطا و زلل  ع و  »بر دو دایره«نگاه دارد؛ انَّه

مشتمل بر دو قوس و خطی در وی که برزخ است بني القوسني و دایره اول در احدیت و واحدیت، و وحدت و 
  .» است«اعتبار وجود علم و نور و شهود و تجلی و تعني اول 

 در ظاهر وجود که وجوب وصف خاص اوست، و ظاهر علم که امکان از لوازم اوست، و برزخیت ثانیه دوم  دایره
  .» است«است، که آن برزخ است بني الوجوب و االمکان و تعین و تجلی ثانی  نیکه حقیقت انسا

  دایره اول در احدیت و واحدیت و وحدت و اعتبار وجود و علم و نور و شهود و نفس و تجلی اول.
نه، که هنوز حکم ظهور در بطون و واحدیت در احدیت مندرج بوده، هر دو در سطوتِ  م بِروح هال ک دَ بدان اَی
وحدت مندمج، و نام عینیت و غريیت و اسم و رسم و نعت و وصف و ظهور و بطون و کثرت و وحدت و 

غیب هویت  بود. شاهد خلوتخانۀ وجوب و امکانْ منتفی، و نشان ظاهریت و باطنیت و اولیت و آخریت مختفی
خواست که خود را بر خود جلوه دهد؛ اول جلوه که کرد به صفت وحدت بود، و پس اول تعینی که از غیب 
هویت ظاهر گشت، وحدتی بود که اصل جمیع قابلیات است، و او را ظهور و بطون مساوی بود، و به اعتبار آن که 

ال به نسبتی إشود  منتسبینند، ظاهر نمیواحدیت را مظهر آمد؛ و چه احدیت بطون نیز بود، احدیت و قابل ظهور 
 »چنان که«که رابطه باشد بینهما، و آن نسبت وحدت است. پس احدیت و واحدیت از وحدت منتشی شدند 
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خیت بر محبیت و محبوبیت از محبت، و عاشق و معشوق از عشق؛ و به اعتبار وسطیِت او مرطرفني را اسم برز
ذات؛  که عالم و معلوم و علم در مرتبۀ وی اطالق کرده شود، و این وحدت عني احدیت و واحدیت است؛ چنان

  زیرا که در آن مرتبه عالم خود است و معلوم خود است و علم هم خود است.
المعلوم، پس گوییم که علم نسبت است بني العالم و  کنیم و می اما چون نظر بر عالمیت و معلومیت و علم می

دو اعتبار ذاتی است: یکی من  »نیز«کن. زیرا که وحدت را  احدیت و واحدیت و وحدت را نیز بدین قیاس می
گویند و یکی من حیث اثبات التعدد و النسب  می »احد«حیث انتفاء التعدد و النسب که ذات را به این اعتبار 

کم وسطیت دارد بني االعتبارین، با وجود آن که گویند. پس وحدت ح می »واحد«که ذات را به این اعتبار 
 شود، چنان که عني طرفني خود است؛ و از برای تفهیم این مرتبه و استقرار او در ذهن دایره انشا کرده می

  بینی. می
  

  
  

 خطی که مار است بینهما در صورت دایره اول، در احدیت و وحدت و واحدیت است و این دایره را به واسطۀ
س کرده میوسط او  است به احدیت، و قوس دیگر به واحدیت، و آن  شود به دو مقوقوس، و قوسی از آن مسم

 است به قاب قوسني، و به اعتبار آن که حامل تجلی اول است خط وسطایی که برزخ است بني هما مسم
عه را که ، و قوس واحدیت را منقسم کرده شد به چهار قسم و اعتبارات اربؐمسماست به حقیقت محمدی 

وجود و علم و نور و شهود است، و در اقسام اربعه در قوس واحدیت ثبت کرده شد؛ زیرا که حق تعاىل به آن 
توهم تقدم و  ن اول که وحدت است، بر خود تجلی کرد و خود را یافت، و با خودی خودش حضوری بود بیتعی

اند در قوس واحدیت  و شهود، که کثرت اعتباری استتار و فقدان و غیبتی؛ و این یافت و پیدایی و پیدا کنندگی
این اعتبارات در آن حضرت از یکدیگر ممتاز  - اگر چه  -ثبت کردن انسب است از قوس احدیت، از بهر آنکه 

  نیستند، بل عني یکدیگرند.
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 ی است بر طریق اجمال و کلی، چه بر طریقئو دیگر بدان که این تجلی اول متضمن کمال ذاتی و کمال اسما
چنانکه بیان کرده شود بعد از این، و به  »بعضها عن بعض«جزئی و تفصیل تماماً موقوف است بر تمیز حقایق 

لبه وحدت تمیز حقایق را در آن حضرت گنجی است و غنای مطلق الزم کمال ذاتی است، و معنای غحکم 
مشاهد است شهودًا کلیاً، و فنای مطلق آن است که هر چند در صدد تفصیل است، من االول اىل االبد او را 

  بدان شهود کلی مستغنی است از تفصیل.
و منوط است بر آدم اجماال؛  ،باشد، و این کمال مشروط است بر عالم تفصیال پس اینجا مطلوب کمال اسماء می

و بعد از تفصیل هر ذات من حیث االسماء، و الصفات مقتضی آن بود که چنان که خود را بر خود جلوه کرد، 
مجمال و مفصال نیز جلوه کند و این جلوه کمال دیگر است، چنان که وجدان و حضور و علم و نور که ذات را 

 به تمییز حقایق بعضها عن بعض و ثوبت حکم ّإشود  فی نفسها مجمال حاصل است، مفصال نیز حاصل نمی
  ت.غريیت نیز ولو بنسبة ما در آن حضرت غري و غريیت را اصال راه نیس

پس کمال مذکور که مطلوب بود متوقف شد بر تعیني و تجلی دیگر، و پس به تعني دیگر تجلی از متجلی بر طریق 
نفس از باطن متنفس ظاهر گشت که به آن انبعاث، جمیع حقایق الهی و کیانی و انسانی از یکدیگر متمیز شدند و 

  تیب.جمیع آن چه در صدد تفصیل بودند در ثانی پدید آمدند بر تر
که در ظاهر این ابر اندکی قرص آفتاب را مخفی گرداند و قرص آفتاب را  و این نفس بر طریق ابرِ رقیق چنان

بپوشاند و آفتاب احدیت را به ظهور خویشنت اندکی بپوشاند و آفتاب احدیت را به طور خویشنت اندکی 
: فی غَمام فَوقه هوا این کان ربنا قَ«سؤال کردند که:  ؐبپوشانید؛ و آن جا از نبی  قال لقالخ لَقن خا بل

  ١،»و ما تَحتَه هوا
باشد هوا را نفی  اشارت بدین مرتبه است، و قاعده چنان است که در ظاهر ابر را که بر فوق و تحت هوا می

را فهم نکند، زیرا که آن مرتبه را ، تا سائل از عما ابر ظاهر ما فَوقَه هوا و ما تَحتَه هوا ؐفرمود کردن فی قوله 
 تعیناین مرتبه را «از جهت آن خوانند که افتاب وجود حقیقی را به ظهور خویشنت اندکی مخفی گرداند  »عما«
گویند، و چون ثانی مرتبه وجودی است،  می عماو  فلک الحیوةو  هاسم الو  الوهیت مرتبۀو  تجلّی ثانیو 

  »خوانند. نیز می بحرف 
کرد که: اگر نه حرف  شد، در واقعه دیده شد که شخصی از کاملی روایت می شبی که این مسطور صادر می در
پیش اهل اسرار سبب است و سبب حجاب  »ب«دیدندی و معنای حرف  بودی، خلق حق را عیان می »ب«

و اگر چه  امسبب است، چنان که دلیل که حجاب است بر مدلول خویش را و صنع که حجاب است مر صانع ر
و  ٢ تَمیز العابِدُ عن المعبودِ  ههر الوجوِد و بِالنُّقطَبِالباء ظاند که  بعضی دیگر گفته. از وجه دیگر معرف اوست

اند که: مراد به این وجود، وجود حقیقی باشد و به این معنا که ثانی مرتبه وجودی است، مظهر وجود  چنني گفته
جودِ«شاید که مراد به وجود فی قوله  شده باشد و می است، پس وجود بدو ظاهر الو رظَه وجود  »بِالباء

ظاهر و موجود گشتند؛ و چون ظهور این  »ب«موجودات باشد، به این معنا که موجودات با سرها به به حرف 
ت و تعین و تجّلی ثانی سببی از تعین اول بود، ال جرم به صورت او ظاهر شد؛ چنان که مشتمل  بود بر احدی

واحدیت و برزخیت، و این مرتبه نیز مشتمل گشت بر وحدت و کثرت و برزخی فاصل و جامع بینهما که وحدتش 
گویند که من حیث تعلق  اوست و کثرتش را ظاهر علم می گویند که وجوب وصف خاص  را ظاهر وجود می

                                                 
  .۵۴-۵۵، ص ١و عواىل اللئاىل، ج  ٢٢۵ص  ٣ر. ک: الصراط المستقیم، ج  - ١
  .۴۵، ص ٣ج  ،بحرالمعارف - ٢
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ین مرتبه ثانیه صورت احدیت است و وحدتی الکونیه که امکان از لوازم اوست و این ظاهر وجود را که در ا
  .»که آن وحدتش باطن ظاهر وجود است«است حقیقی از سرایت احدیت در وی 

  
اش منشأ اسماء و صفات است؛ و این  و کثرتی است که شامل شئون کلی و اعتبارات اصلی است و کثرت نسبی

ظاهر علم را که در این مرتبه دوم صورت واحدیت است، کثرتی است حقیقی از سرایت در وی، که آن کثرت 
حضرت ارتسام و عالم خوانند، و آن وحدتی نسبی مجموع را  حقیقی را اعیان ممکنات و حقایق کونی می

گویند که بحر امکان که نون کنایت از اوست و اشارت بدوست، و اما آن برزخ که در میان ظاهر وجود  معانی می
  بینی. ای دیگر انشا کرده شد، چنان که می و ظاهر علم است، حقیقت انسانی است. از برای این مرتبه دایره

  

  
  

 ف خاص اوست و ظاهر علم که امکان از لوازم اوست و برزخیت دوم در بیان ظاهر وجود که وجوب وص دایره
انسانیت، و این دایره هم مقوس کرده شد به دو قوس به سبب خطی که مار است بینهما، و قوسی به ظاهر وجود 
مخصوص کرده شد و قوسی به ظاهر علم و خطی وسطایی که در این مرتبه صورت برزخیت اوىل است به 

که پیش از این گفته شده؛ و چون قوس ظاهر وجود به اعتبار کثرت نسبی منشأ اسماء الهی  انانسانی، چن حقیقت
بود، بیست و هشت اسم الهی کلی در وی ثبت شده، و چون قوس ظاهر علم به اعتبار کثرت حقیقی منشأ حقایق 

، ال جرم مظهر کونی بود، بیست و هشت اسم کونی، و چون حقیقت انسانی هر دو قوس را شامل بود و جامع
اسم جامع شد و این بیست و هشت حرف الهی و کونی است که از نفس رحمانی که عبارت از این تجلی ثانی 

 ه و کاینات و موجودات، ظهور این حروف کونی است از است ظاهر گشته است. و عبارت از عالم ما سوی ال
اند از  ا حروفی که از این فس ظاهر گشتهنفس رحمانی، ظاهریت حق عبارت از این نفس است؛ و این نفس ب

  اند و باطن متنفس عني اوست. باطن متنفس که حق است ظاهر گشته
ن روی که باطن است اول پس این حروف با این نفس که اکنون ظاهریت حق است در باطن بوده است و از آ

ت قادح وحدت نیست، چنان که از آن روی که ظاهر است آخر است، و کثرتی که به حسب ظاهر اس است، چنان
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گویی که زید را مثال سر است و پاست و دست است و چشم و گوش و بینی و روح است و قلب و نفس و  که می
آیند، این مجموع زید است و کثرت این  عقل و حواس و اعضا و قوای ظاهری و باطنی که در حد و حصر نمی

نفس رحمانی نیز که ظاهریت حق است موجب تکثر  شود. پس این کلی ثانی و حروف مجموع کثرت زید نمی
گردد، و اگر چه ظاهرًا کثرتی مشاهد است مثل عقل کل، نفس کل، طبعیت کل و جوهر هبا که  وحدت حق نمی

هیوىل است و عرش و کرسی و افالک و امالک و ارکان و موالید ثالثه و انواع هر جنسی و افراد هر نوعی که 
چه در زید گفته شد که روح و قلب و نفس و حواس و قوای ظاهری و باطنی، بلکه نانآیند، چ یدر حد و حصر نم

حق مجموع این همه است. اگر شخصی مثال دست زید بگريد و بگوید که این زید است و هر عضوی را از 
ین معنا گوید که این زید است، ا کند، می گريد و یا فرض می اعضا و هر قوتی را از قوای ظاهری و باطنی که می

خطا باشد؛ چرا که زید این مجموع است، نه آن که هر یکی از این اجزاء و قوا زید است علی حده فایت ما 
  الباب. فی

گوید دیده است، عضوی از اعضا و جزئی از اجزاء و قوتی از قوای زید است. پس بر این تقریر و  آن چه می
د که خداست، و طبیعت را بگوید، و عرش را و کرسی را و تقدیر، هر که عقل را بگوید که خداست، نفس را بگوی

نه  «ؑ»فلک و نجوم و کواکب و شمس و قمر چنان چه در ابتدا ابراهیم گفت  ة عآ «قوله تعاىل حکایفَلَم
 لنياآلف بحآل ا قال َفلا ای فَلَمذا رب ه کَبًا قَالا َکوءر یل ماد را، ال، بل هر چیزی همچنان ج ١،»جن علَیه اللَّ

را که بیند گوید که خداست، به این معنا کفر و زندقه باشد؛ چون سخن در آن است که این مجموع آن مجموع 
ول وز اآلخر و الظَّهِر و الباطن«فرماید:  است. لهذا می اال وو عالم حدثان که اسم سواییت و غريیت بر  ٢»ه
م است: عالم لطیف و آن عالم ارواح است و عقول و نفوس، و عالم کثیب و آن کنند بر دو قس وی اطالق می

شود؛  عالم اجسام است که آن از محیط عرش است تا به مرکز خاک و این در عالم بتمامها در این دایره ظاهر می
واح و چه، این دایره اشارت است به تجلی و تعني ثانی که آن نفس رحمانی است و تفصیل مفردات عالم ار

اجسام تا انسان که جامع کل است و برزخیت اوست؛ و این بیست و هشت حرف نفس رحمانی است که در این 
  دایره دوم ثابت است.
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ق منُشورٍ«پس این دایره محیط است بر جمیع عوالم، و جمیع عوالم در وی ثابتند و بر وی ظاهر، که  در  ١»ر
اشاره به ثبوت عوالم است در وی و صراط و میزان و  ٢»و کتَبٍ مسُطورٍ«قرآن کنایت از انبساط این تعني است 
َارض الجنَّة الُکرسی و سقفُها عرشُ «اند، چرا که در حدیث آمده است:  جنت و نريان همه در حیطه این دایره

نهار ی اال رتَجنها یم حمان ودوزخ خواهند  هفتگانۀمراتب و درکات ؛ و عرش و کرسی و سبع سموات که »الر
نفس  بود که حد آن از مقعر فلک منازل است تا اسفل السافلني، هر یک حرفی است از این بیست و هشتگانۀ

که گفته شد به کرات. و این بیست و هشت اسم کونی که  رحمانی که در قوس ثانی این دایره ثابت است؛ چنان
امند، و هر یکی نیز دایره است محیط بر جزئیاتی که در در قوس ظاهر علم است، کلیات عالم ارواح و اجس

حیطه اوست و هر یکی هزاران جزئیات که در حیطه اوست محیط است بر مادون خود اگر چه محاط مافوق 
که احاطت عقل کل بر جمیع عقول و احاطت نفس کل به جمیع نفوس، با وجود آن که نفس  خود است، چنان

کلیه که محاط نفس کل است و محیط جوهر هبا و عرش محاط این مجموع  کل محاط عقل کل است و طبیعت
  و محیط بر کرسی.

اند و هر یکی نیز  همچنان که اسماء الهیه »ثابت است«و این بیست و هشت اسم الهی که در قوس ظاهر وجود 
شد در قوس ظاهر که گفته  دایره است محیط بر اجزاء کلیات خود و اجزاء او در اجزایی که مادون است، چنان

علم و هر جزیی در حیطه کل خود متعني است و از الهی و کونی و کلیات اسمای الهی در قوس ظاهر وجود و 
کلیات حقایق کونیه در قوس ظاهر علم است همچنان متعني، پس از هر دو جانب که قوس ظاهر وجود و قوس 

دد که هر اسم کلی الهی باشد و رد و حصر ظاهر گح ظاهر علم است، اسماء و تعینات الهی و کونی کلی وجزئی بی
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ب اسم جزیی کونی باشد و آن اسم جزیی و کونی مظهر و  مربوب او، و همچنان هر اسم جزی الهی مظهر و ر
مربوب او ظاهر وجود، مظهر ظاهر علم باشد و ظاهر علم مظهر ظاهر وجود، و حقایق الهی مربوط در ظهور به 

ونی مشروط در وجود به حقایق الهی، و تمیز هر دو جانب منوط به حقیقت برزخی حقایق کونی، و حقایق ک
  انسانی.

اما حقیقت انسانی که عبارت است از برزخی که منشأ قوسني است و فاصل و جامع، احاطت بر جمیع حقایق 
غري آن اسم که که ایشان را آن احاطت که او راست نیست، بلکه به  ١الهی و کونی دارد، بر خالف جمیع حقایق

کنند، و ایشان به حسب حقیقت الهی و کونی جمیع  دانند، و جز وی را تسبیح و عبادت نمی رب ایشان است نمی
داللت بر جمعیت  ٢»و علَّم ءادم االسماء کُلَّها«کنند؛ قولَه َتعاَلی:  دانند و تسبیح و عبادت می اسماء را می
نی، قوس ظاهر وجود و ظاهر علم را باطن و ظاهر این حقیقت انسانی است کند و چون نیک نظر ک مذکور می

و جمیع اجزاء قوای روحانی اوست و او به حسب  »بینی که جمیع حقایق الهی و کونی را محیط است می«
  جمعیت کل مجموع است، پس سجود مالئک او را خضوع جزیی باشد مر کل خود را.

ت، علم، ارادت، قدرت، سمع، بصر و کالم که حقایق ایشان هم در این اما اجناس عالیه صفات حق مثل، حیا
برزخ ثانی انسانی ثابت است، هر یک بر دیگری مشتمل به اندک تمیزی، اما این برزخ که بني االحدت و 

است و این برزخ ثانی است،  ؐالواحدیت است به اعتبار حاملیت او مر تجلی اول را که حقیقت محمدی 
هم در این برزخ ثانی ثابت است، بل عني  ؑشد صورت اوست و حقایق دیگری کامالن از انبیا  چنان که گفته

 »َقاب َقوسني «عني برزخیت کربی است و آن برزخیت اکرب که اول  ؐاوست. چنان که حقیقت محمدی 
 اشارت است به اتحاد قوسني  »ادنَی او«است.  «ؐ»احدیت و واحدیت است، غایت معراج محمدی 

اکتام برزخیتی که سبب انقسام دایره بود به قوسني و در سطوت نور تجلی ذات، و احدیت و واحدیت به واسطه ٔ 
. و ؑآن برزخیت ثانی صغری که قاب قوسني ظاهر وجود و ظاهر علم است غایت معراج انبیای دیگر است 

ثانی که بر ایشان مخصوص است،  گردند که تجلی نسبت با ایشان نیز قوسني ظاهر وجود و ظاهر علم متحد می
عبارت از آن اتحاد است به واسطه اختفای برزخیت در شدت ظهور نور تجلی ذات، لیکن به حکم غلبه یکی از 

هات صفات که حقایق ایشان در برزخ ثانی ثابت است، که اثر آن غلبه در کتب و احکام و اذواق و مشارب ام
اسرار نهایت ندارند. بر همني اختصار کردیم که وقت عزیز است و کاری ایشان ظاهر است، و سخن در این باره و 

  تر از این در پیش دارم. مهم
کاتُو الر ت بم رام عالح مرح الم َلخی ساب فهَلکِ الوونَ المتاب بِعالک بیل. تَمهدِی الس ی و ه ق و الح قول ه ی وم ه ی

 و بعنَه سس نيمسة، پنج الخاىثَمان م و شرِینهجری. ٨٢٧شنبه  ع  
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