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بسم الله الرحمن الرحیم

رساله آغاز و انجام خواجه نصیرالدین طوسی
درباره رساله آغاز و انجام
خواجه نصیر الدین طوسی دانشمند عظیم القدر عالم اسالمی بینیاز از تعریف و توصیف است و
شرح حال و آثار وى در مقدمه بسیارى از آثارش و همچنین در كتب جداگانهاى كه درباره وى
نگاشته شده آمده است .از این رو ما در اینجا تنها به ذكر نكاتی درباره رساله حاضر (آغاز و انجام)
كه آیة الله عالمه حسنزاده آملی در مقدمه تعلیقات خویش بر این رساله آوردهاند .اكتفا میكنیم.
ایشان میفرمایند:
«این رساله از آغاز به آغاز و انجام شهرت یافت چنانكه سید حیدر آملی در «جامع االسرار» به
آغاز انجام آن را نام برده است ،و لكن جناب خواجه آن را به اسم «تذكره» نام میبرد كه تذكره در
آغاز و انجام است .چنانكه در چند جاى دیباچه بدان نص دارد و در تسمیه آن به كریمه إن هذه
تذكرة فمن شاء اتخذ إلی ربه سبیال تبرك و تمسك جسته است.
این رساله در واقع سخن از شرح حال انسان در هر عالم است ،جز این كه در فصل دوم و هفدهم
و برخی از مواضع دیگر در اثناى سخن به اختصار و ایجاز از آغاز یعنی مبدأ تعالی و آمدن انسان
از فطرت اولی اشارتی نموده است .نه بدان نحو كه مثال در مبدأ و معاد شیخ رئیس و مولی صدرا از
مبدأ بحث میشود.
لذا سزاوار است كه این رساله را یكی از رسائل در معرفت نفس یعنی روانشناسی بشناسیم و
بدانیم.
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«آغاز و انجام یكی از مآخذ و مصادر علمی حكمت متعالیه ،معرفت ومشهور به اسفار صدر
المتألهین است و در چندین فصل موقف هفتم الهیات اسفار و نیز در اكثر فصول باب یازدهم نفس
اسفار ناظر به مطالب این رساله است حتی در بسیارى از موارد عبارات خواجه را به عربی از این
رساله ترجمه فرموده است و خواجه را به بعض المحققین یاد نموده است.
و شاگرد بزرگ آن بزرگوار مرحوم فیض در «علم الیقین» بر ممشاى استادش مشی كرده است و
بسیارى از فصول و مطالب آغاز و انجام را به قلم خود ترجمه و تحریر كرده است .چنانكه با مقابله
و عرض معلوم میگردد ،و متأله سبزوارى در تعلیقاتش بر اسفار از آن نام میبرد و مطلب نقل
میكند.
متن رساله آغاز و انجام
ديباچه

ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا و هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب  1ربنا إنك جامع
الناس لیوم ال ریب فیه إن الله ال یخلف المیعاد .2
سپاس آفریدگارى را كه آغاز همه از اوست و انجام همه بدوست ،بلكه خود همه اوست .و درود بر
پیغمبران كه راه نمایان خلقاند بآغاز و انجام ،خصوصا بر محمد النبی صلی الله علیه و آله.
دوستی از عزیزان از محرر این «تذكره» التماس كرد كه نبذى از آنچه سالكان راه آخرت مشاهده
كردهاند از انجام كار آفرینش شبیه بآنچه در «كتاب» مسطور است و بر زبان انبیاء و اولیاء علیهم
السالم مذكور از احوال قیامت و بهشت و دوزخ و غیر آن ثبت كند بر آن وجه كه اهل بینش
مشاهده میكنند .هر چند این التماس متعذر بود بحكم آنكه نه هر چه هست نصیب هر كسی
است ،و نه هر نصیب كسی بتواند دیدن ،و نه هر چه بیند بتواند دانستن ،و نه هر چه بداند بتواند
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گفتن ،و نه هر چه گوید بتواند نبشت .چه اگر دیدن بعین بود دانستن باثر تواند بود ،و اگر دانستن
بتصور بود گفتن باخبار تواند بود ،و اگر گفتن بتصریح بود نبشتن بتعریض و تلویح تواند بود« ،و
لیس الخبر كالمعاینة فكیف اذا كان الخبر باالیماء و االشارة»  3اما چون خاطرش بآن متلطف بود
چاره نداشت از اسعاف بآنچه ممكن باشد .پس اگر این «تذكره» از آنچه مراد آن عزیز باشد قاصر
آید باید كه چون عذر واضح است مؤاخذه نفرماید .و او و دیگر متأمالن بعین الرضا مالحظه و
مطالعه كنند و خللی كه بینند اصالح واجب شمرند ،و ما توفیقي إال بالله علیه توكلت و إلیه أنیب
4؛ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلی ربه سبیال 5؛ و ما تشاؤن إال أن یشاء الله إن الله كان علیما
حكیما 6؛ یدخل من یشاء في رحمته و الظالمین أعد لهم عذابا ألیما 7؛ «اللهم ارنا الحق حقا و
ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطال و ارزقنا اجتنابه و ادخلنا فی رحمتك بحق المصطفی من عبادك
انك علی كل شیء قدیر و انت حسبنا» .8
ابتداء شروع در مطلوب ،وضع اساس این تذكره بر بیست فصل افتاد:
فصل اول :در صفت راه آخرت و ذكر سالكانش و اسباب اعراض مردم در جهان از آن و آفات آن
اعراض؛ فصل دوم :در اشاره بمبدأ و معاد و آمدن از فطرت اولی و رسیدن بآنجا و ذكر شب قدر و
روز قیامت؛ فصل سیم :در اشاره بهر دو جهان و ذكر مراتب مردم در این جهان و در آن جهان؛
فصل چهارم :در اشاره بمكان و زمان آخرت؛ فصل پنجم :در اشاره بحشر خالیق؛ فصل ششم :در
ذكر احوال اصناف خلق در آن جهان و ذكر بهشت و دوزخ؛ فصل هفتم :در اشاره بصراط؛ فصل
هشتم :در اشاره بصحایف اعمال و كرام الكاتبین و نزول مالئكه و شیاطین به نیكان و بدان؛ فصل
نهم :در اشاره بثواب و بحساب و بطبقات اهل حساب؛ فصل دهم :در اشاره بوزن اعمال و ذكر
میزان؛ فصل یازدهم :در اشاره بطی آسمانها؛ فصل دوازدهم :در اشاره بنفخات صور و تبدیل زمین
و آسمان؛ فصل سیزدهم :در اشاره بحالهائی كه در روز قیامت پدید آید و حادث شود و وقوف
خلق بعرصات؛ فصل چهاردهم :در اشاره بدرهاى بهشت و دوزخ؛ فصل پانزدهم :در اشاره بزبانیه
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دوزخ؛ فصل شانزدهم :در اشاره بجویهاى بهشت بازاء آن؛ فصل هفدهم :در اشاره بخازن بهشت
و دوزخ و رسیدن مردم بفطرت اولی كه در نشأه اولی بود؛ فصل هیجدهم :در اشاره به درخت
طوبی و درخت زقوم؛ فصل نوزدهم :در اشاره بحور العین؛ فصل بیستم :در اشاره بثواب و عقاب و
عدل او.
یادداشتها
 -1پروردگار ما ،دلهاى ما را پس از آنكه را همان نمودى از حق مگردان و به ما از جانب خود رحمتی بخش كه تو
براستی بخشندهاى.
(آل عمران  -2 )8 /3پروردگار ما ،توئی گرد آورنده مردمان در روزى كه تردیدى در آن نیست ،براستی كه خدا
وعده را خالف نمیكند( .آل عمران  -3 )9 /3خبر شنیدن چون دیدن نیست ،تا چه رسد كه خبر هم به رمز و اشاره
باشد.
 -4و مرا توفیقی نیست مگر از جانب خدا بر او اعتماد كردم و بسوى او باز میگردم( .هود )88 /11
 -5براستی كه این پندى (یادآورىاى) است ،پس هر كه خواهد (بوسیله آن) بسوى پروردگارش راه گیرد( .انسان
)29 /76
 -6و جز آنچه خدا بخواهد ،نخواهید خواست ،براستی كه خدا دانا و خردمند است( .انسان )30 /76
 -7خدایا حق را به ما حق بنما و پیرویش را روزیمان گردان ،و باطل را به ما باطل بنما و دوریش را روزیمان كن و
ما را در رحمتت داخل كن ،به حق برگزیده از بندگانت كه تو بر هر چیز توانایی و تو ما را بسی (بسندهاى).

فصل اول در صفت راه آخرت و ذكر سالكانش و اسباب اعراض مردم از آن و
آفات اعراض

بدان كه راه آخرت ظاهر است و راهبران معتمد و نشانهاى راه مكشوف و سلوكش آسان ،و لیكن
مردم از آن معرضند ،و كأین من آیة في السماوات و اْلرض یمرون علیها و هم عنها معرضون  .1اما
سبب آسانی سلوك آنست كه این راه همانست كه مردم از آنجا آمدهاند .پس آنچه دیدنیست یك بار
دیده است و آنچه شنید نیست یك بار شنیده است و لیكن فراموش كرده است ،و لقد عهدنا إلی
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آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما 2؛ و درین دقیقه میگوید :ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا  .3و در
فراموشی از آن جهت بمانده است كه چشمی كه بآن چشم دیده است و گوشی كه بآن گوش شنیده
است باز نمیكند تا حالش بآن رسیده است ،و إن تدعوهم إلی الهدى ال یسمعوا و تراهم ینظرون
إلیك و هم ال یبصرون  .4چه اگر بشنیدى شنیده اول یاد كردى كال إنها تذكرة فمن شاء ذكره  .5و
اگر بدیدى دیده اول بشناختی« ،من نظر اعتبر و من اعتبر عرف و اول الدین معرفته»  .6و اما سبب
اعراض سه چیز است
آغاز و انجام ،متن ،ص6 :
چنانكه گفتهاند« :رؤساء الشیاطین ثالثة» .7
اول ،شوائب طبیعت ،مانند شهوت و غضب و توابع آن از حب مال و جاه و غیر آن ،تلك الدار
اْلخرة نجعلها للذین ال یریدون علوا في اْلرض و ال فسادا و العاقبة للمتقین .8
دویم ،وساوس عادت مانند تسویالت نفس اماره و تزیینات اعمال غیر صالحه بسبب خیاالت
فاسده و اوهام كاذبه و لوازم آن از اخالق رذیله و ملكات ذمیمه ،قل هل ننبئكم باْلخسرین أعماال،
الذین ضل سعیهم في الحیاة الدنیا و هم یحسبون أنهم یحسنون صنعا .9
سیم ،نوامیس امثله ،مانند متابعت غوالن آدمی پیكر و تقلید جاهالن عالم نما و اجابت استغواء و
استهواء شیاطین جن و انس و مغرور شدن بخدع و تلبیسات ایشان ،ربنا أرنا الذین أضالنا من
الجن و اْلنس نجعلهما تحت أقدامنا لیكونا من اْلسفلین  .10و ثمره اعراض در این جهان تنگی
آن جهان و شقاوت جاودانی باشد ،و من أعرض عن ذكري فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة
أعمی ،قال رب لم حشرتني أعمی و قد كنت بصیرا ،قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك الیوم
تنسی  .11و كدام شقاوت بود باالى آنكه كسی نزدیك خداى تعالی منسی باشد و كورى در این
موضع كورى دلست ،فإنها ال تعمی اْلبصار و لكن تعمی القلوب التي في الصدور .12

رساله آغاز و انجام خواجه نصیرالدین طوسی6 /

و آن را مراتبست :ختم و طبع و رین ،ختم الله علی قلوبهم  ،13بل طبع الله علیها بكفرهم ،14
كال بل ران علی قلوبهم  .15و این نهایت مراتب كورى است ،گر چه مؤدیست بحجاب بزرگتر،
كال إنهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون .16
و بزرگترین آفات آنست كه بیشتر كسانی كه مردمان ایشان را از راهبران میشمرند از آن راه بیخبرند،
یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا
آغاز و انجام ،متن ،ص7 :
و هم عن اْلخرة هم غافلون  .17و متابعت ایشان اال ضاللت نیفزاید ،و إن تطع أ كثر من في
اْلرض یضلوك عن سبیل الله إن یتبعون إال الظن و إن هم إال یخرصون  .18پس طالب سلوك و
سالك را جز اعتصام بحبل الهی كه ،و اعتصموا بحبل الله جمیعا  .19چاره نیست و تمسك جز
بكلمات تامات او كه تمت كلمة ربك صدقا و عدال ال مبدل لكلماته  20نیست و كفی بربك هادیا
و نصیرا .21
یادداشتها
( -)1چه بسا نشانیها در آسمان و زمین كه مردم بر آن میگذرند و حال آنكه از آن روى گردانند( .یوسف /12
)105
( -)2و هرآینه با آدم از پیش پیمان بستیم ،پس فراموش كرد (آن را ترك كرد) و او را پایدار نیافتیم( .طه )115 /20
( -)3به پس خویش بازگردید و نورى بجوئید( .حدید )13 /57
( -)4و اگر ایشان را بسوى هدایت بخوانی نمیشنوند ،ایشان را میبینی كه به تو مینگرند حال آنكه نمیبینند.
(اعراف )198 /7
( -)5حقا كه آن پندى است ،پس هر كه خواهد پند گیردش( .عبس )12 /80
( -)6هر كه بنگرد پند گیرد و هر كه پند گرفت بشناسد و آغاز دین شناخت خداست (حدیث)
( -)7سران شیطانها (دیوها) سه (دسته) اند( .حدیث)
( -)8آن جهان آخرت است كه ما آن را براى آنها كه در زمین برترى نجستند و تباهی نكردند قرار دادیم و سرانجام
براى پرواپیشگان است( .قصص )83 /28
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( -)9بگو آیا شما را به زیانبارترین كارها آگاه كنم؟ (آن كار) كسانی است كه تالششان در زندگی دنیا گم شد .و
خود میپندارند كه كارى نیكو كردهاند( .كهف )104 /18
( -)10پروردگار ما ،آنان كه ما را گمراه كردند از جن و انس به ما بشناسان ،تا در زیر پاهامان قرارشان دهیم ،تا از
فروتران باشند( .فصلت )29 /41
( -)11و آنكه از یاد من روى گرداند پس براى او زندگی تنگی خواهد بود و روز رستاخیز او را كور برانگیزیم ،گوید
پروردگارا چرا مرا كور بر انگیختی حال آنكه بینا بودم ،خداوند گوید این چنین نشانههاى ما بر تو آمد و تو آنها را از
نظر دور داشتی همانسان امروز فراموش شدهاى( .طه )124 /20
( -)12پس براستی كه چشمها كور نیستند بلكه دلهائی كه در سینههاست كورند (حج )46 /22
( -)13خدا بر دلهاشان مهر نهاد( .بقره )7 /2
( -)14بلكه خدا بر دلهاشان بخاطر كفرشان مهر نهاد( .نساء )155 /4
( -)15چنین نیست بلكه (گناه) بر دلهاشان چیره شده( .مطففین )14 /83
( -)16حقا كه ایشان آن روز از پروردگارشان در پردهاند( .مطففین )15 /83
( -)17تنها نمودى از زندگی دنیا را میشناسند و ایشان از جهان دیگر غافلند( .روم )7 /30
( -)18و اگر بیشتر اهل زمین را پیروى كنی ترا از راه خدا گمراه میكنند( ،زیرا) از چیزى حز گمان پیروى نمیكنند
و جز دروغ نمیگویند( .انعام )116 /6
( -)19و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید( .آل عمران )103 /3
( -)20سخن پروردگارت به راستی و عدل به اتمام رسید ،دگرگونكنندهاى براى سخنان او نیست( .انعام )115 /6
( -)21پروردگارت براى راه نمودن و یارى كردن بس است( .فرقان )31 /25

فصل دوم در اشاره بمبدأ و معاد و آمدن از فطرت اولى و رسيدن بانجام و ذكر
شب قدر و روز قيامت

مبدأ ،فطرت اولی است و معاد عود بآن فطرت است ،فأقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي
فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم 1؛ كه اول خدا بود و هیچ نه« ،كان الله و لم
یكن معه شیء»  .2پس خلق را از نیست هست گردانیده ،و قد خلقتك من قبل و لم تك شیئا  .3و
به آخر خلق نیست شوند و خدا هست بماند ،كل من علیها فان و یبقی وجه ربك ذو الجالل و
اْل كرام  .4پس چنانكه هست شدن خلق بعد از نیستی مبدأ خلق است ،نیست شدن بعد از هستی
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معادشان باشد .چه آمدن و رفتن چون مقابل یكدیگرند هر یك عین دیگرى تواند بود ،كما بدأنا أول
خلق نعیده .5
و از این جاست كه بحكم مبدأ خدا بگوید و خلق جواب دهد ،أ لست بربكم قالوا بلی  ،6و بحكم
معاد خدا بگوید و هم خدا جواب دهد ،لمن الملك الیوم لله الواحد القهار  .7و خلق چون اول از
خدا وجود یافتهاند و نبودهاند پس بآخر هست شدهاند ،پس وجود بخداى سپارند ،إن إلی ربك
الرجعی  8پس نیست شوند ،كل شيء هالك إال وجهه  ،9منه المبدأ و الیه المعاد .نیستی اول
بهشتی است كه آدم در آنجا بود ،اسكن أنت و زوجك الجنة  .10و هستی بعد از نیستی آمدن
بدنیاست ،اهبطوا منها جمیعا  .11و نیستی دوم كه فناء در توحید است بهشتی است كه معاد موحد
آنجاست ،ارجعي إلی ربك راضیة مرضیة فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي  .12آمدن از بهشت
بدنیا توجه از كمال بنقصان است و بیفتادن از فطرت ،و ال محاله صدور خلق از خالق جز بر این
نمط نتواند و رفتن از دنیا ببهشت توجه از نقصان بكمال است و رسیدن با فطرت ،و ال محاله
رجوع خلق با خالق جز بر این نسق صورت نبندد ،الله یبدؤا الخلق ثم یعیده ثم إلیه ترجعون .13
پس اول نزول و هبوط است ،و دویم عروج و صعود .اول افول نور ،دوم طلوع نور ،الله نور
السماوات و اْلرض  .14باین سبب عبارت از مبدأ بشب كردهاند و آن شب قدر است و عبارت از
معاد بروز و آن روز قیامت است ،در شب قدر ،تنزل المالئكة و الروح فیها بإذن ربهم من كل أمر
 .15در روز قیامت ،تعرج المالئكة و الروح إلیه في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة  .16و چون
كمال مبدأ بمعاد است همچنانكه كمال شب بروز است و كمال روز بماه و كمال ماه بسال ،پس
اگر مبدأ شب قدر است معاد روز قیامت است و اگر شب قدر نسبت بماه دارد ،لیلة القدر خیر من
ألف شهر تنزل المالئكة و الروح  .17روز قیامت نسبت بسال دارد ،یدبر اْلمر من السماء إلی
اْلرض ثم یعرج إلیه في یوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون  .18و بوجهی اگر مبدأ نسبت بروز
دارد« ،خمرت طینة آدم بیدى اربعون صباحا»  .19معاد نسبت بسال دارد كه« ،ما بین النفختین
اربعون عاما»  20و اگر شب قدر بر هزار ماه تفصیل دارد ،لیلة القدر خیر من ألف شهر  21روز
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قیامت بقدر پنجاه هزار سال است ،في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة فاصبر صبرا جمیال .22
موسی (ع) كه مراد مبدأ است و صاحب تنزیل و صاحب غربست كه موقع افول نور باشد ،و ما
كنت بجانب الغربي إذ قضینا إلی موسی اْلمر« ،اول ما كتاب الله تعالی التوراة»  .23و عیسی (ع)
كه مراد معاد است و صاحب تأویل صاحب شرق است كه موضع طلوع نور باشد ،و اذكر في
الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقیا  ،24و إنه لعلم للساعة  ،25و محمد صلی الله علیه
و آله كه جامع هر دو است بوجهی متوسط است و بوجهی از هر دو مبرا .اما جامع.
بحكم اینكه در مبدأ منزلتی دارد كه« ،كنت نبیا و آدم بین الماء و الطین26 ».
«لكل شیء جوهر و جوهر الخلق محمد صلی الله علیه و آله» 27؛ و در معاد هم مرتبتی دارد كه
شفیع روز حشر است« ،ادخرت شفاعتی الهل الكبائر من امتی»  .28و اما متوسط ،بحكم آنكه از
وسط عالم روى بمغرب باید كرد تا روى بقبله موسی باشد و بمشرق تا بقبله عیسی باشد و بمیان
هر دو تا قبله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشد كه «ما بین المشرق و المغرب
قبلتی»  .29و اما از هر دو مبرا بحكم ،ال شرقیة و ال غربیة  30است ،إن في ذلك ْلیات لقوم
یتفكرون .31
یادداشتها
( -)1پس رویت را بسوى دین پاك بدار ،سرشت خدائی كه انسانها را بر آن آفرید ،آفرینش خدا را دگرگونی نیست،
آن است دین پایدار( .روم )30 /30
( -)2خدا بود و هیچ چیز با او نبود( .حدیث)
( -)3و هرآینه ترا از پیش آفریدم در حالی كه چیزى نبودى( .مریم )9 /19
( -)4هر كه بر روى آن (زمین) است نیست شدنی است و (تنها) وجه پروردگار بزرگوار و گرامیت پاینده است.
(رحمن )27 /55
( -)5همچنان كه ابتداى آفرینش آغاز كردیم ،بازش گردانیم( .انبیاء )104 /21
( -)6آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند آرى (هستی)( .زمر )71 /39
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( -)7امروز فرمانروایی از آن كیست؟ از آن خداى یكتاى فروشكننده (نیست كنده)( .غافر )16 /40
( -)8و براستی كه بازگشتگاه بسوى پروردگار تو است( .علق )8 /96
( -)9هر چیزى جز روى او نیست شدنی است( .قصص )88 /28
( -)10از اوست آغاز و به اوست بازگشت.
( -)11تو و همسرت در بهشت ساكن شوید( .بقره )35 /2
( -)12همگی از آن فرود آئید( .بقره )38 /2
( -)13بسوى پروردگارت بازگرد در حالی كه از او خشنودى و از تو خشنود است ،پس در بندگانم در آى و به
بهشتم داخل شو( .فجر )30 /89
( -)14خدا آفرینش را آغاز میكند سپس آن را باز میگرداند ،سپس بسوى او بر میگردید( .روم )11 /30
( -)15خدا روشنائی آسمانها و زمین است( .نور )35 /24
( -)16فرشتگان و روح در آن (شب) به فرمان پروردگارشان از هر امرى فرود میآیند( .قدر )4 /97
( -)17فرشتگان و روح در روزى كه اندازهاش پنجاه هزار سال است بسوى خدا باال میروند( .معارج )4 /70
( -)18شب قدر از هزار ماه بهتر است .فرشتگان و روح فرود میآیند( .قدر )3 /97
( -)19كار آفرینش را از آسمان تا به زمین اداره میكند سپس در روزى كه اندازهاش هزار سال از آن سالهائی است
كه شما میشمرید به سوى او باال میرود( .سجده )5 /32
( -)20گل آدم را به دستم چهل روز آمیختم (خمیر كردم)( .حدیث)
( -)21میان دو دمیدن (در صور) چهل سال (فاصله) است( .حدیث)
( -)22و تو در جانب غرب نبودى آنگاه كه ما امر (نبوت) را به موسی رساندیم( .قصص )44 /28
( -)23اول چیزى كه خداى بزرگ نگاشت تورات بود( .حدیث)
( -)24و در كتاب ،مریم را یاد كن آنگاه كه از خاندانش به جایگاهی شرقی كناره گرفت( .مریم )16 /19
( -)25و براستی او نشانهاى براى رستاخیز است( .حدیث)
( -)26من پیامبر بودم و آدم میان آب و گل بود( .حدیث)
( -)27براى هر چیزى جوهرى است و جوهر آفرینش محمد «ص» است( .حدیث)
( -)28شفاعت خود را براى اهل گناهان بزرگ از امتم ذخیره كردهام( .حدیث)
( -)29قبله من میان مشرق و مغرب است( .حدیث)
( -)30براستی كه نه شرقی است و نه غربی.
( -)31براستی كه در آن براى گروهی كه میاندیشند نشانههائی است( .رعد  ،3 /13جاثیه  ،13 /45روم  21 /30و
زمر )42 /39
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فصل سيم در اشاره بهر دو جهان و ذكر مراتب مردم در اين جهان و در آن
جهان

خداى تعالی را بحكم آنكه اول و آخر است او را دو عالم است:
یكی عالم خلق و دیگرى عالم امر ،یكی عالم ملك و دیگر عالم ملكوت ،یكی عالم غیب و دیگر
عالم شهادت ،كه این محسوس است و آن معقول .و بحكم آنكه ظاهر و باطن است دو عالم
است :یكی دنیا و یكی آخرت .یكی این جهان ،یكی [آن] جهان كه این مبدأست و آن معاد .و
خلق را چون گذر بر این عالمهاست از دنیا بآخرت ،از این جهان بآن جهان ،از خلق بامر ،و از
ملك بملكوت ،و از شهادت بغیب رفتن ضرور است و انبیاء را علیهم السالم باین سبب فرستادهاند
تا ایشان را از عالمی بعالمی خوانند ،چنانكه كتب منزله جمله بر آن مقرر است .پس دعوت نبی
بانباء است و نباء آن عالمست كه خلق بآنجا میروند ،عم یتساءلون ،عن النبإ العظیم ،الذي هم فیه
مختلفون  .1خلق در دنیا در برزخاند و برزخ سدیست ظلمانی میان مبدأ و معاد ،و من ورائهم
برزخ إلی یوم یبعثون  2و مردم آنجا بعضی خفتهاند و بعضی مرده.
خفتگان بحكم« ،الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا ،الدنیا حلم»  .3و مردگان بحكم أموات غیر أحیاء ،4
و ما أنت بمسمع من في القبور  5و هر كه از این زندگانی بمرد از خواب برخاست و قیامت
برخاستن بود« ،فاذا ماتوا انتبهوا ،من مات فقد قامت قیامته»  .6و لیكن مرگ دو مرگ است :یكی
مرگ ارادى« ،موتوا قبل ان تموتو»  ،7و دیگرى مرگ طبیعی كه ،أینما تكونوا یدرككم الموت  .8هر
كه بمرگ ارادى بمرد بزندگانی جاوید زنده شود« ،مت باالرادة تحیی بالطبیعة»  .9و هر كه بمرگ
طبیعی بمرد بهالك جاودانی افتد« ،ویل لمن انتبه بعد الموت»  .10سر قیامت سرى است بس
بزرگ ،انبیاء را اجازت كشف آن سر ندادهاند ،چه انبیاء اصحاب شریعتند ،اصحاب قیامت
دیگرانند ،إنما أنت منذر و لكل قوم هاد 11؛ و محمد صلی الله علیه و آله و سلم به قرب قیامت
مخصوص است« ،انا و الساعة كهاتین»  .12حالش با قیامت اینست ،یسئلونك عن الساعة أیان
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مرساها ،فیم أنت من ذكراها ،إلی ربك منتهاها ،إنما أنت منذر من یخشاها  .13قیامت روز ثواب
است و شریعت روز عمل« ،الیوم عمل بال ثواب و غدا ثواب بال عمل»  .14پیغمبران در روز
قیامت گواهان باشند ،فكیف إذا جئنا من كل أمة بشهید و جئنا بك علی هؤالء شهیدا  15حاكم
قیامت دیگر است ،و جيء بالنبیین و الشهداء و قضي بینهم بالحق  .16شریعت راه راست است،
از شارع گرفتهاند و قیامت مقصد .صاحب شریعت میفرماید بقیامت ،ما أدري ما یفعل بي و ال
بكم  .17خلق سالكاناند و تا اثرى از مقصد بسالك نرسد سلوكش دست ندهد ،و هیچ سالك تا
از مقصد آگاه نشود بدان راغب نگردد و در حركت نیاید و آگاهی از مقصد معرفت است و رغبت
بآن محبت .پس تا با عارف محبت نباشد او را سلوك دست ندهد .و محبت و معرفت اثر وصول
است و كمالش عین وصول و آن را حشر خوانند كه« ،المرء یحشر مع من احب»  .18و در آگاهی
مراتب است چون :ظن و علم و ابصار .ظن بوجهی این جهانی است و علم آن جهانی ،چه اینجا،
أال إنهم في مریة  19است و آنجا ،ثم یجمعكم إلی یوم القیامة ال ریب فیه  .20و علم بوجهی این
جهانی است و مشاهده و رؤیت آن جهانی ،كال لو تعلمون علم الیقین ،لترون الجحیم ،ثم لترونها
عین الیقین  .21اثر اول كه از وصول سالك را باشد ایمان است ،و اثر دویم ایقان بتحقیق آن ایمان
و تصدیق باشد ،و ما أنت بمؤمن لنا  .22ایقان است ،إن هذا لهو حق الیقین  .23ایمان بسبب
آنچه در عالم غیب از آن محجوباند ،یؤمنون بالله و الیوم اْلخر  .24و ایقان بحسب آنچه در
عالم شهادت آن را مشاهدند .پس ایمان نصیب این دنیاست ،یؤمنون بالغیب 25؛ و ایقان نصیب
اهل آخرت .و باْلخرة هم یوقنون  .26اینجا «من اقبل ما اوتیتم الیقین»  27میگوید كه دعوت
بایمان است ،آمنوا بربكم 28؛ و كمال ایمان بایقان است ،و اعبد ربك حتی یأتیك الیقین .29
ایمان را مراتب است :اول ،قالت اْلعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لما یدخل اْلیمان
في قلوبكم  ،30وسط ،و قلبه مطمئن باْلیمان  .31آخر ،یا أیها الذین آمنوا آمنوا  .32و إذا ما اتقوا و
آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا  33دلیل است بر اختالف ایمان .و ایمان را نیز شرائط
است :فال و ربك ال یؤمنون حتی یحكموك فیما شجر بینهم ثم ال یجدوا في أنفسهم حرجا مما
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قضیت و یسلموا تسلیما  ،34اول انقیاد فرمان ،بعد از [آن] رضا بقضا ،بعد از آن تسلیم .و ایقان را
نیز مراتب است :كال سوف تعلمون ،ثم كال سوف تعلمون ،كال لو تعلمون علم الیقین ،لترون
الجحیم ،ثم لترونها عین الیقین ،ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم  .35مشاهده دوزخ بعد از حصول
علم الیقین است ،و مشاهده بهشت قبل از سؤال ،از آنكه هنوز علم حكم غیب دارد و بعد از
حصول علم عین -الیقین است چه با علم هنوز حجاب باقیست بعین و با عین باقیست باثر.
اهل گمان پندارند كه قیامت هم بزمان دور است ،و ما أظن الساعة قائمة 36؛ و هم بمكان ،و
یقذفون بالغیب من مكان بعید  .37و اهل یقین دانند كه هم بزمان نزدیكست ،اقتربت الساعة 38
و هم بمكان ،و أخذوا من مكان قریب؛ إنهم یرونه بعیدا ،و نراه قریبا  39كه پیغمبر علیه السالم
دست فراز كرد و میوه بهشت بر گرفت و تا حارثه مشاهده آن حال نكرد بر آنكه او مؤمن حقیقی
است حكم نكرد ،اذ قال له كیف اصبحت یا حارثة؟ قال اصبحت مؤمنا حقا .قال علیه السالم لكل
حق حقیقة؛ فما حقیقة ایمانك؟ قال رأیت اهل الجنة یتزاورون و رأیت اهل النار یتعاورون و رأیت
عرش ربی بارزا .فقال علیه السالم اصبت فالزم ثم قال علیه السالم النس بن مالك هذا شاب نور
الله قلبه باالیمان .40
یادداشتها
( -)1از یكدیگر چه میپرسند؟ از خبر بزرگ (میپرسند)؟ آنكه ایشان در آن اختالف میكنند( .نبأ  1 /78و )2
( -)2و از پس ایشان برزخی است تا روزى كه برانگیخته شوند( .مؤمن )100 /23
( -)3مردمان خفتگانند ،پس چون مردند ،بیدار شوند ،دنیا خواب دیدنی است( .حدیث)
( -)4مردگانی غیر زندهاند( .نحل )21 /16
( -)5و تو شنواننده آنان كه در گورهایند نیستی( .فاطر )22 /35
( -)6پس چون مردند بیدار شوند ،هر كه مرد پس هرآینه قیامتش بر پا شده است( .حدیث)
( -)7پیش از آنكه مرگتان فرا رسد بمیرید( .حدیث)
( -)8هر جا باشید مرگ شما را در مییابد( .نساء )78 /4
( -)9به اراده خود بمیر تا به طبیعت زنده شوى.
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( -)10واى بر آنكه پس از مرگ بیدار شود.
( -)11تو بیمدهنده و بس و هر گروهی را راهنمائی است( .رعد )7 /13
( -)12من و رستاخیز همچون این دو انگشت (بهم نزدیك) ایم( .حدیث)
( -)13از تو درباره رستاخیز میپرسند كه هنگام رسیدنش كسی است ،دانستن هنگام آن به چه كارت میآید.
علمش نزد خداست ،تو تنها بیمدهنده آن كسی هستی كه از آن روز میترسد( .نازعات )45 -42 /79
( -)14امروز ،كار است بدون پاداش و فردا پاداش است بدون كار( .حدیث)
( -)15پس چگونه است آنگاه كه از هر گروهی ،گواهی آریم و ترا براینان گواه گیریم( .نساء )41 /4
( -)16و پیامبران و گواهان آورده شوند و میان ایشان به حق داورى شود( .زمر )69 /39
( -)17نمیدانم با من چه خواهند كرد و نه با شما( .حدیث)
( -)18انسان با آنكه دوستش داشته برانگیخته میشود( .حدیث)
( -)19بدانید كه ایشان در گمان و تردیدند( .فصلت )54 /41
( -)20سپس شما را در روز رستاخیز كه تردیدى در آن نیست گرد میآورد( .جاثیه )26 /45
( -)21چنین نیست ،اگر علم یقین بدانید ،هرآینه دوزخ را به بینید .سپس هرآینه آن را بچشم یقین به بینید( .تكاثر
)6 /102
( -)22و تو بما گرونده نیستی( .یوسف )17 /12
( -)23براستی كه این خود حقیقتی یقینی است( .واقعه )95 /56
( -)24به خدا و روز دیگر میگروند (آل عمران )114 /3
( -)25به نادیده میگروند( .بقره )3 /2
( -)26و به جهان دیگر ایشان یقین دارند( .بقره )4 /2
( -)27از پذیرفتهترین چیزها كه داده شدید یقین است (حدیث)
( -)28به پروردگارتان بگروید( .آل عمران )193 /3
( -)29پروردگارت را بندگی كن تا یقین بتو روى آورد( .حجر )99 /15
( -)30بادیهنشینان گفتند گرویدیم ،بگو نگرویدهاید بلكه بگوئید تسلیم شدیم و هنوز ایمان در دلهاتان وارد نشده
است( .حجرات )14 /49
( -)31و دلش به ایمان آرام یافته است( .نحل )106 /16
( -)32اى آنان كه گرویدهاید ،بگروید( .نساء )136 /4
( -)33و چون پرواپیشه كردند و بگرویدند و كارهاى نیكو كردند ،سپسا پرواپیشه كردند و گرویدند( .مائده /5
)93
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( -)34پس سوگند به پروردگارت كه نمیگروند تا اینكه ترا در آنچه میانشان اختالف افتاده داور گیرند و سپس در
خودشان از آنچه حكم كردهاى تنگی نیابند و به نیكوترین صورت حكم ترا بپذیرند( .نساء )65 /4
( -)35چنین نیست ،بزودى خواهید دانست ،سپس بزودى خواهید دانست ،حقا كه اگر به علم یقین بدانید،
هرآینه دوزخ را به بینید ،پس آنگه آن را به چشم یقین به بینید .سپس آن روز از نعمت بسیار پرسیده شوید( .تكاثر
)8 -3 /102
( -)36و گمان ندارم كه قیامت بر پا شود( .كهف )36 /18
( -)37از روى پندارى بسیار دور از حقیقت سخن میگویند (سباء )53 /34
( -)38رستاخیز نزدیك شد( .قمر )1 /54
( -)39و آن را نزدیك گرفتند ،بدان كه ایشان آن را دور میبینند و ما آن را نزدیك میبینیم( .معارج )7 /70
( -)40آنگاه كه او را گفت اى حارثه چگونهاى ،گفت مؤمنی حقیقی گشتم ،فرمود «ص» هر حقی را حقیقت
است ،پس حقیقت ایمان تو چیست؟ عرض كرد ،اهل بهشت را میبینم كه یكدیگر را دیدار میكنند و اهل دوزخ
را میبینم كه بنوبت جاى عوض میكنند و عرش پروردگارم را آشكارا دیدم ،پس پیامبر «ص» باو فرمود :دریافتی،
پس نگاهش دار .سپس به انس پسر مالك فرمود :این جوانی است كه خدا دلش را به ایمان روشن كرده است.
(حدیث)

فصل چهارم در اشاره بمكان و زمان آخرت

چون دنیا ناقص است بمثابه كودك ،و طفل را از دایه و گهواره گزیر نیست دایه او زمان است و
گهواره او مكان و بوجهی پدر او زمانست و مادر او مكان .و مكان و زمان هر یك باثرى از آثار
مبدع خود مخصوصاند ،و آن احاطت است بكاینات .چه این احاطه خداى راست ،إنه بكل شيء
محیط  .1و زمان را احاطه كه اثر مبدعست چنان حاصل آید كه بعضی از آن اول باشد و بعضی
آخر و مكان را چنانكه بعضی ظاهر باشد و بعضی باطن و چون هر دو بذات و بطبع نیستند هیچ
كدام در هیچ كدام تمام نیست .پس وجود هر بعضی از زمان اقتضاء عدم بعضی دیگر میكند .و
حضور بعضی از مكان اقتضاء غیبت بعضی دیگر میكند .گذشته زمان نیست و آینده همچنین .اگر
زمان وجودى دارد وجود حال است كه كمترین زمانی است ،و از خردى مقدارى ندارد.
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حكماء آن را «آن» خوانند .و اگر مكان را احاطتی هست همه مكان راست نه جزوى را ازو ،و همه
مكان راست كه آسمان و زمین و دیگر كائنات را حاویست .و آخرت از زمان و مكان مبراست ،چه
از نقصان منزه است .اما نشانها كه از آن باهل زمان و مكان دهند گاه زمانی بود و گاه مكانی تا
بلسان قومه بود .و نشان زمان بكمترین زمان تواند بود مانند حال ،و ما أمر الساعة إال كلمح البصر
أو هو أقرب  .2و نشان مكان بفراخترین مكانی ،و جنة عرضها كعرض السماء و اْلرض  .3و ابداع
هم زمانی نیست و صفت او بكمتر زمانی كنند .و ما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر .4
پس مبدأ و معاد از این روى نیز متشابهند .یقین كه آخرتی است؛ تعلقش بزمان و مكان هم برین
سیاقت گیرد ،اما تعلقش بقلت زمان چنانكه گفتهاند« ،الیقینیات لحظات» و بوسعت مكان ،أ فمن
شرح الله صدره لْلسالم فهو علی نور من ربه.
یادداشتها
( -)1براستی كه او بر هر چیز تواناست( .فصلت )54 /41
( -)2و كار قیامت نیست مگر همچون چشم برهم زدنی یا نزدیكتر( .نحل )17 /16
( -)3یقینیها لحظههائی هستند.
( -)4آیا آنكه خدا سینهاش را بر اسالم گشوده است پس او بر روشنائیاى از پروردگار خویش است( ،زمر /39
)22

فصل پنجم در اشاره بحشر خاليق

زمان علت تغیر است علی االطالق و مكان علت تكثر است علی االطالق ،و تغیر و تكثر علت
محجوب شدن بعضی موجودات از بعضی.
چون بقیامت زمان و مكان مرتفع شود حجابها برخیزد و خلق اولین و آخرین مجتمع باشند .پس
قیامت روز جمع است ،یوم یجمعكم لیوم -الجمع  .1بوجهی روز فصل است ،چه دنیا كون
متشابه است .در وى حق و باطل متشابه نماید ،متخاصمان در برابر نشستهاند .آخرت كون مباینت
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است ،و یوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقون  .2حق را از باطل جدا كنند ،لیمیز الله الخبیث من الطیب
 .3خصومت متخاصمان فصل كنند ،و بحقیقت حق و باطل حكم كنند ،لیهلك من هلك عن بینة
و یحیی من حي عن بینة ،لیحق الحق و یبطل الباطل  .4پس قیامت روز فصل است .اما این فصل
هم اقتضاى آن جمع میكند كه در پیش بیامد ،هذا یوم الفصل جمعناكم و اْلولین .5
حشر جمع باشد .پس روز قیامت حشر است .و حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا .6
اما حشرها هم متفاوتست .قومی را چنین است كه ،یوم نحشر المتقین إلی الرحمن وفدا  7و قومی
را چنین كه ،یوم یحشر أعداء الله إلی النار  8بر جمله ،حشر هر كسی با آن باشد كه سلوكش در
طلب آن بوده باشد« ،و احشره مع من كان یتواله»  .9و باین سبب ،احشروا الذین ظلموا و
أزواجهم  ،10و همچنین فو ربك لنحشرنهم و الشیاطین  11تا بحدى كه« ،لو أحب احدكم حجرا
یحشر معه» .12
و چون آثار افعال مدبران برازخ حیوانی چنانكه بعد از این گفته شود؟؟؟ صور و حاضر كنند آن
اصناف را جمله حشر كرده باشند ،و إذا الوحوش حشرت  .13و حشر هر كسی بر صورت ذاتی آن
كس تواند بود ،چه آنجا حجاب مرتفع است كه ،و برزوا لله الواحد القهار  ،14تا باین سبب،
«یحشر الناس علی صور یحسن عندهم القردة و الخنایر»  15و خود هم در این جهان و جعل
منهم القردة و الخنازیر و عبد الطاغوت  .16و لكن در این جهان كسانی بیننده اهل آن جهان را
باشند ،إن في ذلك ْلیات لقوم یعقلون .17
یادداشتها
( -)1روزى كه شما را براى روز جمعآورى فراهم میكند( .تغابن )9 /64
( -)2روزى كه رستاخیز بر پا شود آن روز پراكنده میشوند( .روم )37 /30
( -)3تا خدا پلید را از پاكیزه جدا سازد( .انفال )37 /8
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( -)4تا آنكه نابود شد از روى دلیل روشن نابود شود و آنكه زنده شد از روى دلیل روشن زنده شود .تا حق بر پا
گردد و باطل ناچیز شود( .انفال )42 /8
( -)5این است روز داورى ،شما و پیشینیان را گرد آوردیم (مرسالت )38 /77
( -)6و آنها را گرد آوردیم پس هیچ یك از آنها را رها نكنیم( .كهف )47 /18
( -)7روزى كه پرواپیشگان در حالی كه گرامی داشته شدهاند نزد خداى بخشنده گرد یند( .مریم )85 /19
( -)8روزى كه دشمنان خدا بسوى آتش برده شوند( .فصلت )19 /41
( -)9او را با آنكه دوست و سرور گرفته بود گرد آورید( .حدیث)
( -)10آنان را كه ستم كردند با همسرانشان (جفتهایشان ،نزدیكانشان) گرد آورید( .صافات )22 /37
( -)11پس سوگند به پروردگارت كه ایشان را با دیوها گرد میآوریم( .مریم )68 /19
( -)12اگر یكی از شما سنگی را دوست داشته باشد با او برانگیخته میشود( .حدیث)
( -)13و آنگاه كه ددان گرد آیند( .تكویر )5 /81
( -)14و بر خداى یكتاى فروشكننده آشكار شوند( .ابراهیم )48 /14
( -)15مردمان بر چهرههائی برانگیخته شوند كه میمونها و خوكها در پیش آنها زیبا باشند( .حدیث)
( -)16و از ایشان میمونها و خوكها قرار داد زیرا طاغوت را بندگی كردند( .مائده )60 /5
( -)17براستی كه در آن براى گروهی كه میاندیشند نشانههائی است( .رعد )4 /13

فصل ششم در ذكر احوال اصناف خلق در آن جهان و ذكر بهشت و دوزخ

كسانی كه در این عالم در معرض سلوك راه آخرتاند سه طایفهاند :و كنتم أزواجا ثالثة ،فأصحاب
المیمنة ما أصحاب المیمنة ،و أصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة .و السابقون السابقون،
أولئك المقربون  .1همچنین ،فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات  .2سابقان
اهل وحدتاند از راه و از سلوك منزه ،بل خود ،مقصد همه سالكان ایشاناند .و ال تعد عیناك عنهم
ترید زینة الحیاة الدنیا  .3ایشانند آن گروهی كه« ،ان حضروا لم یعرفوا و ان غابوا لم یفقدوا»  .4و
اهل یمین نیكان عالماند و ایشان را مراتب بسیار است بحسب درجات بهشت و در ثواب
متفاوتاند ،و لكل درجات مما عملوا  .5و اهل شمال بدان عالماند و ایشان را اگر چه مراتب
بسیار است بحسب دركات دوزخ اما در عذاب متساویند ،قال لكل ضعف و لكن ال تعلمون  .6و
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همچنین فإنهم یومئذ في العذاب مشتركون  .7و هر سه طایفه را گذر بر دوزخ است ،و إن منكم إال
واردها كان علی ربك حتما مقضیا  8اما سابقان« ،یمرون علی الصراط كالبرق الخاطف» .9
ایشان را از دوزخ گزیرى نیست« .جزناها و هی خامدة»  10سخن یكی از امامان اهل بیت علیهم
السالم است در جواب آنكه پرسید كه شما را گذر بر دوزخ چون باشد؟ و اما اهل یمین را از دوزخ
نجات دهند و اما اهل شمال را در آنجا بگذارند ،ثم ننجي الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا
 .11سابقان و اهل یمین به بهشت برسند ،اما كمال اهل یمین بهشت باشد و كمال بهشت بسابقان،
«ان الجنة اشوق الی سلمان من سلمان الی الجنة» 12؛ ایشان را به بهشت التفاتی نبود ،لم
یدخلوها و هم یطمعون  .13ایشان اهل اعرافند ،و علی اْلعراف رجال یعرفون كال بسیماهم 14
ایشان را همه حالها یكسان باشد ،لكیال تأسوا علی ما فاتكم و ال تفرحوا بما آتاكم  15وصف حال
ایشان است .اهل شمال اهل تضادند .باحوال متضاده كه در این عالم متقابل است ،مانند هستی و
نیستی و مرگ و زندگانی و علم و جهل و قدرت و عجز ،و لذت و الم ،و سعادت و شقاوت،
بازماندهاند زیرا كه بخود باز ماندهاند .و از خودبخود خالصی نتوان یافت ،كلما نضجت جلودهم
بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب  .16ال جرم همیشه میان دو طرف سموم و زمهریر دوزخ
متردداند .گاه باین طرف معذب و گاه بآن ،لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل .17
چون در دنیا در؟؟؟ طاعت كه اول مرتبه از مراتب ایمان است نیامدهاند و زمام اختیار بدست خود
باز گرفتهاند ،به آخرت محجوب بماندهاند ،كلما أرادوا أن یخرجوا منها أعیدوا فیها  .18و اهل
یمین اهل رتبتاند ،همیشه در سلوك باشند تا كمالی بعد از كمالی و درجه باالى درجه حاصل
میكنند ،لهم غرف من فوقها غرف 19؛ از عذاب اهل تضاد خالص یافتهاند ،فال خوف علیهم و ال
هم یحزنون« ،الحزن علی ما فات و الخوف مما لم یأت»  20چون بدنیا مجبوربودهاند ،و ما كان
لمؤمن و ال مؤمنة إذا قضی الله و رسوله أمرا أن یكون لهم -الخیرة من أمرهم  21بآخرت مختار
مطلق شدهاند ،لهم فیها ما یشاؤن  ،22تا بحكم عدل هر یكی را بر جبر و اختیار نصیبی باشد .پس
اگر این طایفه را بیكی از دو طرف تضاد ،مالبستی باشد آن تضاد ،نه تضاد حقیقی بود ،و ایشان بآن

رساله آغاز و انجام خواجه نصیرالدین طوسی20 /

معاقب نباشند ،بل مثاب باشند و آن مانند حرارت زنجبیل و برودت كافور باشد كه غریزىاند ،نه
چون حرارت سموم و برودت زمهریر كه غریباند إن اْلبرار یشربون من كأس كان مزاجها كافورا،
و یسقون فیها كأسا كان مزاجها زنجبیال  ،23همچنانكه منازعه اهل رتبت منازعتی مجازى باشد،
یتنازعون فیها كأسا ال لغو فیها و ال تأثیم 24؛ تا ال جرم و نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا علی
سرر متقابلین  .25اما مخاصمت اهل تضاد مخاصمت حقیقی باشد ،إن ذلك لحق تخاصم أهل
النار  26تا ال جرم كلما دخلت أمة لعنت أختها  .27پس حرارت و برودت كه متضادند گاهی هر
دو طرف سبب عذاب قوم میباشند ،چنانكه اهل دوزخ را .و گاه یك طرف سبب راحت قومی
است ،و آن بردا و سالما  28است .اهل برد اهل یقیناند .و دیگر طرف كه نار است سبب عذاب
كسانی كه مقابل ایشان باشند ،الظانین بالله ظن السوء  .29و گاه هر دو طرف سبب راحت قومی
باشند چنانكه در زنجبیل و كافور بگفتیم .و همچنین نار گاه سبب عذاب قومی است مانند نار
جحیم و گاه راحت قومی ،مانند آن نار كه شخصی از قسیم الجنة و النار التماس كرد كه «یا قسیم
النار اجعلنی من اهل النار»  30تا او بخندید و گفت «جعلتك» و بعد از آن با دیگران حاضران
فرمود كه خواهد از اهل قیامت باشد .و نیستی [را] هم اصناف است :نیستی قهر كه بقیامت خاص
و عام را باشد ،كل شيء هالك إال وجهه 31؛ و نیستی لطف كه اهل وحدت را باشد« ،من احبنی
محوت اثره» 32؛ و نیستی عنف كه اهل دوزخ را باشد ،ال تبقي و ال تذر .33
یادداشتها
( -)1و شما گروههائی سهگانهاید ،پس دست راستیها ،كیانند دست راستیها ،و دست چپیها ،كیانند دست
چپیها ،و پیشیگیرندگان ،آن پیشیگیرندگان آنهایند نزدیكشدگان( .واقعه )11 -7 /56
( -)2پس بعضی از ایشان بخویش ستم میكنند و بعضی از ایشان میانهرواند و بعضی از ایشان پیشیگیرنده
بسوى خوبیهایند( .فاطر )32 /3
( -)3چشمانت را از ایشان مگردان كه زیبائی زندگی دنیا را بخواهی( .كهف )28 /8
( -)4اگر حاضر باشند شناخته نشوند و اگر غایب باشند گم نشوند (جایشان خالی است( ).حدیث)
( -)5و براى هر كدام بنا بر آنچه كردند پایههائی است( .انعام )132 /6
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( -)6فرمود براى همه دو چندان (عذاب) است ولی نمیدانید( .اعراف )38 /7
( -)7پس ایشان آن روز در عذاب شریكند( .صافات )33 /37
( -)8كسی از شما نیست مگر آنكه در آن (دوزخ) وارد شود ،این بر پروردگارت واجبی شدنی است( .مریم /19
)71
( -)9همچون برق جهنده بر صراط میگذرند( .حدیث)
( -)10از آن میگذریم در حالی كه خاموش است( .حدیث)
( -)11سپس آنان را كه پرواپیشه كردند نجات دهیم و ستمگران را در آن همان گونه بازگذاریم( .مریم )72 /19
( -)12براستی كه بهشت به سلمان مشتاقتر است تا سلمان به بهشت( .حدیث)
( -)13و در آن داخل نشوند ،در حالی كه بهشت به آنها آرزومند است( .اعراف )46 /7
( -)14و بر اعراف مردانی هستند كه همه را به چهرههاشان میشناسند( .اعراف )46 /7
( -)15تا اینكه بر آنچه از دست دادید أسف نخورید و بر آنچه داده شدید .شادمان نشوید( .حدید )43 /57
( -)16هرگاه پوستهاشان بریان شود پوستهائی دیگر جایگزین آنها كنیم تا عذاب را بچشند( .نساء )56 /4
( -)17سایبانهائی از آتش بر باالى سرشان و سایبانهائی (از آتش) در زیر پایشان است( .زمر )16 /39
( -)18هرگاه كه خواهند از آن بیرون روند به آن بازگردانده شوند( .سجده )2 /32
( -)19براى ایشان (در بهشت) باال خانههائی و بر فراز آنها باال خانههائی است( .زمر )20 /39
( -)20نه ترسی بر آنهاست و نه اندوهی دارند (اندوه بر آنچه از دست رفته و ترس از آنچه نیامده)( .بقره  38 /2و
بسیارى آیات دیگر)
( -)21هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمنی را نرسد كه چون خدا و فرستادهاش كارى را حكم كنند براى ایشان در
(انجام دادن یا انجام ندادن) فرمان ایشان اختیارى باشد( .احزاب )36 /33
( -)22در بهشت براى ایشان هر آنچه بخواهند هست( .فرقان )16 /25
( -)23براستی كه نیكان از پیالهاى مینوشند كه آمیختهاش از كافور است( .انسان  -)5 /72در آن از پیالهاى
نوشانده شوند كه آمیختهاش از زنجبیل است (گیاهی خوش بوى و خوشمزه)( .انسان )17 /72
( -)24در بهشت جامی را كه در آن نه پوچی و نه گناه است از دست هم میربایند( .طور )23 /42
( -)25از سینههاشان كینه را دور میكنیم ،برادرانی هستند كه بر تختهاى آراسته در برابر یكدیگر نشستهاند.
(حجر )47 /15
( -)26براستی كه آن حقیقت دشمنی كردن اهل آتش است( .ص )38 /64
( -)27هرگاه گروهی داخل (دوزخ) شود گروه دیگر نفرینش كند( .اعراف )38 /7
( -)28سرد و سالمت است( .انبیاء )69 /21
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( -)29گمان برندگان به خدایند ،گمان بد( .فتح )6 /48
( -)30اى بخشكننده آتش مرا از اهل آتش قرار ده.
( -)31همه چیزها جز روى او نیست شدنی است( .قصص )88 /28
( -)32هر كه مرا دوست بدارد نشانش را بزدایم (حدیث)
( -)33نه میماند و نه رها میشود( .مدثر )28 /74

فصل هفتم در اشاره بصراط

صراط راه خداست ،و إنك لتهدي إلی صراط مستقیم ،صراط الله الذي له ما في السماوات و ما في
اْلرض « .1ادق من الشعر احد من السیف»  ،2باریكی بسبب آنكه اگر اندك میلی بیكی از دو
طرف تضاد افتد موجب هالك بود ،و ال تركنوا إلی الذین ظلموا فتمسكم النار  .3و تیزى بسبب
آنكه مقام بر وى هم سبب هالكت بود« ،و من وقف علیه شقه بنصفین» .4
دوزخیان از صراط بدوزخ افتند ،و إن الذین ال یؤمنون باْلخرة عن الصراط لناكبون  .5از دو جانب
صراط دوزخست« ،الیمین و الشمال مزلتان»  ،6بخالف اهل اعراف كه «الجنة علی یمینهم و
الشمال علی شمالهم»  7باشد« ،كلتا یدى الرحمن» .8
یادداشتها
( -)1و تو براستی به راه راست راهنمائی میكنی ،راه خدائی كه آنچه در آسمانها و زمین است از اوست( .شورى
)52 /42
( -)2باریكتر از مو و تیزتر از شمشیر( .حدیث)
( -)3به كسانی كه ستم كردند میل نكنید كه آتش شما را فرا میگیرد( .هود )113 /11
( -)4و هر كه بر آن بایستد او را بدو نیمه بشكافد( .حدیث)
( -)5و آنان كه جهان دیگر را باور نمیكنند از صراط فرو میافتند( .مؤمنون )74 /23
( -)6راست و چپ لغزشگاهند( .حدیث)
( -)7بهشت در راستشان و چپ در سوى چپشان( .حدیث)
( -)8هر دو ،دستهاى خداى بخشندهاند( .حدیث)
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فصل هشتم در اشاره بصحايف اعمال و كرام الكاتبين و نزول مالئكه و شياطين
بر نيكان و بدان

قول و فعل مادام كه در كون اصوات و حركات باشند از بقا و ثبات بینصیب باشند و چون بكون
كتاب و تصویر آیند باقی و ثابت شوند ،و هر كه قولی بگوید یا فعلی بكند اثرى از آن باقی بماند ،و
باین سبب تكرار اقتضاى اكتساب ملكه باشد كه با وجود آن ملكه معاودت با آن قول یا آن فعل
آسان بود و اگر نه چنین بودى هیچ كس علم و صناعت و حرفت نتوانستی آموخت و تأدیب
كودكان و تكمیل ناقصان را فایده نبودى .پس آن اثر كه از افعال و اقوال با مردم باقی بماند بحقیقت
بمثابه كتابت و تصویر آن افعال باشد و محل آن كتابتها و تصویرها ،كتاب اقوال و صحیفه اعمال
خوانند ،كه اعمال و اقوال چون مشخص شود كتاب باشند ،چنانچه بیان كنیم ان شاء الله العزیز .و
كاتبان و مصوران آن مكتوبات و مصورات كرام الكاتبین باشند ،قومی كه بر یمین باشند حسنات
اهل یمین نویسند و قومی كه بر شمال باشند سیئات اهل شمال نویسند ،إذ یتلقی المتلقیان عن
الیمین و عن الشمال قعید  .1در خبر است كه هر كه حسنه كند از آن حسنه فرشته در وجود آید كه
او را مثاب دارد ،و هر كه سیئه كند از آن شیطانی در وجود آید كه او را معذب دارد .و خود در قرآن
میفرماید :إن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم المالئكة أال تخافوا و ال تحزنوا و أبشروا
بالجنة التي كنتم توعدون ،نحن أولیاؤكم في الحیاة الدنیا و في اْلخرة  2و بمقابل آن ،هل أنبئكم
علی من تنزل الشیاطین ،تنزل علی كل أفاك أثیم  3و همچنین ،و من یعش عن ذكر الرحمن نقیض
له شیطانا فهو له قرین  .4همین است كه بعبارت اهل دانش ملكه گفتهاند و بعبارت اهل بینش
ملك و شیطان ،و مقصود از هر دو یكی باشد .و اگر نه مراد بقا و ثبات این ملكات بودى بر خلود،
ثواب و عقاب را بر اعمالی كه در زمان اندك كرده باشد وجهی نبودى؛ و لكن حدیث «انما یخلد
اهل الجنة فی الجنة و اهل النار بالنیات»  5ثابت و وارد است .پس هر كه مثقال ذره نیكی كند یا
بدى آن نیكی و بدى در كتاب مكتوب و مصور شود و مخلد و مؤبد بماند و چون پیش چشم
ایشان دارند كه ،و إذا الصحف نشرت .6
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كسانی كه ازو غافل شده باشند گویند :ما لهذا الكتاب ال یغادر صغیرة و ال كبیرة إال أحصاها و
وجدوا ما عملوا حاضرا و ال یظلم ربك أحدا  .7و همچنین در اخبار بسیار آمده است كه از گفتن
تسبیحی یا فعل حسنه حورى بیافرینند كه در بهشت جاودانی از آن تمتع مییابند .و در دیگر
جانب همچنین از سیئات گناهكاران اشخاصی آفرینند كه سبب محنت و عقوبت قومی شوند،
چنانكه در قصه پسر نوح آمده است :إنه عمل غیر صالح  8و در بنی اسرائیل ،و لقد نجینا بني
إسرائیل من العذاب المهین .من فرعون إنه كان عالیا من المسرفین  .9در خبر است كه «خلق
الكافر من ذنب المؤمن»  10و امثال این بسیار است و این جمله بحكم این باشد كه ،و إن الدار
اْلخرة لهي الحیوان لو كانوا یعلمون  .11پس هر چه در نظر اهل دنیا از وراى حجاب باشد آن را
غیر حیوان بینند و چون آن حجاب و غطاء از پیش برگیرند ،فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم
حدید  ،12و این آنگاه بود كه از این حیوة كه بحقیقت مرگست بمیرند و بحیاة جاودانی آن جهانی
كه مرگ این جهانی است زنده شوند ،أ و من كان میتا فأحییناه و جعلنا له نورا یمشي به في الناس
كمن مثله في الظلمات لیس بخارج منها  13آن را چنان بینند كه باشد و اینست اجابت دعاء
«اللهم ارنا االشیاء كما هی»  14پس هر كس را بعد از كشف غطاء وحدت بصر كتاب خود بباید
خواند و حساب خود بكرد كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه و نخرج له یوم القیامة كتابا یلقاه
منشورا ،اقرأ كتابك كفی بنفسك الیوم علیك حسیبا  .15اگر سابق بالخیرات باشد یا اهل یمین
بحكم «كما تعیشون تموتون و كما تموتون تبعثون»  16كتابش از پیش رو یا از جانب راستش باز
دهند ،فأما من أوتي كتابه بیمینه ،فسوف یحاسب حسابا یسیرا  .17و اگر از جمله منكوسان باشد،
و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم  ،18یا اهل شمال كتابش از وراء ظهرش باو دهند
یا از جانب چپ ،و أما من أوتي كتابه وراء ظهره .و أما من أوتي كتابه بشماله .19
یادداشتها
( -)1و آنگاه كه فراگیرندگان (فرشتگان نگهبان اعمال انسان و نویسندگان آنها) كه در چپ و راست انسان همنشین
اویند ،كردارهاى او را باز نویسند( .ق )17 /50
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( -)2آنان كه گفتند پروردگار ما خداست سپس ایستادگی كردند ،فرشتگان بر ایشان فرود میآیند كه نترسید و
اندوهگین نباشید و مژده باد شما را به بهشتی كه نوید داده شدید .ما دوستان شما در زندگانی این جهان و آن جهان
شمائیم( .فصلت )30 /41
( -)3آیا شما را به اینكه دیوها بركه فرود میآیند آگاه كنم ،آنها بر هر دروغزن گناهكار فرود میآیند( .شعراء /26
 221و )222
( -)4و هر كه از یاد خدا روى گرداند براى او شیطانی قرار دهیم كه همدمش باشد( .زخرف )36 /43
( -)5هرآینه اهل بهشت در آن جاودانهاند و اهل آتش در آتش به خاطر اندیشهها( .حدیث)
( -)6و چون نامهها پراكنده شوند( ،گشوده شوند)( .تكویر )10 /71
( -)7این نوشته چیست كه كوچك و بزرگی نیست مگر برشمرده و آنچه كردند حاضر مییابند و پروردگارت به
هیچ كس ستم نكند( .كهف )49 /18
( -)8براستی كه او كارى ناشایست است( .هود )46 /11
( -)9و هرآینه فرزندان یعقوب (بنی اسرائیل) را از عذاب خواركننده نجات دادیم ،از فرعون كه او برترىجوئی از
گزافكاران بود( .دخان )30 /44
( -)10كافر را از گناه مؤمن آفرید( .حدیث)
( -)11و براستی كه جهان دیگر هرآینه خود زنده است اگر میدانستند( .عنكبوت )64 /29
( -)12پس پردهات از تو برداشتیم و دیدهات امروز نافذ است( .ق )22 /50
( -)13آیا آنكه مرده بود پس زندهاش كردیم و براى او نورى قرار دادیم كه در پرتو آن میان مردمان راه میرود همانند
كسی است كه در تاریكیها است و بیرون رونده از آن نیست( .انعام )122 /6
( -)14خدایا چیزها را آن چنان كه هستند به ما بنماى.
( -)15و كار هر انسان را (همچون گردنبندى) بر گردنش میافكنیم و روز رستاخیز آن كارها را بصورت نامهاى
برایش بیرون میآوریم كه آن را نامهاى گشاده میبیند .بخوان نامهات را ،امروز خودت براى خود حسابگر بسی.
(اسراء )13 /17
( -)16همچنانكه زیست میكنید میمیرید و همچنانكه میمیرید بر انگیخته میشوید( .حدیث)
( -)17پس اما آنكه نامهاش به دست راستش داده شد پس بزودى به حسابی آسان محاسبه شود( .انشقاق )8 /84
( -)18و اگر بینی آنگاه كه بدكاران سرهاشان در نزد پروردگارشان فرو افتاده است( .سجده )12 /32
( -)19و اما آنكه نامهاش از پس پشتش داده شود .و اما آنكه نامهاش بدست چپش داده شود( .انشقاق )10 /84
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فصل نهم در اشاره بحساب و طبقات اهل حساب

در روز حساب مردمان سه طایفه باشند ،یرزقون فیها بغیر حساب .1
و ایشان سه صنف باشند.
صنف اول سابقان و اهل اعراف كه از حساب منزه باشند .در خبر است كه چون درویشان را
بحسابگاه برند فرشتگان از ایشان حساب طلبند .گویند چه بما دادهاید كه حساب باز دهیم؟
خطاب حضرت عزت رسد كه نیك میگویند ،شما را با حساب ایشان كار نیست و خود خطاب با
پیغمبر است در حق جماعتی كه ما علیك من حسابهم من شيء و ما من حسابك علیهم من شيء
.2
صنف دوم جماعتیاند از اهل یمین كه بر سیئات اقدام ننموده باشند.
صنف سیم جماعتی كه یبدل الله سیئاتهم حسنات .3
اما اهل حساب نیز سه صنف باشند:
صنف اول جماعتی كه دیوان اعمال ایشان از حسنات خالی باشد.
صنف دویم كسانی كه و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما كانوا یعملون  4در شأن ایشان است ،و
قدمنا إلی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا .5
و طایفه سیم از اهل حساب كه ،خلطوا عمال صالحا و آخر سیئا  .6و ایشان دو صنف باشند:
صنفی كه حساب خود همیشه میكنند« ،حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا»  7شنیدهاند ،ال جرم
بقیامت یحاسب حسابا یسیرا  8باشند .و صنفی كه از حساب و كتاب غافل بوده باشند ،ال جرم
بمناقشه حساب گرفتار شوند« ،و من نوقش فی الحساب فقط عذب»  .9و حساب عبارت از حصر
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و جمع آثار حسنات و سیئات است كه تقدیم یافته باشد تا بحكم عدل جزاى خود هر یكی بیابند و
موقنان همیشه مشاهد موقف حساب باشند« ،ال یؤخر حساب المؤمن الی یوم القیامة» .10
یادداشتها
( -)1در آن بدون حساب روزى داده شوند( .غافر )40 /40
( -)2چیزى از حساب ایشان بر تو نیست و چیزى از حساب تو بر ایشان نیست( .انعام )52 /6
( -)3خدا بدىهایشان را به خوبی تبدیل میكند( .فرقان )70 /25
( -)4و آنچه در دنیا كردند پوچ شد و آنچه میكنند ناچیز است( .هود )16 /11
( -)5و پیش فرستادیم به آنچه كردند كارى را پس آن را غبارى پراكنده گرداندیم( .فرقان )23 /25
( -)6كارى نیكو را با (كار) بد دیگرى آمیختند( .توبه )102 /9
(( -)7كارهاى) خود را برشمارید پیش از آنكه (كارهاى شما را) بر شمارند( .حدیث)
( -)8شمار شود ،شمارى آسان( .انشقاق )8 /84
( -)9آنكه در شمار سبك شمرده شود هرآینه عذاب شود( .حدیث)
( -)10حساب مؤمن به روز رستاخیز پس انداخته نشود( .حدیث)

فصل دهم در اشاره بوزن اعمال و ذكر ميزان

الوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئك هم المفلحون ،و من خفت موازینه فأولئك الذین
خسروا أنفسهم  .1هر اثر فعل كه اقتضاى اطمینان نفس فاعلی میكند ،نسبت آن بثقل اولی ،چه
مثقالت كشتیها را از اضطراب و حركات ناهموار نگاه دارند .و هر اثرى كه اقتضاى تحیر نفس و
تتبع هوى كند نسبتش بخفت اولی ،چه خفیف باندك تغیرى كه در هوى حادث شود در حركت آید
و حركاتش از نظام خالی بود و اطمینان نفس مستلزم رضا بود ،ال جرم فأما من ثقلت موازینه .فهو
في عیشة راضیة  .2و اختالف حركات نفس از متابعت هوى باشد و هوى مؤدى بهاویه است .ال
جرم و أما من خفت موازینه ،فأمه هاو یة ،و ما أدراك ما هیه ،نار حامیة  .3و نیز ابلیس را از آتش
آفریدهاند و آدم را از خاك كه خلقتني من نار و خلقته من طین .4
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و آتش خفیف است و خاك ثقیل .پس افعال ابلیس اقتضاى خفت كند و افعال آدمی اقتضاى ثقل،
چه ،قل كل یعمل علی شاكلته  .5بعضی گفتهاند كلمه «ال اله اال الله» میزانست ،چه هر چند
فرمودهاند «كلمة خفیفة علی اللسان ثقیلة فی المیزان»  .6اما نسبت با بعضی مردم موزون و میزان
هر دو یكی است و عالمت آنكه این كلمه میزانست آنست كه وجود در یك كفه دارد و عدم در یك
كفه و حرف استثناء كه روئی با عدم دارد و روئی با وجود بمثابه شاهین است كه هر دو كفه با آن
ایستاده و قائم است و این فاصل است میان مؤمن و كافر و بهشتی و دوزخی« ،من قال ال اله اال
الله دخل الجنة» .7
یادداشتها
( -)1سنجش در آن روز حق است ،پس آنكه سنجیدههایش سنگین باشد پس ایشان رستگارانند ،و آنكه
سنجیدههایش سبك باشد پس ایشان كسانیاند كه خود را بزیان داشتند( .اعراف )8 /7
( -)2پس اما آنكه سنجیدههایش سنگین باشد ،پس او در زیستی خوشنودكننده است( .قارعه )6 /101
( -)3و اما آنكه سنجیدههایش سبك باشد ،پس جایگاهش دوزخ است و تو چه دانی كه آن چیست ،آتشی است
سوزان( .قارعه )8 /101
( -)4مرا از آتش آفریدى و او را از خاك آفریدى (اعراف )12 /7
( -)5بگو هر كس بر اساس ساختمان نفسانی خودكار میكند( .اسراء )84 /17
( -)6كلمهاى بر زبان آسان و در سنجش گران( .حدیث)
( -)7هر كه گفت خدائی جز الله نیست ،داخل بهشت شود( .حدیث)

فصل يازدهم در اشاره بطى آسمانها

كالم خداى تعالی دیگر است و كتاب خداى تعالی دیگر .كالم امرى است و كتاب خلقی ،إنما
أمره إذا أراد شیئا أن یقول له كن فیكون .1
و عالم امر از تضاد بلكه از تكثر منزه است ،و ما أمرنا إال واحدة .2
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اما عالم خلق مشتمل بر تضاد ترتبی است .و ال رطب و ال یابس إال في كتاب مبین  .3همچنانكه
كالم مشتمل بر آیات است ،تلك آیات الله نتلوها علیك بالحق  4كتاب هم مشتمل بر آیات است،
تلك آیات الكتاب المبین 5؛ كالم چون متشخص شود كتاب باشد ،همچنانكه امر چون امضا یابد
فعل باشد ،كن فیكون  .6پس صحیفه وجود عالم خلق كتاب خداست جل جالله و آیات او اعیان
موجودات .إن في اختالف اللیل و النهار و ما خلق الله في السماوات و اْلرض ْلیات لقوم یتقون
 .7و این آیات در آن كتاب مثبت و مبین است تا خلق بمطالعه آیات فعلی كه در آن آفاق مثبت
است و استماع آیات قولی كه از انفس مبین است بحق رسند ،سنریهم آیاتنا في اْلفاق و في
أنفسهم حتی یتبین لهم أنه الحق  .8و مردم تا در تحت زمان و مكاناند آیات بر وى میخوانند و باو
میگویند و مینمایند یكی بعد از دیگرى ،و آن روزیست بعد از روزى كه بر وى میگذرد و حالی كه
بعد از حالی مشاهده میكند ،و ذكرهم بأیام الله إن في ذلك ْلیات  9بر مثال كسی كه نامه میخواند
سطرى بعد سطرى و حرفی بعد از حرفی .پس چون نظر بصیرت او بكحل هدایت گشوده شود
چنانكه اهل قیامت را گفته شد از عالم خلق بگذرد و بعالم امر برسد كه مبدأش از آنجا بوده است
بر همه كتاب بیكبار مطلع شود ،مانند كسی كه آن نامه مشتمل بر سطور و حروف بیكبار تا در
پیچیده ،پیش او باشد ،یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ،و السماوات مطو یات بیمینه 10
نمیگوید بشماله تا دانند كه اهل شمال را از طی آسمانها نصیبی نیست و اگر بخود قدرت مطالعه
آن نداشته باشد چون بر وى خوانند استماع نكند ،حالش این بود كه یسمع آیات الله تتلی علیه ثم
یصر مستكبرا كأن لم یسمعها فبشره بعذاب ألیم  11و در سمع و بصر و كالم و كتاب اسرار بسیار
است كه ذكر آن در این مختصر ممكن نباشد.
یادداشتها
( -)1هرآینه فرمان او ،چون چیزى را بخواهد اینست كه به آن بگوید باش پس خواهد بود( .یس )82 /36
( -)2و امر ما جز یكی نیست( .قمر )50 /54
( -)3تر و خشكی نیست مگر آنكه در كتاب آشكار ،آمده است( .انعام )59 /6
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( -)4آن نشانههاى خداست آن را بحق بر تو میخوانیم( .بقره )252 /2
( -)5آن نشانههاى كتاب آشكار است( .شعراء )2 /26
( -)6هرآینه در آمد و شد روز و شب و آنچه خدا در آسمانها و زمین آفرید نشانههائی است براى گروهی كه
میاندیشند( .یونس )6 /10
( -)7زود باشد كه نشانههاى خود را در كرانههاى جهان و در خودشان بایشان بنمائیم تا بر ایشان روشن شود كه او
حق است( .فصلت )53 /41
( -)8و روزهاى خدا را به آنها یادآور شو كه در آن نشانههائی است( .ابراهیم )5 /14
( -)9روزى كه آسمان را چون در نوشتن تومار نوشتهها درپیچم ،و آسمانها در نوشتههایی بدست اویند( .انبیاء
)104 /21
( -)10نشانههاى خدا را كه بر او خوانده میشود میشنود سپس بزرگی جویانه براه خود میرود گوئی كه آن را نشنیده
است ،پس او را بعذابی دردناك نوید ده( ،جاثیه )8 /45

فصل دوازدهم در اشاره بنفخ صور و تبديل زمين و آسمان

نفخه در قیامت دو نفخه است :اول از جهت اماتت هر كه پندارد كه حیاتی دارد از اهل آسمانها و
زمینها ،كه اصحاب ظاهر تنزیل و باطن تأویلاند یا بمحسوس و معقول خود تأویلی كرده آید ،و
نفخ في الصور فصعق من في السماوات و من في اْلرض إال من شاء الله  .1و اماتت ایشان
بكشف عواد مقاالت و نشر اداء دیانات ایشان باشد تا بمعاینه هستی خود و دانش و بینش خود
بدانند و بحقیقت ،إنكم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون  2متیقن شوند ،و
إذا وقع القول علیهم أخرجنا لهم دابة من اْلرض تكلمهم أن الناس كانوا بآیاتنا ال یوقنون  .3و نفخه
دویم از جهت احیاى ایشان بود بعد از اماتت و قیام از خواب جهالت .ثم نفخ فیه أخرى فإذا هم
قیام ینظرون  .4و این قیام قیامت باشد و در قیامت بعث بود ،ثم إنكم یوم القیامة تبعثون  .5پس
ثواب و عقاب باشد و كسانی باشند كه دنیا و آخرت ایشان متحد شده باشد« .لو كشف الغطاء ما
ازددت یقینا»  6و بآن محتاج نباشند كه گویند :فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید  ،7پس
عمل و ثواب ایشان هم یكی باشد «اعبد الله ال لرغبة و ال لرهبة بل انه اهل الن یعبد و انی اهل
الن اعبد»  .8پس ایشان را انتظار قیامت و بعث و ثواب نباشد و غیر ایشان را در نشأه ثانیه مكشوف
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كند كه :هستی ایشان نیستی بوده است و نیستی هستی ،و ذات ایشان بیذاتی و بیذاتی ایشان
ذات ،و صفت ایشان بیصفتی و بیصفتی ایشان صفت .پس ببینند كه ظواهر چیزها نه آنست كه
ایشان آن را بظاهر دانستهاند ،و بواطن و حقایق نه آنكه ایشان بواطن و حقیقت دانستهاند .و از
ارتفاع حجب ظاهر و باطن بحقیقت حقایق ذات و ذوات برسند .پس زمین نه آن زمین بود كه در
نشأه اولی آن را زمین میدانستهاند و آسمان نه آن آسمان بود كه یوم تبدل اْلرض غیر اْلرض و
السماوات و برزوا لله الواحد القهار .9
یادداشتها
( -)1در صور دمیده شد پس هر كه در آسمانها و زمین بود هالك شد مگر آن را كه خدا خواست( .زمر )68 /39
( -)2شما و آنچه جز خدا میپرستید سنگ دوزخاید .شما حتما در آن وارد -شوندگانید( .انبیاء )98 /21
( -)3و چون سخن بر آنها قرار گرفت (عذاب بر ایشان حتمی شد) ،جنبنده از زمین بر ایشان برون آوردیم كه با
آنها سخن گوید ،براستی كه آدمیان به نشانههاى ما یقین نیاوردند( .نمل )82 /27
( -)4سپس در آن (صور) بار دیگر دمیده شود پس آنگاه ایشان بر پا خاسته ،مینگرند( .زمر )68 /39
( -)5سپس شما روز رستاخیز بر انگیخته میشوید( .مؤمنون )16 /23
( -)6اگر پرده برداشته شود بر یقین من افزوده نشود( .حدیث)
( -)7پس پردهات را از تو برداشتیم و دیدهات امروز نافذ است( .ق )22 /50
( -)8خدا را میپرستم نه از روى میل (به پاداشش) و نه از ترس (عذابش) بلكه او سزاوار است كه پرستیده شود و
من سزاوارم كه بپرستم( .حدیث)
( -)9روزى كه زمین بدل شود به زمین دیگر و آسمانها (به آسمانهاى دیگر) و (همگی از گورها) بفرمان خداى
یكتاى فروشكننده برون آیند( .ابراهیم )48 /14

فصل سيزدهم در اشاره بحالهائى كه روز قيامت حادث شود و وقوف خلق
بعرصات

آفتاب مفیض انوار كلی است در آفرینش این عالم ،و ماه از آن استفاضه نور میكند و بر مادون خود
اضافه میكند در وقت غیبت او.
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و كواكب مبادى فیضان انوار جزوىاند .پس چون نور االنوار مكشوف شود كواكب را وجودى
نماند .و إذا الكواكب انتثرت 1؛ و ماه محو شود ،و خسف القمر 2؛ و مستفیض بمفیض پیوندد ،و
جمع الشمس و القمر  3و چون ذو النور و نور یكی شود نه از افاضه اثرى ماند و نه از استفاضه ،إذا
الشمس كورت  .4ال یرون فیها شمسا و ال زمهریرا  5جبال را كه سبب اعوجاج طرق وصول است
و مقتضی مقاساة تعب سلوك است باول ،كالعهن المنفوش  6كنند ،و بآخر بكلی نسف ،و
یسئلونك عن الجبال فقل ینسفها ربي نسفا ،فیذرها قاعا صفصفا ،ال ترى فیها عوجا و ال أمتا .7
یعنی تشبیه و تنزیه و بحار را كه عبور از آن جز بواسطه كشتیها كه رساننده است بساحل نجات ،و
استدالل بثواقب كواكب متعذر باشد از میان برگیرند؛ و إذا البحار سجرت  ،8تا بحر و بر ،و شیب
و باال ،و آسمان و زمین یكسان شوند و خالیق در عرصات قیامت ظاهر شوند ،فإذا هم بالساهرة .9
اهل برازخ را حجب كثیف و رقیق از پیش بردارند ،و إذا القبور بعثرت  10و در مواقف كشف اسرار
بدارند ،و قفوهم إنهم مسؤلون  .11آنها كه از حبس برزخ خالص یابند روى ببارگاه ربوبیت نهند،
فإذا هم من اْلجداث إلی ربهم ینسلون  .12سموم و انیاب و اظفار و قرون از هوام و سباع و انعام
باز ستانند تا سورت اطراف تضاد شكسته شود« ،یؤخذ السم من الصل و الناب من الذئب و القرن
من الكبش»  ،13ال یرون فیها شمسا و ال زمهریرا .و مرگ را كه بهر دو طرف تضاد سبب هالك
خلق بود بر صورت كبش املح میان بهشت و دوزخ بكشند تا بمرگ مرگ كه نیستی نیستی باشد
هستی مطلق كه حیات ابدى باشد عیان شود .و دوزخ را بر صورت اشترى بعرصات آرند ،و جيء
یومئذ بجهنم  14تا اهل عیان او را مشاهده كنند ،و برزت الجحیم لمن یرى  ،15و از هول مشاهده
او اجراى آفرینش بر نیستی خود اطالع یابند« ،فشرد شردة لو ال ان حسبها الله ال حترقت
السماوات و االرض» .16
یادداشتها
( -)1و چون ستارگان فرو ریزند( .انفطار )2 /82
( -)2و ماه تاریك شود( .قیامة )8 /75
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( -)3و ماه و خورشید بهم شوند( .قیامت )8 /75
( -)4چون خورشید در هم پیچیده شود( .تكویر )1 /81
( -)5در آن نه آفتابی میبینند و نه سرماى سختی( .انسان )13 /76
( -)6چون پشم زده شده( .قارعه )5 /101
( -)7و ترا از كوهها میپرسند پس بگو پروردگارم آنها را از جاى میكند بركندنی ،پس آنها را چون زمینی هموار و
نرم رها میسازد ،در آن نه كجی میبینی و نه بلندىاى( .طه )107 -105 /20
( -)8و چون دریاها بجوش آیند( .تكویر )6 /81
( -)9پس آنگاه ایشان در صحراى محشرند( .نازعات )14 /79
( -)10و چون گورها زیر و رو شوند( .انفطار )4 /82
( -)11نگاهشان دارید كه ایشان مورد پرسشاند( .صافات )24 /37
( -)12پس آنگاه ایشان از گورها بسوى پروردگارشان راه میپویند( .یس )51 /36
( -)13زهر از مار كشنده و دندان تیز از گرگ درنده و شاخ از گوسفند بازستانند (حدیث)
( -)14و آن روز دوزخ را بیاورند (فجر )23 /89
( -)15و دوزخ براى آنكه ببیند آشكار شود( .نازعات )36 /79
( -)16پس (مردم) میگریزند ،گریختنی ،اگر خدا آن را باز نمیداشت هرآینه آسمانها و زمین آتش میگرفت.
(حدیث)

فصل چهاردهم در اشاره بدرهاى بهشت و دوزخ

مشاعر حیوانی كه بآن اجزاى عالم ملك ادراك كنند هفت است:
پنج ظاهر و آن حواس خمسه است .و دو باطن و آن خیال و وهم است كه یكی مدرك صور و یكی
مدرك معانی است .چه مفكره و حافظه و ذاكره از مشاعر نیستند ،بل اعوان ایشانند و هر نفس كه
متابعت هوى كند و عقل را در متابعت هوى مسخر گرداند ،أ رأیت من اتخذ إلهه هواه :1
هر یكی ازین مشاعر سببی باشند از اسباب هالك او ،و أضله الله علی علم  2تا حالش آن بود كه
فأما من طغی و آثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هي المأوى .3
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پس هر یكی ازین مشاعر بمثابت درىاند از درهاى دوزخ ،لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء
مقسوم  4و اگر عقل كه مدرك عالم ملكوتست و رئیس آن همه مشاعر است رئیس مطاع باشد و
نفس را از هوى او منع كند تا بهر یكی از مشاعر آیتی از كتاب الهی را از عالم امرى كه ادراكش بآن
مشعر خاص باشد بتقدیم رساند و بعقل نیز استماع آیات كالم الهی را از عالم خلقی تلقی كند
بخالف آن قوم كه ،لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعیر  .5این مشاعر هشتگانه كه عقل
با هفت حس مدرك كه مذكور شد باشد بمثابت درهاى بهشت باشد ،و أما من خاف مقام ربه و
نهی النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى .6
یادداشتها
( -)1آیا آن كس كه خواهش نفسش را خداى خود گرفت دیدى( .فرقان )43 /25
( -)2و خدا او را بر دانشی (كه از باطن او داشت) گمراه كرد( .جاثیه )23 /45
( -)3پس اما آنكه سركشی كرد و زندگی دنیا را برگزید پس براستی دوزخ جایگاه اوست( .نازعات )37 /79
( -)4آن را (دوزخ را) هفت درب است ،و براى هر درى گروهی از ایشان اختصاص یافتهاند)44 /15( .
( -)5اگر میشنیدیم یا میاندیشیدیم از اهل دوزخ نبودیم( .ملك )10 /67
( -)6اما آنكه از ایستادن در بارگاه پروردگارش ترسید و نفس را از هوس باز داشت پس بهشت جایگاه اوست.
(نازعات )41 /79

فصل پانزدهم در اشاره بزبانيه دوزخ

مدبران امور در برازخ علوى كه و السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا  1اشاره باحوال
ایشانست ،هفت سیارهاند كه در دوازده برج سیر میكنند و مجموع هفت و دوازده نوزده بود ،و
مباشران امور در برازخ سفلی هم نوزدهاند .هفت مبدأ قواى نباتی است :سه اصول و چهار فروع؛ و
دوازده مبدأ قواى حیوانی :ده مبدأ احساس كه از آن جمله پنج ظاهر است و پنج باطن ،و دو مبدأ
تحریك كه یكی قوت جاذبه است و یكی قوت دافعه و مجموع نوزده باشد .پس مردم مادام كه در
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سجن دنیا محبوس است اسیر تأثیر آن نوزده كار كن علوى و نوزده كار كن سفلیاند ،و اگر ازین
منزل بگذرد «ال محاله كما تعیشون تموتون و كما تموتون تبعثون» .2
پس چون از سجن بسجین رسد او را مالك جهنم باین نوزده زبانیه كه از آثار تعلق یكی از آن دو
نوزده چنانكه گفته شد باو پیوسته باشد معذب دارند ،علیها تسعة عشر  ،3مگر كه بر صراط
مستقیم كه ،و أن هذا صراطي مستقیما فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله  4بگذرد تا
بنور هدایت هادى قیامت بدار السالم رسد و ازین نوزده زبانیه خالص یابد ،ضرب الله مثال رجال
فیه شركاء متشاكسون و رجال سلما لرجل هل یستو یان مثال الحمد لله بل أ كثرهم ال یعلمون .5
یادداشتها
( -)1سوگند به ستارگان شناور ،شنا كردنی ،پس پیشیگیرندگان ،پیشی گرفتنی ،پس ادارهكنندگان نظام آفرینش.
(نازعات )4 /79
( -)2همچنانكه زیست میكنید میمیرید و همچنانكه میمیرید برانگیخته میشوید( .حدیث)
( -)3بر آن (دوزخ) نوزده نگهبان است( .مدثر )30 /74
( -)4و براستی كه این راه راست من است پس پیرویش كنید و راههاى دیگر را نهپیمائید كه شما را از راه او
منحرف میكنند( .انعام )153 /6
( -)5خدا مردى را مثل زند كه شریكانی در تصاحب او با یكدیگر میستیزند ،و دو مرد را (از طرف دیگر مثل
میزند) كه تسلیم مردى شدهاند ،آیا این دو نمونه برابرند ،ستایش خداى راست ،بلكه بیشترشان نمیفهمند( .زمر
)29 /39

فصل شانزدهم در اشاره بجويهاى بهشت و آنچه در دوزخ بازاء آن بود

آب ماده حیات كافه اصناف نباتات و حیوانات است ،و جعلنا من الماء كل شيء حي  ،1مانند
مواعظ و نصایحی كه عموم مردم را بآن انتفاع باشد و لكن بعضی از آن اجاج است ،و بعضی آسن،
و بعضی غیر آسن .و بهترین غیر آسن است.
و شیر باعث تربیت اصناف حیوانات است و از آب خاصتر است.
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چه نباتات و بعضی حیوانات را از آن نصیب نباشد و خاص غذاى بعضی حیوانات بود در ایام
طفولیت ،مانند مبادى و ظواهر علوم كه سبب ارشاد مبتدیان باشد .و از آن نیز بعضی مستحیل و
بعضی متغیر ،و بعضی غیر متغیر باشد .و بهترین غیر متغیر باشد.
و عسل از شیر خاصتر است كه غذاى بعضی حیوانات است و سبب شفاء بعضی اصناف در
بعضی احوال و موافق همه امزجه و احوال نیست ،مانند حقایق و غوامض علوم كه انتفاع بدان
خاص الخواص و محققان را باشد .و از آن نیز بعضی كدر است و بعضی متوسط ،و بعضی
مصفی .و بهترین مصفی است .و خمر از عسل خاصتر است ،چه خاص بنوع انسان است.
و از ایشان ببعضی اصناف در بعضی احوال بر اهل دنیا حرامست و ایشان را رجس ،و بر اهل
بهشت حالل و ایشان را طهور؛ و از آن بعضی موذى و بعضی متوسط و بعضی ملذ و بهترین ملذ
است و طهور.
پس آب سبب خالص است از تشنگی و شیر از نقصان و عسل از بیمارى و خمر از اندوه .و چون
اهل بهشت اهل كمالند تمتع ایشان عامست این چهار را بوجه اتم از آن؛ چه آنچه ناقص را بدان
انتفاع بود كامل را نیز انتفاع بود و ال ینعكس ،مثل الجنة التي وعد المتقون فیها أنهار من ماء غیر
آسن و أنهار من لبن لم یتغیر طعمه و أنهار من خمر لذة للشاربین و أنهار من عسل مصفی و لهم
فیها من كل الثمرات  .2اما ثمرات اهل بهشت در نظر اهل دنیا متشابه نماید ،زیرا كه آنجا حق و
باطل متشابه نماید فكیف آنچه در تحت هر یكی باشد ،و أتوا به متشابها  3و در دوزخ بازاء این هر
چهار نهر حمیم و غسلین و قطران و مهل باشد و تلك اْلمثال نضربها للناس و ما یعقلها إال
العالمون .4
یادداشتها
( -)1و از آب همه چیز را زنده كردیم (انبیاء )30 /21
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( -)2داستان بهشتی كه به پرواپیشگان وعده داده شده (این چنین است) ،در آن جویهائی است از آب روان و
جویهائی از شیرى كه مزهاش دگرگون نشده و جویهائی از شرابی لذت بخش براى نوشندگان و جویهائی از عسل
پالوده و در آن براى ایشان از هر میوهاى است( .محمد «ص» )15 /47
( -)3و از گونههاى مشابه داده شوند( .بقره )25 /25
( -)4و آن مثلها را ما براى مردمان میزنیم و جز دانایان آنها را نمیفهمند( .عنكبوت )43 /29

فصل هفدهم در اشاره بخازن بهشت و دوزخ و رسيدن مردم با فطرت اولى كه
در نشأه اولى بوده است

در نشأه اولی به ابتدا مردم را وجود دادهاند ،پس آگاهی ،پس قدرت ،پس اراده .چه در اول یك
چندى موجود بودند در صورت سالله و نطفه و علقه و مضغه و عظام و لحم تا بعد از آن زنده و
خبردار شدند ،هل أتی علی اْلنسان حین من الدهر لم یكن شیئا مذكورا  .1و یك چندى زنده بود
تا قوه حركت و بطش در او ظهور كرد .و یك چندى متحرك بود تا قوه تمیز میان نافع و ضار در او به
فعل آمد و بعد ازین قوتها مرید نافع و كاره ضار گشت .و چون معاد عود است بفطرة اولی
میبایست كه این صفات در او منتفی شود بر عكس این ترتیب پس اول باید ارادت او در ارادت
واحد مطلق كه موجد كل است مستغرق و منتفی شود چنانكه او را هیچ ارادت نماند .و چون
وجود كل تابع ارادت واحد مطلق است تعالی ذكره پس هر چه آید مطابق ارادت او باشد و این
درجه رضاست و صاحب این درجه همیشه در بهشت بود .لهم ما یشاؤن فیها و لدینا مز ید  2و
باین سبب خازن بهشت را رضوان گو یند .چه تا باین مقام نرسد از نعیم بهشت نیابد و رضوان من
الله أ كبر  .3و بعد از آن باید كه قدرتش در قدرت او تعالی منتفی شود تا قدرت خود را بهیچ مغایر
قدرت او نداند و آن را مرتبه توكل خوانند ،و من یتوكل علی الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد
جعل الله لكل شيء قدرا  .4و بعد از آن باید كه علمش در علم او تعالی منتفی شود تا بخودى
خود هیچ نداند و این مرتبه را تسلیم خوانند ،و یسلموا تسلیما  .5و بعد از آن باید كه وجودش در
وجود او منتفی شود تا بخودى خود هیچ نباشد و این مقام اهل وحدتست ،أولئك الذین أنعم الله
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علیهم من النبیین  6و اگر سالك این طریق نسپرد و بر حسب اراده خود رود ارادت او هواهاى
مختلف مخالف حق اقتضا كند ،و لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات و اْلرض و من فیهن
.7
پس از هواى خود ممنوع نشود .و حیل بینهم و بین ما یشتهون  8در سخط خداى تعالی افتد ،أ
فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله  .9و هواى او را بهاویه رساند تا باغالل و سالسل
نامرادى كل مغلول و مقید گردد و نامرادى وصف ممالیك است و باین سبب خازن هاویه را مالك
خوانند و بعد از این بازاء درجه توكل دركه خذالن بود ،و إن یخذلكم فمن ذا الذي ینصركم من
بعده  .10و بازاء درجه تسلیم دركه هوان بود ،و من یهن الله فما له من مكرم  .11و بازاء درجه
وحدت دركه لعنت ،أولئك یلعنهم الله و یلعنهم الالعنون  .12تا همچنانكه انتفاء قدرت و علم و
وجود طایفه اول اقتضاى قدرت نامتناهی و علم ذاتی و هستی جاودانی كرد ،و ذلك الفوز العظیم
 13استعداد این قوم باین صفات اقتضاى عجز نامتناهی و جهل كلی و نیستی همیشگی كند .ذلك
الخزي العظیم .14
یادداشتها
( -)1آیا بر انسان هنگامی از روزگار آمده كه چیزى یادكردنی نبود( .انسان )1 /76
( -)2در آن براى ایشان آنچه را بخواهند هست و نزد ما بیشتر (نیز هست)( .ق )35 /50
( -)3و خشنودى خدا بزرگتر است( .توبه )72 /9
( -)4و هر كه بر او اعتماد كند پس او كفایتش كند كه خدا بر كار خود چیره است ،براستی كه خدا براى هر چیز
اندازهاى قرار داد( .طالق )3 /65
( -)5و به نیكوترین وجه بپذیرند( .نساء )65 /4
( -)6آنان كسانیاند كه خدا بر ایشان نعمت داده است از پیامبران( .مریم )85 /19
( -)7اگر حق هوسهاى ایشان را پیروى كند آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست فاسد شود( .مؤمنون )71 /23
( -)8و میان ایشان و آنچه دوست میداشتند (ایمان آوردن و توبه كردن) مانع شد( .سباء )54 /34
( -)9آیا آنكه خشنودى خدا را پیروى كرد چون كسی است كه بخشم خدا گرفتار شده است( .آل عمران )162 /3
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( -)10و اگر خوارتان سازد پس كیست كه شما را پس از او یارى كند( .آل عمران )160 /3
( -)11آنكه خدا او را پست كند پس گرامیكنندهاى براى او نیست( .حج )18 /22
( -)12آنانند كه خدا ایشان را نفرین كند و نفرینكندگان ایشان را نفرین كند( .بقره )159 /2
( -)13و آنست رستگارى (سعادت) بزرگ( .نساء )12 /4
( -)14آنست خوارى بزرگ( .توبه )63 /9

فصل هيجدهم در اشاره بدرخت طوبى و درخت زقوم

علم و قدرت و ارادت كه مبادى ایجاد افعالاند خلق را سه صفت مختلف است و خداى تعالی را
هر سه یكی ،اما باعتبارات مختلف كه به نسبت با عقول خلق باشد سه نماید .وجود در ضمایر ما
كه نسبتی با عالم امر دارد اگر تصور صور معقول یا محسوس كنیم آن صورت از آن روى كه تصور
كردهایم معلوم ماست و ما بآن عالم باشیم ،و از آن روى كه ایجادش كردهایم مقدور ماست و ما بر
آن قادر باشیم ،و از آن روى كه ما بخواستیم متصور شد مراد ماست و ما بر آن مرید باشیم ،پس
معلوم و مقدور و مراد ما هر سه یكی باشد .در این صورت علم و قدرت و ارادت متحد شود.
همچنین جملگی موجودات به نسبت با علم و قدرت و ارادت او تعالی همین حكم دارد .پس هر
سه صفت او را متحد شود بلكه واحد بود .و كسی كه بعلم او عالم بود و بقدرت او قادر و بارادت
او مرید ،چنانكه در حال اهل بهشت گفتیم و چنانكه در خبر آمده است «كنت سمعه الذى بی
یسمع و بصره الذى بی یبصر»  1حكمش همین بود« ،اطعنی اجعلك مثلی و لیس كمثلی شیء»
 .2پس هر چه ارادت او بآن تعلق گیرد هم در حال موجود شود یعنی تمنی و وجدانش یكی بود .و
این معنی مثل درخت طوبی است در بهشت كه هر چه بهشتیان آرزو كنند آرزوى ایشان دفعة
واحدة بر آن درخت طوبی حاصل باشد و در پیش ایشان حاضر آید ،طوبی لهم و حسن مآب  .3و
بازاء این حال كسانی را كه این سه صفت اقتضاء تكثر كند بحسب هر یكی نوعی از ناكامی و
عذاب تولد كند ،انطلقوا إلی ظل ذي ثالث شعب ال ظلیل و ال یغني من اللهب  .4پس بجاى
درخت طوبی ایشان را درخت زقوم باشد ،إنها شجرة تخرج في أصل الجحیم طلعها كأنه رؤس
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الشیاطین  .5طلع ابتداء وجود تخم است كه سبب انبات درخت باشد ،و رءوس الشیاطین اهواى
مردیه« ،ان الشیاطین لتجرى من ابن آدم مجرى الدم فی العروق»  6و رءوس ایشان مبادى اهواى
انفس باشد .پس مبدأ هواى نفس مبدأ انبات این درخت است و منشأ اهل هاویه.
یادداشتها
( -)1گوشش باشم كه با من بشنود و چشمش كه با من ببیند( .حدیث قدسی)
( -)2مرا فرمانبر ،تا ترا نمونه خویش سازم و هیچ چیز مانند من نیست( .حدیث قدسی)
( -)3خوشا بر ایشان و سرانجام نیكو( .رعد )29 /13
( -)4بسوى سایبان سه شاخهاى بروید ،كه نه سایهاى دارد (كه در آن خنك شوید) و نه از آتش بازمیدارد.
(مرسالت )31 /77
( -)5براستی كه آن درختی است كه از دل دوزخ برآید ،شكوفههایش گویا سرهاى دیوان است( .صافات )65 /37
( -)6براستی كه شیطانها در رگهاى فرزندان آدم همچون خون روانند( .حدیث)

فصل نوزدهم در اشاره بحور عين

چون دیده بصیرت مرد موقن بكحل توفیق گشاده شود و ابراهیم وار بر مطالعه ملكوت هر دو كون
قادر شود ،و كذلك نري إبراهیم ملكوت السماوات و اْلرض و لیكون من الموقنین  1واردان
حضرت عزت را كه از پرده غیب ظهور میكنند و در یك ذره از ذرات كاینات خویشتن را بواسطه
نور تجلی جلوه میدهند مشاهده میكند و ال محاله چنانكه گفته آمد هر یكی به نیكوترین صورتی
از صور مخلوقات ممثل شوند ،مانند آنچه در قصه مریم آمده است كه فتمثل لها بشرا سو یا  .2و
چون تمتع از آن مشاهده جز بفیضان اثرى از عالم وحدت كه مقتضی ازدواج ذات و صورت باشد
با یكدیگر به وجهی كه مفضی باتحاد بود صورت نبندد ،پس با هر یكی از آن صور كه بمنزله یكی
از آن حوران بهشت باشد از این ازدواج حاصل گردد ،و زوجناهم بحور عین  .3و بآن سبب كه
چهره این پردگیان از دیده اغیار و اهل تضاد مصون است ،حور مقصورات في -الخیام  4باشند .و
بحكم آنكه نامحرمان عالم تكثر را چه آن قوم كه بظاهر عالم ملك بازماندهاند و چه آن قوم كه
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بباطن عالم ملكوت محجوب شده وصل ایشان ناممكن است ،لم یطمثهن إنس قبلهم  5و ال جان
 6باشند و به سبب آنكه معاودت آن حالت هر نوبت موجب التذاذى بود زیادت از نوبت اولی
مانند محبوبی مفقود كه بعد از مقاسات طلب باز یافته شود بكارت و عزابت آن لذات هر نوبت
متجدد شود.
یادداشتها
( -)1و این چنین پادشاهی آسمانها و زمین را به ابراهیم نمودیم تا از اهل یقین باشد( .انعام )75 /6
( -)2پس بر او بگونه بشرى خوشپیكر نمودار شد( .مریم )17 /19
( -)3ایشان را با دختركان سیه چشم (بهشتی) همسر كنیم( .دخان )54 /44
( -)4سیه چشمانی دور از چشم بیگانگان در سرا پردهها (الرحمن )72 /55
( -)5پیش از ایشان نه آدمی و نه پرى آنها را لمس نكرده است( .الرحمن )74 /55

فصل بيستم در اشاره بثواب و عقاب و عدل او

ثواب از فضل خداست و عقاب از عدل او ،بدین سبب ،من جاء بالحسنة فله خیر منها و من جاء
بالسیئة فال یجزى الذین عملوا السیئات إال ما كانوا یعملون  ،1و همچنین ،من جاء بالحسنة فله
عشر أمثالها و من جاء بالسیئة فال یجزى إال مثلها  ،2و در موضع دیگر :مثل الذین ینفقون أموالهم
في سبیل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة و الله یضاعف لمن یشاء .3
اما قومی هستند كه از حیز فضلاند ،یبدل الله سیئاتهم حسنات  4و بازاء ایشان آنها كه ،حبطت
أعمالهم  .5و قومی هستند كه از حیز عدلند ،فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة
شرا یره  ،6و بازاء ایشان آنهائی كه الجرم ،أنهم في اْلخرة هم اْلخسرون  7در شأن ایشان است .و
همچنین قومی را ،یؤتكم كفلین من رحمته  8و قومی را ،سنعذبهم مرتین  9و قومی را در ثواب،
یضاعف لهم و لهم أجر كریم  ،10و قومی را ،یضاعف لهم العذاب  .11و این تفاوت بسبب
تفاوتیست كه در سیئات و حسنات باشد نسبت با هر قومی كه« ،حسنات االبرار سیئات المقربین»
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 .12و از سیئه آدم تا سیئه ابلیس تفاوت بسیار است ،در خبر است كه« ،ضربة علی یوم الخندق
توازى عمل الثقلین»  .13پس باالى همه ثوابها ثواب كسانی است كه بحكم آن جهان خودىخود
را در بازند« ،و فوق كل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله»  14همچنانكه باالى همه عقابها
عقاب كسانی است كه بحكم آن جهانی خودىخود را زیان كنند ،الذین خسروا أنفسهم  .15آنها
كه اعمال ایشان با ثواب متحد است اهل فوز اكبراند ،فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعین 16
ایشان راست« ،ما ال عین رأت و ال اذن سمعت و ال خطر علی قلب بشر»  17ایشان از صواب
منزهاند؛ چه دنیا و آخرت بر مرد خدا حرامست« ،الدنیا حرام علی اهل اْلخرة و اْلخرة حرام علی
اهل الدنیا و هما حرامان علی اهل الله» .18
*** پس این است آنچه تحریرش درین وقت دست داد .انتظار بینندگانی كه درین فصلها نظر كنند
آنست كه دعاى خیر دریغ ندارند و اصالح بسهوهائی كه قابل بصالح باشد بجاى آورند .الله ولی
التوفیق سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سالم علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین .19
یادداشتها
( -)1هر كس كار نیكو كند ،پاداشش به از آن است و هر كس كار بد كند ،بدكاران را جز آنچه میكردند كیفر
ندهند( .قصص )42 /28
( -)2هر كس كار نیكو كند او را ده چندان پاداش است ،و هر كس كار بد كند ،جز همانند آن او را كیفر ندهند.
(انعام )160 /6
( -)3داستان آنان كه مالهاشان را در راه خدا میدهند همچون داستان دانهایست كه هفت خوشه رویانید در هر
خوشهاى صد دانه و خدا براى هر كه بخواهد میافزاید( .بقره )261 /2
( -)4خدا بدیهاشان را به خوبی بدل میكند( .فرقان )70 /25
( -)5كارهاشان باطل شد( .بقره )217 /2
( -)6پس هر كس بسنگینی مورچهاى كار نیكو كند آن را میبیند ،و هر كس بسنگینی مورچهاى كار بد كند آن را
میبیند( .زلزله )8 /99
( -)7ایشان در جهان دیگر خود زیانكارترینند( .هود )22 /11
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( -)8شما را دو چندان از رحمت خود میدهد( .حدید )28 /57
( -)9بزودى ایشان را دو بار عذاب كنیم( .توبه )101 /9
( -)10ایشان را دو چندان بیفزاید و ایشان را پاداشی گرانقدر است( .حدید )18 /47
( -)11عذاب را بر ایشان دو چندان كند( .هود )20 /11
( -)12خوبیهاى نیكان ،بدیهاى نزدیكان (خدا) است( .حدیث)
( -)13ضربه شمشیر علی (ع) در روز (جنگ) خندق با كارهاى (نیك) جن و انس برابرى میكند( .حدیث)
( -)14و باالى هر نیكی ،نیكيایست تا مرد در راه خدا كشته شود( ،باالتر از كشته شدن در راه خدا نیكیاى
نیست( ).حدیث)
( -)15آنان كه خویش را به زیان افكندند( .انعام )12 /6
( -)16پس هیچ كس نمیداند كه براى ایشان از روشنائی چشم (به پاداش كارهاى نیكشان) چه پنهان داشته شده
است( .سجده )17 /32
( -)17آنچه چشمی ندیده و گوشی نشنیده و بر دل بشرى نگذشته( .حدیث)
( -)18دنیا بر اهل آخرت حرام است و آخرت بر اهل دنیا حرام است و هر دو بر اهل خدا حرامند.
( -)19خدا ،صاحب توفیق است ،منزه است پروردگار تو ،پروردگار بیهمتا از آنچه (او را) وصف میكنند و درود
بر فرستادگان و ستایش خداى راست پروردگار جهانیان.

پایان

