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  بسم اللّه الرحمن الرحیم
جالىل را که آثار قدرت او در عالم آفاق و انفس چون آفتـاب جهانتـاب بـر چشـم اهـل حمد و ثنای بی عدد ذوال
؛ و اظهار صنع »سرنیهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم حتی یتبیّن لهم انّه الحق«: تعاىلبصريت تابان است کقوله 

آیـات للمـوقنني و فـی و فـی االرض «: او در ظاهر و باطن عالم مُلک و ملکوت روشن و عیان است کقوله تعاىل
؛ بلکه از اوج گنبد خضرای افالک تـا حضـیض مرکـز غَبْـرای خـاک جملـه دالیـل هسـتی »انفسکم افال تبصرون
؛ و هـیچ »انّ فی خلق السموات و االرض و اختالف اللیل و النهـار الیـات الوىل االلبـاب«: اوست کقوله تعاىل

؛ و ذرات و »فاینمـا تولـوا فـثم وجـه اللـه«: ولـه تعـاىلسـت کقيذره از ذرات عالم از فیض جـود و کـرم او خـاىل ن
  .»و ان من شیء اال یسبّح بحمده«: قطرات جبال و بحار جمله در تسبیح و تهلیل حضرت اویند کقوله تعاىل

و صلوات و تحیّات فراوان بر جان انبیا و رسل، علیهم السـالم، علـی الخصـوص بـر جـان پـاک مهـرت پیغمـربان و 
ات -محمد مصطفیپیغمرب آخر زمان  بـاد کـه خلـق را از هاویـۀ جهالـت بـه  -علیه افضل الصـلوات و اکمـل التحیـّ

واسطۀ انوار هدایت خالص گردانید و بعضی از خالیق را به علم خداشناسی خاص گردانید و به واسطۀ معرفـت 
یاران او و سلّم  ؛ و بر جان اهل بیت و خاندان و»من عرف نفسه فقد عرف ربّه«: نفس به معرفت حق رسانید که

  .تسلیما کثريا
اما بعد بدان که این مختصری است در بیان معرفت نفس و علم خداشناسی و دیدن و دانسنت لقای حـق سـبحانه 
و تعاىل به واسطۀ دانسنت و دیدن صنایع و بدایع و غرایب و عجایب قدرت او در عـالم ظـاهرو بـاطن، و شـناخنت 

و این کتاب را مرآت المحققني نام نهادیم، بجهت آنکه مـرآت آینـه باشـد و . سآیات بیّنات او درعالم آفاق و انف
خاصیت آینه آن باشد که چون کسی را در چشم نور باصره باشد و هوا روشـن بـود و آینـه مُصَـقَّل باشـد، چـون در 

  .نگرد خود را بتواند دیدن
اب مطالعـه کنـد خـود را بتوانـد دیـد و از و چون کسی را نیز اعتقاد پاک باشد و ذهن روشن بود، چون در این کت

؛ و بـه حقیقـت »مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه«: خودشناسی به خداشناسـی توانـد رسـید کقولـه علیـه السـالم
من کان فی هـذه اعمـی فهـو فـی «وحدانیت حق تواند رسید و لقای او را در هر دو عالم بتواند دید و ازنابینائی 

توانـد یافـت و از چشـمۀ حیـات جـاودانی آب زنـدگانی دو جهـانی توانـد  ، نجـات»اآلخرة اعمی و اضل سـبیال
  :نوشید، و این کتاب محتوی است بر هفت باب

  های ایشان و خادمان ایشانو انسانی و قوّت در بیان نفس طبیعی و نباتی و حیوانی باب اول
ر متالشی شود، و نفس طبیعی بدان که نفس طبیعی عبارت از قوّتی است که اجزای جسم را نگذارد تا از یکدیگ

و خفت عبارت از قوتی باشد که مایل محیط بـود . است که یکی را خِفَّت گویند و دیگری را ثقلرا دو خدمتکار 
  .و ثقل بر عکس او

و نفس نباتی عبارت از قوتی باشد که جسم را در طول و عرض و عمـق بکشـد و بـزرگ گردانـد و نفـس طبیعـی 
جاذبـه و ماسـکه و هاضـمه و : فس نباتی را به غري از او هشت خادم دیگر باشـد چـونخادم نفس نباتی باشد و ن

  .ممیزه و دافعه و مصوره و مولده و منمیه
و جاذبه قوتی را گویند که غذا را از ظاهر جسم به طرف باطن جذب کند و ماسکه آن راگویند کـه آن غـذا را نگـه 

داند و ممیزه آن قوت را گویند که چون غذا پخته شود کثیـف را از دارد و هاضمه قوتی را گویند که غذا را پخته گر
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لطیف جدا کند و دافعه آن را گویند که از غذا آنچه کثیـف باشـد از جسـم بـريون کنـد، چنانکـه از درختـان چیزهـا 
گردانـد و مولـده آنسـت کـه از و مصوره آنست که غـذا را همرنـگ جسـم مـی. آید که آن را صمغ خوانندبريون می

تر باشد آن را جمع کند تا از آن مجموع مثل آن جسم حاصل کند، چنانکه در نبات آن مجموع سم هرچه لطیفج
  .را تخم خوانند و در حیوانات نطفه گویند و منمیه آنست که جسم را در بزرگ شدن مدد کند

نفس حیوانی قوتی اسـت اند و  ها که یاد کردیم همه خادمان نفس حیوانیو این هر دو نفس با این مجموع قوّت
که جسم به اختیار او حرکت کند وچیزها را به حس دریابد و نفس حیوانی به غري از این خادمان که گفتیم دوازده 

  .اند و یکی قوت شهوت ودیگر قوت غضبخادم دیگر دارد، چنانکه ده حواس
ج باطنند چـون حـس مشـرتک و و از این ده حواس، پنج ظاهرند چون چشم و گوش و بینی و دهان و پوست؛ و پن

بیـان ایـن ده حـواس و قـوت شـهوت و غضـب و چگـونگی احـوال ایشـان در بیـان . خیال و وهم و ذکر و حفـظ
  .خادمان نفس انسانی گفته شود، ان شاء الله

اکنون بدان که نفس طبیعی با خادمان خود خادم نفس نباتی است و نفس نبـاتی بـا خادمـان خـود خـادم نفـس 
ها که بیـان ها و قوّتپس این مجموع نفس. اندنفس حیوانی با خادمان خود خادم نفس انسانی حیوانی است و

ایـن خادمـان، خادمـان بسـیارند و مـا آنچـه  زاند و نفـس انسـانی را بـه غـري اکرده شد همه خادمان نفس انسانی
  .درمعرفت نفس ضروری باشد بعد از این بیان کنیم تا طالبان راه حق را روشن گردد

اکنون بدان که از این پنج حواس ظاهره هر یکی را کاری و شغلی مخصوص است که دیگـری از آن کـار و شـغل 
عاجز است، چنانکه کار قوت باصره آنست که اشکال و الوان را درک کند و فرق میان سپیدی و سیاهی و سـبزی 

  .اس دیگر از این کارها عاجزندو سرخی و درازی و کوتاهی و دوری و نزدیکی و نور و ظلمت تواند کرد و حو
و حس سمع را کار ادراک اصوات است، یعنی آوازها را از یکدیگر بشناسد و سخن به واسطۀ او در توان یافت، 

و حس شم بویهای خوش و ناخوش را دریابد و این شغل بدو مخصوص است . و حواس دیگر را این شغل نیاید
ری فرق کند و غري از این کاری دیگر از او نیاید و حس لمس در و حس ذوق میان شريینی و ترشی و تلخی و شو

همۀ اعضا باشد اما در دست بیش باشد و بدو نرمی و درشتی و گرمی و سردی و تری و خشکی و گرانی و سبکی 
و بعضی چیزهای دیگر که ظاهر است ادراک توان کرد و از این تقریر روشن شد که حواس هر یک از کار یکدیگر 

که از چشم کار گوش و از گوش کار چشم نیایـد و از ایشـان کـار ذوق و از ذوق کـار لمـس و از لمـس کـار  عاجزند
  .در این موضع این قدر کافی است از احوال حواس ظاهر. کنذوق نیاید و همچنني قیاس می

و معنی حس و او را برای د. بعد از این بدان که یکی از حواس باطن حس مشرتک است و او در اول دماغ است
یکی از برای آنکه چون چیزی به دو چشم ادراک کنند، صورت آن چیـز در حـس مشـرتک یکـی : مشرتک خوانند

نماید و اگر در حس مشرتک خللی باشد آن کس یک چیز را دو بیند، بجهت آنکه مثالً یک کس را به یک چشم 
 .توان دید، یعنـی احسـاس تـوان کـرداحساس توان کرد و چون آن چشم بگريی به چشم دیگر همان کس را همان 

ل و وَحْـپس اگر حس مشرتک این دو صورت را با یکدیگر جمع نکند همه کس یک چیز را دو چیز بیند همچـو اَ
کنـد حده آن چیز را ادراک میچشمی علیكند با وجود آنكه  چون ظاهر است كه به دو چشم يك چيز احساس مي

یـک معنـی . نمایـدشود آن چیـز یکـی مـیپس روشن شد که چون صورت آن چیز در حس مشرتک نقش کرده می
و معنی دیگر آنست که او در آخر حواس ظاهر است و در اول حواس باطن، وهر چیز کـه . ن استحس مشرتک ای

و بعد از آن بـه حـواس دیگـر بـاطن و هـر چیـزی کـه از بـاطن بـه ظـاهر  از حواس ظاهر معلوم شود اول بدو رسد
نی حـس مشـرتک پس او را بجهت این مع. خواهد آمد اول از حواس باطن بدو رسد و بعد از آن به حواس ظاهر

  .گویند و از این تفسري معلوم شد که کار او در بدن چه چیز است
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خیال است و کار او آنست که چون ازحـواس ظـاهر چیـزی معلـوم شـود یـا شخصـی دیـده  یو از حواس باطن یک
 بیند بی آنکه آن صورت آنجا باشد؛ چنانکه کسی شـهری را دیـده باشـد وشود، بعد از آن خیال آن صورت را می

آنکـه چشـم آن شـهر را از آن شهر رفته به جایی دیگر، هر گاه که خواهد صورت آن شهر را مشـاهده توانـد کـرد بـی
پس کار خیال آنست که ادراک معانی کند از صورتها و بحقیقت خیال بر مثال کـاتبی باشـد کـه معـانی را از . بیند

نگـردد و کاتـب آن معنـی را بـه دیگـری  کند، یعنی تا کسی لفظی نگوید در سخن معنـی حاصـلصورت جدا می
پس خیال نیز چیزها بـه مـردم رسـاند بـی آنکـه آن چیزهـا . تواند رسانیدن بی آنکه الفاظ و اصوات در میان باشد

حاضر باشد، وىل باید که چشم یا یکی از حواس ظاهر آن را احساس کـرده باشـد یـا امثـال آن صـورتها را ادراک 
  .کرده باشد

باطن وهم است، و کار وهم آنست که چیزهای دیده یا نادیده، راسـت یـا دروغ بـه نفـس مـی و دیگری از حواس
چنانکـه مـردم خواهنـد کـه . نماید، خواه آن معانی را در خارج صورتی باشد یا نباشد، وهم ادراک آن چیزها کنـد

سیماب در عالم توهم کنند هزاران هزار آفتاب بر آسمان توهم کنند با وجود آنکه یکی بیش نیست و هزار دریا از 
با وجود آنکه هیچ نیست و هزار کوه از یاقوت و زر و پريوزه توهم کنند ولیکن او در حیوانات غريانسـان بـه جـای 
قوت عقل است، بجهت آنکه برۀ گوسفند مادر خود را به واسطۀ او شناسد در رمۀ گوسفند بـا وجـود آنکـه ماننـد 

گرگ و دوستی چوپان را هم بدین قوت احساس تواند کـرد و ایـن قـوت مادرش صد گوسفند دیگر باشد ودشمنی 
ها که بیان کرده شد مسخر مردم شدند اال وهم که مسـخر او اند که جملۀ قوتوهم را بعضی از مشایخ شیطان گفته

نشد، چنانکه جملۀ مالیکه آدم را سجده کردند و ابلـیس او را سـجده نکـرد و قـوت وهـم هرگـز از دروغ گفـنت و 
چیزهای کژ نمودن باز نگرددو آنکه حضـرت مصـطفی علیـه السـالم فرمـود کـه هـر آدمـی کـه از مـادر بزایـد او را 

  .شیطانی همزاد باشد، آن معنی قوت وهم است
وحس دیگر از حواس باطن فکر است و آن قوتی باشد که اگر در فرمان عقل باشد او را ذاکره و متفکره گویند و 

او را متخیله گویند و کار این قوت آن باشـد کـه هرچـه از حـواس ظـاهر و بـاطن در قـوت اگر در فرمان وهم باشد 
ای است که لوح در پیش نهاده باشد و حافظه نوشته باشداو آن چیزها را مشاهده کند و او بحقیقت چون خواننده

  .خواندآنچه در لوح مسطور بود می
حی است که هرچه از حواس ظاهر و باطن بدو رسد وحس دیگر از حواس باطن قوت حافظه است که او چون لو
شناسند، رسند یکدیگر را میبینند و بار دیگر بهم مینقش آن چیز آنجا بماند و آنکه مردم یک بار یکدیگر را می

بجهت آنست که در اول چون بهم رسیدند نقش ایشان در قوت حافظۀ هـر دو نوشـته شـد و چـون بـار دیگـر بهـم 
برابـر کنـد نقش اول را که در حافظه نوشته است با این نقش دیگر که در بار دوم نوشـته شـد  رسند قوت ذاکره آن

پـس قـوت حافظـه چـون لـوحی اسـت و قـوت ذاکـره چـون . بعد از آن داند که این شخص را پـیش از ایـن دیـده
درآید آنجا  خواننده و قوت خیال نویسنده و قوت وهم شیطانی و حس مشرتک دریائی که هرچه از این جویها آب

  .و در این مقام ذکر حواس این قدر کافی است. یکی شود و حس مشرتک را بنطاسیا نیز گویند
بعد از این بدان که قوت غضب و شهوت چیست؟ هر حرکتی که از برای دفع مضرت یا غلبۀ بر غـريی در حیـوان 

ت در حیـوان پدیـد آیـد، آن را حاصل گردد، آن را غضب گویند و هر حرکتی که از برای جذب منفعت یا طلب لذ
  .قوت شهوانی خوانند و معنی ایشان معلوم شد و در این مقام این قدر کفایت بود
اند و به غري از این، نفس انسـانی من بعد بدان که این حواس و قوتها که بیان کرده شد همه خادمان نفس انسانی

ا  نظری، مثال عقل نظـری را دو خادم دیگر هست یکی را عقل عملی گویند و یکی را عقل چنانسـت کـه مـثالً بنـّ
اول تصور کند سرایی را یا کوشکی را که چون خواهد بـود و بـا چنـد طـاق و رواق خواهـد شـد و ایـن کـار عقـل 
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بعد از آن عقل عملی، چنانکه عقل نظـری تصـور کـرده باشـد، آن را از قـوت بـه فعـل آورد و جملـۀ . نظری است
ها و هرچـه امثـال ایـن باشـد، های باشیدن از شهرها و خانهها و مقامها و پوشیدنینیها از خوردها و پیشهصنعت

از اینجا معلوم شد که عقل . همه از نظر کردن و فرمودن عقل نظری است و فرمانربداری عقل عملی عقل نظری را
  .عملی خادم عقل نظری است

  در صدور موجودات باب دوّم
و . »اول ماخلق اللّه تعاىل العقل«: و تعاىل بیافرید عقل بود کقوله علیه السالم بدان که اول چیزی که حق سبحانه

و از هـر معرفتـی . اول معرفت خود، دوم معرفـت حـق، سـوم معرفـت احتیـاج او بـه حـق: عقل را سه معرفت داد
پیـدا از معرفت خود نفسی و از معرفت حق عقلـی و از معرفـت احتیـاج او بـه حـق جسـمی : چیزی در وجود آمد

و در عقل دوم همني سه معرفت پیدا شد و از آن سه معرفت او هم بر این طریق عقلی دیگر و نفسی دیگـر و . شد
همچنني تا نُه مرتبه، نُه عقل و نُه نفس و نُه جسم پیدا شد و آن نُه جسم، نُـه فلـک اسـت و . جسمی دیگر پیدا شد

  .لکی را نفسی و عقلی و جسمی باشدپس هر ف. نُه نفس، نفوس فلکی و نُه عقل، عقول افالک
و فلک دوم را کرسی خوانند و . فلک اول را عرش خوانند و فلک اطلس و فلک االفالک و جسم کل هم گویند

فلک الربوج و فلک الثوابت نیز خوانند و فلک دیگر را که زیر اوست فلک زحل خوانند و فلک دیگـر را فلـک 
اب و دیگر فلک زهره و دیگر فلک عطارد و دیگر فلک قمر و عقـل مشرتی و دیگر فلک مریخ و دیگر فلک آفت

  .فلک قمر را عقل فعال خوانند و نفس او را واهب الصور گویند
و بعد از افالک، عناصر اربعه یعنی آتش و هوا و آب و خاک پیدا شد، بعد از آن، بـه امـر اللـه تعـاىل، کواکـب و 

بعـد از . امتزاج ایشان موالید پیدا شد یعنی معادن و نبات و حیوانافالک عناصر را در هم سرشتند و از ازدواج و
و کواکـب . این مجموع انسان پیدا شد و هرچه در این عالم پیـدا شـود بـه تـأثري کواکـب باشـد بـه امـر حـق تعـاىل

مـر و والشـمس و الق«: اند که شب و روز مسخر امر اویند و به فرمـان او درکارنـد کقولـه تعـاىلبندگان حضرت اللّه
  .»النجوم مسخرات بامره

و . و ترتیب عناصر چنان است که اول کرۀ آتش است و در جـوف او کرۀهـوا و بعـد از آن آب و بعـد از آن خـاک
کنیم، و دیگر آنکه چون ها مشاهده میها و چراغدلیل آنست که آتش را میل به طرف باال است، چنانکه در شمع

بـردو مکـان هـوا بـاالی سوزد و باالی هوا مـیافتد میم را که در وی میکنند آتش آن جساطان آتش بازی میّفن
و . آب است، بدان دلیل که اگر مشکی را پر از هوا کنی یعنی باد و در زیر آب بری قرار نگريد و بر باالی آب آید

در زیـر آب گـريد و نهیم قرار نمیمکان آب باالی خاک است، دلیل آنکه سنگ و کلوخ را چون بر باالی آب می
  .رودمی

و از عقل کل تا به کرۀ خاک، این مجموع طریق مبدء است؛ و از خاک تا انسان، یعنی معادن و نبـات و حیـوان، 
گـردد پس نور الهی وفیض سبحانی از عالم ارواح یعنی از عقول به نفوس و افالک فایض می. طریق معاد است

ق معادن و نبات و حیوان و انسـان و بـه حضـرت الهـی متصـل کند به طریتا به کرۀ خاک و بعد از این رجوع می
: گردد؛ همان نور باشد که از آن مقام آمده باشد و بر این مقامات گذشته و باز به مقام خـود رفتـه کقولـه تعـاىلمی
: م؛ کقوله علیه السال»یا ایتّهاالنفس المطمئنة ارجعی اىل ربک راضیة مرضیة«: ؛ کقوله تعاىل»کل الینا راجعون«
  .»کل شیء یرجع اىل اصله«

و باشد که به تدریج و مرور ایام کرۀ آتش اندک اندک صورت آتـش رهـا کنـد و صـورت هـوا گـريد؛ و هـوا نیـز بـه 
تدریج صورت آب گريد و آب صورت خاک و خاک صورت آتش گـريد؛ و بـر ایـن طریـق عناصـر از صـورتی بـه 
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  .و این تبدیل عناصر را استحاله خوانند کنند تا باز به صورت اصلی خود روندصورتی نقل می
پس آتش با . آتش گرم و خشک است، و هوا گرم و تر، و آب سرد و تر، و خاک سرد و خشکو بدان که طبیعت 

هوا در گرمی یکی باشد و هوا با آب در تری یکی بُوَد و آب با خاک در سردی یکی باشـد و خـاک بـا آتـش در 
به تری بدل گردد و آتش گرم و تر شود هوا گردد؛ و چـون گرمـی هـوا  پس چون خشکی آتش. خشکی یکی باشد

به سردی بدل شود، هوا آب گردد؛ و چون تری آب بـه خشـکی خـاک بـدل گـردد، آب خـاک شـود؛ و خـاک را 
چون سردی به گرمی بدل گردد آتش شود و شاید که این استحاله را بدایت از طرف آتش بـود، یعنـی آتـش هـوا و 

  .اک و خاک آتش شود واین طریق را مبدء خوانندهوا آب و آب خ
اکنـون . و شاید که برعکس اول، خاک آب شود و آب هوا و هوا آتش و آتش خاک و این طریق را معـاد خواننـد

  .بر استحالۀ عناصر دلیل بگوئیم تا طالبان حق را راه خداشناسی و آثار قدرت او روشن شود
هـا را میـل بـه طـرف باالسـت و در شـب بغایـت ها و چراغجملۀ شمع شود آنست کهاول دلیل آنکه آتش هوا می

اگر آتش هوا نشدی بایستی که از هر شمعی و چراغی خطی بودی روشن و متصل باال رفتـه . ظاهر و روشن است
انـد و خشـکی تا به کرۀ آتش، لیکن چون آتش و هوا در گرمی شریکند و در خشکی و تـری از یکـدیگر جداشـده

و ایـن . شـودبه نسبت باتری هوا اندک است، فی الحال خشکی آن شمع و چراغ بـه تـری بـدل مـی هااین مشعل
  .دلیل روشن است و نزد عقال بغایت مربهن و معني

شود آنست که در فصل بهار و تريماه بامداد که مردم برخیزند نباتـات را تـر بیننـد و آن را اما بیان آنکه هوا آب می
اشد که در سحرگاه سرد شده باشد و آب شده؛ بجهت آنکه هوا با آب در تـری شـریکند و ب شبنم خوانند و آن هوا

شود کـه چـون و آب خاک چنان می. در گرمی و سردی از هم ممتاز، چون گرمی هوا به سردی بدل شود آب شود
شـود و ل مـیشوداما چون قطرات آب بسیار شد آنگاه گِـرود اول قطرۀ آب خاک میبارد و در زمني میباران می

شود آنست که نباتات مرکبند و در ایشان خاک بیشرت است و چون آتـش در هیـزم دیگر بیان آنکه خاک، آتش می
افتد بعضی اجزای هیزم آتش شود و برود و دلیل این سخن آنست که هیزم مثالً صد من بسـوزانند، چـون سـوخته 

باشد و در بعضی شـهرها هسـت کـه هیـزم آن قـوم از شود اندک خاکسرت بماند، باقی آتش و دود شده و بدر رفته 
فـاتقوا النـار التـی و «: شـود واز آن معنـی حـق خـرب داده، قولـه تعـاىلسنگ است و از آن سنگ بعضی آتش می

  .»قودها الناس و الحجارة
دلیل استحالۀ عناصر روشن شد، و در این کتاب این قدر کافی است از احوال عناصر، هرچنـد عجایـب و غرایـب 

  .حضرت عزت در عالم بسیار است

  در بیان واجب و ممکن و ممتنع باب سوم
بدان که هرچه عدم او ضـروری بـود او را ممتنـع الوجـود خواننـد و هـر چـه وجـود او ضـروری بـود او را واجـب 

اکنـون بـدان کـه هـر . الوجود گویند و هر چه وجود و عدم او هیچ کدام ضروری نبود او را ممکن الوجود خواننـد
ه موجود است یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود، بجهت آنکـه موجـود دروجـود خـود بـه غـريی محتـاج چ

  .هست یا نیست
اگر در وجود خود به غريی محتاج نیست، آن را واجب الوجود خوانند چنانکـه حـق سـبحانه و تعـاىل، و اگـر در 

ا اثبات واجـب الوجـود ظـاهر شـد چـرا کـه وجود خود محتاج است به غريی، او را ممکن الوجود خوانند و اینج
و دیگـر . ممکنات موجودند و وجود ممکنات البته از غريی باشد و آن غري هر آینه منتهی شود به واجـب الوجـود

آنکه تا واجب الوجود نباشد ممکن الوجود را ممکن نتوان گفت، یعنی تا اول محتاجٌ الیه نباشد نتـوان گفـت کـه 
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الن چیز، پس واجب الوجود ثابت شد و ممکن الوجـود در بقـای وجـود اگـر محتـاج فالن چیز محتاج است به ف
نباشد به غريی، آن را جوهر گویند و اگر باشد آن را عرض خوانند و بدان که بقای وجود غري وجود است؛ بجهت 

د شـریکند، مانـد و هـر دو در وجـوماند و یکی تا صد سال مـیبینیم یکی تا ده سال بیش نمیآنکه دو کس را می
بجهت آنکه در حال حیات هر دو بر هر دو صادق است که موجودند؛ اما بقای وجود این صد سال است و بقای 

  .پس ممکنات یا جوهر باشند یا عرض. پس معلوم شد که بقای وجود غري وجود است. وجود آن دیگر ده سال
و اگر مرکـب . گویند و آن حال را صورت اگر جوهر محل جوهر دیگر هست آن را هیوىل: و جواهر بر پنج قسمند

باشد از حال و محل، آن را جسم خوانند و اگـر از ایـن اقسـام ثالثـه نباشـد آن را جـوهر مُفـارق خواننـد و جـوهر 
مفارق اگر در اجسام متصرف باشد آن را نفس خوانند و اگر نه، آن را عقـل گوینـد و اگـر میـان آن عقـل و ذات 

آن را عقل اول خوانند وعقل کـل نیـز گوینـد و اگـر در زیـر آن عقـل هـیچ عقـل دیگـر ای نباشد حق تعاىل واسطه
نباشد آن را عقل فعال خوانند و اگر در طـرفني او عقـول باشـند آن را عقـل متوسـط خواننـد و نفـس نیـز اگـر در 

  .اجسام بسیط تصرف کند آن را نفس فلکی خوانند
ه از عناصر اربعه مرکب نباشد و اگر از عناصر مرکـب باشـد آن و جسم یا بسیط باشد یا مرکب، و بسیط آن باشد ک

علوی همچون افالک و سـفلی همچـون عناصـر؛ و . را جسم مرکب خوانند و جسم بسیط یا عُلْوی باشد یا سُفْلی
  .علوی یا منري باشد یا نباشد، اگر منري باشد کواکب گویند و اگر نباشد افالک گویند

صرف شود و آن جسم را نشو و نما نباشد، آن را معـدن گوینـد، چـون زر و نقـره و و نفس اگر در اجسام مرکب مت
پريوزه و اگر نشو و نما باشد و حس و حرکت نباشد، آن را نبات خوانند، مثل درختان و گیاه و اگر حس و حرکت 

لـب اسـت و در باشد و نطق نباشد، آن را حیوان خوانند و اگر نطق باشد انسان گویند ودر جماد نفس طبیعـی غا
  .نبات، نباتی و در حیوان، حیوانی و در انسان با این همه نفسها نفس ملکی نیز هست

و ایـن مجمـوع . و عرض نیز نه قسم است، و جوهر را اگر بانه عرض جمع کنیم ده باشد، یکی جوهر و نه عـرض
  :را مقوالت عشره خوانند واین بیت مجموع را شامل است

  ای شريدل از مقوالتت اگر پرسد کسی
  در جواب او بگو فی الحال ای چون جان و دل
  جوهر است و کم و کیف است و اضافت بامتی
  باز وضع و این و ملک، اَنْ یفعل و اَنْ ینفعل
  :و این بیت دیگر مثال همه را شامل است
  مرد دراز نیکو مهرت به شهر امروز

  با خواسته نشسته وز فعل خویش پريوز
عقـل و نفـس و هیـوىل و : پس جوهر بر پنج قسـم باشـد. ل اَعْراض همني مقدار کافی استو در این مقام از احوا

جسم و صورت؛ و جسم مرکب چون معادن و نبات و حیوان و انسان؛ و جسم بسیط چون افالک و عناصر و این 
  :ابیات این مجموع را شامل است

  اول ز مکوَّنات عقل و جان است
  وندر پی آن، نُه فلک گردان است

  زین جمله چو بگذری چهار ارکان است
  پس معدن و پس نبات و پس حیوان است

دیگر بدان که در مراتب مرکبات، میان معادن و نبـات، متوسـط مرجـان اسـت، یعنـی در شـکل و صـالبت همچـو 
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و . گـرددآید و چون خشک شـد سـنگ مـیروید و همچو نبات از میان آب برمیسنگ است و لیکن در دریا می
ان نبات و حیوان، درخت خرما است که چند خاصـیت حیـوان دارد، یعنـی چنانکـه در حیـوان مـذکر و متوسط می

نیز تا مذکرش  نگريد درخت خرمامؤنث هست در او نیز هست، چنانکه تا مذکر حیوان به مؤنث نزدیک نشود بار 
ن سرش بربند هالک شود دیگر چنانکه حیوانات را سر بربند هالک شوند، درخت خرما نیز چو. ندهند بار ندهد

و متوسط میان حیوان و انسان بسیار است، اما آنچه ظاهرتر است کپی است، یعنی بوزینه، که همـۀ اعضـای او بـه 
  .مردم ماند

و این متوسطات برای آنند که هر یک بدایت مرتبۀ اعال خودنـد و نهایـت اسـفل، تـا سلسـلۀ موجـودات و مراتـب 
  .ایشان مرتب باشد
آنگـاه نبـات . ن کواکب به امراللّه تعاىل حرکت کردند، عناصر را در هم سرشتند تا معادن پیداشدپس بدان که چو

و این معنـی . پیدا شد تا غذای حیوان باشد، پس حیوان پیدا شد، آنگاه چون حیوان به کمال رسید انسان پیدا شد
  .را در محل خود روشنرت از این بیان کنیم ان شاء اللّه و اللّه اعلم

  چه بود در بیان آنکه حکمت در آفرینش ب چهارمبا
و ما خلقت الجـن و االنـس «: بدان که حق تعاىل مردم را بجهت آن آفرید تا او را بشناسند و برپستند کقوله تعاىل

یعنـی نیافریـدیم جنّیـان را و آدمیـان را مگـر از بـرای آنکـه حضـرت مـا را بشناسـند و . ، ای لیعرفون»اال لیعبدون
و در احادیث الهی چنني آمده است که داود نبی، علیه السالم، از حضرت حق تعاىل سؤال کرد کـه الهـی . برپستند

عـرف، فخلقـت کنـت کنـزاً مخفیـاً فاحببـت ان ا«: حکمت چه بود که عالم و  آدم را پیدا کردی؟ خطاب آمـد کـه
  :و معنی این حدیث قدسی را شیخ فریدالدین عطار در نظم بیان فرموده. »الخلق لکی اعرف

  ز رب العزة اندر خواست داود
  چه حکمت بود کآمد خلق موجود؟
  جواب آمد که تا این گنج پنهان
  که آن مائیم، بشناسند ایشان
  تو از بهر شناسائی گنجی

  به گلخن سر فرود آری برنجی
بجهت معرفت خود آفریده است، هر آینه باید که ایشان را استعداد آن داده  شد که حق تعاىل مردم رامعلوم  و چون

باشد و اال مردم بی استعداد حق را نتوانند شناخت و حضرت حق را به دیدن و دانسنت آیات و آثار قدرت او در 
و عـروق جبـال رونـد و اسـرار عـالم سـفلی را آفاق و انفس توان شناخت و مـردم را میسـر نبـود کـه در قعـر دریـا 

مشاهده کنند و بر افالک برآیند و حقایق و دقایق عالم اعلی را ببینند و در انفـس عـالم ملکـوت رونـد و احـوال 
ارواح یعنی عقول و نفوس افالک معلوم کنند و بر همگی صفات حق مطلع شوند و افعال خدای تبارک و تعاىل 

پس اللّه تعاىل از غایت عنایت هرچه در عالم آفریده بود از ظاهر و باطن . ات بشناسنددر ابداع و اخرتاع موجود
  .و علوی و سفلی، مردم را بر آن مثال گردانید

و همچنانکه عالم مسخر امر او است، تن مردم مسخر روح گردانید تا مردم از ترکیب اعضا و ترتیب اجـزای خـود 
صفات حق تعاىل را بشناسند، و از امـر کـردن روح ایشـان دانسنت صفات  بر عالم علوی و سفلی مطلع گردند و از

و مـا . بدن ایشان را بدانند که فرمان راندن جان ایشان در تن ایشان همچو فرمان راندن حق تعاىل اسـت در عـالم
  :انداین معنی به شرح بیان کنیم و محققان در این معنی چنني گفته
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  ای نسخۀ نامۀ اِالهی که توئی
  آینۀ جمال شاهی که توئی وی

  بريون ز تو نیست هر چه در عالم هست
  از خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی

  .»ان اللّه تعاىل خلق آدم علی صورته«: و رسول اللّه علیه السالم در این باب چنني فرموده که

  در مبدء و معاد باب پنجم
ار افـالک و شـعاع کواکـب و امتـزاج و اعتـدال بدان که تن مردم را اصل از خاک است و خاک بـه واسـطۀ ادو
بعـد از آن غـذای حیـوان شـود و آنگـاه حیـوان . عناصر صورت خاکی را بگذارد و به صورت نبـات مکـون شـود

فی الجمله آن غذا را در مقدمه، قوت جاذبه جذب . غذای انسان گردد و شاید که آن نبات خود غذای انسان شود
ه هضم کند و ممیزه کثیف را از لطیـف جـدا کنـد و دافعـه کثیـف را از راه اَمْعـاء کند و ماسکه نگاه دارد و هاضم

  .دفع کند و این حاالت در معده باشد
هاهمني فعل کننـد کـه آنگاه آنچه لطیف باشد از معده نقل کند به جگر به واسطۀ قوّۀ جاذبه و در جگر همان قوت

قسم دیگر به سرپز . یک قسم به زهره رود و صفرا شود: دآنگاه هرچه کثیف بود به سه قسمت گرد. درمعده کردند
و آنگاه هرچه لطیف باشد بـه عـروق رود خـون شـود و در . رودو سودا گردد و قسم دیگر به مثانه رود و بول شود

  .ها کنند و لطیف از کثیف جدا کنندتها یک بار دیگر همان عملعروق همني قو
ها و مویهای سر و بینـی و انـدام و چون چرک گوش و فضلۀ بینی و ناخن ها بريون رود،آنچه کثیف باشد از مسام

ها در وجود پیدا شود ها و آماسها و دملچیزی که به عرق و دالکی در حمام بريون رود و اگر چیزی بماند علت
ن آنگاه قوت مصوره هـر جـزوی را بـه رنـگ همـا. و آنچه لطیف باشد هر جزوی به عضوی رود که الیق آن باشد

هـا کننـد و هـا کـه گفتـیم همـني عمـلعضو کند که موافق آن باشد و در حالـت تصـویر یـک بـار دیگـر همـان قـوت
دیگرباره کثیف از لطیف جدا کنند و آنچه کثیف باشد بَدَلِ مایَتَحلَّلْ شود و آنچه لطیف باشد قوت مولده آن را به 

آنگـاه . م منتقل کند و با نطفـۀ عـورت جمـع شـودو آنگاه منی در وقت معني به رح. صلب جذب کند تا منی شود
بعد از آن صورت نطفگی بگـذارد و در صـورت عَلَقگـی درآیـد و مـدتی نیـز علقـه . چند روز همچنان نطفه باشد
. چنـا باشـدبعد از آن مصغه گردد یعنی چون گوشت خائیـده، و روزی چنـد دیگـر . باشد یعنی همچون خون بسته

گردد و در چهار ماهگی روح حیـوانی ظاهر و ساير اعضاء  خائيدهگوشت  پوست ودر وي عروق و عِظام و آنگاه 
  .از راه ناف به او رسد ود وو غذای او خون بُ و متصرف شوددر ا

اما ابتدای حال که نطفه در رحم افتد به امر حق در تربیت زحل بود، و ماه دوم در تربیت مشرتی، و مـاه سـوم در 
تربیت مریخ و ماه چهارم در تربیت آفتاب دیگر زهره، دیگر عطارد پس ماه هفتم قمر،دیگـر زحل،دیگربـاره چـون 

شرتی رسد که ماه نهم باشد متولد شود و شاید که در هفت ماهگی متولد شود و بقا یابـد و بـزرگ شـود، و در به م
هشت ماهگی اگر متولد شود بقا نیابد، به سبب آنکه در ماه هشتم باز تربیـت بـه زحـل رسـد و طبیعـت او سـرد و 

که در تربیت مشرتی باشـد کـه مـاه  طبیعت موت، و نحس اکرب است و در نهم بیشرت بقا یابدخشک است همچون 
و از ایـن . نهم باز تربیت به او رسد و مشرتی گرم و تر و سعد اکرب است و مـزاج حیـات دارد کـه گـرم و تـر اسـت

و لقـد خلقنـا االنسـان مـن سـاللة «: طریق که بیان کرده شد حق تعاىل در کالم مجید خود ذکر فرموده قوله تعاىل
کني ثم خلقنا النطفـة علقـة فخلقنـا العلقـة المضـغة فخلقنـا المضـغة عظامـا فکسـونا من طني ثم جعلناه فی قرار م

آخر فتبارک اللّه احسن الخالقني   .»العظام لحماثم انشأناه خلقاً 
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اکنون از این تقریر معلوم شد که اصل بدن مردم از خاک است و آن خاک نبات شد و آن نبـات غـذای حیـوان و 
آنگـاه عـروق و عظـام پیـدا شـد، آنگـاه . طفه شد و نطفه، علقه و علقه، مضغه شـدحیوان غذای انسان و آن غذا ن

  .متولد شد و بعد از آن بقا یابد یا نیابد
اکنون بدان ای طالب راه حق که از چندین هزار هزار ذرّۀ خاک، یک ذره بیش نبات نشود واز چندین هزار هزار 

ز چندین هزار حیـوان، یکـی غـذای انسـان شـود و از چنـدین نبات، از اشجار و اثمار، اندکی جزء حیوان شود و ا
هزار هزار جزء انسان، یکی قطرۀ منی شود و ازچندین هزار هزار قطـرۀ منـی، یکـی نطفـه شـود و از چنـدین هـزار 
هزار نطقه یکی به رحم نقل کند و از چندین هزار هزار نطفۀ به رحم رفته، یکی متولد شود واز چندین هزار هـزار 

یکی بقا یابد و از چندین هزار هزار بقا یافته، یکی اسالم آورد واز چندین هزار مسلمان یکی ایمـان آرد و مولود، 
من یکی طالب باشد و از چندین هزار طالب، یکی سالک باشد و از چندین هزار سالک، یکی ؤاز چندین هزار م

وجـود او، و محققـان در ایـن واصل شود و مقصود از جملۀموجودات آن یک شخص باشـد و بـاقی همـه طفیـل 
  :اندمعنی چنني گفته

  نخستني فطرت پسني شمار
  توئی خویشنت را به بازی مدار
  درصد هزار سال به برج دىل رسد
  ایاز آسمان عشق بدینسان ستاره

  سالها باید که تا یک پنبه دانه ز آفتاب
  حوریی را حُلّه گردد یا حماری را رسن

و چـون . لوم کردی معاد را نیز معلوم باید کرد، به حکم کـل شـیء یرجـع اىل اصـلهاکنون بدان که چون مبدء را مع
شخص خواهد که به معاد خود عود کند، مثالً مردی باشد پري، چون منـازل معـاد را قطـع کـردن آغـاز کنـد خـود را 

ل و پـیش از آن پیش از پريی داند که کَهْل بوده است و پیش از آن جوان و پیش از آن نوخاسـته و پـیش از آن طفـ
در رحم مادر جنني بوده و پیش از آن مضغه و پیش از آن علقه و پیش از آن نطفه و پیش از آن غذای پدر و مـادر 
بوده است از حیوانی یا نباتی و پـیش از آن اجـزای عناصـر بـوده اسـت و پـیش از آن جسـم مطلـق و پـیش از آن 

ید و بیابان اجسام را تمامی قطع کرد و حجاب ظلمـانی ها رسو چون سالک بدین مقام. طبیعت مطلق بوده است
اند که مصطفی علیه السالم فرموده اسـت کـه در میـان بنـده و حـق را رفع کرد، هفتاد هزار حجاب که روایت کرده

  .هست از نور و ظلمت، تمامی حجب را مرتفع گردانید
ار ارکـان مختلـف جمـع آمـده و ایـن اجـزا اکنون بدان که بدن از عناصر اربعه موجود گشـته بـه امـر حـق و از چهـ

روند و دلیل بر اینکه اجـزا دایـم بـه کـل بالطبع هر جزئی دائماً به کل خودمایلند و به تدریج به طرف کل خود می
شوند و گرسنه شدن ایشان از آنست که چون اجزا به طرف کل روان شـدند و خود مایلند آنست که مردم گرسنه می

شد و چون آن شخص چیزی خورد بَدَل مایتحلل حاصل شد آن ضعف نماند و هرچه  بعضی برفتند جسم ضعیف
به تحلیل بريون شده باشد بقدر آن از عناصر در بدن باز آید، بجهت آنکـه غـذای مـردم یـا نبـاتی خواهـد بـود یـا 

الگی تحلیـل پس بحقیقت آن اجزا که بدن ما را بوده است در پـنج سـ. اندحیوانی و هر دو مرکب از عناصر اربعه
رفته است و این اجزا که در شش سالگی است همه غري آن اجزا است که از بطن مادر به ظهور آمدهف چرا که به 
مروراالیام به تحلیل رفته و بدل آن از غذا پیدا شده و مثال این چنان باشد که شخصی مثالً خرگاهی بزند کـه همـۀ 

یک چوب سرخ از آنجـا بـريون بـرد و چـوبی سـفید بـه جـای آن چوبهای آن سرخ باشد و در هر پنج روز بیاید و 
  .نهد
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به تدریج روزگار چون نظر کنی خرگاه همچنان زده باشد ولـیکن چوبهـای خرگـاه دیگرگـون شـده باشـد و در ایـن 
  .مختصر این قدر کافی است و در موضع خود این مباحث خواهد آمد

پـرورد و آن غـذاها کـه ، مثالً همچنان کـه مـادر فرزنـد را مـیاکنون بدانکه این عالم ما را چون مادر مهربان است
گردد و آنگاه آن شري را از شود و الیق غذای طفل میخورد تا در بدن او شري میتواند خوردن،خود میطفل نمی

الیـق  پـرورد تـاتوانیم خـورد، مـیرساند؛ عالم نیز مادر ما است و عناصر اربعه را که ما نمیدو پستان به فرزند می
خوراند و ما بحقیقـت ایـن زمـان در بعد از آن از راه نبات یا حیوان که دو پستان عالمند به ما می. غذای ما گردد

السـعید مـن سـعد فـی بطـن امّـه و «: بطن مادر خودیم که عالم است و آنچه رسول علیه السالم فرمـوده اسـت کـه
و ایـن معنـی موافـق ایـن آیـت اسـت قولـه . که گفته شـداند ، محققان همني تأویل کرده»الشقی شقی فی بطن امّه

  . »من کان فی هذه اعمی فهو فی اآلخرة اعمی و اضل سبیال«: تعاىل
در آن عالم نیز نابینا باشد و مراد از این نابینای ظـاهر نیسـت بـه اتفـاق علمـا،  یعنی هر که در این عالم نابینا باشد

باشد و مؤمن و عمل صالح کند در آن عالم حق تعاىل او را چشم بجهت آنکه شاید کسی در این عالم ظاهر اعمی
پس معلوم شد که این نابینائی، نابینائی چشم معنی است یعنی اینجا هرکـه بحقیقـت خـدای . های روشن عطا کند

کمـا تعیشـون «: را نبیند و نشناسد درآن عالم نیز نبیند و نشناسد و نیز حضرت مصـطفی علیـه السـالم فرمـوده کـه
  :اندو این معنی را عارفان گفته. »وتون و کماتموتون تبعثون و کما تبعثون تحشرونتم

  هرکه اینجا آشنای او نشد
  وارباز ماند تا ابد بیگانه

پس سعادت جـاودانی و بینـائی . و این خود ظاهر و روشن است که نابینای مادرزاد را هیچکس عالج نتواند کرد
هنـوز در بطـن مـادریم، یعنـی درعـالمیم، تـا آنگـاه کـه از ایـن عـالم بـرویم در  دو جهانی اینجا حاصل باید کرد که

شقاوت و نابینائی سرمدی نمانیم و این نابینائی به غري آن نیست که کسی خود را نبیند و نشناسد و حقیقت خـود 
انـد و ی آمـدهرا نداند و چون چنني باشد خدای را نیز ندیده و نشناخته باشـد و جملـۀ پیغمـربان بجهـت ایـن معنـ

دعوت نموده تامردم را از این نابینائی بینا گردانند و از این غفلت آگاه سازند، پیش از آن کـه وقـت رفـنت ایشـان 
کنند و به اند و میآید تا نابینا نروند که آنگاه هیچ معالجه سود ندارد و اولیاء نیز بر این طریق مردم را دعوت کرده

سـازند بـه دهند و در این عالم خلق را خدابني و خدادان مـین نابینائی خالص میروند واز ایراه خداشناسی می
ه فلیعمـل عمـالً صـالحاً و «: واسطۀ ریاضت و خلوات و معرفت نفس و عمل صاحل که فمن کـان یرجـو لقـاء ربـّ

  .»الیشرک بعبادة ربّه احدا

  مبرابر کردن تن آدم با عال در برابر کردن آفاق با انفس یعنی باب ششم
چون گفته بودیم که تن آدم نسخۀ عالم است، اکنون بدانکه تن مشابه زمـني اسـت و مشـابه آسـمان و مشـابه سـال 

پس ما در این رساله بجهت آسانی طالب این تشبیهات را . است که زمان است و مشابه شهر است که مکان است
  :جداگانه بیان کنیم

هـای هست که در بدن استخوان مانند آنسـت، و در زمـني درخـت اما مشابهت تن با زمني آنست که در زمني کوهها
بزرگ هست و در مردم موی سر و ریش مانند آنست، و در زمني نباتات خرد بسیار است کـه مویهـای انـدام مثـال 

و پشـت و شـکم و  یک سـر و دو دسـت: آنست، و مجموع عالم هفت اقلیم است و در بدن نیز هفت اندام است
ها هست باشدو عطسه به جای آن است و در زمني جویهای آب روان و چشمهزلزله می و زمني را. پایت و دسدو 

های عالم بعضـی تلـخ و بعضـی شـور و بعضـی خـوش و بعضـی نـاخوش و در بدن رگها و رودها هست و چشمه
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هست، در تن نیز چشمۀگوش تلخ و چشم شور و بینی ناخوش و دهان خوش و چشمۀ گوش بدان سبب تلخ است 
  .ت چون خواهد که به گوش رود تلخی گوش به حس او رسد از آنجا باز گردد ومردم راهالک نکندتا حشرا

شود پیه چشمۀ چشم اما چشمۀ چشم از آن جهت شور است که چشم مردم پر از پیه است و پیه بی نمک باطل می
قـوت ذایقـه در لـذت  اما چشمۀ دهان بجهت آن خوش است تـا. را شور آفرید تا چشم پیوسته تازه و روشن باشد

هـا حکمتهـای باشد و چشمۀ بینی بجهت آن ناخوش است تا از بویهای خوش لذت یابـد ودر ضـمن ایـن چشـمه
  .الهی بسیار است اگر به تقریر آن مشغول شویم به تطویل انجامد

م اما مشابهت تن مردم با افالک آنست که در فلـک دوازده بـرج اسـت مثـل حمـل و ثـور و تـاحوت، در تـن مـرد
دوازده راه است از ظاهر به باطن، چنانکه در چشم و دو گوش و دو سوراخ بینی و دهان و دو پسـتان ونـاف و دو 

و در فلک بیست و هشت منزل است از منازل قمر، چون شرطني و بطني تا آخر، در تن مردم نیـز بیسـت و . عورت
یز سیصد وشصت رگ اسـت هشت عصب است و چنانک مجموع درجات فلک سیصد و شصت است، در تن ن

اند و چنانکه در فلک ثابتات بسیار است، و چنانکه در فلک هفت کوکب سیارند، در تن نیز هفت اعضای رئیسه
و چنانکـه . در تن نیز قوتهای طبیعی بسیار است، چون جاذبه و ماسـکه و هاضـمه و غـري آن کـه در اول گفتـه شـد

اخالط اربعه، یعنی صفرا و خون وبلغم و سودا و به غـري از ایـن افالک بر عناصر محیطند، تن نیز محیط است بر 
  .مشابهات بسیار است که الیق این مختصر نیست

اما مشابهت تن به سال آنست که سال دوازده ماه است و درتن دوازده راه است و سال چهار فصـل اسـت در تـن 
ت بـر هفـت عضـو و سـال سیصـد و مردم چهار اصل است و هفته منحصر است بر هفت روز تن نیـز منحصـر اسـ

  .شصت روز است، رگهای مردم نیز سیصدو شصت است
تن را مشابهت با شهر آنست کـه در شـهر اول پادشـاه اسـت وبعـد از آن وزیـر و شـحنه و خـراج خـواه و رعیـت و 

ن ماننـد صناع چون طباخ و قصار و غريه، و پادشاه را خزینه باشد و رسوالن و جاسوسان باشند از آن گوئیم که تـ
ت خراج خـواه و غضـب شـحنه و قوتهـای دیگـر هـر یـک وشهر است و روح مانند پادشاه و عقل وزیر وی و شه

ار و همچنـني گوشـها و قصّـ همصوّریتند، چنانکه هاضمه طباخ است و مشابه صناعی است و آالت دیگر مانند رع
رسـانند وبـاقی حـواس هـر یـک شاه میبینند و به پادشنوند و میچشمها مانند جاسوسان که از اطراف چیزها می

انـد چـون حـدّاد و نجـار و گـریاند و قوتهای دیگر که یاد کردیم هر یـک مشـابه صـنعتمشابه رسوىل و جاسوسی
  .غريهم و مشابهت دیگر بسیار است اما اینجا این مقدار کافی است

هـا هسـت کـه مـردم بـدان را صـفت و چون مشابهت بدن و مقابلۀ او با عالم معلوم شد، اکنون بدان که حق تعاىل
صفت موصوفند، یعنی چنانکه حق سبحانه و تعاىل عالم و بینا است و شنوا و گویا و قادر و حـی و مـتکلم اسـت، 
آدمی نیز دانا و بینا و شنوا و گویا و حی و متکلم است، ولیکن در این صـفات محتـاج آالت اسـت و حـق تعـاىل 

ادت مردم نباشد دست نگـريد و پـا روان نشـود و چشـم نبینـد، همچنـني تـا و همچنانکه تا ار. محتاج آالت نیست
ارادت حق تعاىل نباشد افالک حرکـت نکنـد و کواکـب نتابـد وعناصـر مرکـب نشـود و موالیـد موجـود نگـردد و 

، و مـا »تخلّقـوا بـاخالق اللّـه و اتّصـفوا بصـفاته«: حضرت مصطفی علیه السالم از این معنی خرب داده است کـه
  .آن به تمامی بنمائیم مثال

مثالً اگـر مـا خـواهیم تـا . اکنون بدان که فرمان راندن حق تعاىل در عالم مانند فرمان راندن روح ما است در بدن
هـا را در حرکـت آرد، آنگـاه رگهـا انگشـتان رادر چیزی بنویسیم اول ارادت ازروح به دل ما رسد تادل رگها و پـی

در حرکت آرد، آنگـاه قلـم مـداد را در حرکـت آرد، پـس آنچـه ارادت مـا باشـد حرکت آرد، آنگاه انگشتان قلم را 
و همچنني چون حق تعاىل خواهد که در این عالم چیزی پیدا شود اول . نوشته شود از عربی و فارسی از نظم و نثر
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عناصـر، تـا ارادت حق سبحانه و تعاىل به عرش رسد و از عرش به مالیکه و از مالیکه به افالک و از افالک به 
  .آنچه امر حق تعاىل باشدپیدا شود در عالم از نبات و حیوانات و معدنیات

پس در این مثال ارادت روح بر دل، مثال ارادت حق است بر عرش و دل به جای عرش اسـت و رگهـا بـه جـای 
و چـون  مالیکه و انگشتان به جای افالک و کواکب به جای قلم و عناصر به جای مداد و موالیـد بجـای خطـوط

عارف بدین مقام رسد گوید همه چیز را نیک باید دید به جای خود، بجهت آنکه موجودات آفریدۀ حـق اسـت و 
همه نقش ید قدرت اویند، اگر خطی راگوئی بد است خطـاط را بـد گفتـه باشـی و عیـب خطـاط باشـد ودر ایـن 

  :اندمعنی بزرگان گفته
  بایدهرچیز که هست آنچنان می

  باید نیستنان نمیوان چیز که آن چ

  در تطبیق آفاق و انفس باب هفتم
آنچـه ظـاهر اسـت از عـالم، افـالک اسـت و عناصـر و . بعضی ظاهر است و بعضـی بـاطنبدان که مجموع عالم 

موالید؛ و آنچه باطن است از عالم، نفوس است و عقول و مردم را نیز ظاهری و باطنی هست، ظاهر چون بـدن و 
ان ادراک اشیا کند مثل قوّت بینائی و شنوائی و گویائی و غريهم و آنچـه حـق سـبحانه و ها که بدباطن چون قوّت
؛ مراد از آفاق، عالم ظـاهر اسـت »سرنیهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم حتّی یتبیّن لهم انّه الحق«: تعاىل فرموده

ت نـزد محققـان نُـه آیـت اسـت کـه یعنی عالم اجسام و مراد از انفس، عالم باطن است یعنی عالم ارواح و آن آیا
و ما نیز در این کتاب همان نه آیت را . »ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات«: قوله تعاىل حق تعاىل به موسی داده

بیان کنیم در عالم ظاهر و باطن و عالم ظاهر را مُلک خـوانیم و عـالم بـاطن را ملکـوت، پـس بحقیقـت آن آیـات 
  .نه در عالم ملکوتهجده باشد نه در عالم ملک و 

اکنون بدان که این نه آیت که در عالم مُلک است کدام است، از آن جملـه یکـی افـالک اسـت و چهـار عنصـر و 
و همچنني نه آیت ملکـوت یکـی از آن جملـه . معدن و نبات و حیوان و انسان، و این نه آیت است در عالم مُلک

ند چون جربئیـل و میکائیـل و اسـرافیل و عزرائیـل و نفس کل است و او ملکوت افالک است و چهار ملک مقرب
و ملکوت انسانی نفس او است و آن سـه موالیـد را ملکـوت هـر یکـی نفـس . این چهار، ملکوت چهار عناصرند

ای اسـت ایشان است ونه آیات در عالم ملکوت به تمامی این است که گفته شد و چون گفته بودیم کـه آدم نسـخه
در مجموع عالم است در آدم موجود است و ما این نه آیات ظاهر ونـه آیـات بـاطن در از مجموع عالم که هرچه 

  .آدم بنمائیم
و ایـن نـه . اکنون بدان که از این نه آیات ظاهری دو گوش است و دو چشم و دو بینـی و یـک دهـان و دو دسـت

قـوت شـنوائی و بینـائی و  آیات به جای افالک و چهار عنصر است، چنانکه بیان کنیم اما نه آیـات بـاطن در آدم
این است نه  آیات کـه در بـاطن گفتـه شـده . گویائی و بویائی و ادراک لمس و فکر و حفظ و وهم و خیال است

  .بود
بدان که اکنون ظاهر عالم را آفاق بزرگ گوئیم و باطن عالم را نفس بزرگ و ظاهر آدم را آفاق کوچـک و بـاطن 

اق بزرگ را با آفاق کوچک مطابق کنـیم تـا هـر دو یکـی شـوندو آیـات آدم را نفس کوچک و بعد از آن آیات آف
آنگاه به تمامی معلوم شود که آدم بحقیقت عالم . انفس بزرگ را با نفس کوچک مطابق کنیم تا هر دو یکی شود

آنگاه از عالم کثرت بـه عـالم وحـدت رسـیم و معنـی ایـن . است اما کوچک و عالم بحقیقت آدم است اما بزرگ
بدانیم و محققان چـون بـدین مقـام رسـیده» هواالوّل و اآلخر و الظّاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم«: آیت که
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  :انداند گفته
  جان مغز حقیقت است و تن پوست ببني
  در کسوت روح، صورت دوست ببني
  هرچیزکه آن نشان هستی دارد
  یا پرتو نور اوست یا اوست ببني

ار عناصر، پنج حس ظاهر است در وجودآدم، چنانکه گوش بجای افـالک و اکنون بدان که به جای افالک و چه
چشم به جای آتش و بینی به جای هوا و دهان به جای آب و دست به جای خاک و این مناسبت را دالیل بسیار 

ل نگردد و همچنني گوش کـه بـه جـای صاست از آن مجموع یکی آنست که اگر افالک نگردد از آب، حیوان حا
اگر نباشد در ذایقه آب نطق حاصل نشود، بجهت آنکه کر مادرزاد گنگ باشد، از آنکـه هـر حـدیث  افالک است

انـد همـان که از راه گوش در نرود از زبان بريون نیاید و از جهت آنست که هر گروهی که در کودکی زبـانی شـنیده
  .نودگویند، چنانکه عرب هندی نداند و ترک عربی نداند تا نشدانند و میزبان می

پس معلوم شد که تا کالم به سمع درنرود از زبان بدر نیاید، یعنی اگر گوش نباشد سخن نباشد و مناسبت چشـم بـا 
آتش آنست که اگر آتش نباشد هیچ نبات از زمني نروید و به کمـال نرسـد؛ و همچنـني اگـر چشـم نباشـد از دسـت 

حیوان و نبات پیدا شوند و بـه واسـطۀ آتـش بـه  پس در عالم بزرگ به واسطۀ افالک از آب و. هیچ کفایت نیاید
کمال رسند و این حالت به میانجی هوا باشد همچنني در عالم کوچک نیز به واسطۀ سمع و بصر وذوق و لمـس، 
نطق و کتابت حاصل شود و این نیز به میانجی بینی باشد که اگر بینی نباشد نفس نتوان زدن و این حـاالت میسـر 

  .نگردد
معلوم شد که گوش به جای افالک و چشم بـه جـای آتـش و بینـی و ذایقـه بـه جـای هـوا و آب و  پس بدین مثال

  .دست به جای خاک است
اکنون بدان که به جای عدد یک انسان است و به جای عدد ده حیوان و به جای عدد صد نبات و به جای عـدد 

سایر حیوانات کمـرت اسـت و همچنانکـه  چنانکه عدد یک از دیگر عددها کمرت است انسان نسبت با. هزار معادن
پس . ده از صد کمرت است حیوان از نبات کمرت است و همچنانکه صد از هزار کمرت است نبات ازمعادن کمرت است

معلوم شد که عالم بزرگ مطابق عالم کوچک است و بحقیقت این عالم کوچک نسخۀ عالم بزرگ است چنانکه 
عدد یک و حفظ به جای عدد ده و نطق بـه جـای عـدد صـد و کتابـت بـه  تقریر کرده شد و همچنني فکر به جای

جای عدد هزار است؛ بجهت آنکه چون چیزی را در فکر وجود پیدا شد آن وجود را چندان بقائی نباشد و چـون 
به حفظ رسد آن چیز را وجود و بقا ده چندان شود و چون به نطق رسد صد چندان شود و چون بـه کتابـت رسـد 

  .هزار چندان شود که در فکر بودوجود آن 
دهـد و همچنني قوت نطق به جای جربئیل است و کار جربئیل وحی گزاردن است و نطق نیز از عالم باطن خرب می

و قوت کتابت به جای عزرائیل است و کار عزرائیل آنست که روح از تن جـدا کنـدو قـوّت کتابـت نیـز معنـی را از 
رساند و حفظ به جای میکائیل است کـه ارزاق را ن معنی را به دیگری میکند و بی صوت و لفظ آلفظ جدا می
کنـد وفکـر بـه جـای اسـرافیل اسـت و کـار اسـرافیل رسد محافظت مـیکند و حفظ نیز آنچه بدو میمحافظت می

ن آنست که صور خواهد دمید تا اموات از قبور سربرآرند و فکر نیز در مقدمات تصرف کند و نتیجه برانگیزد و ایـ
  .مقدار در این مقام کافی باشد از مطابق کردن عالمني با یکدیگر

اکنون بدان که اگر در عـالم بـزرگ مالیکـه نباشـند افـالک و انجـم و عناصـر را تـأثري و تصـرف نباشـد و بیکـار 
بـی باشند؛ و آن چهار نفس نیز اگر نباشد از آن انواع حیوانات و نباتات پیدا نشود و اگر پیـدا شـود چـون مـرده 
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خرب باشند همچنني در عالم کوچک نیز اگر چشم و گوش و بینی و دهن نباشدو دست، این حواس نیز که سـامعه و 
پس بقای حواس بدان قوّت. اند فارغ و بی خرب باشند و هیچ کاری از ایشان نیایدباصره و ذایقه و شامّه و المسه

الم بزرگ بـه واسـطۀ نفـوس و عقـول اسـت و بقـای ها به نفس انسانی، و همچنني بقای عها است و بقای قوّت
های جسمانی نظـر کنـیم نفوس و عقول به واسطۀ ذات حق است و همچنان اگر به اجزا و اعضا و حواس و قوّت

همچنني نیز چون در عالم بزرگ نظـر کنـیم کثـرت . در تن شخص کثرت بسیار واقع باشد و حال آنکه یک تن بُوَد
ک و عناصـر و موالیـد و مفـردات و مرکبـات، امـا چـون نظـر بـه ذات حـق کنـیم همـه بسیار باشد به واسـطۀ افـال

  .رادرتصرف امر و قدرت یک ذات ببینیم، اینجا معنی وحدت روی نماید ان شاءاللّه تعاىل
الفقري  الشیخ االکمل محمودالجبسرتی علی یدالعبد تمّت رسالة مرآة المحقّقني من تصانیف قدوة الواصلني

  .ثمانمائة و الربیع االوّل سنة خمس و تسعني الخوارزمی فی عشرینعبدالرّحیم 
  
  


