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 مقدمه :

هكاي تفاكاو      هكا و را   براي شناخت و دريافت يك  واعيّتكت رو   

وجود دارد. اوتل همان را  حست  و  جرب  اسكت. هكم تكا بكم وسكّام حكوا ت       

هنّم. بم اين نحو هكم هكر    ي خود بم ظواهر توضوع شناخت پّدا ت  پنجگانم

هدام از حوا ت تا راه  براي شناخت يك  سكاحت از سكاحاو اونكااون     

خارج  است. اين نوع شناخت تحدود بم زتان، تكان و ابكاار بكود  و   ش ء 

همان شناخت حست  توجوداو است. هم فقط براي اتور جسكمان  هكاربرد   

دارد. را  ديگر شناخت عقا  است. هم، انسان بم وسكّام عكوت  عاعاكم تاكاهّم     

هند. و اين نوع شناخت تحدود بم زتان و تككان و   عقا  اشّاء را درك ت 

 كر از دو   باشد. را  سكوم هكم هاتك     ار نبود  و هاتافر از شناخت حست  ت ابا

باشد شناخت اين است هكم، انسكان بكا عاكو و وجكدان درونك ،        را  پّش ت 

واسكهم   حقّقت اشّاء را بم عام حضكوري درك و يكا دريافكت هكرد  و بك      

 اباار، خود ش ء را باهمد. 

بكم همك  حك      خداوند سبحان چون تناّ  از جسمان  بودن اسكت. 

باشد. در عّن حال انسان آثار تحسكو  اههك  را در عكاهم     عاب  شناخت نم 

طبّيت با حوا ت پنجگانم تشاهد  هرد ، سكس  ايكن دسكفاورد حستك  را بكم      

هند. در واعك    دهد. و عق  از اين برداشت، حكم و نفّجم صادر ت  عق  ت 

سكت. پك    جا عق  با هم  حوا ، حكم عقا  بم شناخت حك  داد  ا  اين

اين شناخت غّكر تسكفقّم حك  اسكت. و آن هكم از را  طبّيكت و آفكا  هكم         

 باشد. اا  همم اسماء اهه  ت  جاو 

جككا از عقكك  و  شناسككّم. هككم در ايككن در را  دوتم حكك  را بككا عقكك  تكك  

اّكريم.   اسفدالل براي اثباو اص  وجود خدا و غّرتادتي بودن ح  بهر  ت 
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طور اسماء و  كفا و يگانم است. و همّنهند هم ح ، واحد و ي عق  ثابت ت 

هنكد. وهك  خّاك  از اسكرار      صااو او را نّا در حد تااهّم عقا  درك تك  

فهمكد. در رو  عابك ،    هاي ح  و  جاّتاو ح  را عقك  نمك    عاهم، حكمت

هند. اسماء اههك  و صكااو و همكاالو     عاو حقائ  عاهم هسف  را شهود ت 

 رين درجم شناخت ح  است.  هند. اين رو  عاه  ح  را شهود ت 

در احاديث و روايكاو و آيكاو عكرآن در رابهكم بكا شكناخت حك  بكا         

ها و  يابّر تفيدتد، ايكن توضكوع طكرد شكد  اسكت. عكرآن هكريم هكم،          شّو 

اكا  اسكماء و اسكرار اههك  اسكت. و       داند. هم جاو  طبّيت را آياو اهه  ت 

ا بكم عنكوان تنبك      وان ح  را از طري  اين تنبك  شكناخت. و هكم انسكان ر     ت 

هند. اار انسكان بوواهكد    شناخت و هم بم عنوان توضوع شناخت تهرد ت 

آفا  را بشناسد، انسان اباار شكناخت و طبّيكت، توضكوع شكناخت خواهكد      

خواهد. شكناخفم   بود. اار خود را بوواهد بشناسد، انسان از آن جهت هم ت 

د خود  خواه شود. توضوع شناخت است. و از آن جهت هم خود ، ت 

ي عاعام نسكبت بكم    را  بشناسد، را  و اباار شناخت، خواهد بود. حال يا با عوت 

واسهم )عام حضوري( بكم خكود    شود و يا نا ، ب  عوا و هماال ش عاهم ت 

هنكد. در هكر صكورو هكم انسكان ابكاار شكناخت و هكم را           آااه  پّدا تك  

 شناخت و هم تنب  شناخت است.

شناسكك   ين را  شككناخت خداونككد، انسككانبهفككربا وجتككم بككم ايككن نكفككم، 
اّكرد.   اا  شناخت هكر توضكوع  عكرار تك      زيرا اين شناخت  كّم باشد. ت 

شناسككد. هسكك  هككم خككود را  هسكك  هككم خككود را شككناخت، خككدا را هككم تكك 

شناسد. انسان خكود  را هكم    شناخت، عاهم را هم بم انداز  ظرفّت خود ت 

طورهكم   شناسكد. پك  همكان    بم انداز  ظرفّف  هم اهفساب هكرد  اسكت. تك    
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شناسك    شناس  درجاو دارد. بم همّن دهّ  خداشناس  از طري  انسان انسان

 هم درجا   دارد.

عام، درجا   دارد. چون تياوم درجكا   دارد، زيكرا عاكم بكم تياكوم      

دانكم. در رابهكم    اي هم طرد شد الزم ت  اّرد. با وجتم بم اين تقدتم  ياّ  ت 

اي را بم عنوان راهنما يكادآوري هكنم.  كا خواننكد       با هفاب حاضر چند نكفم

 اونم ابهات  برايش تهرد نشود. هّچ

هم، اين هفاب تاننكد   سكاير هفابهكاي ديگكر خكاه  از نقك         اوتل اين

باشككد. بككم همكّن خككاطر نقّككادي در رابهكم هفككاب را فراتككو  نكنّككد. و    نمك  

جانكو   ايكن عاجاانم  قاضا دارم، نظراو اصالح  و  كمّاك  خكود را بكراي    

ي بضكاعت بسكّارهم خكود و ههكه اههك        جانو بم انداز  ارسال نمايّد، اين

ام، و نقكائ  توجكود هفكاب بكم همكّن جهكت        دست بم نگار  اين اثكر زد  

 است.

هم براسا   أهّدهاي تيصوم و  أهّدهاي اونااون  هم از  دوتم اين

 كرين   اآياو هريمم عرآن بم تا رسّد  است، شناخت انسكان تهمفكرين و زيبك   

باشد. و انفوكاب ايكن سكب  در     ي  وحّد ت  ها و بهفرين تقدتم نوع شناخت

باشد. هرچند تمكن اسكت، در رو   هبّقك     واع  ابفكار تيصوتّن )ع( ت 

شككناخت انسككان و خداونككد در برخكك  تككوارد نفككوانّم بككم طككور تهاكك  سككون 

هّكد  بگويّم. وه  بم هر حال با تهاهيم عمّ  هفاب بكم ايكن نكفكم  وجكم خوا    

نمود هم سي  شد  است. تواردي هم جنبكم سكاب  دارد و بكم عبكار   جنبكم      

خاق  دارد و تربوط بم تواو  بودن انسان است، بم ح  نسكبت داد  نشكود.   
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 1«و نَفَخُِت  يهت ِ نِتو يو ت »و تا  نها بم جنبم اهه  انسان پرداخفّم. و براسا  آيم شكريه  

ي  باشكد. و ايكن جاكو     ههك  تك   ي تسكفقّم ا  ايم، چون انسان ناوم عم  هرد 

 رين  قرّب و شرافت را بم خدا دارد. و جات   مكام اسكماء و    دفي ِ ح  عاه 

تََ دََََ ََََمتءَ َ ل ها َت»باشكد. هكم    ي عرآن ت  ي شريام هماالو اهه  بر اسا  آيم در  2«عَلّ

شأن انسان هات  است. رود انسان جاو  اهه  است. و  مكام همكاالو اههك     

اكر شكد  اسكت. بكا شكناخت ايكن        ظهور هرد  اسكت در او جاكو    هم از ح 

 يابّم. هماالو، بم طور تها  همان هماالو را در ح  ت 

سوتم اين هم اين رو  بم شك  برهكان ِانّك  اسكت. يينك   از اثكر هكم       

ايم. در حاه  هم در رو  عرفان  از  باشد. تا بم تؤثّر پ  برد  نا  ناطقم ت 

ي اوسكت   م يين  با شكناخت حك ، ناك  را هكم جاكو      بري تؤثّر پ  بم اثر ت 

شناسّم. فهم عمّ  عاّت، تساوي با شناخت عمّ  تياول اسكت. وهك  در    ت 

 كرين   شناس ، نظر بم خودِ جاو  است  ا اسماء ح  را در هات  دسفگا  انسان

 جاو  بشناسّم.

چهارم اين هم هكر همكاه  هكم در ناك  ناطقكم، بكاهقوت  و يكا باهايك          

همان همال در حك  بكم طكور تهاك  و بكم شكك  تسكفق ّ و باهايك           باشد. ت 

اهوجكود باهكاّاو تكن جمّك  جهكاو اسكت.  مكام         وجود دارد. حك ، واجكو  

نهايت دارد و همكم را   ي آنها را در حد ب  هماالو نّكو از ح  است و همم

 هم اسفقالالً دارد و غنّ  تحض از  مام خالي  است.

                                                 
-  29سور  حجر آيم.  
  .3سور  بقر  آيم  -2



15  

غريا ، باهاي  و از جهكت فهكرو،   پنجم اين هم نا  ناطقم از جهت 

باشد. پ  خداونكد حقكاي  و همكاالو خكود را در حكدت عاباّتكت و        باهقوت  ت 

اسفيداد در تا آفريد  است. هاا اسفيدادهاي فهري با  ياّم و  ربّت و  اكّر 

و عبادو بايد شكوفا شكوند. شكناخت تكا از خودتكان هكم فهكري و بكديه         

با انفوكاب جكدتي، ايكن شكناخت فهكري       است. وه  در حدت اجمال. پ  بايد

 اجماه  را وسيت دهّم.

شناسك  ايكن هفكاب از آيكاو      ششم اين هم، در  وضّح تبكان  انسكان  

اسفااد  شد  است. نم بم اين تينا هم بايد عرآن را در عاهو تبكان  عقك  و يكا    

تبان  عرفان  و يا تبان  عامك  ريوكت. باككم عكرآن را بايكد بكا خكود عكرآن         

باشكند. اهبفّكم    آياو بم عنوان اشار  و راهنما و  ائّكد توضكوع تك    فهمّد. اين 

هكاي هكدايت    عرآن هم با رو  عقا  و هم با رو  عاب  و هم حستك  شكّو   

 هند. انسان را تهرد ت 

اااري اين توضوعاو صكرفاً بكم جهكت نظكم و      هافم اين هم، شمار 

ايكن حكديث   بندي تهاهو است و بم اين تينا نّست هم تا  مكام تكوارد    دسفم

در واع  بّكان يك  عاكم     )نَو َعََفَ نَفس ، فَقَت  َعََفَ يَهّ ايم. اين روايت  شريه را شناخفم

جا اين حقّر بم انداز  بضاعت خود توضوع را تهكرد   وسّ  است اتا در اين

 هرد  است.

هشفم اين هم در  أهّه ايكن اثكر از تبكان  حكمكت و تبكان  عرفكان        

است. هم چون غاهو اين تبان  در اهثر هفابهاي  بهور پراهند  اسفااد  شد 

فاسا  تهرد است. از ذهر هفاب خاص خودداري شكد  اسكت وهك  رو     

 باشد. ي توهّه ت   هبّ  براسا  ساّقم
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شناس  ابفدا بايد اثباو هرد هكم انسكان ناك      در تبحث انسان  -1  

هككاي اثبككاو ايككن توضككوع آن اسككت هككم وعفكك  شككما بككم    دارد. يككك  از را 

هاي طبّي  تانند   آب، آ ش و ... بنگريد هر هدام داراي يك  اثكر و    فاع 

باشند. و چون وجود طبّي  نازل دارند، آثكار تحكدود هكم دارنكد.      همال ت 

آ ش فقط عدرو سكوزاندن دارد. خورشكّد يك  فاعك  طبّيك  اسكت هكم        

هكاي طبّيك     عدرو ايجاد حرارو و ايجاد روشناي  دارد. اهبفّكم  مكام فاعك    

اند. و تؤثّر تسكفق ّ،   اراد  و تشّتت اهه ، فقط تجاري ظهور اراد  ح   حت

 ح  است.

اار شما بم نظام درون  خود نظر هنّد، خواهّكد ديكد هكم تجموعكم      

هننكد تاننكد      هماال   در انسان هست هم بوش  از آن در بكدن ظهكور تك    

ت بكدن   بّناي ، شنواي ، ذائقم، التسم، بوياي  و بوش  ديگر در تقكام طبّيك  

ظهوري ندارند. اتتا در تقام نا  جاو  دارند. حال اار انسان، ي  حقّقكت  

تادتي و طبّي  بود بايد ي  اثر و يا دو اثكر و همكال از آن صكادر شكود. در     

 وانّم اين تجموعم هماالو و آثار را بم بدن نسكبت دهكّم.    حاه  هم تا نم 

حقيقتي   ندارد. پ  چون بدن، جسمان  است. و فاع  جسمان ،  يدتد اثر 

. و باشيد  فراتر از جسم داريم. كه مبدأ و منشأ كماالت متنوّع م 

 واند تادتي باشد. يين   نا  در انسان يك    بم طور طبّي  اين حقّقت نم 

حقّقت هاتالً تجرّد است. )در تقام ذاو( در عكاهم هكم هكم انسكان بنگكرد،      

، اثكر و فيك  حك  اسكت.     بّنكد. خكود عكاهم    دعّقاً  نوتع هماالو و آثار را تك  

هاي تادتي در عاهم چون تحدودتيت وجودي دارند، تحدودتيت اثكر و   فاع 

همال دارند. اتتا در اين نظام ه ، فرا ر از توجوداو تادي، حقّقفك  اسكت.   

باشكد. ايكن    هم  يدتد اثر و همال دارد هم باطن توجوداو و هماال شكان تك   
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اوعكاو اسكت. و الاعك ، فاعك      ي آن است. هم حك  فرا كر از تو   دهند  نشان

شود. هكم، حك  فرا كر از     تادتي نّست. و با اين حال در تراح  بيد اثباو ت 

بوش است. پ  تا از  نّوع و  يدتد   مام تجرّداو است. چون خاه  و هسف 

ي دوتم  شكديم و در ترحاكم   آثار و تظاهر تفوجتم اص  وجود ح  در عاهم ت 

 بفواند  نوتع اثر داشفم باشد. اين حقّقت غّرتادتي بايد باشد  ا

هنكّم، تشكاهد  خكواهّم هكرد. هكم تّكان        وعف  در خود  أتت  ت  -2

اجااء بدن تا ي  وحدو ذا  ، انسجام،  يكادل و همكاهنگ  خاصتك  تّكان     

اجاايش وجود دارد. و بم حدتي اين پّوسفگ  و نظكم شكديد اسكت. هكم تكا      

د و جوانح( را يك   ي اجاا و اعضاء داخا  و خارج  بدن )جوار تجموعم

بّنّم و هّچ نحو  جداي  تّان اجااء عائ  نّسفّم. اين  ه ّ تنظّم و پّوسفم ت 

. و تكديريتت  ي يك وحدت تيدبير اتي    هماهنگ  در بدن نشانه

واحد در بدن، نشانم حضور يك  اراد  و يك  ذاو اسكت زيكرا ااكر چنكد       

هكر ذا ك    ها، ذاو واحكد، و   داشت. هر هدام از آن نا  در بدن حضور ت 

هكا   داشفند. و  يدتد  دبّرها و برناتكم  ي  اراد  و ي   دبّر تسفق ّ از هم ت 

 برد.  نظام بدن را از بّن ت 

ي بكدن حكايكت از حضكور فيتكال يك        پ  نظام واحد در تجموعكم 

نا  دارد. اهبفّم هر بدن  ي  ناك  دارد، اتتكا از آن طكرو توجكود تجكرّد      

ي  هكا بكم وسكّام    . هم در واع   مام اين بكدن  واند، ابدان طوه  داشفم باشد ت 

 شوند. همان نا  فيتال، تديريتت ت 

اار تا از نظام واحد بدن تفوجتم حضور ي  نا  شويم. بكم راحفك    

ي هاّ  هسف  داراي  كار و پكود    بّنّم. هم  تجموعم با هم   اقّم در عاهم ت 

يك  نظكام   ي آن نظام است. هر شك ء   اي است هم در هر اوشم بم هم  نّد 
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ي هسف  هم بم عنوان ي  ه ّ، يك    درون  خاص خود را دارد و تجموعم

   تظكاهر حكاهم    نظام عموت  و تشفرك دارند هم اين نظام واحد بر   

و جاري است. اار نظام خاقت داراي چند خدا و چند خاه  باشد بايكد هكر   

قك   ي ويكه  و  كدبّر خكاص داشكفم باشكند و بكراي  ح       هدام در عاهم، برناتكم 

 هايشان هوازم و اباار آن را فراهم هنند. برناتم

شود. نفّجكم   ها باعث از هم فروپاش  عاهم ت   يدتد  دبّر و  يدتد اراد 

شكود   ي عاهم هم از آن  يبّر بم وحدو صن  تك   اين هم نظام پّوسفم و يگانم

حكايت از وحدو صان  و حضور ي  تدبتر عاهِم دارد. و در آيكاو عكرآن   

 ي صريح دارد. واعيّتت هم بم شك  عاعد  درآتد  است نّا اشار هم بر اين 

َّ َ  ََفَدت ا» هكاي تفاكاوو    يين   اار در عاهم هسف  بكم جكاي ا ، اهكم    3«لولَن ييهءَ دلهت   َِ

 وانّم نظام واحد داشفم باشّم. و اين پّوند و  أهّه اجااء عاهم  باشد، تا نم 

بوشك  بكم اجكاا،     بوش ، وحدو ظاماسسفم خواهد شد. هار نا  در بدن ن

 واند بم خكود  نظكم و وحكدو      يادل دادن و  أهّه اجاا است. جسم نم 

ي نظم بوشّدن، عام و عكدرو اسكت. هكم بكم ظكاهر، جسكم ايكن         دهد الزتم

هماالو را نكدارد. پك  ايكن همكاالو بايكد از يك  عكدرو بكاال ر و يك           

ئكك  اثبكاو حكك ،  توجكود غّرتككادي باشكد. در عككاهم هسكف  هككم يكك  از دال    

آفرين  عكاهِم و تكدتبر دارد.    آفرين  در عاهم است. نظم عاهم دهّ  بر نظم نظم

پ  ي  همال در انسان بم نام نظم، راه  براي شناخت نا  اسكت. همكان   

 اهه  در خاقت است. ي عاهم، ي  آيت طورهم نظم پّوسفم

                                                 
  22آيم  -انبّاء -3
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هنكّم. يك  نحكو      ي نا  و بدن را با  أتتك  نظكر تك     وعف  رابهم -3

ي  اوّليي  بيار انسيان راب يه    هنكّم. هكم    عاّتف  در اين تّان تشاهد  ت 

علّيّ  را به علم حضوري از راب ه نفس با بدن و نفيس بيا ايوا    

دهكد.   . و بيد آن را بم عنوان ي  عاعد  بم عاهَم  يمكّم تك   كند كشف م 

حال دو نحو  عاّّتت وجود دارد. ي  نوع عاّّتت نا  نسبت بم عواست. هكم  

ي عوا هم شئوناو ادراهك  ناسكند،    بم نحو  ايجادي است. يين   هاّّم عاّّتت

هكا را در درون خكود هشكه     انكد. و ناك  بكم عاكم حضكوري آن      ايجاد شد 

ي ديگكر   واسهم با نا  دارند. و ي  نحكو   ي ب  هند. و رابهم حضوري ت 

هكا   ي نا  با بدن برزخ  و ابدان غّب  اسكت. هكم آن   عاّّتت تربوط بم رابهم

هند. و ابكدان برزخك ، جاكواو     ت  ي غّو ايجاد و انشا  هم واعياً در نشئم را

اّرند. و همّن  ها از درون نا  ريشم ت  اند. حقّقفاً اين بدن تاكاو ناسان 

اند. نا  ي  نوع عاّّتكت، نسكبت بكم بكدن تكادي       تاكاو توادت صور برزخ 

ت. و در واع  اين دارد. هم از نوع  أثّراااري و  دبّر و في  و اناياالو اس

ي بدن( اين دونحكو  از عاّتكت    جانبم نوع عاّتت،  دبّر بدن است. ) دبّر همم

ي حك  بكا عكاهَم     هم در نظام انسان  بهور تنظّم و عوي وجود دارد. در رابهم

هم هست بم اين شك  هم با ي  نوع عاّّتت و فاعاّتت، ح ،  مكام عكواهم را   

عاّتكت ايجكادي و  وحّكد در خاهقّتكت     بوشد. هم  هند. و هسف  ت  ايجاد ت 

است. و با ي  نوع ديگر هموار   مام تظاهر  را هم ايجكاد هكرد  اسكت،    

هنكد. وهك   كدبّر نحكو       هند، هر چند عاهَم را هم دائكم ايجكاد تك      دبّر ت 

حق مديريّ  ل يفانه  در وااع در مقام بقاءديگر از عاّتت است. هكم  
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  4«كتَّا وتوَه  تو شت   ت نه» سنخ  أثّراااري اسكت.  . دراينجا عاّّت ازو حكيمانه دارد

هر نوع  أثّر و  أثّري شأن ح  است.  كدبّر عكاهم از طريك  آفريكدن عكوانّن      

شود. ح  فاع  تؤثّر باكم  نهكا   سازي تواوعاو تّتسر ت  حاهم بر آن و نظام

تؤثّر تسفق ّ عاهم است. و  مام توجوداو اعم از تادتي و تجكرّد، تواكو  و   

و جاو  اويند. هّچ توجودي در  أثّراكااري و  أثّرپكايري از خكود    تياول 

انكد.   اسفقاله  ندارد. فاع  حقّق  ح  است. تظاهر ح ، بسط  وحّد افياه 

 هر فاعا  در عاهم، تجراي اراد  ح  و عاّتت ح  است.

نحو  ار باط نا  با بدن و نحو   أثّراااري نا  در بدن عابك    -4

مستقيماً با بدن ارتباط نيدارد  بلكيه ايوا     نفس ناطقهاهمّتت است. 

، بهور طبّي  نا  بكا خكود عكوا رابهكم ذا ك       اند مجاري ارتباط با نفس

واسهم در تحضر نا  حضور دارند. وه  بم جهت عكدم   دارد و  مام عوا ب 

شكود. يينك      سنوّتت نا  با بدن، نا  از طريك  عكوا بكا جسكم تكر بط تك       

 كر باشكد، ربكط هكم      و هر عدر سكنوّتت عكوي  اند  ترا و، خود واسهم ار باط

ي عوا در تقام نا ، فكان  در ناسكند وهك      هم تجموعم شديد ر است. با اين

 در  ر ّو ظهور عوا و ربط عوا بم نا  اين نكفم عاب   وجتم است.

عو  عاعام درجم  جرّد باال ري براي نا  دارد  ا عوت  خّال، بم همكّن  

بم نا  باال ر از عكوت  خّكال نسكبت بكم ناك       جهت ا ّحاد عاعام و ربط عاعام 

اي از ا ّحكادي را بكا ناك      است، و بدن هم تادتي صكرو اسكت هكّچ نحكو     

ندارد. باكم ي  نحو  ار باط  با هم دارنكد. ااكر در نظكام آفكرينش هكم بكم       

 رين  بّنّم هم عاهم درجا   دارد. هم نازل نوع  نظر توشكافانم بّندازيم. ت 

                                                 
-  29سور  اهرحمان آيم.  
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انكد. اهبفّكم ايكن دوري، دور     هم دور رين تظكاهر بكم حك    آن عاهم تادت  است 

تككان  نّسككت. باكككم دوربككودن از جهككت ر بككم و درجككم اسككت. ثانّككاً دوري  

طرفم است. يين   عاهم تادت  از ح  دور است. با ر بم ح  فاصكام خّاك     ي 

 زياد دارد. وه  چون ح  در  مام تظاهر حضور تدبترانم دارد. 

كسان نادي  است. تيّتت سريان  بم تظكاهر  او بم همم تظاهر بهور ي

دارد. تيّتت احاط  بم تواوعكاو دارد. بهرحكال عكاهم تكاد  بكاح  ا ّحكادي       

ندارد. و ح  در عاهم تادت  حاوه  ندارد. باكم ح  با عاهم بم اشككال تفيكدد   

 كر و تجرّد كر اسكت.     رابهم دارد. حال عاهم برزخ هكم از عكاهم تكادت  ههّكه    

 ر است.  ا بم عاهم تجرّداو  هاا رابهم آن با ح  عوي وحدو شديد ر دارد.

رسّم. هم، عّن ههافت و عّن  جرّداند، از  مام جهاو تكادتي تبكرّا    عقا  ت 

باشند. بم خاطر شدو  جرّد و ههافكت سكنوّتت هكاتافري بكا حك        و تناّ  ت 

اند، پك    دارند. اين تالئكم با ح  ا ّحاد دارند. و در ح  تسفها  و تندك

. همانگونم هم عوا وات ه با عالم دارد هم راب ه با وات ه و ب حق 

ي ار بكاط حك  بكا عكواهم      اند. تالئ  هكم واسكهم   واسهم ار باط نا  با بدن

 اند. تادون

نفس انسان با تمام ايواي ادراكي  وتيريكي  متيّي       -5

. از طرفك  بكا  مكام    دارد. آن هم با تمام آنهيا متيّي  يكسيان دارد   

ارج  بدن هم تيّتت يكسان دارد. يينك   بكا همكم بكدن و     اعضاء داخا  و خ

عوا هست. اهبفّم تيّتت نا  و بدن ونا  و عوا بكم تينكاي هكم ر بكم بكودن و      

يكسان بودن تقام نّست. نم نا  داخ  عكوا و داخك  بكدن اسكت. بكم نحكو        

حاول تاننكد داخك  بكودن شكّر در ظكرو آب و نكم ناك  خكار  از بكدن و          

هم در نا  حاول نكرد  است. و داخ  در نا   عواست. از آن طرو بدن
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نّست. باكم نا  همرا  با بدن است. تيّتكت بكا بكدن دارد. درون و بّكرون و     

داخ  و خار  از اوصاو توجكود طبّيك  اسكت. و تجكرّد، فكو  اعفبكاراو       

شود.  انسان  است. نا  بر جهاو، احاطم ذا   دارد. و اسّر اين جهاو نم 

شود. چون خود بُيد ندارد. در جهف  عرار نگرففكم    از زتان و تكان خار  ت

است. هاا اتفداد در جهت و سمت خاص  ندارد. بم همّن جهت عاب  اشار  

 واند باشد. توجودي تكان  است. هكم ابيكاد و    حست  نّست. و تكانمند نم 

تقدار دارد. پ  نا  تنحصر در تكان و عضو خاص بدن  نّست. باكم بكر  

اطم عّوتّتم دارد يا تيّتت احاط  دارد. يينك    مكام بكدن و     مام بدن و عوا اح

عوا تحّط بر نا ،  مام تشاعر و بدن در سكاهم و سكاهنت و  سكوّر ناك      

باشند. پ  با آنها هست وه  بم نحو احاطم بر آنها، عوا از حاهمّتت ذا    ت 

ر  وانند خار  شوند. عالو  بر اين نحو  از تيّتت، تيّتت سريان  د نا  نم 

عوا و بدن نّا جريان دارد، يين   در نا   مام عوا حضور دارد. با  مكام عكوا   

همرا  است. تانند   ح  در عاهم هم با  مام تظاهر هست. وي نم داخ  آنهكا  

 و آيكم  5«و بي ه ملكوت كتَّ  يت ه » هم حاول در آنها بكند. باكم احاطم بر همم آنها دارد.

 شّد در عّن تيّتت با شما بر شما احاطم دارد.هر جا با 6«و  و معكَ َِينءَ كنتَ»

شيوند.   نفسان  هر ليظه از نفس صادر و نازل م عكواي   -6

.  مام عكوا  باشد ها م  و نفس هر ليظه در حال تجلّ  و ايجاد آن

شوند. اين ناول دائم است. و در هكر هحظكم    از درون و باطن نا  صادر ت 

ناول عوا يك  از احكام ناك    هنند. اين صيود و هم عوا بم نا  رجيت ت 

                                                 
- آيم  -سور  ياسّن3  
-        آيم      سور 
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شكود. اهبفّكم ايكن     باشد. و نا  با ناول از حاهت خااء و اسففار خكار  تك    ت 

عاعد  ناول و عرو  دائكم در رود در عكاهم هكم جريكان دارد. و هكر هحظكم       

باشند. در حال ناول از حك  و   تالئكم عاهم هم بم تناهم عواي ههّه عاهم ت 

نم هم آياو عرآن هم بهور عهيك   صكريح   او باشند. همان عرو  بم ح  ت 

لروح»و در جاي ديگر  «َلءالئك  و َلروح تَعرج »هنند،  بم اين اص  ت  َلءالئكت   اَت ل  
ّ
هم تالئك    «تَنز

اند. و في  تضارع  ير  و  نكاّل دالهكت بكر     هر هحظم در حال عرو  و ناول

هم عواي ح  اسفمرار اين عاعد  دارد. اار تا بم صااو و اسماء اهه  هم بمنا

 شوند شوند. نازل م  اهلل از حق صادر م  ليظه اتماءبنگريم. هر 

ا  بم ح  رجيت دارند. اين ناول و عرو   در تقام واحديتت و هر آن اسماء

هكر هحظكم    «كتَّّ وتوَه  تو شت   ت ن»فرتايكد     صااو اهه  دائم است. هاا عرآن هريم ت 

ااعيد   بكردار نّسكت.   ح  در حال ظهور و  جاّك  اسكت. و وجكود  يهّك      

نزول و عروج اواي نفسان  طريق  در شناخ  نزول و عيروج  

 .مالئكه و اتماء اهلل ات 

اواي ادراك  مبدأ واحد و مرجع و ميب  واحيد    مام  -7

شكوند. و همگك  را بكم يك       يين  همگ  از نا  انشاء و ابداع تك   دارند.

  را بم ناك  نسكبت   دهّم. نم اينكم برخ  را بم بدن و برخ واعيّتت نسبت ت 

دهّم. و از طرف  براشت   مام عوا بم همان تبدأ ه ّ بدن اسكت. تقصكد    ت 

با تبدأ هماهنگ است. و در واع  ي  تسّر دوريم در نظام انسكان  تشكاهد    

يكابّم هكم   هك ّ     شناس  دعّت هنكّم. در تك    شود. اار بم اين عانون انسان ت 

اند. و همكم را بكم    د و صادر شد تظاهر و تواوعاو هم از ي  تبدأ ه ّ ايجا
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ل  كتَّّ يت  »، 7«خلت  كتَّّ يت  » دهّم. ح  نسبت ت  و  مكام هكم بازاشكت بكم همكان       8«خَت

 مام اين  يكابّر هكم دالهكت بكر       9«و َله  رت جعون -و َل  َ  تصير  ََموي». غايت اهغاياو دارند

اص  رجيت و تياد توجوداو هسكت. و هكم دالهكت بكر عموتّتكت رجيكت       

داو، حال عرآن در بيض  تواع   يبّر رجيت و در بيض  تواع   يبّر توجو

آورد. و  هند. و در بيض  جاها في  تجهول  رجيون را تك   تياد را ذهر ت 

 در بيض  جاها با في  يرجيون هم تضارع و تياوم است.

عدر تساّم اين است هم تياد عهي  است. ترج  آن هم ح  اسكت. و  

اونكم هكم    باشد. همان و همال هر توجود هم ت  سوتم اينكم آن ترج  غايت

باشكد. و از جهكت    در رجيت و تياد عوا ناك  غايكت و همكال هكر عكوت  تك       

باشكد. ايكن نكفكم هكم تغاكول واعك         صدور و ناول، عاّت و فاع  هر عوت  ت 

نشود. هم، اين ناول بوسّام خود نا  و عرو  هكم بكم همك  خكود ناك       

همانگونم هم عاهم هم از او بكم همك  او    «نفس اَلنفس للتنفسنو َلّنفس َل  َل »است. يين    

 بم سوي او در حرهت است.

و   هس  هم     دبّري بودن نا  را نسبت بم بدن و عوا يافكت.  -8

تفوجتم شد هم نا  بم  نهائ  تظاهر خكود  را  كدبّر و تكديريتت  ككوين      

دارد. يين    هند. خواهد يافت هم ح   وحّد ربوب  همم جانبم و ههّاانم ت 

هند. پ   وحّد ربكوب  از ايكن    اي عاهم را او  دبّر عاهمانم ت   مام تجموعم

 شود. طري  ثابت ت 

                                                 
- آيم  -انيام0. 
- آيم  -انيام02.
3 آيم  -شوري -9
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نظم و نظام بدن دهّ  حضور ي  نّروي تجكرّد فيتكال در صكحنم     -9

دهد. هم ي   رساند. و هم نشان ت  بدن است. يين   هم اص  حضور را ت 

 باشد. وا و اسفيدادهاي آن ت نا  در حال نظام دادن عاهَم بدن و ع

نظام عاهم هسف  هم دهّ  بر وجود اص  خكدا وهكم دهّك  بكر  وحّكد      

 ذا   است. يين   فقط ي  ذاو فيتال اطالع  حاضر است.

در روابط نا  و بدن عواعد و نظاتا   حاهم است. در روابكط   -10

 ا  هم عواعد و نظاتهاي  حاهم است. هم حك  بكا آن عواعكد،    ح  با تظاهر

 سازد. اند. حاهمّتت خود را ظاهر ت  هاي اسماء ا  هم جاو 

هس  هم عدرو تصوتربودن ناك  را در تقكام عكوت  خّكال و در      -11

و »يابكد.   تقام صور گري او را در تظاهر  ت   ده  بدن دريافت. تقام شك 

 دهد. ها صورو ت  او توجوداو را در رحم « و ي ّصوَيكَ ش  ََيحََ

ي بككدن در عامككرو  ههّاانككم در بككدن دارد. همككم  ناكك   صككرّو -12

باشد. واليت  ام اهه  هم در عاهم، آنها را در  صكرّو    صرّو يكسان او ت 

آنكد   ي توجكواو در  صكرّو يكسكان حك      خود عرار داد  است. آن هم همم

جانبم و ههّاانم اسكت. يينك   بكا ربكط حضكوري       پ  روابط ح  و عاهم همم

 بد.يا عاو اين واعيّتت را ت 

نا  چون عاّكت بكدن اسكت اصكاهت دارد. يينك    قكدتم دارد.        -13

واعيّتت دارد. بدن فرع نا  است. هاا بم عوام نا ، عكوام دارد. و ناك  بكم    

دهّ  تجرّد بودن، پايدار است. ح  اصّ  است. يين   تظاهر   مكام عكائم   

ارد. بم اويند و ح   قدتم ذا   و ر ب  بر تظكاهر  دارد. عكوام و پايكداري د   
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اهوجود از جمّ  جهاو ت  باشد نكم فقكط    ازه  و ابدي است. زيرا او واجو

 در بودن.

نا   كويناً هر عضوي را در جاي خود عرار داد  است. و ايكن   -14

عدل است. و بم هر عضوي جايگا  و ر بم ويه  داد  است. هم اين هم عدل 

ايكن  قكدير    است و در عّن حال بم او انداز  و شك  خاص داد  است. هكم، 

هنكد و   اي همال و هدف  را تشوّ  تك   است. و نا  براي هر عضو و عوت 

جايگا  خاصت  را هم اين حكمت است. ح  در نظكام هسكف  توجكوداو را    

ي  تنظم، هدفمند، بم انداز  و درجاي خود و در جايگا  خود عرار داد. همكم 

اشكد. پك    ب اين اوصاو نشانم حضور اسماء ناظم، حكّم، تقكدتر، عكدل تك    

هس  هم نا  را  كويناً با اين اوصاو ببّند. ح  را جكات  همكاال   تاننكد    

 يابد. تندي و هدفمندي در عاهم ت  نظام

نا  ههّه است. بم همّن جهت در همم عوا و بدن ناوذ دارد.  -15

پكايرد. و ههافكت از صكااو     و حدت هّچكدام از عكوا و تظكاهر خكود را نمك     

 واننكد در ناك  ناكوذ و  صكرّو هننكد. عكوت         نم   نايه  است. و بدن و عوا

عاعام هم در خّال  صرّو هرد  است. اهبفّم هر هدام از عواي عقا  و خّاه  

 وانند در  مام عوا حست  و  مام بدن ناوذ داشفم باشند. با اين  اكاوو هكم    ت 

 كر و هكر عكدر توجكود       ر باشد ههافت هكم هاتك    هر عدر درجم  جرّد هات 

اشد نافا ر است. اار انسان در تقام عوت  خّكال باشكد هك ّ بكدن بكا       ر ب ههّه

شود. يينك      حري  عوت  خّال، فيتال است. و  مام هارهاي انسان خّاه  ت 

ديدن تا، براسا  خّال است. غااخوردن هم براسا   حريك  عكوت  خّكال    

شود. عواي حست  هم در اعضكاء بكدن بكم طكور تحكدود ناكوذ و  صكّرو         ت 

خداوند هم يك  از شئونش اسم ههّه است. و با اين اسكم در عكاهم   دارند. 
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ناوذ و حضور غّر تحسو  دارد. و چون ح  وجود ناتحدود دارد. ههافت 

او نّا ناتحدود است. هاا ناوذ و  صرّو او هم ناتفناه  است. پ  اينككم او  

هكدام از توجكوداو را نكدارد بكم      همم حضور را دارد. و رنكگ و حكدت هكّچ   

 هافت است.جهت ه

 يريه واعي  از نا  ناطقم هنگات  است. هم، ناك  بكم بكدن     -16

 ياّ  داشفم باشد، با بدن رابهم داشفم باشكد. از انسكان بكم حّكوان نكاط   يبّكر       

شود. حّوان ناط  حدت انسان است. زيرا اين  يريه از جهت ربكط ناك     ت 

از ناك    باشد. حّاو بدن، عكدرو بكدن،  مكام ادراهكاو در بكدن      بم  ن ت 

باشد. رابهم ح  با عاهم هم باعث شد  اسكت. هكم اسكم اهوهّتكت بكم حك         ت 

باشد. پ  از رابهكم حك     اطال  شود. زيرا ح  تأهو  و تيبود هر تظهري ت 

هنكد.  كا هنگكات  هكم      با عاهم و رابهم اسماءا  با عاهم، اهوهّتت تينا پّدا تك  

اونكم   شود. همكان  ن عه  نم نا  بم بدن  وجتم و نظر دارد. رابهم نا  با بد

هم  ا ح  بم عاهم  وجتم دارد، بقكاء و دوام و حّكاو و همكال عكاهم  ضكمّن      

شود. آنچم دائم  و ابدي است. ذاو ح  است و ربط عاهم بم ح  همان  ت 

شكود و اكاه  بكم     نظر اوست. فّض ح  ااه  بم صورو تكادتي ظكاهر تك    

بدي و دائم  اسكت.  صورو تثاه  و ااه  بم صورو تجرّداو سي ، ح  ا

شكود.   ا  دوام فّض نّست. اار فّض ح  بّايد. عواهم ظاهر تك   وه  الزتم

حدوث و زوال عواهم وابسفم بم فّض ح  است. حدتي هم بكراي حك  ذهكر    

طورهكم   اهوهّتت، تر بم  دبّر عكاهم اسكت، همكان     هنند، حدت حقّق  است. ت 

اار وصه اهكو  در   تقام نا ، تقام  دبّر بدن است. هم  عاب  درك است،

ا  را از توجككوداو  تظهكري ظهككور هنككد اهوهّتككت اوينككد ااككر حكك  فككّض 

تاند. حّكاو عكاهم در اتفكداد     اتساك هند. هّچ هماه  براي هّچ ش ء نم 
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حّاو ح  است. همانهورهم حّكاو بكدن تكادر طكول اتفكداد حّكاو ناك         

 است.

در بحث شناخت ح  هكم رو  اِنّك  وهكم رو  هِمتك  وجكود       -17

 وجتم هنّم، رو  شكناخت   «نتو َعََفَ نَفسَت  فَقَت  َعف يهّ ». از طرف  اار بم حديث دارد

 ايكم، و ااكر بكم روايكاو     ح  اِنّ  است. يين   از اثر و جاو  پ  بم توثر بكرد  

اكتَ» اكتَ و ََعبكتَ ننفدتكَ ََعبكتَ كّ  وجتم هنّم. هم  دانكا رين شكما بكم خود كان      10«َعلءكتَ ننفدتكَ َعلءكتَ كّ

هم دانشمند ر بم خداوند باشكد و هسك  هكم خكدا را بكم عنكوان        هس  است

حقّقت خود بشناسد. خود را عهياً خواهكد شكناخت. ايكن رو  همتك  بكراي      

 رين رو  است زيرا باطن و حقّقت هر شك ء،   شناخت ح  است. و هات 

باشد. واار اصك  هكر شك ء شكناخفم      جات   مام هسف  و هماالو تياول ت 

را  «نتو َعف نفست  فقت  َعف يهّ » شناخفم خواهد شكد. پك  روايكت   شود. جاو  و تياول 

 وان  ياّ  بر تحال دانست. اار شكناخت خكدا و شكناخت خكود تحكال       نم 

هكم شكناخت ناك      شكد. نفّجكم ايكن    بود.  اهّد و  وصّم و اتر بم آن نم  ت 

ي  هم اين شناخت درجا   دارد. و انسان بم انداز  ناطقم اتكان دارد دوتم اين

فّت تينوي هم هسو هرد  است. خود را شكناخفم اسكت. و هكر عكدر از     ظر

شناسد. سوتم، هر عكدر خكود را     ياّ  بم خود نازهم و دنّا رها شود. خود را ت 

شناخت. درجاو ح  را هم خواهد شكناخت. و چكون شكناخت هنكم ناك ،      

تحال است. شناخت هنم ح ، هم تحال خواهد بود. و انسان بم انداز  خود، 

او خود و ح  عاهم خواهد شد. اين چند نكفم بر تبناء رو  انّ  اسكت.  بم ذ

و اار ح  خود  را بم انسان بم عام حضكوري شناسكاند و ابفكداء بكم انسكان      

                                                 
0- .غرر اهحكم و در اهكام 
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ظرفّت ويكه  شكناخت داد. بهكور يقكّن بهفكرين شكناخت از حك  و بهفكرين         

 واند حقكائ  ذاو   هند. خداوند بهفر ت  شناخت از خود را بدنباهش پّدا ت 

 خود  را بدون واسهم عرار دادن نا  تا بم تا تيرف  هند.

شوند. و رجيت همم عوا هم بم ناك     مام عوا از نا  صادر ت  -18

اند و فكروع بايكد بكم اصك       همان نا  ناطقم است. عوا فروع  است زيرا اص 

براردند. در عاعد  رجيت و بازاشكت عكوا  ناسكو و سكنوّتت يك  رهكن       

، در تكورد  «كتَّّ يت   عجتل َلت  َ ت  »دهد. هم  م اين را نشان ت است. و عاعد  فاسا  ه

ا  از حكك  صككادر  خداونكد هككم ايكن حكككم جكاري اسككت. هكم   مككام اسكماء     

َََ » اردند. پ  ح  هم تبدأ و ترج  عاهم است. شوند و بم ح  هم برت  ت 

َل ». اردنكد  برت  ح  همم توجوداو  كويناً بم «َِلت  َ  تصتير  ََمتوي لروحتعتر ج  تالئك    «ءالئكتُ  اَت

 روند. بم هم  ح  بم سوي ح  ت 

به جه  تجرّد كه از صفات ذات  و عي  اوت   نا   -19

. هكر انكداز  هكم ايكن صكات      تواند بدن را تتيادل و نظيام دهيد    م 

 ر است. چون ناك     ر باشد، نظام بوشّدن و ايجاد عدل  كوين  عوي هات 

عضوي را بكم بهفكرين وجكم     تظهر صات عدل ح  واع  شد  است. هر نا 

دهد. يين   كوينكاً جايگكا  اعضكاء را خكود تشكوّ        در جاي خود عرار ت 

هند. بم طور طبّي  ح  هم هم، در او  همال  جكرّد عكرار دارد. نكاظم و     ت 

هر شك ء را حك  بكم     «و َحستو كتَّّ يت  ه خَ  ت ». بوش بم تجموعم عاهم هسف  است نظام

د. و هر ش ء داراي ي  نظام داخا  اسكت.   رين وجم  يادل و نظام دا عاه 

عالو  بر اين هم هر ش ء را در نظام خاقت در جايگا  تيّتن عكرار داد. هكم    
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بوشّدن و نظام يكاففن عكاهم از طكرو     اين همال ديگر ح  است. پ   يادل

  وان از طري  رابهم بدن با نا  هشه هرد. ح  را بم عنوان دو اتفّاز ت 

بكا بكدن و عكوا، رابهكم  كدبّري اسكت. در        يك  از روابط ناك   -20

وااع نفس به جه  مجرّدبودن از مادّ   ادرت تيدبير بيدن را   

 ر اسكت.  كدبّر بكدن      ر باشد،  دبّر هم هات  و هر انداز   جرّد عوي دارد.

يين  تجموعم في  و اناياالو بدن، تجموعم ادراهاو و  مام اتور بدن  بكم  

 وانكد هشكه    هاّكدي را فهمّكد. تك     عهد  نا  است. هس  هم اين عاعد 

ي عاهم است. و  مام نظكام خاقكت از    هند هم ح  هم تدبتر و تدير تجموعم

 شود. تقام سبحان  ادار  ت 

امتيداد نفيس در   بدن و عوا رابهم طوه  با نا  دارند. يين   -21

، اين اونم نّسكت هكم عكوا در    باشد عالم طبيت  همان اوا و بدن م 

ن طورهم بدن در عرض و تقاب  نا  نّسكت. باككم   عرض نا  باشند. هما

طورهكم عكاهم هسكف  در اتفكداد حك         رين درجم نا  بدن است. همان نازل

باشد. و رابهم طوه  با ح  دارند نم رابهم عرض  و جانشكّن  پك  عكاهم     ت 

 تقاب  ح  نّست.

خواهد. ناك  واجكد عاكم ذا ك       اا  عام  ت   دبّر تبنا و  كّم -22

بير مبنيا ايي  عليم       نوع عام حضكوري بكم خكود دارد.    است. يين   ي

. هكر عكدر ايكن عاكم     شيود  حضوري عالم بدن تدبير و مديريّ  م 

 ر خواهد بود، خداوند هم براسكا  عاكم    جانبم  ر باشد،  دبّر هم، همم وسّ 

هنكد. و ترجك  و بازاشكت     ناتفناه  خود، نظام خاقت را هموار   كدبّر تك   

ّت  كتَّّ يت   » ار عاهم بر تبناي عام اسفرد  اههك ، اسم ربت، اسم عاّم است. ا وستل يّ
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جانبم شود، در  دبّر هات  هّچ اونم فهور و خااك  در عكاهم     دبّر همم 11«علءَت  

وجود ندارد. در  دبّر  كوين  نا  نسبت بم بدن، عصكمت وجكود دارد. و   

غاات تربوط بم  دبّرهاي اخفّاري انسان است. زيكرا در تقكام اخفّكار، عاكم     

رت  شت  خلت  ». دود دارد. عرآن اشار  بم عكدم  اكاوو و فهكور در عكاهم دارد    تح مَت

وته ليجتتل َلرتيتتر فَتتَّ رت  نتتو   تتوي ن و نتتو تٍتَت ّ
، در اتككور اخفّككاري انسككان براسككا  نككوع     12«َلتتر

بّن  هم دارد. عدرو انفواب دارد. عدرو تديريتت دارد. عام نكاع ،   جهان

ر عوي هس  است هكم عاكم او  كا    حكم و  دبّر ناع ، را بم دنبال دارد. تدي

 جانبم باشد. حدتي همم

هنكد. و هكر غكااي  را بكم عضكوي       نا  غاا را صور گري تك   -23

هنكد. بكم آن صكورو جسكم      خاص، تفناسو با نوع هار  صكور گري تك   

چكون   كنيد  بخشي  مي    حق هم هر مظهيري را صيورت  دهد.  ت 

 اهمصوتر است. صورو خاص هر تظهر بم  ناسو في  اوست.

حقيق  ما همان نفيس ماتي . كيه ميت  وجيود       -24 

ي فرع و اباار  كات  انسكان اسكت. ااكر بكدن      . و بدن بم تناهمانسان  ات 

نداشفم باشّم، حقّقت رود تا هموار  توجود است. چون بدن عائم بم ناك   

است. نم نا  عائم بم بدن، حقّقتِ ح  هم، همان هويتت اوست. هكم  هكّچ   

اار عاهم هم نباشد. حك  همّشكم هسكت، بكدون      شود. و وعت از او جدا نم 

عاهم همّشم خود ، خود  است. ناك  هّچگكا ، بكدن نّسكت. حك  هكم       

هّچگا ، عاهم نّسكت. ناك  هّچگكا  غّكر از بكدنش، چّكا ديگكري نّسكت.         

                                                 
- آيم  -انيام0 
2-  3آيم  -تا  
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هنكد،   درخت نّست، آب نّست. و اين نكفم را حضوراً هر انسان  حك  تك   

شك ء از خكود     هند هم شك ءديگر اسكت، پك  سكاو     يين  احسا  نم 

 تحال است.

 عي  ايجاد بدن و تازندگ  اجيزاء  بيه آنهيا   نا  در  -25

بوش  است. نم اين هم اوتل اجكااء   دهد. يين   آفريدن او، عّن نظام نظام ت 

هند. ايجاد عضو عكّن ايجكاد نظكم     آفريند بيد اجااء را سرهم ت  بدن را ت 

و تصكنوعاو بشكري هكم    اونم  قدتم و  أخّري را ندارد. برخال است. و هّچ

سازد. بيداً در ترحام دوتم تّان آنهكا ار بكاط    انسان اوتل اشّاء تصنوع  را ت 

شكود. يينك       هند. اين عانون تهم در عاهم هكم رعايكت تك     و نظم ايجاد ت 

هنكد. حك  هكم     اونم هم نا  اين اونم در تقام  كوين بدن، عم  ت  همان

يجكاد اشكّا همكان  كأهّه و  كوازن      ا  تساوي با نظم دادن است. و ا آفريدن

 دادن است.

آفريند.  خاه  و ناظم   آن هس  هم بدن و عوا را بم اذن ح  ت  -26

. نم اين آفري  واحد ات  آفرينند  و نظمناظم آنها هم هست. يين   

هم نا  بّافريند و بدن نظكام دهكد. هكر دو از تقكام و سكاحت ناك  صكادر        

انسان تمكن است عنصكري را بسكازد. وهك     شود. اهبتفم در اشّاء تصنوع   ت 

هنند  شو  ديگر باشد. وه  در تقكام  ككوين وحكدو     دهند  و تونفاژ نظم

تّان خاه  و ناظم است. حضرو ح  آفريدنش، نظام دادن اسكت. و آيكاو   

عرآن هم بم هر دو اص  اشار  صريح دارد. برخ  از آياو عكرآن اشكار  بكم    

ل  كتَّ يت  »  و« خل  كتَّ يت  »آفريدن عاهم دارد.  و بوش  ديگر اشار  بم  كدبّر و   13«خَت

                                                 
3- فراز  -جوشن هبّر. 
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سور  اعا  هم ايجاد و  دبّر بكا هكم آتكد      103نظام دادن دارد. تانند   آيم 

 است. و در جاي ديگر عرآن اشار  بم توعيّتت نا  نسبت بم بدن دارد. هم،

ذ  قّ ي ف ت  »
ّ

ت بكا هكم   اهبفّم در تقام واعك  و  ككوين نظكم و خاقك     14«َلذ  خل  فسّو  و َل

 وانكد. در تقكام عقك  تاهكوت ، تاهكوم هكر هكدام را         است. وه  انسكان تك   

جدااانم  صوتر و  يقّ  هند و بم نوع  تّان آنهكا ترزبنكدي تاهكوت  ايجكاد     

 هند. نم در تقام تصدا  عّن .

اوتهّن بار انسان رابهم عاّّت را بكم عاكم حضكوري در نظكام نكاد       -27

اا  اين رابهكم را بكم عكاهم     هند. آن ت خويش و از رابهم عوا و نا  هشه 

 كوان در ربكط حك  و     دهد. اين نوع شناخت از انسان را تك   خار   يمّم ت 

 عاهم هم هشه هرد هم، ح  با عام حضوري با عاهم رابهم دارد.

هند يين   هر آن بدن تكا جديكد    نا  دائم بدن را ايجاد ت  -28 

  روبكرو هسكفّم، ايكن اونكم     و نو است. و تا با ساوههاي جديد و چهكر   كاز  

نّست. هم ي  بار  نا  اراد  هرد و بدن را انشاء هرد. پ  براسكا  ايكن   

عاعد  تا بدن خاص نداريم. بدن تفيدتد داريم. ابدان طبّيك  تفكواه  داريكم.    

ابدان برزخ  تفيدتد داريم. ابدان عقاك  تفيكدتد داريكم. هكم همگك  از تقكام       

و عاعكد  نكوران  را خكوب درك هنكّم.     شود. اار اين نكفكم   نا  ايجاد ت 

هكم   15«ك تََّ وتوَ  تو شت   ت ن» شكود.  خواهّم فهمّد هم، عاهم هم هر هحظكم ايجكاد تك    

يك  از شئون ح ، شأن ايجاد است. و ح  هر هحظم در حكال ايجكاد اسكت.    

 وان نفّجم ارفت هم تا عواهم تادت  داريم. وهر هحظكم عكاهم تكادت  در     هاا ت 

                                                 
- 3    سور  اعا

- 29آيم  -سور  رحمان 
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عواهم برزخ داريم. آياو عرآن هم بم اين عاعد  اشار  است. تا   حال نوشدن

دارد. بديُ  اهستكمواو و االرض هكم هامكم بكدي  اسكفمرار در ايجكاد را بّكان        

هند. اار ايجاد عاهم دائم  باشد. هر هحظم تقام و حكم خاصت  خواهكد   ت 

سكت.  هر هحظم عكاهم در حكال صكّرورو و شكدن ا     16«َََِ َلت  َ ِ تَصتي ر ََمتوي» داشت.

شوند. اين عاعد  تربوط بم ه ّ عواهم اسكت. و در   همم چّا هر آن ايجاد ت 

 هر عاهم  هم همم تظاهر آن نم برخ  آنها.

هر هس  هم نحو   وجتم و  ياّ  نا  بم بدن را بشناسكد. نحكو     -29

  وجتم ح  را بم عاهم خواهد شناخت. اين  وجتم ههّاانم و حكّمانم است.

ي  شيأن  او را از شيأن ديگير بياز     در مقام تكيو نا   -30

هم، احسا  دارد. و در حال شنّدن است. در  . يين   در عّن ايندارد نم 

حال ديدن هم هست. شكنّدن تكان  ديكدن او و بكاهيك  نّسكت. و در عكّن       

حضور در حوا ، حوا  تان   وجتم اوبم  صوتر اشّاء و يقّ  نّست. و حفّ  

غّو هم  وجتم دارد. ح  هكم ايكن عاعكد      در عّن  وجتم بم  مام شئون دنّا بم

هم، در واع  اين از باب نمونم است.   17«َيشغ    ت ن  نتو  ت ن هو َيشتغ   متنل  نتو متنله» را دارد هم،

طور يكسان بم  ح  بم  «َيشتغ   علتَ نتو علتَ» و در رابهم با همم اسماء تينا دارد. تانند  

 نّست.  مام تظاهر  وجتم دارد. و از هّچ تظهري غاف 

. )ادراهك  و  حريكك (  مكام    اوا تجليّات و مظاهر نفسيند  -31

اين عوا از نا  در نا  براي نا  بم ناك  توجودانكد. حضكرو حك  هكم      

                                                 
- آيم  -سور  شوري3 
- يقّباو تشفرهم. -تاا ّح اهجنان  



35  

 مام عكاهم جاكواو و تظكاهر اوسكت. و ايكن تظكاهر از ذاو او، در ذاو او،       

 اند و هّچ اسفقاله  از خود ندارند. براي ذاو او و بم ذاو او عائم

ن حقّقف  است هم  ياّ  بم بكدن دارد.  كا از ايكن طريك      نا  آ -32

هات  شود. وه  ذا اً تجرّد از بدن است. و در تقام ذاو غنكاء از ابكاار بكدن    

هيم در مقيام ذات انياء كامي      شود. ح   دارد. وه  بم بدن ظاهر ت 

 است. اش به عالم دارد. و در مقام فت  ظهور و تجلّ 

و كييف و كييم و همييه  از زمييان و مكييان ناك  تجكرّد    -33

است. ح  هم از  مام  ياّقاو و حدود خاق  پاك و تنكاّ  اسكت.    عوارض

هم، صات سبحان بم اين نكفم اشار  دارد. و حك  هّاّتكت و همّتكت و ابيكاد     

ندارد. چگونگ  بردار هم نّست. فقط هست و حضور دارد. و چون تقكدار  

شكار  حستك  و عقاك     و تكان ندارد. جاي  را اشغال نكرد  است. هاا عابك  ا 

 نّست.

تر باشيد. ارتبياط هيم     تنخيّ  و تناتب كام هر عدر  -34

، سنوّتت عاّت ا ّحاداست. عوا  ماتاً تجرّد و «َلستخيّه  عّ ت  ََماتءََ»است. هم  تر كام 

اند. وه  درجم  جرّد آنها تفاكاوو اسكت. هكر انكداز  عكوا تجرد كر        غّرتادتي

ي عكواي   ت. عوت  عاعام نسكبت بكم تجموعكم   باشد. رابهم آنها با نا  عويفر اس

 كري دارد. عكواهم هسكف  هكم      ديگر تجرّد ر است. هاا با نا  ا ّحكاد هاتك   

 رين آنها عاهم جبكروو و   درجم وجود و  جرّدشان تفااوو است. هم هات 

عق  سِي  است. هم، بم دهّ   جرّد  ام، سنوّتت هات  و رابهكم  كام بكا حك      

اونكم هكم رابهكم عقك  بكا ناك         اسهم اسكت. همكان  و دارد. هم، اين رابهم ب 

 واسهم است. ب 
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و  رهّكو در    و جكاء  نفس به دلي  تجرّد  بسياط  دارد  -35

 رين درجم وجود اسكت،   ذاو آن نّست. ح  هم هم فو   جرّد است. عاه 

 رين درجم بسكاطت را دارد. هكاا حك  هكّچ نحكو  جكاء و  رهّبك  در         عاه 

ت بساطت، وحدو ذا   دارد. يينك  ذا كاً يك     ا  را  ندارد. و بم جه و ذا

 حقّقت است. و هر انداز  بساطت تجرد هاتافر باشد وحدو عويفر است.

هاي طبّي  تانند آ ش، آب و ... واجكدي  همكال و اثكر     فاع  -36

هاي تجكرّد تاننكد  ناك  ناطقكم چنكدين همكال از آنهكا         باشند. وه  فاع  ت 

شود  تنوّع  تر م  فس كام هر ادر درجه تجرّد نشكود و   صادر ت 

اونم هم ح  هكم صكااو و همكاالو ناتفنكاه       است. همان كماالت بيشتر

  رين حقّقت عاهم است. دارد چون هات 

بدن هم در مرحله پيدايش و صورتگري نيازمنيد بيه    -37

و هم در ترحام بقاء و  دبّر، در واع   دبّر هكم همكان خاقكت     نفس ات .

هنّم هم عاهم هكم،   نده   أت  هنّم. تشاهد  ت تداوم است. اار در عاهم ا

در ترحام ايجاد و هم در ترحام  دبّر هر هحظم نّاز بم ح  دارد. عائم بم ح  

است.هم، همال تها  است. نم اينكم در ترحاكم ايجكاد و هسكف  نّازتنكد بكم      

ح  باشد. وهك  در ترحاكم  كدبّر و بقكاء تحفكا  نباشكد. زيكرا عكاهم همّشكم          

جانبكم دارد. پك  نّكاز او هكم      هند. و فقر همم د را حاظ ت تواو  بودن خو

 دائم  است. چم در ترحام ايجاد و چم در ترحام  دبّر.

هس  هم خود را در سم ترحام ذاو و صااو و افيال شناخت.  -38

 ح  را در سم طور ذاو و صااو و افيال خواهد شناخت.

ئم ، عكا بدن نسب  به نفس هوّيّ  تتلّق  و رب ي  دارد  -39

بم نا  است و هّچ نحو  اسفقاله  ندارد.  مام هماالو و صكااو و افيكال   



37  

اونم هكم نسكبت عكاهم بكا      بدن  از رود است. فقر او فقر باهاّاو است. همان

خدا هم، هويتت ربه  و  ياّق  اسكت. و هكّچ توجكودي غنكاء نكدارد. و در      

ن َ ت »واع   ياّ  و فقكر ذا ك  در هكر توجكودي هسكت.       َت
ّ
تَ ََفقتَر  َلت  َ  و َ   تو ََّ تّ  يَت َه َت َلا

ذاو عاهم نّازتند بم ح  است چون همّشكم صكات تواكو  بكودن را      18«َلحميت 

 جانبم بم ح  را دارد. دارد. همّشم فقر ذا   همم

اسكت.   خيال و عق  از تجلّيات ادراك  نفسح ت و  -40 

ي عامك  حك  و   ها هاي فيا  او، اسماء ا  و اعّان ثابفم نّا جاو  بدن ازجاو 

 باشند. هاي فيا  ح  ت  عواهم جاو 

 حضور در ذات و صفات و افتيال خيود دارد.  رود  -41 

طورهم ح  حضور فيتال در ذاو و اسماء و صااو و تقام فياك  خكود    همان

دارد. و حضور در افيال تان  حضور در صكااو و حضكور در صكااو تكان      

 حضور در ذاو نّست.

ور عالمانه و ل يفانه در تمام ناطقه انسان  حضناك    -42 

 وان براحف  آن را ح  هرد. هس  هكم   . طوري هم نم اوا و بدن دارد

اين نكفم هاّكدي را باهمكد، خواهكد دانسكت. هكم، حك  هكم در  مكام عكاهم          

حضور عاهمانم و ههّاانم دارد. جاي  نّست هم او نباشد. تككان هكم حضكور    

 اوست، چون جاو  اوست.

انكد، بكم نحكول هاّّكت و بسكاطت و       ام عام نا بدن و عوا در تق -43

عيالم  طورهكم   شوند. همكان  شود. بدن و عوا ظاهر ت  وعف  اين عام نازل ت 

 . بم نحول فناء وهاّّت.تماماً در مقام علم حق ات 

                                                 
- آيم  -فاطر  
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يك  از صااو و ويهاّهكاي ناك  اراد  اسكت. در عاكم هكالم       -44

نسكان حكادث اسكت.    انكد. صكااو ا   اراد  را همان عام بم تصاحت تينا هرد 

خواهد هاري را انجام دهكد. بكر    اراد  در انسان حادث است. وعف  انسان ت 

نفيس ناطقيه   باشد.  تبناء شناخت، و  صوتر است. اراد  بر تبناء شناخت ت 

براتاس علم ذات  خود  تكويناً اراد  دارد. ذاتاً ايدرت انجيام   

شكريي  ظهكور   . ايكن اراد  در انسكان بكم دو صكورو  ككوين  و       كار دارد

هند. در واع  اراد  نا  ي  اتر واحد است. و ي  حقّقت تسكفور در   ت 

نا ، اين را اراد  ذا ّم نا  اويند. هم، اين اراد  عّن تراد و عكّن  حقّك    

هند. هاا اين اراد  تساوي اسكت   است. نا   كويناً هشه اراد  خود را ت 

د. اين اراد  هنكوز بكم   شو با  حقّ  تراد و شناخت  كوين  بم خود حاص  ت 

باشكد ايكن نكوع اراد  بكا      ترحام في  ناول نكرد  است. فقط در حدت ذاو ت 

 اخفّار همرا  نّست.

در تقام و  وجتم ديگكر ناك  ناطقكم  كوينكاً براسكا  اراد   ككوين ،       

شكود. را   هند. هم، بدن بسازد. تكواد غكاائ  هكم بكم ناك  داد  تك        اراد  ت 

هنكد. آن تكواد غكااي  را     ء بدن را  أهّه ت هند. و اعضا سازي ت  صورو

هند. اين اعمال براسا  اراد   كوين  نا  است. ضربان   بدي  بم عضو ت 

هنكد. در اراد   كوين ،اخفّكار نّسكت.     عاو، براسا  اراد   كوين  عم  ت 

اتككا همككّن اراد  ناكك  در تقككام برخكك  اعمككال بككم صككورو اخفّككاري ظهككور 

ا انسان براسكا  انفوكاب و اخفّكار خكود انجكام      هند. يين  برخ  هارها ر ت 

جا اراد  بكا   دهد. تانند   غااخوردن، سون اافن، فكر هردن و... در اين ت 

اخفّار  وأم است. بم همّن جهت چكون بكا عاكم اهفسكاب  و انفوكاب همكرا        

است اراد   شريي  اويند. پ   مام هارهكاي انسكان براسكا  اراد  اسكت.     
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ككوين  بكدن ، اراد   ككوين  اسكت. هكم، بكا نظكارو        وه  اراد  در اعمكال   

شكود. و در افيكال اخفّكاري انسكان      غّرتسفقّم و عام ذا ك  ناك  انجكام تك     

جا هاوتكاً اراد    هند. در اين براسا  عام اهفساب  و نظارو تسفقّم اراد  ت 

با اخفّار است. پ  هر جا في  اخفّاري است. حفماً اراد  هست. وه  هر جا 

باشد. هاوتاً اخفّار در صحنم ظهور ندارد، در رابهم با اراد  حك    اراد  حاضر

اي در حريم ذاو خكود دارد. هكم     وان اات   هم حضرو ح  اراد  هم ت 

همان اراد  ذا ّم است. و بر تبناء آن عام بم خود و عاكم بكم حقّقكت عامك      

اّك   توجوداو و عام بم اسماء و صااو دارد. وعف  اين اراد  حفّ  بم غّكر  ي 

شود.هم، همان ظهكور عكواهم اسكت.     اّرد. در واع  اراد  فيا  ناتّد  ت  ت 

اراد  فيا ، از اسماء فيا  ح  است. همان ح  در تقكام ظهكور فيك  اسكت.     

هنكد. هكم، عكواهم را     اند و وعف  ح  اراد  تك   اراد  فيا  ح ، اشّاء خارج 

د. و از تقكام فياك    اّكر  اي هم بم آفرينش تظاهر  ياّ  تك   بّافريند اين اراد 

جكا اراد    شود. ايكن نكوع از اراد  را اراد  فياك  اوينكد. اهبفّكم همكم       انفااع ت 

خداوند با اخفّار او همرا  است. و هر جا ذاو ح  حاضر باشد.  مام اسكماء  

 اند، بيض  ظاهر و غاهو. ا  حضور دارند. حال بيض  آنها تسفور و تغاوب

هكم فياك  از افيكال اههك       ت آنآفريدن خود شكرائ  آسكمان  از جهك   

اردد. اتتا آفريكدن شكرييت از آن    است. بم اراد   كوين  و اراد  فيا  برت 

جهت هم در ار باط با نوع انسان است. و خداوند خواسفم است/ هكم انسكان   

با عق  و اخفّار خود از طري  شرييت، هدايت شود. بم اعفبار اخفّكار انسكان   

  اويند. عنوان  ككوين و  شكري ، وصكه    و خواست ح ، اراد   شريي  ح

في  است. نم وصه فاع ، هم آفريدن عاهم هسف  فيك  حك  اسكت. و هكم     

ناول هفو آسمان  في  ح  اسكت. و در واعك  بكم اعفبكار انسكان،  ككوين و       
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هنكد. و ااكر تقايسكم صكورو نگّكرد. صكرو آفريكدن،          شري  تينا پّدا ت 

طورهم ناك  ناطقكم    م، همانشود. ه بندي بم اين شك  ت  تهرد است. جم 

انسان دو نحو  ظهور اراد  دارد. اراد   كوين  و اراد   شريي  ح   بكارك  

و  ياه  هم دو نحو  اراد  است ي  نحو  اراد  او بم آفريكدن تظكاهر  ياّك     

اّرد. هم اراد   كوين  است. و يك  نحكو  اراد  حك  نسكبت بكم انسكان        ت 

. هم ح  خواسفم اسكت. تكا از طريك     هند. هم، اراد   شريي  است جاو  ت 

 شرييت بم همال نهائ  خود برسّم.

باشككد. هككم ااككر بككم تينككاي     اراد  يككك  از شككئون ناكك  تكك    -45
اّري باشد. از صااو فياّتم است. انسان براي انجام دادن هارها، نّاز   صمّم

بم ي  عوت  تجرّيم دارد. اراد  عوت  تجرّيم نا  ناطقكم اسكت. يينك  در تقكام     

  است. اراد  در تقام في  ااكر در ترحاكم عكوت  عاعاكم باشكد. عكّن ايجكاد        في
سازي هند. خواسكفن   تااهّم عقا  است. يين  هر وعت نا  بوواهد تاهوم

اي تّان خواسفن و شدن نّسكت. يينك      جا فاصام همانا و  حقّ  همانا در اين

. و در ي ايجاد اسكت  ي عوت  عاعام نشئم . چون نشئماراد  عي  ايجاد ات 

جا فياهّتت نا  نّازي بكم ابكاار و    نشئم ايجاد اراد  و تراد يك  است. در اين
واسهم تادتي ندارد. در تقام عوت  خّال نّكا هروعكت ناك  ناطقكم اراد  هنكد.      

هند. يين  بم اراد  خود صور تثكاه  را   ت  صور خّاه  را در تقام تثال انشاء 
است. در ايكن نشكئم ظهكور، دفيك      هند. چون نشئم خّال هم تجرّد  ايجاد ت 

است. و ايجاد، همان ظهور است. وه  در تقام ح ، بكراي ظاهرشكدن نّكاز    

بم تح  و تككان دارد. عكالو  بكر اينككم در ايكن تقكام، ادراك عكّن ايجكاد         
نّست، فياهّتت در تقام ح  بم هم  اراد  و ابكاار اسكت. يينك   ناك  در     

شكنّدن، بوئّكدن، چشكّدن و     هر هدام از شئون ادراك حس  تاننكد ديكدن،  
هردن نّاز بم ابكاار دارد. پك  اراد  در نشكئم غّكو ناك  عكّن ايجكاد         هم 
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خواهد، وه  در تقام عاهم تادت  چون عاهم تكادت  جسكمان     است. و اباار نم 
است. ظهور هر اتري در اين عاهم  دريج  است. ونّاز بم زتان دارد. هسك   

ا  نظكر   در تقكام ناك  در ترحاكم غّكو    اار بم عاعد   ناسو اراد  و  حقّ  

 واند بم هّاّتت ظهور عواهم غّو و تادت  ازح  پ  ببكرد. هكم، حك      هند. ت 
هند. و عواهم غّو ظهور دفيك  اراد    هند. دفيفاً ايجاد ت  هم وعف  اراد  ت 

اند.  نها عاهم تادت  تانند تر بم ح  انسان بكم جهكت تحكدوديتت و     فيا  ح 
 واند، ايجكاد اههك  را دفيفكًا ظكاهر سكازد. بكم همكّن جهكت          عاباّتت تادت  نم 

هشد. يينك  آفريكدن عكاهم طبّيكت      دور  طول ت  6خاقت عاهم طبّيت در 

بايد با ط  تراح  تادتي همرا  باشد. نكم اينككم اراد  اههك   كدريج  اسكت.      
ي تاد  هم عّن  حقّ  است. وه  ظهور آن اراد  در  باكم اراد  اهه  در نشئم

كتَ َحستو  ءتال  ». ئم  دريج  استاين نش لَتوكَ َيّ َلبَت  مِاّ  ن َعَي   عَءت   َ و لَت َت َيي شت   تّي  َيّ ت َو  19«و  و َلتذ  خلت  َلّمتتَو

را تهكرد  « هكن فّككون  »و در رابهم با ظهور توجوداو عواهم غّكو عاعكد    

ََ شائَ  َن يقول َلَ كو ييكون»هند. هم،  ت  ءَ َمره َذَ َََي
ّ
حيق اراد    هر مواع كهيينك    20«َن

كند. كه  موجودي را بيافرينيد. بيه مييو خواتيت   ايجياد      

 .  شود م 

اي اسكفااد    خداوند در ايجاد عكواهم خاقكت از هكّچ ابكاار و واسكهم     

ّتكم او         نم  ّتكت او بكم اراد  اسكت. و آفكرينش عكواهم بكم اراد  فيا هند. و فاعا

انكد. او    هكا خكود جاكو  اراد  فياّّكم حك      تنسوب است.  مام اباارها و واسهم

هند. اين عاعد  ايجاد اهه  است. توضوع اعجاز  بدون اباار، اباارآفرين  ت 

شكود. و تينكا و    اههك  هكم در ايكن راسكفا تهكرد تك        و اوهّاء   و هراتت انبّاء

                                                 
9- آيم  -هود  
2 آيم  -سور  ياسّن -20
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چكون  « فّككون  هكن »هند. زيرا در اعجاز، نب  بر طب  عاعكد    جايگا  پّدا ت 

هند. و بكم اذن   ئناو  صرّو ت تظهر اراد  اهه  واع  شد  است. در تاد  ها

آفريند. هرجكا در عكرآن تبحكث اعجكاز پّكاتبران را تهكرد        و اراد  اهه  ت 

 هند.   هند. با عنوان باذنم جهت بحث را عوض ت  ت 

اهياد  است. هم، ناك  ناطقكم اههك  چكون بكم       اعجاز ي  عم  خار 

م ح   قرّب تينوي پّدا هرد  است. و تظهر واليكت اههك  شكد  اسكت، و بك     

اي از  نوع  با اسم وه  ا ّحاد حاص  هرد  است. هر وعكت بوواهكد، نمونكم   

دهكد. و در واعك  در    ا  را هم جاكو  واليكت اههك  اسكت. بكروز تك        واليت

اعجاز  مكام عواعكد عكاهم تكادت ، تغاكوب عاعكد  عكاهم اتكر و تاككوو واعك            

هنكد. پك  اعجكاز يك  اتكر        حقّ  پّكدا تك   « هن فّكون»شود. و عاعد   ت 

ون عككانون نّسككت. باكككم در انجككام آن از عواعككد بر ككر عككاهم بهككر  ارففككم بككد

شكود. اعجكاز و    شود. و در واع  حكم تاكوو بر حكم تا  غاهكو تك    ت 

هراتت از تظاهر واليت  كوين  است. انبّاء و اوهّكاء صكاحو اراد  خكاص    

اّكري باشكد.    شوند. اار تيناي اراد  براي خداوندبم تيناي  صكمّم  اهه  ت 

اوصاو فياّتم است. و اراد  بم تيناي صات فيا  عّن ايجاد است. و اار از 

اراد  بم تيناي تحبتت و حوت همال باشد. تاهوتش اين است. هم، ح  حوت 

ا  را دارد. بم اين تينا صات ذا ّتم است. يين   همال  ذاو خود و هماالو

وت بكم  حوت خود را دارد. و تحوت هماالو تظاهر است، اراد  بكم تينكاي حك   

اّرد. و در ترحام دوتم بم خالئ  زيرا  خود هماالو ناتفناه  و ح   ياّ  ت 

 هند. آثار تحبتت و آثار همال را ح  در تظاهر  اصّالً تشاهد  ت 

تجموعم بدن و عكوا بكم تناهكم، صكور ترآ ّكم و ناك  بكم تناهكم          -46

ايكن   اي براي  بّّن رابهم نا  با بدن اسكت، ااكر بكم    ترآو است. اين نمونم
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بّنّم هم بدن و عوا نم داخ  ناسند. و نم در نا  حاكول   نكفم  وجتم هنّم. ت 

اند. و نم با نا  تفّحداند. و نم بدن و عكوا خكار  از ناسكند. اناصكال از      هرد 

نا  هم ندارند. پ  بدن و تجموعم عوا نم تفّص  و تاحك  بكم ناسكند. و نكم     

ن دعّ  ناك ، همكرا  بكا بكدن و     جدا از نا  باكم تيّتت با نا  دارند. بم بّا

عواست. اار بم عاهم هم نظر عمّ  شود. رابهم ح  با عاهم با ديكد  وحّكدي   

شود. هم، خداوند در عاهم حاول نكرد  است. و بم هّچ وجم بكا   اونم ت  اين

عاهم تفّحد نّست. و داخ  در عاهم )بم تيناي ا صكال و اهحكا ( نّسكت. و از    

بم تيناي  اكّ  از عاهم باكم حضرو ح   طرف  خار  از عاهم هم نّست.

هم عاهم در ر بم حك    با عاهم تيّتت ظهوري دارد. هموار  با عاهم است با اين

ّتكت يكسكان بكودن ر بكم نّسكت. عكاهم هكم در حك  حاكول            نّست. الزتكم تي

بّنّم هم صور نم در آينم و نكم   هند، اار بم صور در آينم  وجتم هنّم. ت  نم 

انكد. و از زاويكم ديگكر صكور آينكم اسكفقالل        باككم بكا آينكم   اند  در خار  آينم

اونم هم هثراو عاهم هم آياو فيا   ندارند. عائم بم ذاو خود نّسفند. همان

انكد.   اند. هّچ نحو  اسفقاله  از هّچ جهف  ندارند. و عائم بكم ذاو اههك    اهه 

بكا   طورهم در  بّّن رابهم تكن  آينم فقط عدرو ارائم و ظهور دارد. پ  همان

بدن آينم و صور آن دخاهت دارد. در طكرد رابهكم حك  بكا عكاهم هكم تكؤّثر        

مرآت بودن نفس و صور مرآتييه ببيدن و ايواا را    است. هاا ااكر  

. و عكاهم را  فهميم كه حق هيم ميرآت عيالم اتي      شناختيم. م 

 دهد. اونم هم هست نشان ت  آن

يين   ترهّو  نفس به جه  مجرّد بودن  بساط  دارد. -47

اجااء تادتي نّست.  رهّو در ذاو آن را  ندارد. پ  دهّك  بسكاطت او،   از 

بودن، بساطت ندارند. و  باشد. و توجوداو تادتي بم جهت تادتي  جرّد او ت 
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 كر  جكرّد    باشند. هر عدر ناك  بكم درجكاو عكاه      تماو از جاء و  رهّو ت 

ن ناديكفر شود. بساطت او بّشفر خواهد شد.  اجائ  هكم توجكودي هكم عكّ    

 جرّد است. تانند   ح ، عّن بسكاطت اسكت. شكناخت دو همكال بسكاطت و      

 جرّد هم با هم رابهم دارند. باعث شناحت ح  بكم همكال بسكاطت و همكال     

ح  اسكت. و ااكر واجكد همكاه  باشكد. بكم         شود. چون نا  جاو   جرّد ت 

 كر    كر و هاتك    طور عهي  تفجاّ  هم ح  باشد. آن همكال را در حكد عكاه    

 دارد.

)تجموعم( عوا اجااء نا  نّسفند هم نا  را ترهّو هننكد و از   -48

در عي  جامتيّ  اوا  از بساط  بساطت و صرافت خار  هنند. ناك   

. چون عكوا در عكّن ظهكور در بكدن، فكان  در ناسكند. در       شود خارج نم 

بحككث  وحّككد هككم، حكك  جككات  همككاالو و اسككماء و صككااو اسككت. و ايككن 

هند. چون اسماء شأن حك  و   و اطال  خار  نم جاتيّتت ح  را از بساطت 

اند و با ذاو ح  ا ّحاد و عّنّتت داشكفم، فكان  در اوينكد. اهبفّكم      هاي ح  جاو 

طورهككم ار بككاط ناكك  بككا بككدن تفكثككر، باعككث هثككرو و  قّّككد ناكك    همككان

شود. هثراو تظاهر عاهم نّكا، ذاو   شود. و وحدو ذا   نا  حاظ ت  نم 

 واهد هرد.ح  را تقّتد و هثّر نو

نفس چون مجرّد اتي   مبّيرا   بساطت در عّن جاتيّتت    -49

و بساطت دارد. اين توجود اار با نظكر توشككافانم    از جزء داشت  ات 

بّنّم هم هماالو تفيدتدي تانند   بّنائ ، شنوائ ،  وّتك ،  يقّك ،    بنگريم. ت 

ال شكگاف   اراي ،  وجتم بم غّو، عام، عدرو و ... را دارد. حك   وهتم، همال

ّتكت همكال، بسكاطت دارد. يينك    يكدتد          در اين جا اسكت هكم در عكّن جاتي

هند. زيرا نحو  حضكور همكاالو در انسكان بكم      هماالو وعوا او را هثّر نم 
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اين صورو است. هم اين صااو همگ  در تقام ذاو نا  فان  در ناك ،  

 تسفها  در نا ، و با نا  وحدو و يگكانگ  دارنكد. و همگك  عكائم بكم     

اند، همم آنها با نا  عّنّتت دارند. تنا  از نا  نّسكفند. و از طرفك     نا 

چون اين صااو و عوا سنوّتت و  ناسو ذا   با تن دارند. در تقام وحكدو  

بكودن   انكد. و سكنوّتت عاتك  ا ّحكاد و يكك       ناسان ، تغاوب و تقهكور ناك   

، وعف  براسكا  ايكن   «َلستخيّه  عِ تُ ََماتءََ»آنهاست. بم حكم عاعد  تحكم فاسا  هم 

عاعد  جاتيّتت هماالو در عّن بساطت را هشه هكرديم، خكواهّم يافكت.    

خداوند تبارك و تتال  با وجيود كمياالت و اتيماء    هم، چگونكم  

. اين هماالو ح  در عّن اينككم همگك    نامتناه   كثرت بردار نيس 

و انكد. و در ترحاكم ديگكر صكاا     اند، همگ  تفّحد با ذاو و عّن ذاو از ح 

اند. و در تقام ذاو  اكّ  بردار نّسفند. اتتا وعف  اسكماء و صكااو    عّن هم

هكاي تفنكوتع خاقك      هننكد ودر عاهكو   اهه  در تقام فيا   جاّ  ظهكوري تك   

شوند. صااو از هم ديگكر تمفكاز و جكدا خواهنكد شكد. پك  ايكن         تفيّتن ت 

هكا   هثرو صااو در تقام في  )عاهم( است. نم در تقكام اههك  هكم هك ّ ايكن     

وجود واحد دارند و بم ي  وحدو عاهر  توجوداند. همم صكااو حك  بكم    

وحدو ذا   ح ، ي  وجود واحد دارند. همم صااو  حكت احاطكم يك     

    صااو عّان است. تبدأ فيتال هسفند. و نظر ذاو در   

در رابهم با حقّقت نا  و شئون نا   يكابّر تفيكدتدي تهكرد     -50

ر اشار  بم ي  جنبم اين حقّقت تجرّد، يك   است. هم، هرهدام از آن  يابّ

بيد درون  و بّرون  آن دارد. اار اين  يابّر تفنوتع تهكرد نشكوند، بهكون و    

اند هكم هرهكدام    تاند. اهااظ و  يابّر وسائط و اباارهاي  اطوار آن توا  ت 

دهكد. بيضك  از ايكن  يكابّر      ي  زاويم و ي  شأن اين حقّقت را نشان تك  
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هنند. بيض  از آنها حككايفگر از صكااو ناك  و     فيا  ت  حكايفگر از تقام

دهند. بيضك  تربكوط بكم جنبكم ادراهك  ناسكند.         بيض  از خود ذاو خبر ت 

به هر حال موجودي كيه ذو  بيض  بم جنبم  حريك  آن اشار  دارند. 

مراتب باشد. و از مقوله تشكيك باشد. اطوار و ب ون و ملكوت  

ت واع  شود. هر چند ايكن شكناخت در تر بكم    هم، بايد در تقام شناخ دارد.

جهكان بكّن،    جام -نازهم باشد. اين  يابّر عبار ند   از، رود، نا ، عق ، عاو

تن، دل،  يقّ ،  وتهم، احسا ، ادراك، ظاهر، بكاطن، طكور، حصكم و ربت،    

انكد. و از آنجكا اخكا     جدول هم، برخ  از اين  يابّر بم زبان شرييت ناديكفر

بم زبان حكمت و برخ  بم زبكان عكرو و برخك  ديگكر بكم       اند و برخ  شد 

زبان عرفان  و در عرآن هكريم هكم  يكابّر تفيكدتد تهكرد شكد  اسكت. هكم،         

 » اوياي  نوتع ترا ّو نا  است. تاننكد  
 َ
ي َ كتَّّ َولئت  » -21«وَقت خ قكَ، َوتَو َن َلمتّنل و َلرتيتر و ََاتَو

  َ ن نهت  وستو يه اَلّستو » -22«لَت َت دهند   ابّر اسماء و صااو ح  هم تبّتن و نشان ي -«َن َلتّنفس َ مّ

اند، هكر صكاف  اشكار  بكم همكاه  از همكاالو اههك          شئون فيا  و ذا   ح 

هند. و صااو و اسماء اهه  ناتفناه  است. اسكماء ناتفنكاه  حكايكت از     ت 

شئوناو و هماالو ناتفناه  دارد. هكر صكاف  راهك  بكراي شكناخت حك  و       

ست. طر  شناخت  وحّد و ار باط بكا  وحّكد بكم    راه  براي ار باط با ح  ا

 ا  است.  يداد اسماء

در نظام خاقت بكدن  هكم انسكان دّعكت هنكد. دو نحكو  هثكرو         -51

بّند. ي  هثرو عرض  هم اجااء بدن نسبت بم هم دارند. ايكن نحكو  از    ت 

                                                 
2- آيم  -سور  نود 
3 آيم  -اسراء -22
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انكد و  غكاير    هثرو، هثرو تقاب  هم است. يين   واعياً اعضاء بدن  غّر هم

دارند. اتتا وعف  تجموعم بدن را نسبت بم نا  در نظر بگّكريم. هك ّ   حقّق  

نفيس يتني  كثرتي     بدن بم عنوان تر بكم نازهكم، هثر ك  دارد. در طكول     

است. وعف  بدن تر بم نازهم نا  باشد. اين  طول   بدن در طول نفس

بدن اتفداد نا  است. عوا هم نسكبت بكم هكم هثر ك  دارنكد وهك  هكّ  عكوا         

اند. هثرو عوا نسبت بم هم    دارند. يين  ي  حقّقت واحدوحد   در نا

در تقام ظهور در بدن هثرو عرض  است. وه  تجموعم عوا نسبت بم نا  

هثرو طوه  دارند. در عاهم هسف  هم توجوداو عاهم طبّيت نسبت بم هكم  

انكد  هكر    اند. تقابك  هكم   هثّراند و هثرو عرض  دارند. يين   در عرض هم

يگر است. اتا ه ّ عاهم بم عنوان ي  جاكو  در طكول حك     ش ء غّر ش ء د

ي تظككاهر طبّيكك  و تجرّدانككد. اتفككداد  اسككت. در واعكك  عككواهم هككم تجموعككم

اند. در تقام في ، عاهم حضور و ظهكور حك     ح   اند. در تقام في ، جاو  ح 

است. در تقام سيم و  اصكّ  هكاا عكاهم رابهكم طكوه  بكا حك  دارد. و هكّچ         

 نّست. تظهري تقاب  ح 

مرتبه جسم تا عقي  كلّي  همگي  درجيات نفيس      از  -52

اند. يك حقيق  واحد و ممتد اتي . كيهت تميام اطيوار      ناطقه

،  يدتد اطوار و درجاو، وحدو ذا ك  ناك    خود را در بر گرفته ات 

شود. زيرا  مام اطوار ناك    برد. و باعث هثرو ذاو نا  نم  را از بّن نم 

د. يين  ي  حقّقت است. هم  در  مام اين تراح  شئون ذا ّتم يا فياّتم ناسن

و اطوار حضور دارد. نم اينكم در هكر شكأن  يك  ناك  باشكد. در رابهكم بكا        

فرتاست. هم، صااو ح  تفيدتداند. و ايكن   هماالو ح  هم اين عاعد  حكم

هكا،   هند. زيرا ايكن هثكرو    يدتد و اسفردا  صااو، ذاو ح  را هثّر نم 
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ثرو ذاو ح  پ  ي  حقّقكت واحكد در شكئون    هثرو تظاهر است. نم ه

ناتفناه  خود حضور دارد. هاا اطوار تظكاهر و عكواهم عكادد وحكدو ذا ك       

انكد و هثكرو در تقكام     اهه  نّست. زيرا تبناء اين است. هم، اينها شكأن حك   

واحكديتت هكم هكم عكاهم اههك         شكود. و در تقكام   في  بم في  نسبت داد  تك  

همك  همكاالو را بكم او نسكبت      . هم ايناست. در حقّقت ي  تصدا  است

و فعه َت  23َلتّنفس شت  وتت   َ كتَّّ ََقتو ». دهند.  مام هماالو با ذاو ا ّحاد و عّنّتت دارنكد  ت 

م و  نا  در تقام ذاو هم تقام وحكدو ذاو اسكت. جكات  همكم عكوا       «شت  فع ت  قتَ 

ي عوا در نا  بم وحدو و يگانگ  جميند. عكوا ذاو ناك  را    است. و همم

هند. و في  و عواي ناسان  در تقام نا  تنهوي و فان  است.  م  كّم نم  كّ

عاهم خاقت هم در تقكام عاكم اههك ، يك  حقّقكت واحكد اسكت. بكم عكاهم          

وحككدو عككاهر  اههكك  توجككود و عككائم اسككت. و عككواهم در آن تقككام همگكك   

 اند. اند، عام ح  ح 

يينك  از   نفس تتلّق تدبيري واتتكمال  به بيدن دارد.  -53

هند. و خود  هم بم همال تناسو نكوع   ي   وتجم بم بدن آن را  دبّر ت طر

رسد،  وجتم و  دبّر دائكم ناك  نسكبت بكم بكدن باعكث حّكاو و         خود  ت 

جانبم  نشاط و بقاء بدن شد  است. دائم بدن از تقام  دبّر نا  تديتريت همم

ا جانبم خكود، دائكم عكاهم ر    شود. حضرو ح  هم تفناسو با آن عام همم ت 

هند. هم، الزت   دبّر دائم ايجاد دائم عاهم است. و آيكم    دبّر و تديتريت ت 

                                                 
تالهادي سباواري -تنظوتم -23
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ت و ََيي» هريمم هم اشار  بم اين خاقت و  دبّر دائم  دارد. و ايكن   24«بت   َلّمتتَو

 ا  حّاو و نشاط تسفمر عاهم هسف  است.  دبّر دائم نشانم

نفس در تمام اعضياء و جيوارد داخلي  و خيارج       -54

جيا يكسيان و ييك انيداز       رد. و اي  حضور هم همهحضور دا

. بم همان انداز  هم نا  در چشم حضور دارد. در او  هم حضكور  ات 

شوند. و از طرفك  حضكور    دارد. و  يدتد اعضاء تان  و تااحم حضور او نم 

اي اشار  هكرد هكم ناك  آنجكا       وان بم نقهم هنند. نم  او را هم تحدود نم 

در همم بدن نمايان اسكت. پك  بكدن تكان  حضكور و       نباشد. نشانم حضور او

هكاي خكودرا نشكان     شكود. ناك  بكا حضكور در بكدن، ويهاك        ناوذ تن نمك  

 وان دريافت. هم ح  هم در  مام  دهد. با  يمت  در اين عاعد  هاّدي ت  ت 

عواهم و تظاهر حضور دارد. و بم دهّ  تجرّدبودن، نافكا وجكاري در تظكاهر    

 وانند بم جهت تادتي بودن حضور او را تحدود  م است. توجوداو تادتي ن

طورهكم  يكدتد تظكاهر، تكان       هنند. و يا تكان  اصك  حضكور او شكوند. همكان     

حضككور ذاو حكك  نّسككت. حكك  همككم جككا عاهرانككم حضككور دارد و تواككو    

 واند حضور ح  را ساو هنكد. و ايكن حضكور در ظكاهر عكاهم و بكاطن        نم 

بم ي  انداز  است. و فهم ايكن نكفكم    عاهم و حاشّم و تفن عاهم يكنواخت و

 و اص  باب تهم  در فهم بقّت  عواعد  وحّدي است.

نفس عالو  بر اينكه در تمام بدن حضور دارد. چون  -55

. جا حضور يكسان دارد مجرّد و بسيط ات  با تمام ذات هم همه

 كّكم هكرد. و     كوان  كّكم   يين   همم نا  همم جاي بدن هست. تجرّد را نم 

                                                 
2- آيم  -انيام0  
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هم بگكوئّم هكر جائك  از آن در يك  اوشكم       آن جاء عائ  شد،  ا اين براي

واع  است. پ  ايكن حضكور اطالعك  ناك  در  مكام اعضكاء ودر  مكام عكوا         

تشهود و عّان است. وعف  نحو  حضور نا  در بدن اطالع  باشد. ح  هم 

 وان ذاو حك  را  جايكم    در  مام تظاهر ، با مام ذاو حضور دارد. و نم 

رد. چون چّاي هم بسّط است، جاء ندارد. هاا عاب   جاّي بكم  و  اكّ  ه

اجااء نّست. در نفّجم هرجا حاضر شود. حضكور تهاك  دارد. پك  حك  در     

عّن حضور سي ، حضور اطالع  دارد. اعفقكاد عقاك  و عابك  بكم ايكن نكفكم       

جا او  جا ح  را بفواند تشاهد  هند. همم شود. هم، انسان همم سرّي باعث ت 

هند. با  مام هسف  خود او را طاكو هنكد. و چكون سكمّ  و تجّكو      را طاو 

شنود. و چون عاّم است. همكم جكا    جا طاو و  قاضاي شما را ت  است. همم

از عاو شما آاا  اسكت. و چكون تجّكو اسكت. عكدرو اجابكت  قاضكاها و        

 دهند  است. جا پاسخ شنود و همم بّند. ت  ها را دارد. همم جا ت  طاو

طور يكسان، حضور اطالعك  دارد.   كم در همم بدن بمنا  با اين -56

واسهم است. و بم خود  عائم و حاضر است. يين    اين حضور ذاو تن ب 

حضور م  در ت  نياز به وتاط  بيدن و ايوا و ييا عيوارض و     

. باكم هر تجرّد، عّن حضور براي خود  است. و عام  خارج  ندارد

بكر اينككم ناك  در حضكور  بكم       واسهم دارد. عالو  در تادت  هم حضور ب 

بودن بدن حضور او را هكم و    ناسو بدن  هم نّاز ندارد. هوچ  و بارگ

هند. زيرا هكم و زيكاد تقكدار اسكت. و تقكدار وانكداز  از اوصكاو         زياد نم 

واسكهم يينك  ناك  بكم خكود  حاضكر        توجود تادتي است. پ  حضور ب 

و بكدن اسكت. يينك   در     است. نم بم عوا و از طرف  ظهور نا  بم واسهم عوا

نفس هاي  چون عوا دارد. با اين حكال    يّتن و  شوّ  و  جاّ  نّاز بم واسهم
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وه  در هر عوت  بكم همكاه     اش حاضر ات . اي تمام ذات در هر اوّ 

و صاف  جاو  هرد  است. هر عوت  نوع   شوّ  او، نوع   يكّتن اوسكت. از   

واسكهم در آن   ا  بك   جهت حضور در هر شأن، حكدتي نكدارد. همكم هسكف     

شأن حاضر است. وه  از جهت ظهور تحدوديتت دارد. عكوا نشكانم ظهكور و    

اي صاف  از صااو ناك ، همكاه  از     جاّ  اوست. نم نشانم حضور، هر عوت 

همككاالو ناكك ،  يّتنكك  از  يّّنككاو ناكك  اسككت. پكك  ظهككور ناكك  بككم عككوا 

ار  از حكريم  باشد. يين   ظهور واسهم نّاز دارد. وه  وسكائط ناك  خك    ت 

باشند، شئون خود  هسفند. عالو  بر اين نكفم هم ظهكور ناك     ذاو او نم 

با واسهم است. در ظهكور و  جّاك ،  ناسكو هكم تهكرد اسكت. يينك  ناك          

ا  بسكفگ  دارد. هكر انكداز      ا  در عوا بم  ناسو ذا   و حدت وجودي جاو 

ا  اين عاعد  هم وجود داشفم باشد، ظهور دارد. هاا ظهور  حدت دارد براس

بّنكد.   است هم در بّنائ   مام حضور هست. وه  ذاو بم انداز  تشوّ  ت 

طور اسكت. عكالو     شنود. در بقّتم عوا هم همّن در شنوائ  بم انداز  خاص ت 

بر اينكم در  مكام عكوا خكود  فيتكال و تكدتبر اسكت. نكم اينككم در يك  عكوت            

ديگكر تكدتبر باشكد.    خود  حاضر و ظاهر باشد. و در شأن ديگكر، حقّقكت   

بّنكّم. هكم او ذا ك  اسكت داراي اوصكاو       حال اار بم ح  هم نظر هنّم تك  

ناتحدود، حضور  بم خود ذاو است. و ريشم حضور ، خكود  اسكت.   

وه  در ظهور، بم صااو  جاّ  دارد. صكااو او  يّتنكاو اوينكد. صكااو او،     

. وه  هكر  باشند. ح  در هر صاف  با  مام ذاو حضور دارد  شوّصاو او ت 

واسكهم   صاف  از او جاو  و هماه  از اوست. در عواهم هم هم او حضور بك  

دارد. ظهور او از خود اوست. وه  بم تظهر  جاّ  ياففم است. خود  عاّكت  

ا ككش اسككت. خككود  عاّككت فيتككال  حضككور  اسككت. خككود  عاّككت ظهككور
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ا  است. خود  عاّت تكدتبر بكودن اسكت. نفّجكم اينككم او حاضكر در        بودن

ر و باطن است.  مام ظكواهر و بكواطن را يكجكا و يكسكان احاطكم هكرد        ظاه

 است.  اروپود عاهم غّر از حضور و ظهور او نّست.

هر تجرّدي دو نوع حضور و دونوع ظهور دارد. يكك  حضكور    -57

براي خود و يك  حضور براي غّر خكود يينك   هكر تجكرّد حاضكر در ذاو      

باشكد. تجكرّد عكّن     ي غّرخود( ت )براي خود( و صااو )خود( و افيال )برا

تجرّد مساوق و مسياوي حضيور اتي . آن    حضور است. و بم بّان  

. هّج شأن  و بيدي از توجكود تجكرّد   كه مجردتر ات  حاضرتر ات 

براي خود  غائو و تجهول نّست. زيرا تجرّد اجااء ندارد. هم، ي  جاء 

حضكور   از جاء ديگر غاف  باشد باكم بكم جهكت بسكاطت، وجكود جميك  و     

جمي  دارد. همم ي  حقّقت تجرّد، يكجا ناد خكود  اسكت. و هكر عكدر     

توجود بم تادتيت بّشفر نادي  باشد. غّبت و غااكت او بّشكفر اسكت. زيكرا     

ها دارد. و هر جائ  نكاد جكاء    توجود تادي اجااء و زوايا و حاشّم و اوشم

ض ديگر حضور ندارد. زيرا هر جاء تحدودتيت تكان  از جهت طول و عر

و عم  دارد. و اين عدم حضكور هكر جكاء باعكث غااكت همكم اجكااء يك          

باشد. هكاا توجكود تكادتي عكّن غااكت از خكود        ترهّو تادي از همديگر ت 

 وعّن جه  بم خود است. اهبفّم اين عاعد  در دسفگا  حكمت است.

داننكد. و   وه  در عرفان هر توجود را عرفا داراي درك و شكيور تك   

دانند. در هر صورو عام  اراي عام نازل و تحدود، ت توجوداو تادتي را د

توجود تادتي بم انداز  عام توجود تجرّد ظهور ندارد. با وجتم بكم ايكن اصك     

اي از حضكور را بكراي خكود دارد. و ايكن      نا  بم جهكت تجرّدبكودن نحكو    

شود. و از طرف  چون بدن و عوا هكم   حضور است هم باعث عام بم خود ت 
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ي  بم وحدو دارند. نا  بم عوا، هم عاهم خواهد بكود.  ناد نا  حضور جم

پ  ناك  در تقكام  ككوين هّچگكا  از خكود غااكت نكدارد. نسكّان نكدارد،          

داند هم خود ، خود  اسكت. ناك  بكراي غّكر خكود هكم، بكم         همّشم ت 

انداز  وسيت خود، حضكور اطالعك  دارد. و از طرفك  هكر تجكرّد دو نحكو        

ناسككم( و ظهككوري از خككود، در خككود  ظهككور دارد. ظهككوري بككراي خككود )ه 

ناسم، تن ناسم( و ي  نحو  ظهور و  جاّ  براي غّر خود )هغّكر (، هكر    )ف 

تجرّد و باكم هر توجكود اعكم از تكادتي و تجكرّد، تناك  از ظهكور نّسكت.        

هم وجود  شديد ر است ظاهر ر است. و  وجود تساو  با ظهور است. آن

در ارائم هماالو دارد. اار بكم   هم وجود ضيّا  دارد. ظهور ضيّا  هم آن

دعّت اين اتور را بررس  هنّم. خواهّم فهمّد. هم  ح  هكم عكّن حضكور و    

عّن عام بم خود و بم عاهم است. چون همم عاهم ناد او بم هاّتكت و بسكاطت   

و وحدو عاهر  حاضر است. عام بم عاهم دارد، بم طور اسفرد ، چون  مكام  

بكم هكّچ نحكو از ذاو خكود غااكت       وجود ح  نادا  حاضر است. هاا ح 

ندارد. نسّان و فراتوش  ندارد. زيرا عّن عام است. يكسارچكم ادراك خكود   

هند. بر تبناء اين وسيت عام بكم ذاو خكود، خهكا نكدارد. و از طرفك        را ت 

عّن ظهور و انكشاو براي ذاو خود است. براي خكود يك  نحكو   جاّك      

 همان عاهم است.دارد. براي غّر خود هم  جاّ  دارد. هم 

هر عدر نا  ناطقم بم عاهم غّكو هكم اصك  و ريشكم آن اسكت.       -58

ناديكفر شود. و بم عبار   تجرّد ر شود، و ترا و عاهّّم  جرّد را طك  هنكد.   

تجيرّد  شود. بم هر حكال   حضور  بّشفر و غّبفش از عاهم و خود همفر ت 

باشيند. آن نفسي  كيه مجرّدتير      و حضور مساوي و مساوق مي  

. بكدن و  تر ات  . حاضرتر ات . و آنكه حاضرتر ات   عالمات 
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اي از حضور را دارند. نا  هكم بهكور طبّيك      عواي ادراه  هر هدام نحو 

اند نسبت بم بدن تجرّدانكد. و   اي از حضور را دارد. عوا چون غّرتادتي ترحام

 ري دارند. خود عوا نسبت بم هم درجكم وجكودي تفاكاوو     هاا حضور هات 

اند، بم همكّن خكاطر درجكاو حضكور تفيكدتد       و بم اصهالد  شكّك دارند. 

دارند. بم طوري هم در تّان عواي احساس  عوت  بّنكائ  و شكنوائ  نسكبت بكم     

عواي شاتم، ذائقم و التسم درجم باال ري از  جرّد را دارد. عوت  خّكال درجكم   

اكم   جرّد تثاه  را دارد. پ  نسبت بم عواي احساس  حاضر ر است. و هاا ع

بّشفري دارد. عوتل عاعام درجكم  جكرّد عقاك  را دارد. و وجكود  نسكبت بكم       

 كر دارد، بنكابراين     ر است. پ  حضور عوي ادراك خّاه  و احساس  هات 

 ر از ادراك خّاه  و حس  است.  ا آنجا  جانبم  ر و همم ادراك عقا  هات 

را درجكم  رسّم. هم از  مام عواي خود حاضر ر است. زي هم بم خودنا  ت 

آنهكا دارد.   وجودي نا  از عوا باال ر است. و نا  عاّتت نسبت بم تجموعم

 ر وارد. و با حضكور   پ  وجود باال ر،  جرّد باال ر و در نفّجم حضور هات 

شود. پ  هر عدر بكم ادراك خكود ناك       ر حاص  ت   ر ادراك عوي هات 

بكم   بدون واسهم عوا ناديكفكر شكويم )درك حضكوري هكم ربكط حضكوري      

 كر    ر خواهد بود. چون حضور عوي  ر و همم جانبم تياوم است( عام خاه 

 است.

هكم ناك  هكم در  مكام عكواي خكود و در  مكام بكدن خكود           نفّجم اين

 كر اسكت.    حضور دارد. از خود آن عوت  در آن عوت  حاضر ر است. پ  عكاهم 

بم طوري هم بم خاطر غابم حضور رود، حضور عوت  و حضور بكدن جايگكا    

شكود. حضكور عكوت      و شأن  ندارد. و حضور عوت  در حضكور ناك  فكان  تك     

شكود. پك  ناك  در  مكام عكوا حضكور         ر از خود ت  تغاوب، حضور غاهو
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جانبم با  مام وجود  حاضر اسكت. و در هكر عضكو     يكسان دارد. يين  همم

ودر هر عوت  حاضر ر از آن عوت  است. اين اص  بسكّار تهكم زيربنكاي غاهكو     

شناسك  و   عواعد حكم  و عرفان  است. در  هبّ  اين عاعد  انسكان اصول و 

حق عي  حضور اتي . و  اوئّم. هكم   سازي براي تيرفت رب ت  زتّنم

هيچ نيو  ايبت  از خود ندارد. پس عي  تجرّد  عيي  حضيور   

ات . و هنگام  كه عيي  حضيور باشيد. عيي  عليم و ادراك      

و  خواهد بود. ات . در نتيجه علمش به خودش تام و نامتناه 

او از هر توجودي تجرّد كر باككم فكو   جكرّد اسكت. پك  در  مكام تظكاهر         

هنّككد، وجككم او را  و بككم هككر جككائ  شككما نظككر تكك  «و  تتو معكتَ َينءَت كنتتتَ» حضككور دارد.

هر مظهري از خود آن مظهر حاضرتر و در  25«ََينءَت وولتَو يتوَ ول َ ». بّنّد ت 

ي  اند. و ايكن نحكو    مگ  شئون فيا  ح  ر، ه . باكم از اين بّان ههّهات 

حضور ح  در عاهم است. و آياو عرآن هكم بكم طكور تفنّكوع و بكا درجكاو       

هند. تانند    تفااوو و  يابّر تفيدتد بم انحاء حضور اهه  در تظاهر اشار  ت 

هم  يبّر اعرب اشار  بم حاضر ر بودن حك  نسكبت بكم تكا      «نحو َقرب َله  نو حبَّ َلويي »

، او بكا خكود   «و  تو معكتَ َينءَت كنتتَ»فرتايد   ر ت  در ي  آيم ديگر با بّان ههّهدارد. و 

َلرتر  و » هنكد.   ر تهرد تك   شما است. هر جا باشّد. و باز  يبّر را دعّ  و َ  يحتّول   

خداوند تّان عاو شما و خود شما حضور دارد. نم اينكم شئون ناس   26«قلبت 

شند. زيرا شئون تا بكا ناك  عّنّتكت و ا ّحكاد     تا با نا  فاصام تكان  داشفم با

 دارند. و در تقام تجرّد تكان و تقدار تينا ندارد.

                                                 
2-  سور  بقر  آيم. 
2-  2سور  اناال آيم. 
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باشد. يين   تكا   اين  يبّر هنايم از نهايت حضور ح  نسبت بم شما ت 

نم  نها از بدن شما بم شما ناديكفريم. باكم از عواي شما بم شما )هم ا حاد بكا  

ندارند، ناديكفكريم. و از شكدتو حضكور     شما دارند( هم هّچ نحو  اناكاه 

تا، شما  وجتم نداريد. ح  ناد تا حضور هات  دارد. ااكر  وجتكم عابك  بكم او     

داشفم باشّم. حضور او را ح  خكواهّم هكرد. بكا حك  بكاطن  او را همك        

طرفم اسكت   هنّم. او بم تا ناديكفر از خود تا بم خودتان است. و اين ي  ت 

دا هنكّم. و بكم درجكاو  جكرّد ناديكفكر شكويم.  كا        تگر تا سنوّتت با ح  پّ

رابه  تا حضوري  كر شكود. و حضكور او را احسكا  عابك  هنكّم. در اتكور        

ها دو طرفم است. يين   وعفك  دو شك ء را نسكبت     ها و دوري تادتي ناديك 

سنجند. هر دو تكاناً از هم دوراند. يكا زتانكاً نسكبت بكم هكم فاصكام        بم هم ت 

 واند ناديكفر و دور ر دو طرفكم   در اتور تينوي رابهم ت زتان  دارند. وه  

 باشد. و در بيض  تواع  ي  طرفم است.

نا  ناطقم در تجموعكم بكدن و تجموعكم عكوا حضكور دارد. و       -59

 وانسفم است در  مام آنها  صرّو و دخاهت هند. هكم، ايكن تقدتك  نظكارو     

ر بگّكرد.  است.  صرّو يين  توجودي  حت احاطم و واليكت ديگكري عكرا   

 ا  انجام شود. طوري هم با خواست او  مام افيال و اناياالو

بدن هاتالً جسمان  است. و جسم عدرو اثراااري بم تيناي عاّّكت  

نسبت بم رود را ندارد. هر چند بكم عنكوان عاتك  تيكدت  وابكااري تحسكوب       

 واند زتّنم فّضان و  جاّ  نا  را فراهم هند. وه   صرّو و  شود. و ت  ت 

حاطم داشفن تجرّد از اوصاو ذا   اوست. بكم خكاطر همكّن بكدن بكا  مكام       ا

ا   حت هنفرل و نظارو تسفمر باكم  صرّو نا   اعضاء درون  و بّرون 

است. هر عدر اين توجود تجرّد يين  نا  ناطقكم درجكاو طكوه   جكرّد را     
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ط  هند. و بم عّن  جرّد ناديكفر شود. عدرو واليت، اثراااري و  دبّر و 

شود.  ا حدتي هم او   جرّد تساوي با   ر ت  جانبم  ر و همم ظارو آن هات ن

تجيرّد بيا واليي  مسياوق و     او  واليت و  صكرّو اسكت. و بكم بّكان      

. مساوي ات . حال داير  تصرّف به انداز  وتت  تجرّد اتي  

اّكرد.   اّرد.  مام بدن را در برتك   اين واليت نا  اوالً  مام عوا را در برت 

اّكرد. نكم     مام بدن را و  مام عوا را بهور يكسان و يكنواخكت در برتك    ثانّاً

 كر داشكفم     ر و بر عضو ديگر واليت نكاع   اينكم بر ي  عضو واليت هات 

 كر   باشد. و يا بر ي  عوت  تانند بّنائ  واليت همفر و بر شنوائ  واليت هات 

 كر   م عمّك  شكود  صكرّو او هك     كر تك    داشفم باشد. اتتا هر عدر نا  تينكوي 

شود اهبفّم واليت بم تيناي سرپرسف  هم هست. هم نا  سرپرست نظكام   ت 

باشكد. يينك     داخا  و خارج  باشد هم الزتم اين تيناي واليت،  صرّو ت 

 واند سرپرست آنها باشكد. احاطكم الزتكم      ا در بدن و عوا  صرّو نكند. نم 

ناس   وتجم هنّم. هكم  ش  دبّر و نظارو است. اار بم اين هاّد تهم در انسان

 جرّد با واليت همرا  است. و توجوداو بم انداز  درجم  جرّدشان بكر بكدن   

اكوئّم خداونكد عكّن  جكرّد      و عوايشان واليت دارند. در باب  وحّد هم ت 

است. پ  هر توجودي هم عّن  جرّد اسكت. عكّن واليكت اسكت. خداونكد      

 مكام تظكاهر طبّيك  و    تفصرّو در عاهم و سرپرست عاهم خواهد بود. او در 

تجرّد  صرو هرد  است. و هر توجودي  حت عبضكم همكم جانبكم اوسكت.     

يينكك  ظككاهر و بككاطن توجككوداو، فيكك  و صككااو و ذاو توجككوداو  حككت 

احاطم و ساهنت و سّهر  ذاو اوست.  ار و پود هر توجود بكا  مكام شكئون    

اك  هكم   ذا   و فيا  در احاطم عهريم ح  است. و اين واليكت اوالً تاننكد ن  

ه  تماكت بدن  او را در برارففم است.  مام عكاهم را پوشكش داد  اسكت.    
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 واند از دوهت و ساهنت او خار  شود. ثانّاً بر هر توجود احاطكم   هس  نم 

 ام دارد. نم احاطم نسب  ثاهثاً اين احاطم دائم  و تسفمر است. نم بكراي يك    

بيكاً در ايكن احاطكم    ترحام خاص زتان  و يا در ي  تر بم خاص از هسف  را

بيت ه ملكتوت »هر توجود  ماتاً ظاهر و باطنش يين   مام اطوار  در عبضم اوست. 

وعف  باطن ي  ش ء هكم جكات  ظكاهر اسكت. در عبضكم عكدرو اههك          «كتَّّ يت 

  ر  حت اخفّار و اراد  نافا اوست. باشد. حفماً اطوار نازل

تن  فقط او ولي   ي «َ   تو َلتول »خاتساً اين واليت انحصاري است. و 

هاي والي  اله  در نظام خلقي    م لق ات . مجرّدات وات ه

 باشند. م 
نكفم ششم اينكم همانهورهم نا  بم طور يكسان بر  مام بدن احاطكم  

دارد. ح  هم بم طور يكسان واليت بر ه ّ عواهم دارد. اين واليت از شئون 

 اّرد. باشد. و از ذاو ح  سرچشمم ت  ذا   او ت 

اهه  در عاهمنكد. يينك  بكم اذن و اراد  حك  در      ظاهر  ام واليتائمم ت

هنند. پ  ه ّ تظاهر  حت پوشش والئ  حضكرو حقنكد.    عاهم  صرّو ت 

 هاي او با عاهم همّن رابهم واليت است. و يك  از نسبت

نكفم هافم اينكم واليت اههك  عكالو  بكر اسكفردا  بكر همكم عكاهم،        

 كرين   داو احاطكم دارد. و هكم عكاه    ناتفناه  هم هست. هم بر  مكام توجكو  

درجككم  صككرّو هككم  صككرّو در همككم هسككف  و ذاو توجككود اسككت، را دارا 

باشد. و نم  نها بدن، باكم عوا باكم باال ر ذاو توجود در عبضم اوسكت. و   ت 

 اند )واليت بر ذاو و صااو و افيال(. اينها درجاو واليت اهه 
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ك و درك نّكا  نا  ناطقم تكدِرك ذاو خكود اسكت. و تكد ر     -60

هست. نا  ناطقم از اين جهت هم ناد خود حضور دارد. و حضكور تياكوم   

ناد عاهم همان عام است. پ  نا  ناطقم عام، عقك ، اسكت. از ايكن زاويكم     

هنكد. عاعك  و تكدرك و عكاهم      هند. و خود را درك ت  هم بم خود نظر ت 

خود   جا خود  تياوم و تيقول واع  شد  است. يين   عام است. در اين

بم خود   ياّ  ارففم است. پ  تياوم و تيقول است. و رابهم تّكان عاعك    

كننيد  ذات   هر نفس  عااي  و درك و تيقول همان عق  است. پ  

 خودش ات . و خودش از خودش هيچ افلت  و ايبت  ندارد.

، در بيضكك  تواعكك  تيقككول ناكك  غّككر از خككود  اسككت. در «كتَّّ جرتّرَ ف تو عَ تَّ»هككاا 

اوم و تيقول بايد تيقول باهاّاو، تياوم باهكاّاو ناك  شكوند.    صورو تي اين

حاضر شوند.  ا نا  بم آن عاهم و عاع  شكود. و هكر تجكرّي      يين  ناد نا 

چون عّن حضور براي خوداست. عكّن عاكم بكم خكود اسكت. و عكّن عكوا و        

هماالو او چون تياوم باهاّاو او هسفند. عاكم حضكوري بكم آنهكا دارد، در     

تيقكول هكم، همكان ناك  و عقك  هكم         عاع  همكان ناك ،   تصدا  خارج 

انكد و بكا هكم     اوست. در تقاب   حاّ  ذهنك  ايكن سكم تاهكوم هكاتالً غّكرهم      

شناسك  اسكت. همكال     باشند. اين از عواعكد تهكم در بكاب انسكان     تفااوو ت 

اليفناه  هم حضرو ح  ج ّ و اعال باشد هم بم نحوي عام و عاهم و تياوم 

ي عاهم بم ذاو خود )عكاهم و عاعك ( و از آن جهكت    است. و بم عام حضور

شود. تياوم و تيقول اسكت. و از آن جهكت    هم تفياّ  و تياوم خود واع  ت 

ا  ناد خكود  حضكور دارد. و    هم خود از خود غّبف  ندارد. و  مام هسف 

عائم بم ذاو خود است. عام است، وه  عام او بم خود و بكم همكاالو خكود    

هشه ناتحدود خكود را دارد. بكم هكر جهكت حك  هكم        ناتفناه  است. يين 
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تانند  نا  عام و عاهم و تياوم است. با اين جهت هم عام حضكوري او بكم   

خود  مام عام است. و هر سم هاظ ي  تصدا  خارج  دارند. نم اينكم هكر  

 تياوم ي  تصدا  جدا داشفم باشد.  هدام از عناوين عام و عاهم،

و  حريك  بكا ناك  ناطقكم بكم تينكاي       تيّتت  مام عواي ادراه  -61

بكودن   يكسان بودن تقام عوا با نا  نّست. هر تيّتف  نشانم و دهّك  هكم ر بكم   

همه اوا با نفسند. و فان  در نفسيند. ولي  هميه ايائم بيه      نّسكت.  

ّانيد و   انيد و در حيق   اند. همانگونه تمام اتماء اهلل با حيقّ  نفس

زيكرا   ند نه اائم بيه خيود  ا ّاند بلليقّا ول  اائم به حقّ براي حق

اونكم هكم بكدن بكا ناك        اند. و از طرو ديگكر همكان   هاي ذاو همگ  جاو 

هم ربط ذا   و حقّق  زيرا تر بم نازهكم آن   است. و تر بط با نا  است. آن

است. بدن هم عائم بم ناك  اسكت. و هكم ر بكم ناك  نّسكت. ااكر تكا نظكام          

م حك  بگّكريم. همگك  بكا     ي عواي اهه ، يكا شكئون فياّتك    خاقت را هم بمناهم

انكد. و هكّچ تظهكري در ر بكم خداونكد نّسكت. چكون         اند، و عائم بم حك ّ  ح ّ

تواو  است، و تواو  در  مام جهاو و ابياد خود يين   در ذاو و هسف  

و هماالو و ويهاّها، فقر ذا   دارد. ربط وجكودي بكم او دارد. و خداونكد    

از از غّككر خككود اسككت.  مككام  نّكك غنككاء باهككاّاو دارد. و در  مككام جهككاو بكك  

اند. وه  فقر وجودي انسكان بكارز ر اسكت. بكم همكّن       توجوداو فقّر اه  ا 

َلحميت »فرتايد    جهت خداوند حكّم در عرآن ت  ن َ تتَ ََفقتَر  َلت  َ  و َ   تو ََّ ت   در  «يَت َه َت َلاَت

اين آيم چون توضوع بحث فقكر ذا ك  خالئك  اسكت. صكات غنك  حك  را        

ند. يين   شما چون فقر باهاّاو داريد. بايد بم غن  باهاّاو  وجتم ه تهرد ت 

باشكد. و    ام داشفم باشّد. در اينجا اسم ا ، جكات  اسكماء غنك  و حمّكد تك      

اند، خداوند هم اراد  هرد  است. هم انسان بكراي رفك     ذهر شد   بدنبال ا ،
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باشكد.   د او تك  فقر خود با ح  تر بط شود. و رو  و را  ار بكاط بكا او، خكو   

اند. هر اسم  بكم نحكوي تكا را بكم حك        ا  هدهاي ار باط با ح  يين   اسماء

شكوند،   سازد. پ  اار همم اسماء جم  شوند. هم ر بكم حك  نمك     تر بط ت 

انكد. از يك  تنبك  واحكد      باكم همم اسما يا اسما جات  عائم بم يك  تصكدا   

 اّرند. سرچشمم ت 

بكدن و عكوا رابهكم تحكاط ، تحّهك       هاي نا  با  يك  از رابهم -62

بدن و اوا تي  احاطه رود اتي . چيون نفيس مجيرّد     اسكت.  

ي خود دارد. يينك    و تر بم نازهم ات . و مجرّد ادرت احاطه بر مادّ 

هر عاهّتم بر نازهم احاطم دارد. پ  بدن و عوا تحكاط ناسكند. در ثكان  احاطكم     

جانبكم، تسكفمر هكم     اطكم همكم  جانبم است. ثاهثاً ايكن اح  نا ، احاطم  ام و همم

باشكد. هكّج توعك  از  جكرّد خكار        هست. زيكرا ناك   جكرّدا  ذا ك  تك      

 شود. نم 

پ  همّشم احاطم دارد. نمونم اين رابهكم ناك  و بكدن، تّكان حك  و      

عواهم وجود دارد. يين   ح  رابهم احاط  بر عكاهم دارد. و حك  تحكّط بكر     

دي و هم احاطم عامك  بكر   توجوداو است. احاطم  ام و تسفمر، احاطم وجو

احاطم وجودي حك  يينك   وجكود توجكوداو،      «َحَط اكَّّ ي  علءَ  ». توجوداو دارد

در عبضم هات  ح  است. اين احاطم، احاطم بر ظاهر و بكاطن و  مكام اطكوار    

توجود است. همانهورهم نا  عالو  بر عام بم ظواهر خود، عام بم بكواطن  

بكدن و عكواي ظكاهري خكود و هكم       خود بهور  كوين  دارد. هكم احاطكم بكر   

دهد. هم، تاككوو   هم نشان ت  «بيت ه ملكتوت  كتََّ يت »احاطم بر باطن خود دارد. آيم   

ش ء در عبضم هات  ح  است. پ  ترحام نازهم آن هم در عبضم ح  است. 
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طورهم ناك  از   هم اين عبضم با واسهم است. يين   همان اهبفّم نكفم ديگر اين

انكد. تالئككم    ط است. و عوا بسط احاطم وجودي ناك  طري  عوا بر بدن تحّ

اند. و ح  از تجراي تالئكم عاهّم بر تالئككم تثكاه  و از    هم بسط احاطم ح 

طري  تالئكم تثال بر توجوداو تادي احاطم دارد. و ايكن همكان  وحّكد در    

احاطم است. هم از شئون تديريتت ههّاانم و ربوبّتت ح  است. نفّجم اينككم،  

اند، عوا در احاطم، تسكفق  نّسكفند. ايكن پكنج      ّتم تحّط بر عواي نازهمعواي عاه

اي هم در عاعد  احاطم نا  بر بدن و بر عوا  بّكّن شكد. دربكار  احاطكم      نكفم

ح  بر عواهم هم جريان دارد. و اين هم عاهم  ماتاً در عبضم ح  است. يك  

 از دالئ  اتكان تياد است.

د و احكيام بيدن   نفس با شناخ  كامي  احكيام خيو    -63

تواند مجموعه بدن و ايوا را در تسيخير كامي  خيود ايرار       م 

. عام عاّت  سوّر است. عام ذا   نا  بم بدن ي  عام نسكبفاً هاتك    دهد

در حدت نوع خود است. هاا  كويناً  سكوّر هكاتا  از بكدن و عكوا دارد. و در     

عكوانّن آن  نظام  شريي  هم اار انسان شناخت هاف  از عاهم داشفم باشكد. و  

آيد. و هكر عكانون  نكوع  از     را بشناسد. عاهم  حت عدرو  سوّر آن در ت 

  سوّر عاهم است.

ح  عام هات  بم خود و عاهم دارد. آن هم عاكم حضكوري  اصكّا     

پ   سوّر هات  عاهم هكم شكأن و فيك  اوسكت. انسكان بكا شكناخت عكوانّن         

عاوم  جربك  ايكن عواعكد    برداري هند.    واند بهر  طبّي  عاهم تادت  از آن ت 

عامكك  را سككرتايم هككر نككوع  رعّكك  و پّشككرفت تككادتي عككرار داد  اسككت. و بككم 

هكاي تفيكدتد بوسكّام ايكن عكوانّن، تنكاب  اههك  در طبّيكت را اسكفورا            شّو 

دهكد. اهبفّكم ايكن     هند. هشه هر عانون طبّي  نوع  سوّر طبّيت بم تا ت  ت 
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تاوراء طبّي  حاهم بكر طبّيكت    را  طبّي   سوّر است. اتا با هشه عوانّن

 وانكد. طبّيكت را تسكّور خكود عكرار دهكد. عاكت         بم شّو  تينوي انسان تك  

 تسوّربودن عاهم هم عام هم  جانبم ح  است.

توجود تادتي، ترهّو است و ترهّو اجااء دارد، اعم از اجااء  -64

خارج  هم تادت  و صورو باشد. و اجااء ذهن  هم جن  و فص  باشكد. بكم   

شكدن   جاء پاير است. و عاباّتت  جايم و جاء ت اجااء خارج  هم  قسّمجه

دارد. و هم اار  أثّر و اناياه  را پايرفت، اين  أثّرپايري و دريافكت يك    

باشكد، تاننكد    ويها  و همال در ي  نقهم و تحدود  تشوّ  جسكم  تك   

هنكد. يكا    اي سكقوط تك    شود. يا از نقهكم  اي بم آن وارد ت  جسم  هم ضربم

 ااارد. آ ش در بوش  از آن اثر ت 

باشكد. وهك  در يك      بم هر حال جسم تح  عكوارض و حكوادث تك    

باشكد. وهك     جهت خكاص و يك  تحكدود  خاصتك  هكم تكورد نظكر تكا تك          

موجود مجرد به جه  ايرمادّي بيودن و ل افي   واتي  كيه     

كمال  را درياف  كند. اي  دريافي  در ييك نق يه خاصي       

آن نيس  زيرا جزء ندارد بلكيه   جه  خاص   بخش خاص  از

اش آن را ابيول   اش بيا تميام طبيتي  روحي      با تمام حقيق 

خكوريم. بكا    . وعف  تا غم و غصتم ت شود كند و تماماً آن صف  م  م 

هنكّم. و بهكور يكسارچكم      مام رود خود آن غم را در خود ح  تينوي ت 

يم. اهبفّم غكم  شو اّرد يا هنگات  هم خوشحال ت   مام فضاي رود را غم ت 

و شادي بم اين تينكا هكم در خداونكد انايكال حاصك  هنكد وجكود نكدارد. و         

خداونككد تحكك ّ حككوادث و  غّّككراو نّسككت. هنگككات  هككم هككم ناكك  ناطقككم 

هماال   را از عب  داشفم باشد. تانند بّنائ  و شنوائ  و غّر  هر هدام از اين 
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ناك   ماتكاً، بّنكا و    هماالو و عوا  مام نا  او را در برارففم اسكت. يينك    

شنواست،  مام نا  بّنائ  است. نم اينكم  مام نا  فقط صات بّنائ  و يكا  

فقط صات شنوائ  داشفم باشد. باكم همم هماالو نوع خكود را دارد. و هكر   

صاف   مام رود اوست. نم اينككم در يك  اوشكم بّنكائ  در اوشكم ديگكر       

باكم نا  جات  عكوا بكم    شنوائ  باشد.  ا نا  تجموع و جم  اين عوا باشد.

باشد، با  مام  وجتم بم اين عاعد  تبنائ  ح  هم هم فو  هر نا   وحدو ت 

باشد. اوالً جات   مام اسماء و صااو است. ثانّاً هر همكال را بكا    اي ت  ناطقم

 مام رود خود  دارد بم شكا  هم ح   ماتاً عام است. ح   ماتاً عكدرو  

 باشد. است، و  ماتاً هماالو ت 

هنكّم.   براي  بّّن رابهم عمّ  نا  و عوا تثال نور را تهرد تك   -65

دهكّم.   هم نور ساّد رنگهاي  را در خود دارد. وعف  در برابر تنشور عرار ت 

هكا   شود. هم عب  از حجاب تنشور، آن رنگ هات رنگ بيد از آن ظاهر ت 

، تنشكور  انكد. و ظكاهر   باهاي  توجود بود. وه  تسفور، بيكد از تنشكور باهايك    

عات  ارائم و ظهور آنان شد.  كثّر و نّوع آنان بم جهت حجاب تنشكور بكود.   

ها اب  از تتلّق بيه بيدن    نفس جامع اوائ  ات  كه اي در واع  

انيد. ولي     اند. يتن ت بالفت  همگ  در خفاء و تتر و ب ون نفس

. رتيند  مستور هنگام تتلّق نفس به بدن تمام اوا بيه ظهيور مي    

رونكد. عكوت     شكوند. بكم خاكاء تك       مام عكوا در ناك  فكان  تك     هنگام خواب 

شناس   وجتكم هنكّم. هكم باهايك  و      تحرهم فيتال است. اار بم اين نكفم انسان

باشكد. عكاهم    تسفور در تقام ذاو نا  و باهايك  و ظهكور در تقكام بكدن تك      

 باشد. هسف  هم از اين عاعد   وحّدي تسفثن  نم 
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ا  در خاكاء و   ا  در ذاو  مكام اسكماء   زيرا ح  عب  از آفريدن عاهم

اند. يين   باهاي  باطن وه  هنگات  هم عواهم آفريكد  شكدند. بكم     بهون بود 

و ظهور اسماء ا  باعكث هثكرو    «كتَّ وتوَ  تو شت   ت ن»باهاي  و ظهور رسّدند. يين   

عواهم شد. همانهورهم ظهور عوا از نا  بم بكدن عاتك  هثكرو فياك  شكد.      

اند. هم، اين باهاي  بودن دو حاهكت دارد. يكك     ر نا  باهاي حقائ  و عوا د

 . ظهور و ديگري خااء

نفس انسان عاري از احكام مادّ  و اوصياف جسيمان     -66

. باشد. و در مقام ذات نيازي به ابزاري به نام بدن هم ندارد م 

 ر  شود. بم احكام تجرّد نادي  هر عدر با عبادو و بندا  بّشفر تأنو  ت 

اّرد. تادت  هاتالً بكا هثكرو عكرين و همكرا       ز احكام عاهم تادت  فاصام ت و ا

است. طوري هم عّن هثرو است. زيكرا همّنككم توجكودي اجكااء و ابيكاد      

تقداريتككم و طككول و عككرض و عمكك  و همّتككت و هّاّتككت دارد. و آهككود  بككم   

درجات وحدت شود.  ا حدتي هكم   اعراض است. از وحدو او هاسفم ت 

اند  يتن  هر انداز  وجود ضيتيفتر   وجود مساوق همبا درجات 

. و هكر عكدر وجكود بكم سكمت  جكرّد       تر اتي   باشد. وحدت هم نازل

هند. توجوداو برزخك  بكم    شود. وحدو بر هثرو غابم پّدا ت  ناديكفر ت 

 ر دارنكد. و وحكدو آنهكا غاهكو بكر       خاطر وجود بر ر از تادت ، وحدو عوي

رسكّم. چكون    هم بم ترز  جرّد عقاك  تك    هاي هثرو آنهاست. هنگات  جنبم

 كر از    جرّد  ام است، وحدو  ام دارد. زيرا   درجم توجكود عقالنك  هاتك    

وجود برزخ  است. اار بم نظام بدن و عوا و نا  با  اقّم بنگكريم. تشكاهد    

انكد. و همگك  تجكرّد از     خواهّم هرد. هم، حوا ت تا هم پنج ادراك حستك  

انكد. يينك  عكدرو     باشند. وه  تر بط با جسكم  بدن ت اند. باال ر از خود  بدن
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 كر و    كر از خكود چشكم اسكت. عكو  سكاتيم ههّكه        بّناي  و عو  بّنائ  ههّه

 كر،   طكور عكوت  خّكال از حكوا  ههّكه       ر از او  دارد. همّن وحدو عوي

 كوان    ر دارد. بم همكّن جهكت در تقكام خّكال تك       تجرّد ر، و وحدو هات 

حاضر هرد. و بم آنها تيّتكت جميك  داد. عكوت  عاعاكم      صاوير اشّاء تفضاد را 

 كر از خّكال دارد.    چون  جرّد عقا  دارد. پّوسفگ ، وحدو و ههافت هات 

 كر از همكم     ري دارد. پك  ههّكه   خود نا  از  مام عواي خود وجود عوي

ها دارد. بر تبناء اين عاعد    ر از همم آن ها، وحدو عوي آنها، تجرّد ر از آن

وند هم در او  وجود اسكت. و همكال تهاك  باككم تهاك  وجكود       عويم خدا

است.  ماتاً،  مام  جرّد را دارد. باكم فكو   جكرّد و فكو  هكر اصكهالح  و      

 يبّري است. پ  باال رين ههافت و وحدو را دارد. يين   وحدو اطالع  

افكن  مكام تظكاهر شكد      ناتحدود واين وحدو اطالع  و واحد حقّق  سايم

 است.

 كر وجكود را هسكو هنكد. بكم       عدر نا  ناطقم درجاو عاه  هر -67

تر شود. جامتيّي  هيم    هر ادر تجرّد اويشود. و   جرّد ناديكفر ت 

. ناوس  هم  قرّب تينوي بّشفري بم غّو دارند و از  جرّد شود اويتر م 

بككاال ري برخوردارنككد. در نفّجككم ظرفّككت دريافككت همككال بّشككفري را پّككدا  

هننكد. در اتكور تكادتي چكون جسكم       وجودي پّكدا تك   هنند. زيرا وسيت  ت 

 رين هماالو هم در او هسكت. وهك  هكر      رين درجم وجود است. نازل نازل

شكويم. توجكود از ههافكت بر كري برخكوردار       عدر بم ترز  جرّد ناديكفر تك  

 واند جات  همكاالو تفيكدتد باككم     هند. ت  شود. و سيم وجودي پّدا ت  ت 

نشئه تجرّد  نشيئه حضيور اضيداد و    ر اّرد. جات  هماالو تفضاد عرا

جمع اضداد ات . ول  تميام اضيداد در مقيام تجيرّد  وجيود      
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واحد دارند. يتن  به وحدت جمت  نفس  وحدت هويّي  كيه   

 كرين درجكم وجكود را     . خداوند عاه كنند وحدت نفس باشد پيدا م 

همكّن    رين نحو   جرّد و ههافت از اوست. و بكم جهكت   دارد. بنابراين هات 

هم بم نحو ا م و اشّد است. پ   ههافت و  جرّد هات ، جاتيّتت هماالو آن

 مككام همككاالو نّكككو و  مككام اسككماء حسككن  در حكك  بككم وحككدو جميكك     

توجوداند. يين   ح  جات  اسكماء تفضكاد تاننكد رحمكان و عهتكار، عكابض و       

باشد. وهك   مكام ايكن همكاالو تفقابك  يك         باسط، تحّ  و تمّت و ... ت 

ود دارند. بم ي  وحدو اهه  توجوداند. در ي  تصدا  عّنك   حقّك    وج

آنقدر تته وجودي دارد. كيهت تميام متضيادها را در    دارند. حك   

نم بم شك   كند. گيرد. و به وحدت ااهر  در خود جمع م  برم 

جم   رهّب  هم اجااء ح  شوند. باكم بكم نحكو جاتيّتكت و وحكدو عكاهر       

هند. و با وحدو عاهر  اهه  هر اسم   ود فان  ت هم همم هماالو را در خ

دهد. پ  همكم همكاالو در ايكن     در تقام احديتت  يّتن خود را از دست ت 

اند، نم همكاالو   تقام بم وحدو جمي ، جميند و همم هماالو در ح ، ح ّ

 تفيّتن و تسفق .

اند كه مرتبط بيا   تخيّ   تتقّ   احساس  اواي نفسان  -68

اند  از وجه  با نفس  اي  اوا كه تتيّ  و تشخّصباشند.  نفس م 

. عوا از اين جهكت هكم در   اتّياد و عينيّ   و از وجه  ايريّ  دارند

تر بم ذاو باشكند. فكان  در ناك  باشكند. و در بكدن ظهكور و جاكو  نداشكفم         

هم اين عوا در تر بم بكدن    باشند. عّنّتت هات  با نا  دارند. و از جهت اين

از بم تح ، ظهور داشفم باشند. از جهت  يكّتن و  شكوّ  و   و بيض  بدون نّ

ظهور غّريتت با نا  دارند. زيرا  يّتن هر عوت  از خود  است. و بم خود  
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دهّم. و بم عبار  ،  شوّ  هر تظهر تربكوط بكم جنبكم فيك  و      هم نسبت ت 

حكم خاص تر بكم اسكت. ااكر آن عكوا ظهكوري در ترا كو نداشكفم باشكند.         

شود. بكم هكر حكال عكواي تكا در       نگ  و هثرو هم تهرد نم غّريتت و دواا

عّن ا ّحاد با نا ، غّريتت دارند. در رابهم با حضرو حك  هكم ايكن عاعكد      

 اند. ا  بمناهم شئون ذا ّّم و فياّتم ح  جريان دارد. زيرا اسماء

انكد، در   اند. در واع  ظهكور حقكائ  حك ّ    و اين شئون هم هماالو ح 

ي خاص، تثالً سمّ  در واعك  ذاو حك  در جاكو  سكم  و     ها  يّتناو و جاو 

حكّم، ذاو ح  در جاو  حكمت است. در  مام اسكماء حضكور ذاو حك     

هنككد.  شككود. حكك  در هككر اسككم  بككم  يّككّن خاصكك  ظهككور تكك  تشككاهد  تكك 

اونم هم هكر عكوت  همكان حضكور ذاو ناك  اسكت. در جاكو  خكاص،          همان

يتكت، دارنكد، چكون هكر اسكم،      اسماء  هم از جهت ظهور،  يّتن خكاص، غّر 

ي  همال ح  است. و ح  ذاو ناتفناه  است. هم، جكات  همكم همكاالو    

است. پ  هر اسم  غّريتت با حك  دارد. ايكن تقكام واحكديتت تقكام ظهكور       

اسماءا  و غّريتت اسماء با ح  و تقام احدي تقام خااء اسكماء و عّنّتكت بكا    

 ح  است.

يكابّم.   م. اين نكفم و اص  را ت اار بم نظم بدن و نا  فكر هنّ -69

. چكون هكّچ سكنوّتف     بدن به نفس الياق و ضميمه نشد  اتي  هم، 

 رين عواي نا  با بكدن تكر بط اسكت. عكواي ناسكان  هكم        باهم ندارند. نازل

انكد. و از طرفك  بكدن در درون و     هّچكدام بم نا  تا اهحا  و ضمّمم نشد 
ناصال از نا  هم ندارد. باككم  باشد. بدن ا داخ  نا  هم بم ي   يبّر نم 

در عّن  ااوو تر بم، بدن و ناك ، تيّتكت دارنكد. و در هنكار هكم سكازاار       

اند. نا  و بكدن انك  تفقابك  پّكدا هردنكد.       اند. باكم با هم تأنو  شد  شد 
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عاهم هسف  هم تاح  و ضممّم بم ح  نشد  اسكت. و از طرفك  داخك  ذاو    
نّست. حك  در هنكار عكاهم بكا      ح  هم نّست. تنا  و جدا شد  از ح  هم

هم خداوند ي  اوشم و ي  طرو و جهت عكاهم باشكد.    عاهم است. نم اين

زيرا اوشم و طرو و جهت تربوط بكم توجكود تكانمنكد اسكت. و خداونكد      
هكا و   باشد. او فو   مكام طكرو   ابفدا و انفها ت   تناّ  از طرو، جهت، وسط،

يب» شكد. با هكا تك    هاست، فو  باال و پائّن و سمت جهت َلنغَت ي  و  َلمشَت ،  مكام  27«  

هكا   ها و طرو و سمت و سوها را او آفريكد  اسكت، و در  مكام طكرو     جهت
هكا و جهكاو،    حضور دارد.  مام جهاو را احاطم هكرد  اسكت.  مكام طكرو    

، عاهم در جايگا  خكود  «َينءَت وولتويتَ ول َ »هاي حضور خود اويند.  آياو او و نشانم

ها همم حكايفگر از حضور او،  گا  خود است. تكاناست. و ح  هم در جاي

منيزّ  از هير اليياق و     اسماء نازهكم اوينكد. پك  حك       ها همم جاو  زتان

 .اتّصال و انفصال  ات 
و بهككون عككرار دارد. شككناخفم    ناكك   ككا وعفكك  در تقككام خاككاء   -70

هنكد.   شود، رتا  جاّ ، شناخت است. وعف  نا  از تقام ذاو،  ناّل ت  نم 
هكا و همكاالو تكنكون و      كوانّم ويهاك    هنكد. تك    بدن و عوا ظهور ت  و بم

اي اسكت بكراي شكناخت     تسفور او را در آينم عكوا و بكدن ببّنكّم. ايكن نمونكم     
حضرو دوست، زيرا ح  هم  ا وعف  در تقام خااء و بهون باشد. همكاالو  

َ  » شود. سرّ  جاّ ، ارائكم اسكت   ا  شناخفم نم  و افيال و اوصاو  28«جخفيَت  كنُت ننتز

تن انج توا  هسفم، عاهم را آفريديم »فرتايد    در اين روايت خداوند ت 

ا  در تظاهر را  شناخت خكود را بكاز    با عراردادن هماالو«  ا شناخفم شوم.

                                                 
2-  تيار  آيم0.  
2-   حديث عدس
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هككرد. پكك  عككاهم هسككف ، هويتككت ارائككم همككاالو حكك  را دارد. هككر عككدر     
هكر   شكود.  اسفردا  عاهم بّشفر شناخفم شود. سكيم حك  بّشكفر هشكه تك      

تواوع  شأن  از شئون ح  است، هر توجودي بّانگر صاف  از صااو ح  

 .29«سنرههَ ديَتاَ ش  ََل  و ش  َنفسهَ َبال ترتيرون». است

يابد. و بم طكور بكديه  بكم خكود      چون انسان حضوراً خود را ت  -71

دانكد هكم    هنكد. همّشكم تك     عاهم است. هّچ توع  در وجود خود ش  نمك  

هكم   خت خود ندارد. در بودن خود يقكّن دارد. و در ايكن  هست. خها در شنا

خود ، خود  است هم نظر يقّنك  دارد. احسكا  درونك  از خكود دارد.     

هم ايكن احسكا  تينكوي را     هم، اين ح  باطن ، وجدان  است. و براي اين

اّرد. و از وجود خود، از حضور  بم ديگران انفقال دهد. از اهااظ هم  ت 

جا ي  واعيّتت را حضوراً  هند. در واع  در اين نَا و ... ت خود  يبّر بم تن، اَ

يافت و در تقام ديگر آن را بم هاظ و عبارو  بدي  هرد. اوتل تينا را يافكت.  

خود را هشه هرد. بيد نّاز بم ي  عاهكو ظكاهري بكم نكام هاكظ داشكت.  كا        

 ح ت تينوي خود را در آن تظهر، ظهور دهد.

قّقف  را انسان اوتل بم عام حضكوري  اين ي  عاعد  است. هم، هر ح

 كر بكم    يابد. بيد آن را در ي  ترحام و تر بكم ضكيّه   و انكشاو درون  ت 

 كر از   هند. و بم بّان دعّ  وسّام عوت  عاعام در ترحام عق  بم تاهوم  بدي  ت 

هنكّم.  كا بفكوانّم بكا      سكازي تك    آن حقّقت هم تياوم با هاّاو تاست. تاهوم

هوت  ابيكاد آن را تكرور هنكّم. و بكاز در يك  تر بكم       ترزبندي و اكّ  تا

هنّم. يين   آن واعيّتت،   ر از آن واعيّتت عاب ، صورو تثاه  انشاء ت  نازل

                                                 
3.آيم -سور  فصات -عرآن هريم -29
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آورد. و تكا از آن   خود را در تقام تثال تفّص  تا بم شك  جاو  تثاه  درتك  

اّريم. باز در آخرين ترحام  نال، از آن تقام تينوي، هاظ  صورو، پّام ت 

آئكّم. از وحكدو و    سازيم. هر عدر از درجاو عاهّتم بم نازهم ت  عبارو ت  و

شكود. بكم هكر حكال آنچكم در آخكر بكا آن         بساطت و شدتو وجود هاسفم ت 

هنّم.  يبّر تن و هاظ نا  است. هم اين هاظ آيت و حكايفگر  برخورد ت 

خداوندهم ابتدا علم حضوري بيه  از ي  ح ت غريو از خود است. 

. . و تمام  شئون حق براي حق متلوم و منكشف ات خود دارد

اي از ح  بكراي او تجهكول و تكبهم و تغاكول نّسكت.       وهّچ هماه  و درجم

جانبكم و ظهكور  كام دارد. و غّبكت از      زيرا خود  ناد خود  حضكور همكم  

خود نكدارد. بيكد از عاكم بكم خكود، آن شكناخت از خكود در عاهكو اهاكاظ و          

  بكم عاكو پّكاتبر اسكالم )ص(  اهقكاء شكد        عباراو عرآن  هم از طري  وحك 

هنكد.   شود و حضرو ح  خود را با  يابّر تفنوتع  وصّه تك   است. بّان ت 

 هند. هند. اهبفّم  مام حقائ  را بّان نم  خود، خود  را تيرف  ت 

عاب   وجتم است هم اهااظ در حدت خود ظرفّت عبول تيان  را دارنكد.  

ر هكر حكال اهاكاظ و عبكاراو تجكاري و      و تحدوديت تقام خود را دارنكد. د 

 اند. تيابر براي بّان عام درون

ناطقه داراي علم حضيوري اتي . و ايي  عليم     نا   -72

اي  درجيه   اي  اش مراتب و ابتاد دارد كه در هر مرتبه حضوري

اي  اي از عام، درجكم  اي از حضور تياوم، درجم . درجماز حضور را دارد

عاوم حضكوري ناك  عبار نكد از   عاكم بكم       از  وجتم نا  بم تياوم، هم اين

عام بم بكدن    عام بم عواي  حريك ،  خود، عام بم ح ، عام بم عواي ادراه ،

خود، عام بم افيال خود، عام بم اناياالو خود، عام بم اينكم هست. عام بكم  
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هكاي اخالعك  خكود،     اينكم خود ، خود  است. عام بم صااو و ويهاك  

وري است. وه  عام حضوري نا   بم خكود بكر    مام اين توارد بم عام حض

 مام توارد ديگر  قدتم دارد. و در واع  آن عاكم حضكوري بكم خكود تبكدأ و      

تنشأ عاوم حضكوري ديگكر اسكت. اهبفكم ناك  هكر اتكري را ابفكداء بكم عاكم           

 واند آنرا بم وسّام عوا صورو بدهد. و يكا از   هند. و ت  حضوري درك ت 

اتا  ا نا  عام حضوري بم ح  نداشكفم باشكد.    آن تاهوم هاّ  تجرّد بسازد.

 واند داشكفم باشكد. چكون عكّن ربكط حضكوري و        عام حضوري بم خود نم 

ربط وجودي بم ح  است. و  كوينكاً  ناسكو و سكنوّتت بكا حك  دارد. و  كا       

شود. عالو  بر اين تهاهكو   خود را درك نكند بم عوا و افيال خود آاا  نم 

رد. تفياّ  عام حضوري او تفيدتد است. عاكم  هم نا  ابياد عام حضوري دا

عليم  حضوري او  شكّك  هم هست. يين  عاب  شدتو و ضيه است. اين 

. در رابهم با عام دادن و عمق بخشيدن ات  حضوري ااب  وتت 

 وان اات   هم، ح  عام حضوري  اصّا  بكم خكود دارد. و در    ح  نّا ت 

ا  دارد. هكم   اكم بكم اسكماء   عّن عام حضوري  اصّا ، عام اجماه  دارد. ع

همان عام بم عواي خود است. عام بم اعّكان ثابفكم دارد. هكم تياكوم باهكاّاو      

اويند، عام بم تظاهر دارد. هم افيال اويند. بم هر حال از عام حضوري نا  

 شويم. بم خود و عوا و افيال خود تفوجتم عام ح  بم نحو  حضوري ت 

ر بگّكريم از جهكاو تفيكدتد عابك      اار روابط عوا را با هم درنظك  -73

هر عاليّيه جيامع نازليه    باشد. يك  از آن توارد اين است هم  بررس  ت 

ي ايوا بيه وحيدت و بسياط       باشد. يتن ت نفس جامع همه م 

ي عاعام جات  عواي ادراه  خّال و حوا  اسكت. وهك  بكم نحكو      . عوت ات 

. وه  عائم بم عكوت   ي اين عوا در عاعام حضوردارند هاّّتت و وحدو يين  همم
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باشكند. هكر    اند. ظهور بم عوت  عاعام دارند. بم وحدو عقالن  توجود ت  عاعام

هدام حضوري دارند نم حضور باهاّاو و تسفق ّ و جدا از هم باككم حضكور   

عوت  خّكال اسكت هكم در       ر، ي عاعام نازل جمي  بم ي  وجود دارند، از عوت 

ي عكواي حستك  اسكت و در واعك       ّرند ي عاعام نّست باكم در برا براّرند 

ي عاعاككم اسككت. يينكك   آن تيككان  هاّّتككم وعفكك  نككازل   ي عككوت  ي نازهككم درجككم

اّرند.  مكام ادراهكاو حستك  در تقكام      شوند. صورو خّاه  بم خود ت  ت 

باشند. در واعك    ي خّال وجود تثاه  دارند و بم وحدو تثاه  توجود ت  عوت 

ي خّال،  ي عوت  نازهم است. ادراهاو حست  در تر بمي  ي عاهّتم خاينم ّ   هر عو

هنند. و در اين تقام همم جمينكد بكم وحكدو تثكاه . در واعك         مثّ  پّدا ت 

ي  ظهورشان بم خّال است. اار اسكماءا  را عكواي اههك  بكدانّم. ودر تر بكم     

اوا تفاوت درجه دارند. پيس اتيماء اهلل هيم    ّم عبول هنّم. هم،  دو

. اسماء عاهّتم تانند   رحمكان، ا ، رب، جكات  اسكماء    رندتفاوت درجه دا

باشكند. در واعك  تصكدا   مكام       ر از خود تانند راز ، شاف  و خاه  ت  نازل

باشكند. اسكماء هاّّكم جكات  اسكماء       در ر بم نمك    اسماء ح  است وه  يكسان

جا همان وسيت وجكودي اسكت پك  هكر اسكم       اند، اهبفّم هاّتت در اين جائّتم

هكاي شكناخت اسكماء شكناخت       ر جات  اسم جائ  است. يك  از رو   هاّ

عواي ناسان  است. در اينجا اسماء جائّتم بم وحدو وهاّّتت در اسماء هاّتكم  

 ر، حضور دارند. در حقّقكت اسكم  تاننكد ا  جكات  همكم اسكماء و        و جات 

بم باشد. و  مام اسماء در آن حضور دارند. وه  ظهورشان  هماالو اهه  ت 

هنكد. و ااكر حك  از آن اسكم      ا  بروز تك   ا  است. يين  احكام و آثار اسم

ي ظهور اسماء جائّتم را داشفم باشكد، احككام اسكماء جائّتكم بكروز       هاّ  اراد 

 هنند. ت 



74  

با شناخت صحّح و جات  از نا  ناطقم، واعيّتا   در رابهكم بكا    -74

  از حقّقت خكود و  شود. اار انسان بّنش جاتي هماالو نا  تشوّ  ت 

جايگككا  خككود در عككاهم هسككف  داشككفم باشككد. هككدو خاقككت انسككان تينككادار 

شكود.   شكود. نحكو  رجيكت انسكان و ترجك  بازاشكت انسكان تياكوم تك           ت 

سرنوشت انسان رعم خواهد خورد و انسان درك صحّح از هكدو زنكدا    

و سرانجام زندا  خود پّدا خواهد هرد. با شناخت صحّح خكود، آراتكش   

شكود. زيكرا يكك  از نّازهكاي بنّكادين فهكري تكا،         ي  براي تا حاص  ت واع

شناخت حقّقت خود است هم   تن چم هس  هسفم؟ و را  زندا  و نحكو   

خواهكد   هند. زيرا اين نا  ناطقم است. هم ت  رسّدن بم همال تينا پّدا ت 

ط  تسّر هند. و بم همال تها  برسد. وعف  روند  و ساه  هم خود ناك   

شود؟ وعف  انسان شناخفم شود.  شناخفم نشود. چگونم تسّر شناخفم ت  است.

هند. زيكرا همكال و  يكاه       رّع ، رشد و پّشرفت تينا پّدا ت    ياه ،  كاپو،

هند. و هر هماه  چكون در رابهكم بكا     در رابهم با نا  انسان جايگا  پّدا ت 

  اگر مواتيّي  انسيان در نظيام خلقي    هدايت انسان بم هدو است. 

هيا مواتيّي  خيود را     ها و ضد ارزش مشخّص شود. تمام ارزش

يَََ َ َ »  رين تواكو ،  . تجموعم شرييت براي هدايت هات كنند پيدا م  فَتَّت

َلخََقيوَ نازل شد  است. پ  جايگا  و توعيّتت واعي  شرائ  آسكمان  هكم    «ََحسَوَ 

نا   وجتم هنّم. در رابهم با انسان است اار بم جايگا   كوين  عوا و اطوار 

فهمّم هم در ي  تجموعم تانند نا  و بدن و عوا، بدن و عكوا در رابهكم    ت 

با تن، تاهوم دارند. اار تن توجود نباشد.  ن وجود نوواهكد داشكت. پك     

هنكّم.  مكام     مام في  و اناياالو بدن  را با نا  ناطقم  جايم و  حاّك  تك   
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.  مام عواي ادراهك  و  حريكك    هنّم تفغّتراو بدن را با تن ثابت  حاّ  ت 

هنند. هم، نا  توجود باشد. و بكم بكدن  ياّك  ذا ك  و      وعف  جايگا  پّدا ت 

اونم هم جايگا  هر عضو تادتي و هر عوت  ادراهك     دبّري داشفم باشد. همان

عهكد  دارد. در    بم نا  است. يين   نا   يّّن جايگكا  عكوا و اعضكا را بكم    

اّكرد.  وحّكد    حّكد تحكور شكناخت عكرار تك      ي خاقت هم  و نظام اسفرد 

تحور نظام  شري  است. يين   حقّقت دين همكان  وحّكد اسكت. )شكناخت     

ي او( ااكر در تسكائ  شكناخف  اصك       يگانگ  ح  و پرسكفش وجكود يگانكم   

 وحّد در تكفو خوب شناخفم شود.  مكام اصكول اعفقكادي اعكمت از اصكول      

اتاتكت( شكناخفم    -)عكدل  دين ) وحّد، نبوتو، تياد( و  مام اصكول تكاهو  

خواهند شد. زيرا عدل صاّت حك  اسكت و بكا شكناخت حك ، صكاا ش هكم        

شوند. تياد هم همان بازارداندن توجوداو بم حك  اسكت. فيك      شناخفم ت 

ح  است. و از تراح  نظام خاقت اسكت. بكا شكناخت حك  افيكال حك  هكم        

ي هاتك   هكا  شود و از طرف  بحث اتاتت و نبوتو بم عنوان جاكو   شناخفم ت 

شكوند. پك     ح  و تظاهر  كامت اههك  بكا شكناخت صكحّح حك ، شكناخفم تك         

ي هات  دين تفوعّكه بكر شكناخت  وحّكد      توعيّتت دين و شناخت تجموعم

است. در واع  اار اصا  بنام  وحّد، جايم و  اكّ  و انبسكاط پّكدا هنكد.    

تكم  شكود. يينك    وحّكد در تقكام برنا      مام احكام فقم از درون آن انفااع ت 

باشكد. و ااكر    تنظّم زندا  و در تقام هاربردي همان احكام دعّ  فقه  ت 

در بيد ارزشهاي اخالع  نظر هنّم  وحّد در بيد فردي انسان و در رابهم بكا  

شكود. و همكان  وحّكد در     رففار شوص  بم صورو اخال  عما  تفجاّ  ت 

ظكام  ي ن هند. پك  شكاهود    باب اعفقاداو بم صورو اصول فكري ظهور ت 

 شري  تحوريتت ح  اسكت.  وحّكد اسكت هكم بكا شكناخت انسكان، شكناخفم         
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تشكاهد     ي  ككوين بّنكدازيم،   شود. حال اار نظري هم در نظام اسكفرد   ت 

خواهد توعيّتف  و جايگاه  در عاهم داشفم باشد. و  هنّم هم هر ش ء ت  ت 

در  جايگا  خود را بّابد. و  اسّري صحّح از جايگا  خكود در نظكام هك  و   

ي هاّك  داشكفم باشكد. ايكن توضكوع وعفك         رابهم با ساير اجااء اين تجموعم

هكا را هكم حك  اسكت،      اتكان  حقّ  دارد هم اص  خالئ  و تنشأ صكدور آن 

درست بشناسّم. ااكر جايگكا   وحّكد، بكم خكوب  در عكاهم تشكوّ  شكود،         

شككود همككاالو  وحّككد و اسككماء اههكك  شككناخفم  احكككام  وحّككد شككناخفم تكك 

و دين هم بكم عنكوان تظهّريكت  كامت اسكماء اههك  در نظكام  شكري ،          شود. ت 

ّتكت و جايگكا          شناخفم ت  ا   شكود. عكالو  بكر آن هكر شك ء در عكاهم، توعي

شود هكم هكر توجكود را بايكد بكم تبكدأ نسكبت داد.         شود. تياوم ت  تياوم ت 

ها و تّاان اثراااري آنها تشوّ  خواهكد شكد.    هماالو و احكام فيا  آن

ي ار بكاط تكا بكا     شكود. نحكو    هكا تياكوم تك     دهك  آن  فظكار تكا از بهكر    حدت ان

شكود. و   شود. نحو  ار باط توجوداو با هم شناخفم تك   توجوداو تنظّم ت 

شكوند. و تكا     مام توجوداو در رابهكم بكا نظكام هّاك   وحّكدي تينكادار تك        

هكا  ستكري     وانّم احكام  وحّدي را در  مكام ذاو و صكااو و افيكال آن    ت 

هّم. اار جايگا  نا  در نظام انسان  تشوّ  شود. جايگا  ح  در نظكام  د 

ي آفرينش  يّّن خواهد شكد. و بكم دنبكال آن جايگكا  هكر توجكود        حكّمانم

 تشوّ  خواهد شد.

ي جنيود و لشيگريان نفيس     اواي نفسيان  بيه منزليه    -75

. ااكر احككام   اند. كه  از خود هيچ اراد  و اختياري ندارند ناطقه

ي  و نا  در هر طور شناخفم شود. انسان حكم هّچ تر بم را بم تر بكم  جاّّتا

دهد. و حكم و عانون هر تقام را بم خود آن تر بم اسكناد   ديگري  سرّي نم 
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ي تاكك  از   ي تقكام و تر بكم   اي در انسكان بكم تناهكم    ي هر عوت  دهد. تر بم ت 

نكد تجكرّداو   تالئ  عاهم خاقت است. بم عنوان تثال  عكوت  عاعاكم تكا بكم تان    

اي از حقائ  عاهم جبروو اسكت. هكم، خداونكد     باشد. و عق  نمونم عقا  ت 

در وجود انسان بم ودييم عرار داد  است، اار احكام  جرّد عقا  را باهمكّم  

شناسكّم. عقك  يكا عكوت  عاعاكم يكا        احكام  جاّّاو ح  در تقام جبروو را تك  

دو جميك  و بكدون    يقّ  در انسان ي  توجود تجكرّد، بسكّط، داراي وحك   

باشد و اسّر زتان و تكان و تقدار و  ابياد تادت  باكم از آثار تادت  هم تنّا  ت 

باشد. بم همّن نسبت تجكرّداو   شك  و رنگ و  غّتر و  بدي  و حرهت نم 

هكا را نوواهنكد داشكت، در تقكام      عقا  در نظام خاقت تجموعم اين ويها 

اند. و رنگ و شك  دارنكد. وهك     ثاه عوت  خّال صور ذهنّم تا، داراي ابياد ت

جرم و وزن ندارند، يين  تادت  نّسفند وه  آثار تادي را  كا حكدودي دارنكد،    

از جهف  شباهت بر عاهم طبّيت و توجود تثاه  دارد. و از جهكت ديگكر بكا    

سري ابياد بم  جرّد عقا  نادي  اسكت و   آن فر  دارد. همانهورهم از ي 

اكاوو اسكت. فرشكفگان عكاهم بكرزخ هكم هكم از        سري ابياد بكا آن تف  از ي 

باشكند،  جكرّد نسكب       جاّّاو فيا  ح  و تظاهر ح  در عاهم تثال اهبكر تك   

دارند، جسمان  نّسفند وه  برخ  ابيكاد تكاد  را دارنكد و بكا چهكر  تثكاه  و       

ابياد تثاه  ظهور دارند. همانگونكم هكم صكور ذهنك  تكا بكم نحكوي بكا عكاهم          

شند و از طرف  صور ذهنّم با تر بكم بكاال ر خكود نّكا     با طبّيت در ار باط ت 

ار باط  دارند. فرشفگان تر بم تثال نّا بم نحوي بم عاهم تادت   وجتكم و  ياّك    

 دبّري دارند. نكم  يّاك  اسكفكماه  و از عكاهم عقكول عاهّّكم و تجكرّداو  كام         

هننكد. بسكاطت، وحكدو و جاتيّتكت و درجكم حضكور و        دريافت فّض تك  

 كر   او تثاه  از تجرّداو عقا  همفر است. زيرا وجكود ضكيّه  ظهور تجرّد
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دارند، بدن انسان هم عّن جسمانّتت اسكت، احككات  دارد هكم عبار نكد از       

حرهت، فناء و نابودي، تكان و زتان، تقكدار، رنكگ و شكك ،       بتدل،  غّّر،

تند بودن، پراهندا  و هثرو، شناخت احكام بدن  بم عنوان يك  از   اريخ

شود. هم انسان همّن احككام ثابكت را بكم  جاّّكاو      هاي نا  باعث ت  جاو 

تادتي ح  نسبت دهد. تا هّچ توع  احكام بدن را بم عوت  خّال و احكام عكوت   

دهكّم.   خّال را بم عق  و احكام تجموعم عوا را بكم خكود ناك  نسكبت نمك      

چون در اين احكام هم احكام تر بم في  نا  است. حكدودي وجكود دارد   

م بايد حدت هر تر بم را بم خود تر بم نسبت بدهّم. و همال هر تر بكم را بكم   ه

اي دارد. هكم خكاصت    نا  با ايكن  وصكّه ناك  ناطقكم خكود احككام ويكه        

اي را بكم تر بكم     وان حكم هّچ تر بكم  خود  است. در عاهم خاقت هم نم 

ان بكم   و ديگر چم باال ر و چم نازهفر نسبت داد. و حكم هّچ تواوع  را نم 

ح  نسبت داد. پ  حكم ه ّ تجموعم براي خود تجموعم تحاكوظ اسكت.   

و ح  خود احكام خاصت  دارد. هم، آن هم براي خود  تصون و تحاوظ 

است. تانند   وجوب وجود ح ، ازهّتت و ابديتت ح ، عكائم بكم ذاو بكودن،    

بودن ح ، وجوب ذا   ح  هم هّچكدام از اين احكام را هم هرهكدام   غن 

 وان بم تواو  نسبت داد. پ  تا نم احكام ح   باشند، نم  خاصت  ت  همال

دهّم. و نكم احككام تظكاهر را بكم حك  و نكم احككام         را بم تظاهر  نسبت ت 

شكود   شناس  باعث ت  اوئّم. انسان تظاهر را بم يكديگر، بم همّن خاطر ت 

را و  انسان جايگا  هر توجود را بشناسد. و بيد از آن احكام خاص هر تقكام 

 اين احكام تر بم و احكام في  را از همديگر  اكّ  و جدا سازد.

هند.  نا  ناطقم در درون خود هماالو و عوائ  را تشاهد  ت  -76

هاي انسان از جهت بيكد فهكري و روحك  حكوت       رين خصات يك  از اصّ 
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ذاو نا  است. اصوالً جائ  هكم همكال و تينكا باشكد تحبتكت و عالعكم نّكا        

اّرد. ناك  بكم خكود عالعكم و  ياّك          بم ي  همال  ياّ  ت هست. هر حبت

هند. حوت عاكم دارد. چكون    ورزد. چون در خود هماال   را تشاهد  ت  ت 

عام همال است. حوت عدرو دارد. چون عدرو همكاه  بكراي خكود اسكت.     

حوت جمال دارد. زيرا جمال نّا ي  همكال بكراي انسكان اسكت. حكوت بقكاء       

ي  همكال اسكت. و همكم ايكن همكاالو را بكراي خكود        دارد. چون بقاء هم 

خواهد. اار بم بدن هم  ياّ  و عالعم دارد. چون آثار همال و آثار خكود   ت 

هنككد. و از طرفكك  حككوت اظهككار همككال نّككا دارد.    را در بككدن تشككاهد  تكك  

سكازد. عكوائ     خواهد اين هماالو توا  را بم ظهور برساند. هاا بدن ت  ت 

ظاهر نا  باشكند. پك  هكدو ناك  ناطقكم تيرفك  خكود        آفريند،  ا ت را ت 

است. بر اين تبناء  كا حقكائ  تسكفور در ناك  ظكاهر نشكوند. ناك  شكناخفم         

شود، خداوند هم حوت ذاو دارد. حكوت همكال دارد. و خكود  همكال      نم 

تها  است. پ  حوت همال تها  دارد. در نفّجم حوت خكود دارد. و بّشكفر   

د. زيكرا هكم  مكام همكاالو را دارد. هكم هكر       از همم، حوت ذاو خكود را دار 

هماه  را بم طور ناتحدود دارد. يك  از آن هماالو بقاء است. يك  ديگر 

ظهور است. حوت ظهور براي ارائم خود، براي شناساندن بكم ديگكران اسكت.    

عيالم را  تنكد شكود. پك      خواهد ديگران هم از نيمت همكال بهكر    زيرا ت 

د. اي  حبّ ذات  الهي  در تميام   آفريد تا مظاهر كمال او شون

 مظاهر تاري و جاري ات . يتن ت او به هر مظهري عالاه دارد

َ  جخفيَت  » هنكد. پك    زيرا هماالو خود را بم طور  اصّ  در آن تشاهد  ت  كنُت ننتز

طور هم نا  ناطقم بر تبناء حوت ذا    مام هارهكاي   هم همان نفّجم اين ...«.

ناك  در  مكام افيكال او نقكش دارد. تحبتكت      هند. و حكوت   خود را  نظّم ت 
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هكم حك  را هكم در     اهه  هم سراسر عاهم را فراارففم است. و از طرفك  ايكن  

تظهري ايجاد هرد. هم آنها نّا هم خودشان را دوست داشكفم باشكند. و هكم    

هر تظهري بم همال تها  تحبتكت بكورزد. و ايكن حكوت  ككوين  جكاري در       

هنكد.   هم همگ  را بم سوي ح  جاب ت  ها تظاهر اهه  سرّي است. در آن

و جابم ح  است با اين جابم هر توجودي شائ  بم سوي اوست. هكم، ايكن   

هنكد. پك  همكم خالئك  خضكوع       تحبتت در عاهو اطاعت  كوين  ظهور ت 

  كوين  در برابر ح  دارند.

نفس ناطقة مجرّد از مادّ  واحكام عالم طبيت  ات .  -77

. مقدار و جه  و تيم  و تيو اتي    از جمله مجرّد از مكان و 

جهت و سمت تربوط بم توجودي است. هم، تكان و تقدار ذا   آن باشد. 

تانند اجسام هم هر جسم  در تكان تشوّصك  بكا ابيكاد تقكداري تشوّصك       

حضور داشفم باشد. و چون سمت و سو دارد. عاب  رؤيكت بكا چشكم و عابك      

اي تشوّصك  نكدارد   اشار  با حوا  است، بم همّن جهت نا  در بكدن جك  

زيرا حدت تقدار و حدت طول و عرض و عم  ندارد. پ  وعف  در بدن حاضكر  

هند. و همم جا هست، وعف  اتفداد تكان  نكدارد.   باشد. همم جا را احاطم ت 

اّرد. خداوند عّن  جرّد است. پ  تناّ  از  فضاي خاص تادتي را در برنم 

راض است. و تكان، تقكدار و   مام عوارض خاق  است. تناّ  از جواهر و اع

 وان ااكت   هكم، پكائّن عكواهم، يكا فكو         زتان و جهاو ندارد. بنابراين نم 

عواهم، يا ابفدا و انفهاء عاهم تاد  عرار ارففم است. پائّن و باال، فو  و حت، 

راست و چپ و شمال و جنكوب، شكر  و غكرب اوصكاو تككان و توجكود       

ان و جهككت اسككت. عككرآن هككم تككادي اسككت. و الزتككم همككم ايككن  يككابّر تككك 

يب»فرتايد    ت  َلنغَت ي  و  َلمشَت ها و زتانها از آن  ها و تكان ،  مام تشر  و تغرب«و  
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اويكد در تشكار  و تغكارب اسكت. يينك   در جهكت عكرار         خدا است. نمك  

هر جا نظر هنّكد.   30«َينءَت وولتويتَ ول َ »:  فرتايد نگرففم است، و در جاي ديگر ت 

هكاي   هاي او را نم خوداو را، در تككان، جاكو    بّند. يين   جاو  وجم او را ت 

هكا و   او حضور دارند. هر چند تكان نّا جاو  اوست، پ  او بكا  مكام تككان   

تنككد نّسككت، پكك   تنككد و زتككان هككا حضككور دارد وهكك  تكككان در  مككام زتككان

اكوئّم. در جهكت خاصتك  از بكدن      طورهم در رابهم با نا  ناطقم تك   همان

ضو خاص  نّست، پائّن بدن، باالي بدن، تفّص  بم بدن، سكمت  نّست، در ع

باشد خداوند هم سمت و جهكت خاصتك  در عكواهم     راست و چپ بدن نم 

ناك    «و  تو معكتَ َينءَت كنتتَ» هم در جهت آنها باشكد.  هاست بدون آن ندارد، با همم آن

هم با همم عوا و اعضاء هست. وه  در ي  جهت و يا در  مام جهاو تادتي 

ّست، بر ر از جهاو است. و هامم فكو  و عاك  هكم هكم در آيكاو عكرآن       ن

رسكاند نكم توعيّتكت تككان  را      براي خداوند آتد  است. احاطم تينوي را ت 

ااككر خداونككد در تكككان . 31«يتَ   وتو  َيت ههَ»و آيككم  «َلترن و عءت  ََعترس َيت و » تاننككد آيككم  

تظهر خاص خالصكم   تشوّ  و جهت تيّتن باشد.  او را در تكان و زتان و

ايم. و اين برخالو حضور اليفناه  اوست. هكم عكبالً اثبكاو     و تحدود هرد 

كيه   همه جا وجه او و مظاهر او حضور دارد. عالو  بر ايي  شكد.  

در رابهم با نكفم اوتل هم حضور وجم ا   همه جا خود او حضور دارد.

اسكت. وهك  در تكورد نكفكم دوم      تورد اسفناد 32«َينءَت و ولَتويتَ ول َ »باشد. همان آيم 
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تكورد نظكر اسكت.     33« تو َ  شت  َلمتءَ  ََِل و شت  ََيي ََل»هم خود  همم جا حاضر اسكت.  

باشد. هر  نكفم ههّه آيم اوتل  يبّر وجم ا  و نكفم دوتم آيم دوتم  يبّر هو ت 

ََان نات  »جا نظر هنّم حضور و ظهور اوست. نظر تا هم حضور و ظهور اوست. 

ام را هكم احاطكم    فرتايكد   تكن، ظكن بنكد      اين روايت بسّار تهكم تك    «  ظتو نّت

بيياط  شييما هييم ام و عنككديتت بككا عككواي شككما هككم دارم. يينكك   در  هككرد 

ظكاهر تكا هكم بكدن باشكد.       ،كه جهات داشته باشم حاضرام بدون اي 

 جهت تشوّ  تكان  دارد. وه  باطن تا در جهت خاصت  نّست.

هند، و هكر همكاه  هكم از     اطقم درك ت هر واعيّتف  هم نا  ن -78

رسد  حدت و رنكگ   ت   واسهم بم فوائد و دل هند. وعف  ب  خار  دريافت ت 

هنكد. در هكر درجكم و طكور      و شكا  ندارد. وعف  در اطوار ناك   نكاّل تك    

شود. يين   اّرد. بم شك  خاص ظاهر ت  ناسان  حد خاص آن تر بم را ت 

شيود   مقام از اطالق خارج م فيو در هر مرحله به تناتب آن 

اي بكم   . در ترحاكم و حكم خاص وانداز  خاص به خود مي  گييرد  

اي بكم شكك     اي بم شك  تيان  جائّتم، در ترحام شك  تاهوم هاّّم، در تقام

صككور تقداريتككم جائّتككم، و در ترحاككم آخككر بككم شككك  ابيككاد جسككمان  ظككاهر 

و عاهكو خكاص    رسد. رنگ و حدت شود. پ  اص  هماه  هم بم نا  ت  ت 

هنكد. و از   ندارد. ترا كو ناك  آن همكال را تفهكاب  بكا خكود دريافكت تك         

هنند. هماالو و فّوضكا   هكم هكم از     وحدو و ههافت و نااهت خار  ت 

شود. تظاهر عاهم تفناسكو بكا    شود. بم طور اطال  نازل ت  خداوند صادر ت 

د دريافكت  تقكام خكود، آن فكّض اطالعك  را تحكدود و تقّتك        عاباّتت خكود و 

                                                 
 سور           آيم  -33
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رسكد تحكدود ر و     كر، تك    هنند. و هر عكدر آن فكّض بكم درجكاو نكازل      ت 

شود. پ   ناسب  تّان نكاول فكّض حك  و عاباّتكت تظهكر وجكود        هثّر ر ت 

هنكد، و ايكن    دارد. هم، هر تظهر بم انداز  خود، فكّض حك  را دريافكت تك     

ّض هثراو و حدود از ناحّم خود تظاهر است. هم حدت و عّد خكود را بكم فك   

دهند. يين   فّض ح  در تقام هر تظهري، حدت خكاص آن تظهكر را    ح  ت 

شكود. باككم فكّض واحكد او سراسكري و       اّرد. خود ذاو ح  نازل نمك   ت 

طورهم اص  نا  هّچ وعت  ناّل ندارد. جاكواو ناك     فرااّر است. همان

هننكد. و حكدت خكاص آن تقكام را بكم خكود        در هر تو ن  بم شكا  جاو  تك  

 د.اّرن ت 

 ر  كا   هر فّض و هماه  هم از نا  ناطقم بوواهد. بم تر بم نازل -79

ح  و بدن برسد. بايد بم  ر ّو از عق  ناول هنكد.  كا سكرانجام در جسكم     

ظهور هند، اين فّض در هر ترحام نا  بم شك ّ خاص  ظهور دارد، ظهور 

 ، اار تاهوت ، ظهور تثاه  با ابياد و تقادير و  صاوير و ظهور حست  و بدن

بّنّم هم رسّدن فّض از نا  بم بدن بم شكك   جاّك     با  وجتم نظر هنّم. ت 

باشد. نم  جاف  و در ط ت تراح  ناوه   جكاف  اتككان نكدارد. يينك    كا       ت 

فّض بكم صكورو تاهكوم عقالنك  نكازل نشكود. بكم صكورو خّكاه ، تفمّثك            

ّتت ظهكور نمك          نم  هنكد. در   شود. و  ا جاكو  تثكاه  پّكدا نكنكد. بكم جسكمان

براشت هم هر فّض  و هر ادراه  بايد از ح  شروع شود. بيد بم خّال و 

طورهم در سّر ناوه  و صكيودي ناك     عق  و در انفهاء بم عاو برسد. همان

ناطقم عاعد  بم  جاّ  است. نم  جاف ، هر هماه  هم هم از تبدأ هك  هسكف    

را بم  ر ّو ط  هند. بوواهد  ناّل هند.  ا بم طبّيت بايد عاهم عق  و برزخ 

يين    جاف  در عو  صيود و ناول تحال است. و فّض ح  بكم  ر ّكو از   
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هنكد،   شود. و در هر عاهم جاو  خاص خود را پّدا ت  عواهم عاهّتم شروع ت 

  ا بم عاهم طبّيت برسد.

نا  ناطقم دو حاهت خااء و ظهور دارد. هنگات  هكم در تقكام    -80

اي ادراه  و  حريك  تسكفور و تواك  خواهكد    خااء و بهون باشد.  مام عو

شكود. زيكرا ظهكور و ارائكم عاتك  شكناخت        بود. و هّچ شناخف  حاص  نمك  

شكود.   هند. و در  مام عوا حاضر تك   است. هنگات  هم نا  بم عوا  جاّ  ت 

آثار حضور در عوا همكان ادراك و فيتكال بكودن اسكت. هكم در بكدن ظهكور        

هكون خكود نظكر دارد. هكاا خكود را حك        هند. نا  در ي   وجتم، بكم ب  ت 

هند. و در ي   وجتم بم عوا نظكر دارد. و از بكاطن خكود غافك  اسكت. در       ت 

رابهم با خداوند هم ظهور و بهكون تهكرد اسكت. حك  در يك  تقكام فقكط        

هست. هم اين تقام هويتت است. عب  از آفريدن عواهم در تقكام بهكون بكود.    

جا از بهون بم ترحاكم   فريد. در اينخواست هم شناخفم شود. توجوداو را آ

ظهور  ناّل هرد. در ترحام ايجاد تظاهر، چون هماالو تسكفور خكود را بكم    

طور  ام و اسفرد  در تظاهر عرار داد. را  شكناخت خكود را بكاز هكرد. اهبتفكم      

اين شناخت در حدت اسماء و صااو اههك  اسكت. در حكدت افيكال و همكاالو      

شم تسفور و هنا توا  خواهد تانكد. ذاو  عّن  است. و ذاو ح  براي همّ

شناسكد. بنكابراين    ح  تجهول تها  است. هنم ذاو ح  را فقط خود  تك  

باطن ح  براي خود ح  عّن انكشاو است. چون ح  عكّن حضكور بكراي    

خود است. عّن ظهور براي خكود خواهكد بكود. و در روايكت عدسك  آتكد        

َلخلت  ل ت  ََعف»است، هم    هنكد.   م فاسكام خاقكت آفكرينش تك     هم، اشار  ب «خ قُت 

  رين هدو خاقت انسان است. يين   شناخت  وحّد و يقّن بم  وحّد عاه 
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نا  تجرّد است و تجرّد بيد و تقكدار نكدارد. اتفكداد طكوه  و      -81

عرض  ندارد. سهح و حجم، ندارد. زيرا وعف  جاء نكدارد. اتفكداد و حجكم    

ّسكت، بكا تككان اسكت. اتكا      تينا ندارد. پ  تكانمند هم نّسكت. در تككان ن  

دهككد هككم حكك  شككود. پكك  در تكككان بككدن، جككاي  ا  اجككاز  نمكك  ههافككت

تشوّص  ندارد. همم جا را در برارففم اسكت. در عكّن حكال در هكّچ جكاي      

ّتن از بدن هم نّست.  ا عاب  اشكار  حستك  باشكد، خداونكد هكم بكم جهكت         تي

بكا تككان و بكر    غّرتادتي بودن بيد و تقدار وتكان ندارد. و بكم طريك  اوهك     

 وان در جاي تشوّص  از عواهم بم او اشار  حستك    تكان احاطم دارد. و نم 

هرد. عاب  اشار  خّاه  هكم نّسكت، وسكيت حقّقكت او، همكم حقكائ  را در       

برارففم است. و چون نا  تكان ندارد. زتان هم نكدارد زيكرا زتكان تقكدار     

اك  در عكّن   حرهت است. و حرهت تربوط بم توجود تادتي است. وهك  ن 

يين    وجتم بكم زتكان و حرهكت      زتان نداشفن و زتان  نبودن، با زتان است.

انكد.   دارد. نا  تجرّد از زتان و تكان است. زتكان و تككان اوصكاو جسكم    

نا  نسبت بم بدن بر ر است. خداوند هم در عاهو اطوار و تراحك  و ادوار  

زتكان بكردار و تكانمنكد    اّرد. و بم بّان  ح   اريخ بردار،   اريو  عرار نم 

 اريخ و زتان و تكان همم تواو  اويند. عالو  بر اينككم از اوصكاو     نّست.

اند و تكان اسكت و نشك و تجكرّد تنكاّ  از زتكان و       فيا  احكام عاهم طبّيت

 وانكد جاكو ر از    تكان است. چون نا  تجرّد از زتكان و تككان اسكت. تك     

طري  روياي صادعم جاو ر از وعوع  زتان را ببّند. و حوادث عاهم تادت  را از

 تشاهد  هند.

اي در انسكان همكاه  دارد. هكم همكال ان همكان  يكادل        هر عكوت   -82

اي بم فياّتت رسّد. اار ايكن فياّتكت بكم  يكادل ناديك        اوست. هر وعت عوت 
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اي هم بم همال و  يادل خود  باشد. عوت  بم همال خود رسّد  است. و هر عوت 

  ويكه  خكود را در نظكام بكدن  حاكظ هنكد. بكم آراتكش         برسد. يين   جايگا

واعي  رسّد  است. اار توجودي بم هكدو و هكدايت خكاص نكوع  خكود      

رسّد. تينايش اين است هم  مام اسفيدادهاي او بم فياّتت رسّد  اسكت. بكم   

جهت هماه  نادي  شد  است، جهت  وحّدي ياففم است. نادي  شكدن  

  دريافت همال خاصت نوع خودشان و توجوداو بم فياّتت نوع  خود يين 

شدن بم صااو اهه  است. هنگات  هم نا  ناطقم انسكان   اين نوع  نادي 

بم  يادل و همال عوا برسد. و  مام عواي خكود را شككوفا هنكد. و بكم فياّتكت      

برسد بم آراتش رسّد  است. زيكرا هكدايت شكد  اسكت. و بكم هكدو خكود        

نكد، خكود همكال تهاك  و عكّن هكر       رسّد  است. با وجتم بم ايكن نكفكم خداو  

ها با ذا ش يك  است. بم همّن جهكت حرهكت بكم     هماه  است.  مام خوب 

سمت همال و هدو براي او تينا ندارد. هدايت براي خكود او تينكا نكدارد.    

همال ذا   اوست هر نوع حرهت و  غّّر و انايكال در ذاو او تينكا نكدارد.    

مكاالو بكم آراتكش نسكب      طورهم ناك  بكا شككوفا شكدن و داشكفن ه      همان

رسد. خداوند هم بم جهت دارا بودن هماالو خود عّن آراتكش و عكّن    ت 

چيون   «ََ بتذرر َ  تمئت و ََقلتوب»فرتايكد      يادل است. بم همّن جهت آيم عرآن ت 

خود حق عي  آرامش بعي  هدف براي ماا ات . پس ارتبياط  

شخصيّ   با حقيقت  كه خود عي  آرامش ات . نيز به ما تتادل

هننكد. انسكان  يكادل و     .  مام عوا سمت اههك  پّكدا تك    دهد و آرامش م 

شكود.  مكام عكوا در     هند. ي  هدو و ي  سو تك    وازن شوصّتت پّدا ت 

اونم هكم ناك  انسكان     شوند. همان ي  تسّر و ي  هدو بم هار ارففم ت 
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دهكد. و براسكا  هكدف  هكم      بم  مام عوا براسا  خواسكفم خكود جهكت تك     

 دهد. واهد انفواب هند.  مرها ت خ ت 

هاي  در نفس انسان وجود دارد. كه  ويژگ صكااو و   -83

اند. و نفس اائم به ذات خيود   اند  باا  به بقاء نفس اائم به نفس

اند و حيق ايائم بيه ذات     ات   اتماء اهلل هم اائم به ذات حقّ

 و وابسفگ  بكم غّكر خكود نكدارد. زيكرا غّكر حك  همكم تواوعكاو او          خود 

باشد. هم همگ  فقر ذا   دارند. و ح  غنك  باهكاّاو اسكت، چكون حك        ت 

غن  باهاّاو است. عائم بم خود است و توجوداو چون فقر وجكودي و فقكر   

 اند. ح  باع  بم بقاء خود است. باهاّاو دارند. عائم بم ح ّ

واتي ه   انسان ابتدا و ب عوا تجاري و وسائط فّض ناسند.  -84

كنيد. ايي     جيدان  و حضيوري درك مي    حقائق را به عليم و 

. خكود واعيّتكت را بكدون نّكاز بكم واسكهم       ادراك ربط ظهيوري اتي   

هنكد. و بكا عكوا، حكدود وعكوارض آن حقّقكت را درك        خود  درك تك  

 كرين نحكو     هند. آن درك اوهّتم، هم درك هاّك  و بسكّط اسكت. عكاه      ت 

دي و رسكد. چكون درجكم وجكو     ادراك است. وعف  نوبت بم ادراك عوا تك  

 ري از آن واعيّتت دارند. يينك      ر است. درك ضيّه ها ضيّه  جرّد آن

شكود. حكدت    همان حقّقكت در تر بكم عكوت  عاعاكم، فقكط تاهكوتش درك تك        

رسد. باز  جرّد خّكال از عقك  همفكر     تاهوت  آن واعيّتت، وعف  بم خّال ت 

آن  ر از عق  است. پك  درك خّكال از    است. زيرا نحو  وجود خّال نازل

 كرين   واعيّتت در حدت  صوتر ذهن  است.  ا بم درك حست  برسكّم هكم نكازل   

نحو  ادراك را دارد. اار با دعّت بم تراح  ادراك انسان  وجتم هنّم. فّض 

عام  نا  از تر بم عاو و خودنا   ا بم تر بم حك  يك  سكّر ناوهك  را     
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  بكم  هند. يين  هر عدر فّض و ادراك و يا هكر حقّقكت ديگكر وعفك     ط  ت 

اوتهّن ترحام درك برسد. داراي وحدو و بساطت و اطال  است. هكر عكدر   

شكود. و ايكن     ر شكود. بكا هثكرو و حكدود بّشكفر همكرا  تك         آن همال نازل

عكدر نكازل    ها هسفند. هكم فكّض را از هاّّكت و بسكاطت آن     تجاري و واسهم

هنند  ا بم درك حست  برسد. يينك  تجكاري حكدت خكود را بكم آن همكال        ت 

هننككد. در  بّككّن نحككو  فّوضككاو و  دهنككد. و بككم انككداز  خككود درك تكك  تكك 

هير  شود. بايد بم اين اص   وجتم هرد.هكم   هماال   هم هم از ح  صادر ت 

رتيد. م ليق اتي . و     كمال و فيض  كه از خدا به خالئق م 

هنكد.   . يك  حقّقكت بسكّط از حك   جاّك  تك       كليّ  و وحيدت دارد 

هننكد. بيكد    ت عقاك  خكود دريافكت آن را تك     تجرّداو عاهّتم بم انداز  وسي

 كرين   هننكد.  ابكم نكازل    تجرّداو برزخ  هم بم انداز  سكيم خكود درك تك    

درجم عاهم يين   عاهم تادت  برسد هم آن فّض اطالع  در اين ترحاكم  مكام   

هنكد. بكم طكوري هكم از صكرافت و بسكاطت و        حدود وهثكراو را عبكول تك    

اوالً هكّچ همكال و فّضك  از حك       هكم  وحدو خار  شد  است. نفّجكم ايكن  

موجودات به انداز  ظرفيّ  خود از آن شود ثانّكاً   تحدود نازل نم 

. اهبتفم اطال  ح  ناس  است. و اطال  كنند فيو اطالا  برداش  م 

 نا  ناطقم، نسب  است.

. باشيد  ناطقه پايگا  و مبناء تبيي  افتال خود مي  نا   -85

 أت  هنّم. در  بّّن  مام في  و انايكاالو  ااردر نظام درون  و بّرون  خود 

درون  و هاّتم حرهاو و افيال بدن  و همم اعمكال اخفّكاري انسكان از عقك      

اّريم. نا  انسان درتاك ذاو خود است. و از  مام هارهكاي   خود تدد ت 
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ن عءت  نفست  هصتيره»خود آااه  هاف  دارد.   وانكد ااكر از عكوت  عاعاكم      و تك   34«بتَّ ََسدَت

اسفااد  هند،  مام هارهاي خكود را هكر هسك  بكم انكداز  وسك         خود خوب

 واند با  وجتكم بكم عاكم ذا ك  خكود و بكا        خود،  اسّر و  حاّ  هند. نا  ت 

 وجتم بم عام اهفساب  خود، جايگا  خود را در عكاهم باهمكد. هكم خاّاكم ا      

است. جايگا  عواي ظكاهري و بكاطن  خكود را باهمكد. رابهكم خودبكا عكوا را        

نگكري دارد. جايگكا  هك ّ بكدن را در نظكام انسكان         ّّن هند. عدرو آيند  ب

 ر است.  مام شئون  تشوّ  هند. چون نا  از عواي خود تجرّد ر و هات 

هيير تيليليي  يييك مبنيياء  ابيي   هنككد.  خككود را  يّككّن جايگككا  تكك  

. بكر تبنكاء   خواهد. نفس ناطقه ميور شناخ  افتال خود ات  م 

 ، هر ادراك روحان ، هر  أثّر وهرنكوع  كأثري   نا  ناطقم هر حرهت بدن

نفس ناطقه حدود و الميرو  هنكد.   دار و جايگا  پّدا ت  تينادار و جهت

كند. و تتادل و جهي  و عميق بيه     و رتال  اوا را مشخّص م 

تو و هيم جهي  و در    بخشد. همه آنها را هم كارهاي خود م 

 كرين   عكاه  هند. در نظام خاقت حك    ت  راتتاي هدف واحد متمركز

شكود. هكم    درجم هسف  وهمال را دارد. و از آن  يبّكر بكم همكال تهاك  تك      

 رين حقّقت عاهم است. ذاو پايدار ح  وجود سي  اليفناه  دارد. و  ثابت

انكد،  نهكا حك       مام توجوداو عاهم، ناپايدار و تحدود است. چون تواكو  

َّ و هت ». عائم بم ذاو و باع  است هر ش ء از بكّن رففنك  اسكت.    يين   «كتَّّ يت  كلت  َ

تگر وجم ح  هم همان ذاو ح  و هماالو او باشكد. براسكا  ايكن عاعكد      

باشكند. و   هم همم توجوداو عاهم تادت  عّن  بدتل و  غّّر و عكّن سكّالن تك    

                                                 
3-   آيم عّاتت، سور.
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انكد هكاا هكر هحظكم عكوض       داراي ي  حرهت ذا   بم سكوي همكال تهاك    

ري(. و بكر تبنكاء   هنند )حرهكت جكوه   شوند. و همال و فّض دريافت ت  ت 

 جدتد اتثكال عرفكا  مكام تظكاهر اههك  اعكم از تكادتي و تجكرّد هكر هحظكم از           

شوند. و  كاتك  در زبكان     ر ت  هنند. و هات  حضرو ح  فّض دريافت ت 

عرفان، خار  شدن از تر بم بهون بم ظهور است. با وجتم بم اين تهاهو  مام 

رنكد.  كا بوسكّام آن  بّكّن     توجوداو تفغّتراند و نّاز بكم يك  تبكدأ ثابكت دا    

هكا و   جايگا  شوند. آن تبدأ ثابت تيّار شكناخت. و  يكّتن حكدود و جايگكا     

باشد. بنابراين  وحّد تيّكار شكناخت هكر توجكود اسكت. تبنكاء        ها ت  رساهت

 يّّن جايگا  و توعيّتت  مام توجوداو است. از همّن جهت خداونكد هكم   

و بكم عنكوان زيربنكا و بكاطن و     جايگا  خود را در عاهم تشوّ  هرد  است. 

هاي تواوعكاو اشكار     هند. و هم بم ويها  اص   مام توجوداو تيرف  ت 

 هند. ت 

يككك  از ابيككاد ناكك  ناطقككم و فهككرو انسككان، عككدرو اخفّككار و  -86

باشد. اهبفّم اين همال و ويها  بم اعفقاد حكمكا فقكط در نكوع     انفواب او ت 

ي انسكان اخفّكاري اسكت. و برخك      انسان و جن ظهور دارد. و غاهو هارهكا 

شكود.   هارهاي در نظام انسان  با اراد   كوين  و بدون اخفّار نا  انجام ت 

سازي، جاب و دفك  تكواد غكاائ ، اراد  در انسكان      تانند ضربان عاو، چهر 

ي  واعيّتت ثابت هم بم دو صكورو جبكري و بكم صكورو اخفّكاري ظهكور       

باشكد. غّكر    وخت و سكاز بكدن تك    هند.  مام اتوري هكم در رابهكم بكا سك     ت 

اخفّكاري اسكت وهكك  برخك  ديگككر از هارهكاي تكا بككا اراد  اخفّكاري انجككام       

باشد. هم  حكت   شود. بيد  كوين  انسان تانند خاقت ساير توجوداو ت  ت 

باشكد.   هاي  ككوين  فكّض تك     اراد  تسفقّم ح  با وجتم بم تجاري و واسهم
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خفّاري ندارد. و جبكر صكرو اسكت.    اونم توارد از خود ا يين  انسان در اين

و  تو َلتذ  ي ّصتويكَ شت  »فرتايكد     بر تبناء همّن نكفم اسكت. هكم خداونكد در عكرآن تك      

يين  صور گري بدن شما شكأن حك  اسكت. آفريكدن شكما بكم اراد  و        «ََيحتََ

اخفّار ح  است. ترگ شما در زتان خاص  حت اخفّار و  قكدير تشكو    

اّكرد. شكو     تور اخفّكاري انسكان  صكمّم تك     اهه  است. وه  در رابهم با ا

دهد. در رابهكم بكا ايكن     هند. و  دبّر و فياهّتت از خود نشان ت  عم  پّدا ت 

تير   اش با عالم ايب كامي   هر ادر رود انسان راب هبيد اخفّاري، 

در  شيود  تير مي    شود. و به تجرّد نزديكتر شود. اختيار او وتييع 

طكور   اّكرد. و همكّن   ّكار او عكرار تك    حدتي هم اتور  كوين  بكدنش، در اخف 

برخ  اتور غّر اخفّاري تربوط بم جنبم تينوي خود  در عامكرو اخفّكار او   

شكود. بكم تثكال     هم عاهم بم ابدان برزخك  خكود تك     عرار ت  اّرد. تانند  اين

شكود. و رود هكر    ا  اخفّاري تك   هند. شهود جنبم برزخ  خود را  پّدا ت 

هنكد.  كا    اد  كوين  خكود احاطكم بّشكفر پّكدا تك       ر شود. بم ابي عدر  وحّدي

اّكرد. ايكن    جاي  هم  كويناو عاهم  ا حدودي در عامرو اخفّار او عرار تك  

عاعد  هم وسيت اخفّار انسان بم انداز  وسيت رود اوسكت. يك  حقّقكت    

غّرعاب  انكار است. بم همّن جهكت انسكان هاتك  هكم تصكادي  آن انبّكاء و       

راد  و اذن ح  عدرو  صرو اسكفرد  دارنكد. و ايكن    باشند. بم ا ائمم)ع( ت 

 صرّو و دخاهت در نظام اخفّاري است، عاكم غّكو آنكان در اخفّكار آنكان      

داننكد.   داننكد. و ااكر نوواهنكد، نمك      هنند تك   است. يين  هر وعت اراد  ت 

خداوند همال تها  است. و هسف  او صرو است. پك   مكام همكاالو او    

يين   عّن هر همكاه  اسكت و هكر همكاه  از او      نّا ناتحدود و تها  است.
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باشد. يك  از آن هماالو اخفّار است. پ  همال تهاك ، اخفّكار تهاك      ت 

دارد. هك ّ عككاهم در حّهككم عككدرو و اخفّككار حكك  اسككت.  كككوين و  شككري ،  

 وصّه في  ح  است. نم  وصّه خود ح  يين   في  ح  نسبت بم تا يكا  

باشكد.   كفم عكاهم هسكف  هكم فيك  حك  تك        كوين  يا  شريي  است. با اين ن

تورد  ياّ  ح  است. يين   در حّهم اراد  و اخفّار ح  است. پك  آنهكا را   

هند. يين   ح  عّن اخفّار اسكت. و هكّچ توجكودي بكراي      اخفّاراً  دبّر ت 

وهكك  توجككوداو در تقايسككم بككا هككم توفككار و  حكك  جبككري و عهككري نّسككت. 

همال وجودي است. در حاهّكم جبكر   تجبوراند. و از طرف  اخفّار وصه و

وصه عدت  است. بكم يك  عنكوان يك  همكال در تواكو  نّسكت، عكدم         

نّسف  است. خداوند عاّت اتر وجودي اسكت. پك  عاّكت اخفّكار در انسكان      

است. بر تبناء دسفگا  عرفا انسان جات   مام همكاالو حك  بكم نازهكم اسكت.      

بنكدي   طور درجم  د. وه  بمها و اسماء و صااو اهه  را دار يين   همم خوب 

شد ، در حدت خود ، با وجتم بم ايكن اصك  تهكم عرفكان ،  مكام توجكوداو       

باشد. يين   هر توجود حكدتي از   اخفّار دارند. وه  اخفّار آنها  شكّك  ت 

اخفّككار را دارد. و در تّككان توجككوداو او  اخفّككار در انسككان اسككت. و بقّككم  

خككود دارنككد. اخفّككار در آنهككا توجككوداو صككات اخفّككار را در همككون ذاو 

تسفور و توا  است. اار شرائط ظهور  فراهم شود. اخفّكار آنهكا هكم  كا     

هند. و ح  هم عّن اخفّار است. و عاهم هم براسا  ظهكور   حدتي ظهور ت 

اخفّار ح ، ظاهر شد  است. و  مام هماالو ح  هكم باهايك  اسكت. و ايكن     

د. يين   هم افيال ح  اخفّكاري  شون هماالو از ح  بر تبناء اخفّار ظاهر ت 

است. و هم ظهور صااو ح  و در هر هدام از اسكماء اههك  صكات اخفّكار     

شكوند. ااكر    جاو  هرد  است. يين    مام صااو ح  هم با اخفّار ظاهر تك  
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برد. ااكر اخفّكار    هند. و اار بوواهد بم خااء ت  بوواهد عامش را ظاهر ت 

هنكد،   اار نوواهد. رزعش را اعهكاء نمك   رساند و  رزعش را بم بند  ت   هند،

دهكد.   دهد. و اار نوواهد اخفّار تحكدود تك    اار بوواهد وسيت اخفّار ت 

هّچ هماه  و ويها  در ح  جبري و عهري نّسكت. زيكرا اوالً جبكر همكال     

وجود نّست. جنبم عدت  دارد. و ثانّاً ح  با اخفّار خود، خود را تحكدد بكم   

هنكد. باككم هكر     وند طب  عواعد و احكام عم  نمك  هند. ثاهثاً   خدا جبر نم 

هند. خود عانون است. زيراح  تحككوم بكم عواعكد نّسكت. و      آنچم عم  ت 

باشند. رابياً براي توجودي هم اخفّار  هاي اسماء او ت  عواعد و احكام جاو 

و عدرو ناتفناه  وجود داشفم باشد. بم عات هسف  تها ، هّچ نحو  جبر و 

هنكد.   دهد. عام غّو، داير  اخفّار را وسّ  تك   او تينا نم تحدوديتت براي 

طورهكم   خاتساً خداوند واجو اهوجود تن جمّ  جهاو است. يينك   همكان  

هسف  براي او ضرورو ذا   دارد. عام نّكا بكراي او ضكرورو ذا ك  دارد.     

اهقدرو اسكت. وهكم    اخفّار هم براي او ضرورو ذا   دارد. پ  هم واجو

ين   اخفّار هم ي  وصه ذا   براي اوست. و عكالو  بكر   واجو االخفّار ي

 ضرورو ذا  ، ضرورو ازه  نّا دارد.

ناكك  ناطقككم دو نككوع حجككاب دارد. بككدن حجككاب ظامككان  و    -87

 رين درجم وجود تادت  اسكت. هكم،    حجاب اهبر نا  ناطقم است. زيرا نازل

هك   بودن آن تغاوب جنبم خاق  آن شكد  اسكت. و   بودن آيت بم جهت تادتي

 كرين درجكم بّكان     حجاب ظامان  است. چون هماالو نا  را در حدت نازل

انككد، حجككاب  هنككد. اتتككا عككوا هككم حجككاب ناسككند. وهكك  حجككاب ههّككه  تكك 

شكان دارد. و بهفككر   بكودن آنهككا غابكم برجنبكم خاقكك     انكد. يينكك   آيكت   نكوران  

اي از ادراك ناك    دهد. تانند عوت  عاعام هم نحو  هماالو نا  را نشان ت 
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دهد. و آن ادراك هاّتاو تاهوت  اسكت. ااكر در    ا در تقام عق  نشان ت ر

عاهم هسف  هم  وجتم هنّم. بم عنوان تثال   ديوار حجاب خورشكّد اسكت. و   

ااارد. خورشّد ديد  شكود. يينك   حجكاب ظامكان  و آن را در خاكاء       نم 

برد. وه  نور خود خورشّد هم حجكاب خورشكّد اسكت. و وعفك  انسكان       ت  

هنكد. يينك   خكود نكور      بّند، ديگر بم خود خورشّد نظر نم  نور را ت  خود

حجاب نوري خورشّد است. در عاهم هسف  هم اين حكم جاي است. زيكرا  

انيد. ولي     عالم طبيت  و مظاهر جسمان  حجا  ظلمان  حيق 

عوالم مجرّد بيا اينكيه حجيا  نيوري همديگرانيد و هير نيور        

، اند ماً حجا  نوري حقتر ات . تما تر حجا  نور االب ضتيف

اند. و با ذاو ح  عّنّتت و ا ّحكاد   ا  هم در او  ههافت و نورانّتت ح  اسماء

اند تنفهكا  يكّتن و  شكوّ  آنهكا حجكاب       هات  دارند. هم حجاب نوري ح 

اونم هم براي ناك    اند. پ  همان نوري ح  است. وارنم آياو ههّه ح 

  هكم تظكاهرا  حجكاب و    ناطقم حجاب ظامان  و نوري هسكت. بكراي حك   

 اويند. چون تظهر ظرفّتت و حدت خاص خود را دارد.  آيت

اثباو شد، هم نا  بم جهت تجرّد بودن، وحدو ويه  تناسو  -88

با نحو  وجودي و  جرّد خود دارد. يين   ي  حقّقت وحدان  اسكت. هكم   

در  مام عوا، خود  حضور دارد. در بّنائ  خود  بم خودي خكود هسكت.   

ائ  خود  حضور فيتال دارد. ي  واحد است. هم  همم جا حضور در شنو

دارد. در همم اعضاء و در همم عوا ي  حقّقكت حضكور دارد. وهك  در هكر     

اي بم همان عوت  ظهور دارد، در حجكاب  مكام ظهكوراو، يك  حقّقكت       عوت 

تسفوراست. ي  ذاو در همم جاي بدن بدون حدت حضور دارد. و بكم  يكّتن   

شويم. هم حك  هكم در    نّ  بنگريم تفوجتم اين حكمت ت  ظهور دارد. اار
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حق ييك وحيدت   ها تسفور است. و   مام تظاهر، در درون  مام حجاب

ااهر  دارد. كه در هيچ مظهري حدّ و رنگ آن مظهر و مرتبيه  

گيرد. يتن  خداوند  همه جا خودش  خيودش   را به خود نم 

ور ات  و خودش به خود حضور دارد. ولي  بيه مظياهر  ظهي    

اند، او همم جا را پوشش داد  اسكت. و   .  مام عاهم تظاهر ي  حقّقتدارد

دهند. نم نسبت تجكازي   همم تظاهر را بم همان ي  حقّقت نسبت واعي  ت 

و اعفباري، پ  در  مام تظاهر ي  حقّقت بّشفر حضور نكدارد. وهك  ايكن    

ا بكم  هم بم تظاهر تفيدتد، جاكو  هكرد  اسكت. حكدود تظكاهر ر      حقّقت با اين

  شت  َلمتءَ  ََل و شت  ََيي ََل»دهند. نم بم خود او زيرا  جاو  او نسبت ت 
ّ

، همم جكا  35« تو َلتذ

خود  است.  مام اسكباب و عاك  و     چم در آسمان و چم در زتّن خود ،

 مام تجاري فّض،  مام تظاهر خاق  اعكم از تجكرّد و طبّيك  شكأن اوينكد،      

باشكند. وعفك     ند. چون صااو او ت باش آياو او هسفند و عائم بم ذاو او ت 

تظاهر در اص  هسف  عائم بم ي  ذاو وحدان  باشند. در آثكار و همكاالو   

انكد، در  مكام تظكاهر حك ، وحكدو خكود را        حفماً عائم بم همان ذاو واحكد 

 هند. هند. و حدت تظاهر، او را تحدود نم  حاظ ت 

هككد اهاككاظ بككراي انسككان بّككان عقكك  اوينككد، وعفكك  انسككان بووا   -89

هنكد.   تكنوناو عاب  و باطن خود را ظاهر هند. شروع بكم سكون ااكفن تك     

اند، حكايت از درجم و وسيت عق   اند، ترآو عق  اهااظ ترا و نازهم عق 

هاسكت. هكم،    هند. هفو عام  دانشكمندان درجكاو عامك  آن    و رود تا ت 

 ر  ها، درجاو نا  ناطقم است. هر عدر نا  ناطقم وسّ  درجاو عام  آن

                                                 
3- آيم  -زخرو. 
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 ر است. وسيت اثر نشانم وسكيت تكؤثر اسكت. با وجتكم بكم       اشد، اثر او جات ب

آوردهاي عام  انسان عدرو و عظمكت او    ناسو اثر و تؤثر، عواي نا  ر 

دهد. اار عاهم اسفرد  هسف  را نظر هنّم. ناتفناه  بكودن آن را   را نشان ت 

اسكت. هكم   يابّم. في  اسفرد  حك  همكان عكاهم     دهّ  ناتفناه  بودن ح  ت 

حكايت از عظمت اهه  دارد. همانهورهم ذاو ناتفناه  ح  دهّ ، ناتفناه  

و ناتحدود بودن آثار او دارد. عظمت حك  را هكم از هفكاب  ككوين يينك        

 وان شناخت. و هم از هفاب  شكري  يينك   عكرآن هكم تظهكر اسكم        عاهم ت 

شكريه   اهجات  ا  است. يين   مام صااو و هماالو اههك  در ايكن هفكاب   

خكاه  آن    جاو  ياففم است. اين جاتيّتت و عظمت نشانم جاتيّتت و عظمكت 

 كري از خكود ظكاهر      ر باشند آثار عوي است. ناو  ناطقم هم، هر عدر جات 

 هنند. ت 

نواخت و يكسكان دارنكد. وهك  هكر       مام عوا با نا  ار باط ي  -90

اسو درجكم و ظرفّتكت   اند يين   بم  ن هدام از عوا با عمق  از نا  در ار باط

هاي  از او ار باط دارنكد. و بكم انكداز  سكيم خكود حككايفگر از        خود با درجم

واسهم ار باط بكا حك     اند،  مام عاهم هسف  با واسهم و ب  عظمت نا  ناطقم

دارند. وه  هر توجودي بم انداز  وسيت وجودي خكود و ظرفّكت و نحكو     

دارد.  مام توجوداو ربكط   وجودخود با عم  از ح  با اسم  از ح  ار باط

ذا كك  و ربككط ظهككوري بككم حكك  دارنككد. و خودآاككا  و ناخودآاككا  بككا حكك   

 كر حك      ر دارنكد بكا شكأن هاتك      اند. وه ، هرهدام هم سنوّتت هات  تر بط

ّتم رابهم دارند. پك  هكر توجكودي بكا عمك  خكود بكا دريكاي          يين  اسماء ها

د تالعكاو دارد، عكالو    وجود رابهم دارد. و بم انداز  عم  خود بكا ربت خكو  

 كر اسكت.    اي در انسان هم تجرّد ر است،  ربهش عوي بر اين تهاو، آن عوت 
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واسكهم بكا ناك  ار بكاط دارد. تاننكد عكوت  عاعاكم، در نظكام خاقكت هكم            و ب 

 ر دارنكد. و رابهكم    توجوداو تجرّد ر تانند عاهم عقول با ح  رابهم نادي 

 اّرند. واسهم از خود عق  ت  را ب واسهم با ح  دارند. يين   فّض ح   ب 

نا  ناطقم هر آن انديشم  از  دارد. ظهكور غّكو دارد. حقكائ      -91

هكم از اوتل آن حقكائ  بكا     عام  ظهوراو نا  است. در تر بم نازهم، نكم ايكن  

نا  تفّحد باشند. و يا در ناك  حاكول هكرد  باشكند. و يكا بكم ناك  ناطقكم         

از نا  باشند. و يا بكم عاكم اهفسكاب      ضمّمم شد  باشد. و يا تجاا و تسفق 

حاص  شد  باشند. باكم اين حقائ  براسا  دسفگا  عرفان شكّي  در ناك    

ناطقم توجود بود. با نظر هردن نا ، ظهور پّدا هرد. يينك  عاعكد  خاكاء و    

ظهور اينجا تهرد است. نم اعدام و ايجاد، هر هحظم در حال انشاء در درون 

كند. و علم دائيم    د علم در درون م هر آن رود ايجااست. هاا 

چكم هكم در عكاهم اسكت. از اوتل در      . آنتدبير مداوم را به دنبال دارد

ح  بم نحو بساطت و هاّتت توجود بود. در ح  حقائ  عكاهم عبك  از ظهكور    

، ح  هكر آن در  «كَّ ّوتوَ  تو شت   ت ن»اند. ح  آنها را ظاهر ساخت  باهاي  تسفور بود 

 آورد. از بهون بم ظهور ت  حال  جاّ  است يين 

نيو  حضور كماالت در نفس ناطقه به شك  مُسياواهه   -92

. در تساواو هاظ و تاهوم تفيدتد اسكت. جهكت صكد     ات . نه مساوات

هم تفيدتد است. با اين  تصدا  يك  است. تثالً   اار هر عاهم عكادل بكود.   

يكن هكم يك     هم، ي  توجبم هاّتم است. و اار هم هر عادل عاهم بود هكم ا 

اند و جهكت صكد     توجبم هاّتم است. در اينجا تاهوم عام و عداهت غّر هم

هم هم عام و عداهت باشد. تفيدتد است. وه  تصكدا  عّنك  دو عنكوان هكم     
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عام و عداهت باشد. يك  است. يين   خود انسان وه  در تساوعم دو همكال  

از طرفك   ا ّحاد تصدا  دارند. يين  هكر دو همكال يك  تصكدا  دارنكد. و      

 غاير تاهوت  است يين   تاهكوم عاكم غّكر از تاهكوم عكداهت اسكت. وهك         

جهت صد  يك  است. در تجرّد  يدتد جهت نّست، نا  ناطقكم از همكان   

جهت هم عداهت دارد. عام هم دارد. نا  هم تظهر عكدل و تصكدا  عاكم    

است. و هم تظهر و تصدا  عكداهت و ثانّكاً هكر دو همكال در ناك  جهكت       

دهكّم. هكر تجكرّدي     رند. هر دو همال را بم ي  واعيّتت نسكبت تك   واحد دا

نييو  حضيور   و جهاو تفيدتد داشفم باشكد.    واند جاء بسّط است. و نم 

كماالت هم در حق به شك  مساواه ات . يتن ت اتماء و صفات 

آن هم نم در ح  باكم بم اعفبار ذهن  حاّك    اله  تغاير مفهوم  دارند.

  جايگا  هاظ و تاهوم نّست. و در عّن  غاير تاهوت ، هنند  زيرا ذاو اهه

ا ّحاد تصداع  دارند.  مام هماالو در ذاو اهه  حضور دارند. يك  ذاو  

تصدا  هماالو ناتحدود است، جهت صد  هم واحد است. يين  حك  از  

آن جهت هم عام دارد عكدرو دارد. از آن جهكت هكم سكمّ  اسكت. بصكّر       

ذاو حضور هاتك  دارد. يك  ذاو اسكت.    است. زيرا در  مام صااو ي  

هكاي   هكا  نكوتع  وتجكم    هم هم عام هم عدرو و هم سم  و هم بصر دارد. ايكن 

باشند. صااو اهه  در عكّن ا ّحكاد بكا ذاو، بكا همكديگر هكم ا ّحكاد         ح  ت 

 وان براي هر صات اهه  ي  ذاو و ي  تصدا  در نظكر   دارند. پ  نم 

راك تصكدا  دارنكد. پك   مكام ايكن      ارفت. باكم ايكن تاكاهّم تفغّتكر، اشكف    

 هم اتفّاز تاهوت  از هم دارند. ارداند. با اين اوصاو بم ذاو واحد برت 

باشد. ه ّ بدن هم تنهوي در  ه ّ عوا تنهوي در نا  ناطقم ت  -93

ناكك  ناطقككم اسككت. اهبفّككم هككر نازهككم در عاهّتككم تنهككوي و تنككدك اسككت.      
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اند، خّكال هكم در    نهوي و باطنهمانهورهم عواي نازهم حست  در عوت  خّال ت

عق  و عق  در خود نا  تنهوي است. اسماء نازهكم اههك  و اسكماء جائّتكم     

اند و بم زبان ديگراسماء فياّتكم در اسكما     اند در اسماء هاّتم تنهوي هم فياّتم

وصاّتم و اسماء وصاّتم در اسما  ذا ّتم تنهوي و تسفور اسكت. عكاهم هسكف     

شكدن آن   پّچّكد    ر ح  بود. يين   طوتار بكم هكم  هم عب  از ظهور تنهوي د

ناد ح  بود. وعف  ح  اراد  هرد. آن طوتكار بسكفم را بكا آفريكدن عكاهم بكاز       

 هرد.

نگريم، درك هكر عكوت  بكم همك  خكود        مام عوا را با نا  ت  -94

نا  است. و در  مام عكوا، خكود او حاضكر اسكت. بسكط عكوا هكم ظهكور او         

ت. حضور ناك  در  مكام عكوا بكم طكور يكسكان       باشند تان  حضور او نّس ت 

هم تا  يّتنكاو و  شوصتكاو عكوا و  يّتنكاو بكدن  را ببّنكّم.        است. عب  از اين

انكد، ناك  در  مكام عكوا، فقكط       هنّم عوا حدود نا  خود نا  را درك ت 

نا  است. بم اعفباري نا  بم عوا ظهكور دارد. و بكم اعفبكاري ناك  در عكوا      

د در هر دو صورو خكود ناك  در صكحنم حضكور     جاو  ياففم است. هر چن

 باشد. دارد. و ظهور  از ذاو خود  ت 

در عاهم هسف  هم ح  در  مام تظاهر فقكط خكود  حضكور دارد. و    

فقط ي  حقّقت در صحنم حضور دارد. و اسفردا  تظاهر، حضور او را 

هند. بم اعفباري ح  بم تظاهر  جاّ  هرد  اسكت. و بكم اعفبكاري     تحدود نم 

ا  خكود  اسكت.    در تظاهر  جاّ  هرد  است، ح  در همم جكا، همكم   ح 

دارد. ح  همم جا بدون  يّتن حضور دارد. ح   رنگ  قّتد و  شوّ  بر نم 

وحدو اطالع  دارد. نم وحدو عكددي و اعفبكاري، وحكدو اطالعك  حك       
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ااارد هم با تظاهر  رهّو شود. اين وحدو سي  و ها  هكم وحكدو    نم 

 شود هم با همم اشّاء ح  باشد. وه  آن ش ء نشود. عث ت عهتاريتم است. با

ناك  درجكاو اسكفرد  دارد هكم درجكاو نازهكم ناك  يينكك           -95

حوا  با بدن ار باط دارند. و درجاو عاهّتم نا  بكا بكدن ار بكاط  ندارنكد.     

چون  ناسو ندارند، اين عاعد  در  وحّد هكم حكاهم اسكت. يينك   حك  از      

ماء فياّتم باشد. با عاهم طبّيكت رابهكم دارد. اسكماء    طري  اسماء جائّتم هم اس

شكود.   اي ندارد. و عاهم اجسام با اسماء فياّتم  دبّر ت  هاّتم با عاهم تادت  رابهم

ح  تناّ  از آن است. هم تسفقّماً با جسمانّتاو رابهكم تسكفقّم داشكفم باشكد.     

 تح ّ ظهور غاهو اسماء جائّتم عاهم اجسام است.

در آن واحد در  مام عوا حضور دارد. وه  بم  مكام  نا  ناطقم  -96

اي چكم ايكن عكوت  تحك ّ ظهكور        عوا در آن واحد ظهور ندارد. اار در عكوت  

جسم باشد. تانند عواي حست  و يا تحك ّ ظهكور  جسكم نباشكد. تاننكد عكوت        

ظهور باهاي  نداشفم باشد. در عواي ديگر ظهور غاهو خواهد   خّال و عاعام،

 ر خواهكد بكود. تكثالً  افكرادي      ظهور او در شأن ديگر عوي داشت. و عدرو

 ر دارنكد و يكا آنهكائ  هكم هكور هسكفند.        هم هر هسفند. غاهباً عو  بّنائ  عوي

 ر است. و يكا افكرادي هكم هكور و هكر هسكفند. عكدرو و         شنواي  آنها غاهو

شود. بهرحكال ظهكور ناك  در  مكام      ظهور نا  در عواي باطن  تفمرها ت 

هم حضور يكسان دارد. اار تا در اسماء اهه   وجتم  ن نّست. با اينعوا يكسا

باشكند. ااكر    بّنّم هم در عواهم خاقت هم همان اراد  فيا  ح  ت  هنّم. ت 

ح  در شأن  ظهور هند. آن هم در ي  تظهر خاص، شأن ديگر تحكوم و 

شكود. غاهكو و    هم آن شأن در تظهر حاو تك   شود. نم اين تغاوب واع  ت 

وب بودن اسماء و صااو اهه  در تظاهر تفناسو با حكمت و تصكاحت  تغا
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اهه  و  دبّر ح  است. اار دوهت و حكوتت ي  اسم ظهور هند. تاننكد    

شود. و فيالً ظهور  اسم تحّ ، دوهت اسم ديگر تانند اسم تمّت تغاوب ت 

هند.  ا زتان تناسو فرا رسد، يا هنگات  هم اسم رحّم جاكو  در يك     نم 

آيد.  ا آثار و احككام دوهكت اسكم     خاص هرد. اسم عهتار بم تّدان نم  تظهر

رحّم  مام شود و دور  حاهمّتت آن بم حدت تناسو برسد. پ  همانهورهكم  

غاهو و تغاوبّتت در عواي نا  جريان دارد. در صكااو اههك  هكم اينگونكم     

 هست.

 هنكّم.  در رابهم با نا  ناطقم اوتل اثباو وجود  را در  ن تك   -97

در ترحام دوتم اثباو يك  بودنش را، در ترحام سوتم اثباو  جكرّد  را، در  

  بكودن و جكاء نداشكفنش را، و در ترحاكم ديگكر،      ترحام چهارم اثباو بسكّط 

ندارد. پ  چون جاء ندارد.   اينكم هر تجرّدي بسّط است و هاا تجرد جاء

پك  ناك     دارد و هون و فساد ندارد. و جاويد و همّشگ  است. يين   بقاء

جاويد و باع  است،خداوند هم ابفكداء بكا دالئك  عقاك  وجكود  در عكاهم       

شود. بيد  وحّد آن، در ترحام سوتم  جرّد آن و در ترحام چهكارم   اثباو ت 

هكم از  جكرّد و بقكاء     ان پ  ح  ازه  و ابدي و سرتدي است. نفّجم اين بقاء

 رسّم. نا  ناطقم بر  جرّد  ام و بقاء و ابديت ح  ت 

نا  ناطقم تجرّد است. و هر تجرّدي تكدبتر اسكت. پك  ناك       -98

تدتبر است. و هر تدبتر بر تبناء عام، عدرو  كدبّر دارد. يينك   هكر تجكرّدي     

تدبتر است. و هر تدبتري عاهم است. پ  ناك  عكاهم اسكت و عاكم بكم ذاو      

هند. حك  نّكا تجكرّد     خود دارد. و براسا  اين عام بسّط وحدان   دبّر ت 

ر است. و  دبّر عواهم هسف  هم براسا  عام ناتفناه  اوسكت. پك  هكر    تدبت
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تجرّد تدبتري عاهم است. و ح  تدبتر است سس  خداوند عكاهم اسكت. ايكن    

 يك  از راههاي اثباو  دبّر و يك  از راههاي اثباو عام ح  است.

نا  ناطقم صاحو اراد  است. و اراد  او در تقام  كوين عكّن   -99

ن   اراد  او در تقام  كوين او تساوي با تراد و  حقّ  اسكت.  ايجاد است. يي

بنابراين نا  در تقام عوت  عاعام عّن ايجاد تااهّم و تيكان  اسكت. و ادراك   

ّتكم عكّن ايجكاد صكور خّكاه  اسكت.         صور هاّ  ت  هند. و در تقام عكوت  خّاه

ها در خّال و عق  عّن وجود  ككوين  اوسكت. ايكن     عدرو آفريدن صورو

َ »ت و همال در نا  ناطقم است. حضرو ح  هم بر تبنكاء آيكم   خاصّت ءَت َذَ ََي
ّ
َن

باشد.  باشد. هم جاو  آن اراد  فياّتم ت  داراي اراد  ذا   ت  «شتائَ  َن يقتول َل كتو ييكتون

اي،  هر توع  ح  اراد  آفريدن و ابكداع و انشكاء هنكد. در هكر تقكام و تر بكم      

  حك  بكم طكور تهاك  عكّن ايجكاد و       ايجاد  حقّ  خواهد يافكت. يينك   اراد  

اي  آفريدن است. جوري هم تّان اراد  هردن ح  و خا  شدن هكّچ فاصكام  

باشكد. آفريكدن حك  براسكا  اراد  اسكت. در       نباشد. اراد  او عّن شدن تك  

هم هارهاي اخفّاري انسان از نوع  وهّد است. نكم آفريكدن، ثانّكاً در     صور  

دهككد. يينكك   اراد   ابككاار انجككام تكك  تقككام اخفّككاري انسككان هارهككايش را بككا

اّرد  ا هاري انجام شود. پ  همانهورهكم در   اباارهاي حست  را بم هار ت 

اي تّكان ايكن دو    تقام نا  ناطقم اراد  عّن آفريدن و  حقّ  است. و فاصكام 

 ر و بكم طكور اسكفقاله      باشد. اين همال و عدرو آفريدن در ح  هات  نم 

 يام ح  سونش همان ايجاد است.وجود دارد. يين   عوهم ف

عدرو ايجاد  كوين  ناوس  ناطقم انسان  فقط براسا  عاكم    -100

باشد. يين  نا  بم هم  عاكم اهفسكاب  هكم از طريك  عكواي       حضوري ت 
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 وانكد عكدرو خالعّتكت و ايجكاد      شود. نمك   حست  و خّال و عق  حاص  ت 

ّد. عكدرو بكر   داشفم باشد. فقط وعف  عام بم تقام حضكوري و شكهودي رسك   

شكود. يينك  ناك  بكا  كّكم بكر عاكم ذا ك  خودهكم اراد            ايجاد حاصك  تك   

 واند در اطوار خود بّافريند. و  شود. ت  حضوري هم بم دنبال آن تهرد ت 

هنكد.    ر شد عدرو ايجاد در خار  هم پّكدا تك    اار آن عام حضوري عوي

تشكاهد    هكاي آن در برخك  از تكوارد اعجكاز و هراتكت      هم برخ  از نمونكم 

يكابّم هكم هكر     اهنّا  راهشه هكرديم، در تك    شود. وعف  اين عاعد  عام ت 

 كري    ر شود. يين   ابيكاد  كاز    عدر اين عام حضوري و وجدان  نا  وسّ 

 ر خواهكد بكود، بكم     از حقائ  براي او هشه شود. عدرو انشاء و ابداع عوي

هكار را   طري  اوه  حضرو ح  هم خكاه  و تكدبتر عكاهم هسكف  اسكت. ايكن      

 ر دارد يين  برتبناء آن درك حضوري و عام ذا   عكاهم را   تسفقالً و هات 

آفريند. و عاهم بسط عام اهه  اسكت.  مكام عكاهم ظهكور عاكم حضكوري        ت 

اا  ايجاد عكاهم   اند سس  عام حضوري  كّم اند.  اصّ  عام درون  ح  ح 

 است.

شكاهد   نا  ناطقم شاهد و حاضر در بدن است و حقّقف  هكم  -101

ها و صاا ش را پ  تكا   و حاضر باشد بايد اوتل خود  را شناخت بيد جاو 

شناسّم. و بيد از شناخت ناك  بكا خكود ناك ، صكاا ش را       اوتل نا  را ت 

هككاي او، او را  وهكك  توجككودي هككم غائككو باشككد. از طريكك  صككااو و جاككو  

ر آن شناسّم. بم هر حال بيد از شناخت نا ، عوا، افيال، عاكم آن، اطكوا   ت 

شناسّم. براسا  اين نكفكم همانهورهكم شكناخت ناك  بكر       را، بدنمان را ت 

ويهاّهايش  قدتم دارد. بايد شناخت ح  هم بر شناخت عكاهم  قكدتم داشكفم    

باشككد. همانهورهككم بايككد شككناخت حكك  بككر شككناخت صككاا ش تقككدتم باشككد.  
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باشد. و  مكام تظكاهر    حضرو ح  شاهده ّ و حاضر ه ّ در هر تظهري ت 

ضور او احاطم هرد  است. وهّچ نحو  غّبف  در عاهم ندارد. پك  بايكد   را ح

اورا اوتل شككناخت. بيككد اسككماء و صككاا ش را و بيككد از شككناخت او، عككاهم را 

شناخت. يين   با عام بم او، بم عاهم آااه  يافت. و با عام بم او، بم خكودو  

ود شناس . زيكرا خداونكد ر   شوي. بم هم  ح ، خود  را ت  هم عاهم ت 

تا را، فهم تا را، دالئ  تا را، عواي تا را احاطم هكرد  اسكت. دالئك  تكا هكم      

فهم   وحّد تبناء هكر نكوع شكناخف      ظهور عام اوست. فهم خود را با او ت 

طور  مام درجاو  است.  مام درجاو عام حصوه  تا از ح  است. و همّن

و َعلتتَو َن َ  ». عام حضوري تا نّا از عام حضوري او بم خود ريشكم تك  اّكرد   

َلرتر  و قلبت  پ  خكدا را بكا خكدا و عكاهَم را هكم بكا خكدا و بكم همك  او           36«يحتّول   

شناسّم. اهبتفم اين نحو  از شناخت شكناخت عرفكان  اسكت. و در واعك  بكا       ت 

شود. خداوند در عاهم غّبت نكدارد. هكم تكا     شناخت عاّت تياول شناخفم ت 

عّن حضور است. جا و تككان هكم جاكو     دهّ  براي حضور او پّدا هنّم. او 

حضوراو و ظهور ذاو اوست. اار ح  حاضر و ظاهر نباشد. تككان و زتكان   

انكد. جاكو     هاي ذاو اههك   هم وجود نوواهند داشت. زتان وتكان هم جاو 

 بدون حضور تفجاّ  اتكان ندارد.

نا  ناطقم بم اعفباراو اونااون ظهورهكاي اونكااون دارد.    -102

ر ي  ظهور براي خود دارد. هكم ايكن نحكو  از ظهكور دو عسكم      بم ي  اعفبا

است   ي  ظهور عام  براي خود هم همان عام نا  بم ذاو خود و يك   

شكود هكم ناك      ظهور عام  براي غّر خود هم اين حاهت وعف  تحقّك  تك   

                                                 
3- 2سور  اناال، آيم. 
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ناطقم براي ي  تجرّد حاضر شود و آن توجود تجرّد عاهم بكم ناك  شكود.    

شود. نوع ديگر براي ظهكور ناك ،    و و تيقول واع  ت در اينجا تياوم باهاّا

ظهور عّن  و فيا  است. هم ايكن هكم دو حاهكت دارد. ظهكور عكّن وجكود       

براي خود هم همان آفريدن عوا و خاك  ابكدان خكود باشكد. هكم بكدن و عكوا        

اّرند. در اين حاهت هم چكون ناك  بكم بكدن و عكوا       جاواو، نا  عرار ت 

نادنا  حضور هات  دارند، نا  عكاهم بكم آنهكا    هند و عوا و بدن  ظهور ت 

شكود. و بكم    آفريند. و در تظاهر خود حاضر ت  شود. بم اعفباري نا  ت  ت 

جانبكم و ظهكور هاتك  دارنكد. و تياكوم       اعفباري اينان ناد نا  حضكور همكم  

اند پ  نا  بم آنها عاهم است. اين ظهور ناك  در تقكام فيك      باهاّاو نا 

گر نا  ناطقم يك  ظهكور عّنك  بكراي غّكر خكود       است. در ي  حاهت دي

 واند حضور در تقام ديگران پّدا هند. ي  درجم نازهكم آن   دارد. يين   ت 

حضور حست  و جسمان  ناد ديگران است. هم ايكن حضكور نازهكم نكاد غّكر      

شود. در ي  تر بم ظهور تثكاه  در تثكال ديگكران     باعث عام نازهم بم آن ت 

ن تثاه  او آااهانم و ناآااهانم در تثال ديگران تفمثّ  هند. يين   بد پّدا ت 

شككود. در اينجكاهم تياككوم باهكاّاو در تقككام تثكال تفّصكك  ديگكران واعكك       تك  

 واند، در تقكام عقاك  افكراد     شود. و اار باال ر از اين در نظر بگّريم. ت  ت 

ديگر حضور عقالن  پّدا هند. يين   صورو عقا  او در تقام عق  تفّصك   

  ديگران حاضر و ظاهر شود و تيقول باهاّاو ديگران واعك  شكود. بكم    ناو

هرحال اين ظهور عام  و ظهور عّن  نا  ناطقم چم براي خود و چم بكراي  

غّر خود اطواري دارد. و اين اص  در رابهم با  وحّد هم تهرد اسكت. هكم   

ح  ي  نحو  ظهور براي خود دارد هم همان تقام احديتت ذا ّتم اوسكت. و  

ر ي  درجم ظهور بم عوا و اسماء خود براي خكود دارد. هكم همكان ظهكور     د
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عام  او در ر بم ديگر است. و در تقام فيا  هم ح  ظهور عّن  بكم تظكاهر   

دارد. و بم اعفبار ديگر در تظاهري هم او آفريد ظهور هرد. و حضور هات  

و هكاي تفنكوتع در اطكوار وجكودي خالئك  حضكور        دارد. و بم اشكال و جاو 

اي خاص و ظهوري تيكّتن   ظهور دارد. هر هدام از اطوار توجوداو بم جاو 

دهد. و هاا ظهور عّنك  او همكان عكواهم اسكت. و بكم  يبّكر        خود را نشان ت 

 ديگر او در تظاهري هم شئون فياّتم اويند ظهور هرد.

باشكند. باككم عاكوم     در حقّقت نا ، عاوم از هم تمفكاز نمك    -103

انكد، در عكّن حكال عاكوم تفمكايا از ناك         ّقكت نكوري  اند. يك  حق  عّن هم

باشند باكم عّن ناسند. نم اينكم اين عاوم با هم تواوط و تماو  باشند.  نم 

اند. باكم اين عاوم فان  در ناسكند و ناك  بسكاطت     و يا با نا   رهّو شد 

شود. در رابهم با عام ح  هكم،    ر ت  شود. تينوي  ر ت  دارد. و هر عدر عاهم

انكد.   م ح  عكّن ذاو اههك  اسكت. و هكر هكدام از عاكوم اههك  عكّن هكم          ما

اند  باشند. همم آن حقائ  ي  حقّقت بسّط سي  هّچكدام از ح  جدا نم 

هنكد. و   بيد از  ناّل از تقام اهه  در اسماء و صااو آن عام ذا   ظهور تك  

اعّكان   شوند. و در ترحاكم بيكد   بيد در تقام اعّان ثابفم عامّم از هم تمفاز ت 

رسند. پ  عام ح  بكم اعفبكار عكدم     ثابفم بم نهايت درجم  شوّ  و  كثّر ت 

ها  ظهور نور واحد و حقّقت بسّط است. بيد از ظهور تفيدتد بم اعفبار تياوم

شود. يينك    شوند. ي  واحد بم صورو اسماء اونااون ظاهر ت  تفكثّر ت 

عاكم ناك  در هكر    هويتت عام  ح  در هر اسم  ظهور دارد. همانگونم هم 

اي ظهور دارد. در واع  ساتيم، همان عام نا  در جاو  سكم  و باصكر     عوت 

 باشد. همان عام نا  در جاو  ديدن ت 
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وجم اشفراك  مام عوا حضور ي  نا  و ي  ذاو در  مام  -104

باشد. عوا از جهت ذاو با هم تشابم باكم عّنّتت دارنكد. زيكرا يك      ها ت  آن

ها همرا  است هم آن ي  حقّقت خكود ناك  اسكت. و    ي آن حقّقت با همم

اونكم هكم در  مكام اسكما، يك        ي عوا شد  اسكت، همكان   باعث وحدو همم

ذاو، عات  وحدو اسماء شد  است و اسماء در تقكام ظهكور بكاهم  اكاوو     

باشد، هم نا  انسان،  دارند هم عاّت هثرو و اتفّاز اسماء همان صااو ت 

زيكر پوشكش خكود عكرار داد  اسكت و جنبكم       ي  ذاو است هم  مام عكوا را  

هثرو عوا بم خاطر خودشان است نم بم خكاطر ناك . زيكرا در همگك  آنهكا      

 ي  نا  حاضر است.

باشكد. و بيكد    طورهم نا  در وجود، تسفق  از بدن تك   همان -105

ا  اداتم دهد، ح  هكم نّكازي     واند بم حّاو تينوي از ترگ بدون بدن ت 

تها  است. عاهم ظهور اوست. بكم عكاهم ظكاهر شكد       بم تظاهر ندارد و غنّ 

است. و اسفقالل او در ذاو و صااو و افيال است. فقط ناك   كا وعفك  بكم     

تقام عق   ام نرسد در ظهور نّكاز بكم بكدن دارد. و حّكاو و هسكف  بكدن بكم        

 نا  است. همانگونم هم عاهم عائم بم ذاو ازه  است.

نا ، هّچ تاني  نّسكت. و   طورهم در را  اراد   كوين  همان -106

سكازي بكدن اسكت. و غااكت و خهكا در       اين اراد  عكّن آفريكدن و صكورو   

 كوين تا تينا ندارد. اار در اراد  اخفّكاري و  شكريي  تكا تكواني  حاصك       

ااارد تا بم هدو برسّم. در رابهم با اراد   كوين  ح  هكم   شود هم نم  ت 

اراد  فياّتكم و  ككوين  حك      اين عاعد  عما  است يين    حقّ  عكاهم همكان  

انكد. و   خواهند تان  بشوند خود، تواكو  و  جاّك  حك     ها هم ت  است. و آن

اسفقاله  در هسف  ندارند. وه  اراد   شريي  حك  ايكن اسكت هكم انسكان از      
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جا  حقّ  ايكن   طري  دين با نوع انفواب خود بم هدو و همال برسد. در اين

ن اسكت. خداونكد  شكريياً اراد  هكرد      هدو تشروط بم اراد  و انفواب انسا

است هم تا انا  نكنّم. يين   با انفواب خكود. وهك  در بيضك  انسكانها ايكن      

ي  هكا ايكن اراد    انسكان   هنكد. و در بيضك    اراد  با انفواب خودشان ظهور ت 

  شريي ، ظهوري ندارد.

دو حاهت ظهور و خااء عوا در واعك  همكان حاهمّتكت صكات      -107

ّتكم       خاص بر نا  اس ي  ت. از آن جهكت هكم عاكوم ناك ، عكواي ناك  و ها

ادراهاو نا  در تفن ذاو نا  توا  و پنهان اسكت، بنكابراين باهايك  در    

هنند. بكم تقكام    واسهم ظهور ت  نا  جميند وه  هنگات  هم با واسهم و ب 

ا  اسككم تككفكاّم اسككت و ظهككور  رسككند. حكك  يككك  از همكاالو   اصكّ  تكك  

ح  براي خود  هم اين هالم ناس  حك  اسكت.   اهمفكاّم، يين  ظهور ذاو 

ظهور عوا و اسماء ح  براي خود  است. اهمفكاّم هنگات  هم اراد  ظهكور  

شكوند. يينك      هنكد عكواهم و تظكاهر بكا  ر ّكو ر بك  آفريكد  تك          عّن  تك  

اند. از تقام بهون و خااء بكم   اند. جاو  اسم اهمفكاّم توجوداو، هاماو اهه 

ن هالم فيا  ح  است و در آيكاو و احاديكث هكم از    اند هم اي ظهور رسّد 

ّتكت نكازل         تظاهر،  يبّر بم هامم شد  اسكت. چكون از تينكا و حقّقكت بكم عّن

انككد و هككر توجككودي هككم تظهككر اهمككفكاّم اسككت. چككون خككود  در   شككدند 

 ي ذاو و في  وهو بم طور اجماه  براي خود  ظهور دارد. ترحام

را شناخ  تا راه  بايد احكام و اواعد نفس ناطقه  -108

به حقيق  آن پيدا كرد. و تميام ايوا و شيئون نفيس  آيي  و      

. هر هدام در عّن حال هم ي  همال و ي  وجم از ناك   عالم  نفسند

دهند. و وجم اهناسكند. يك  نكوع اسكففار و حجكاب بكراي ناك          را نشان ت 
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دهنكد.   هكاي ذا ك  آن را نشكان تك      ها و خصات هنند. زيرا ويها  ايجاد ت 

ي  هكم هكر عكوت     هنند. عكالو  بكر آن     باطن و حقّقت آن را هم توا  ت وه

ي عاهّم از خود است. عواي حست ، حجاب و آيكت   نازهم آيت و حجاب عوت 

ي عاعام و عقك  آيكت و حجكاب     عوت  خّال، و عوت  خّال، آيت و حجاب عوت 

را اند. زيك  خود نا  ناطقم باكم  مام عوا، حجاب ناسند. آيت ناسند. حجاب

دهند. آن هم بم اندزا  ظرفّتت خود نم  هر هدام ي  همال نا  را نشان ت 

 مام هماالو نا  را. اسماء ا  هم از ي  جهكت آيكت حك  و از وجهك      

اند. هر اسم  همكاه  از حك  و ويهاك  خاصك  از حك  را       جهت نوري ح 

دهد. و از جهفك  حك  را در تحكدوديتت آن يك  اسكم و ظرفّتكت        نشان ت 

 كر   برد. پ  هم آيت و هكم حجكاب اسكت. اسكماء جكات       ن اسم ت خاصت آ

بكودن آن هكاتافر اسكت. و      ر است. آيكت  ي انسان هم جات  تانند عواي عاهّتم

 كري را در    ر اسماء هاّتم و ذا ّتكم، همكاالو جكات     درجم حجاب آن ضيّه

دهند. وهك  اسكماء جائّتكم و فياّتكم درجكم       خود دارند. و ح  را بهفر نشان ت 

 رين اسم خداوند و از اسماء اعظكم   هم اسم ا  هم هات   ر دارند  ا اين ازلن

هر اتم  آي  دهد. پك    و جات  اهه  است. بم طور  ام ح  را نشان ت 

و حجا  اتم باالتر خود و تمام اتماء در عي  آي  و حجيا   

. يينك   نورانكد وهك     انيد  و حجيا  نيوري حيق     بودن خود  آي 

 حجاب ههّه.

فس ناطقه  مجرّد از تمام ليوازم و اعيراض ميادّي    ن -109

اش  ات . و به جه  تجرّد  بسياط  دارد. از ايي  جهي  ذات   

ي طبّي  و يك  هك ّ    . نا  ي  تجموعمااب  تجزي و تفكيك نيس 

نّست هم ترهّو از اجااء تادي باشد. باكم ي  وجود هاّ  است هكم سكيم   
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شوند،  بم نام نا  نم وجودي دارد. بدن و عوا باعث  شكّ  ي  تجموعم 

نداشفم باشكد. هنگكات  هكم حاضكر باشكد. همكم وجكود  يكجكا           وعف  جاء

هم در ي  ترحام بوش  از آن و در ترحام ديگر بوكش   حاضر است نم اين

ديگر توجود باشد. بوش و جاء ندارد. وجود  ترحام بكم ترحاكم نّسكت.    

ا   ام ذاوهم احككام حكاهم بكر ناك ، احككام حكاهم بكر  مك         با وجتم بم اين

 ك    هاي ترهّو هم هم يكسري عواعد بر  ك   باشد. برخالو تجموعم ت 

اجااء حاهم است. و هكم بكر هكّ  تجموعكم عكانون تشكفرك حكاهم اسكت.         

خداوندهم در عاهم هسف  بم جهكت تجكرّد بكودن، عابك   جكاي و  اكّك        

 جا با  مام ذاو حاضر است. نّست. و همم

  مجرّد اتي  كيه   ي انسان   يك وااتيّ ناطقهناك    -110

باشيد. در   داراي درجات و مراتب طول  و اطوار تشكيك  مي  

دارد. و تا بم خود، از آن جهت هكم   يك مقام  فقط خود نفس حضور

هنّم. خود تا بدون بدن و بدون عوا  حقّك  دارد. در   خودتان هسفّم نظر ت 

نكد  هنكد. و هاّّتكاو تاهكوت  تان    تقام ديگر، نا  تااهّم عقا  را درك ت 

فهمكد. در اينجكا ناك  در  يكّتن تاهكوت  ظهكورهرد         تاهوم درخت را تك  

 ناتند. است هم تقام عوت  عاعام يا  يقّ  ت 

پ  عوت  عاعام، يكك  از  شوصتكاو و  يّتنكاو ناك  اسكت. در تقكام       

هند. تانند تحبتكت حسكن بكم حسكّن هكم در       ديگر تيان  جائّتم را درك ت 

ي  رعرار هرد  است. و در واع   وهتم )واهمكم اينجا تّان دو اتر جائ  رابهم ب

نا ( است، در تقام ادراك تيان  جائّتم. در اينجا خود ناك  بكراي درك   

هند.  از جائّتاو، حضور دارد. در تقام ديگر نا  صور خّاه  را درك ت 

ي  هننكد   هنكد. پك   وّتك     و  مثّا  از آنها در عوت  خّال، انشاء و ايجاد تك  
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ت، در تقام عوت  خّال. يين  در ايكن نشكئم، ناك  صكور     حقّق ، خود تن اس

هنكد و ايجكاد او تسكاوي بكا درك او اسكت. زيكرا عاكم،         خّاه  را ايجاد ت 

 رين جاكو  هكم    حضور تياوم ناد عاهم است. و در تقام آخر، نا  در نازل

ي ادراك حستك  جاكو     شكود. و بكم پكنج شكيبم     ادراك حست  است ظاهر ت 

، خكود ناك     التسم، نا  است، در تقام همك ، ذائقكم  هند، هم در واع   ت 

است، در تر بم چشّدن و ... اثر اين اص  را بايد تكدتنظر داشكفم باشكّم، هكم     

اي خكود  در   نا  ي  حقّقت است، هم درجكاو دارد. و در هكر درجكم   

آن تقام جاو  دارد. خواهّم فهمّد، هم ح  هم در ي  تقكام فقكط هسكت.    

د. هككم از آن  يبّككر بكككم هويتككت غّبّتكككم،    فقككط حضككور در ذاو خكككود دار  

هنّم. هم اين تقام نم عاب  شناخت و نم عاب  دسفرس   اهغّوب، عنقا، ت  غّو

اسكت. و نكم عنكوان دارد. حّفك   يبّكر ذاو هكم حجكاب  بكّش نّسكت. فقكط           

 كوان تهكرد هكرد، هكم چگونكم        وانّم بگوئّم   هم، او هست. وه  نمك   ت 

هكا از   ربوط بم تواو  است. زيرا اينهست و چّست. چگونگ  و چّسف  ت

 يابّر توجكود تحكدود اسكت. و حك  اليفنكاه  و ناتحكدود اسكت. در تقكام         

ديگر، وحدو اطالع  ح ، براي خود ح ، ظهور دارد. و دراين تقكام هكم،   

ي اسماء در ايكن تر بكم    هّچ اسم و صاف  و هماه  بروز و ظهور ندارد. همم

جا حضكور وحكدو اههك  هسكت.      ند. در اينا اند. فان  در ذاو اهه  در خااء

ي احديتت، همان ح  است در جاو  وحكدو عكاهر  هكم     اهبفّم ذاو در جاو 

ي  برد. در تقام سوتم ح  بم جاو  عهر  هم هماالو رابم فناء و اندهاك ت 

هند هم در اين تر بم، ح  بم  مام تظاهر اسمائ  و  مكام   واحديتت ظهور ت 

ظهور  اصّا  ح  بكراي خكود  در ايكن تقكام      صااو ظهور دارد. در واع 

جا  مام اسماء و صااو اهه  چكون ظهكور دارنكد. ايكن      تينوي است. در اين



112  

ي وسيت روحك  تكا، و بيكد از تقكام      تقام عاب  شناخت است. وه  بم انداز 

شوند. هم در واع  درجاو فيا  ح  است. پك    واحديتت، عواهم شروع ت 

ي   و است. و هر تر بم نام تشوّ  و جاكو  طورهم نا  ناطقم ذو ترا همان

خاصت  دارد.  ا بم بدن برسكد. حك  هكم درجكاو تفيكدتدي دارد هكم در هكر        

 تر بم نام خاص و احكام خاصت خود را دارد.

هر هدام از عواي نا  ناطقم ي  نحو  فاعاّتف  و ي  نحكو    -111

سكت. عكو  عاعاكم    ي بّنائ  عاّت و عاتك  بّنكائ  ا   اثراااري دارند. تثالً   عوت 

عاّت و عات   يقّ  است. وچون عواتك  و عاك  تفيكدتدي در انسكان اسكت،      

شود. وه   مام اين عكوا بكم عكدرو     آثار وهماالو تفيدتدي درتا تشاهد  ت 

ناكك ، عككدرو  أثّراككااري و عاّّككت دارنككد. و هّچكككدام اسككفقالل در       

تق ّ نفس نسب  به اوا فاع  مستق ّ و مؤ ّر مسي  أثّراااري ندارنكد.  

شكنود، ناك ، احسكا  و ادراك و     بّند. ناك  تك    . در واع  نا  ت ات 

طورهم نا ، فاع   باشند. همان ي نا  ت   وّت  دارد. عوا تجاري و واسهم

باشد. و  باشد. و فاعاّتت عوا در طول فاعاّتت نا  ت  تسفقّ  نسبت بم عوا ت 

دهكّم. خداونكد    در حقّقت في  واحد را بم دو فاع  در اتفداد هم نسبت ت 

هاي طبّي  و تجرّد فاعاّتكت خكود    هم  نها فاع  تسفق ّ است. هم  مام فاع 

ي ح  عدرو  أثّراااري در عاهم دارند. و  اند. يين   بم اراد  را از او ارففم

ّتت حك  و بسكط  وحّكد افيكاه  اسكت. هكر فياك  بكم           مام فاع  ها بسط فاعا

انكد، تاننكد      ّي عكاهم بيضك  تكاد    هكاي  شود، اين واسهم ي ح  انجام ت  اراد 

آ كش هكم فاعك  طبّيك  و توجكو اسكت. و برخك  فاعك  تجرّدانكد، تاننكد           

   انسان.  تالئكم. برخ  فاع  توفاراند. تانند
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ي  پ  بر تبناء  وحّد افياه ، تؤثر واعيك ، خكود حك  اسكت. و اراد     

شكود. خودشناسك ، طريقك      انكد، ظكاهر تك     ح  از طري  تجاري هم افاعّ 

ي آن شكناخت فاعاّتكت حك      كم در شكناخت حك  اسكت. و يك  نمونكم     تح

 »فرتايكد     است. آيم هريمم تك  
ّ

لح  َ اَت َّ تِ و ََييَ و مَت ماَاَه ءَت  خَلَ َ َ   َلّمتتَو ترو شت  ََنف سِتهَِ مَت ّّ چكرا   37«ََوَلتَ ٍَََََ

انديشند؟ هم خداوند آسمانها و زتّن را نّافريكد االّ بكراي حك      در خود نم 

خواهد انسان  ين آيم هم بم اهمّتت خودشناس   أهّد دارد. و هم ت هم در ا

تندي و هدفمنكدي عكاهم را و خاهقّتكت حك  را در عكاهم       از طري  خود، نظام

 بشناسد.

نفس يك حقيق  مجرّد ات . كه به دليي  مجيرّد    -112

. بودن ادرت تدبير و نظارت و هداي  بدن را بيه عهيد  دارد  

ارد هم بايد بم همال و فياّتت برسكد. هكر هكدام از    بدن انسان اسفيدادهائ  د

عوا نّا اسفيدادهاي  دارند هم بايد در راسفاي همال خود بم هدو برسند. و 

ي بّنكائ     يادل هر عوت  همان بم همال نوع  خود رسّدن عوت  است، تثالً عوت 

هماهش درخوب ديدن  صاوير است. و  يادهش هم بم همكّن ديكدن اسكت.    

 باشد. ي عاعام در ادراك هاّتاو اشّاء ت  همال عوت 

پ  هر عوت  اسفيدادهاي  دارد، هم بايد شكوفا شكود. ناك  بكر  مكام     

هكا را بكم سكوي     هاي بدن  نظكارو دارد. آن  عوا نظارو دارد. بر  مام فياهّت

اي شككوفا شكد. بكم همكال و      دهد. وعف  اسكفيداد عكو    همال خود جهت ت 

نقكش هكدايفگري و نظكارو و  كدبّر      هدو خود رسّد  است. وعف  ناك ، 

بدن را بم عهد  داشفم باشد و  مام في  و اناياالو بدن  تاننكد جكاب غكاا،    

                                                 
3- آيم  -روم  
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هاي  كدبّر   سازي اعضاء هم همگ  از جاو  سازي، انداز  هضم غاا، صورو

بككدن اسككت، را انجككام دهككد. حضككرو حكك  هككم ربت عككاهم اسككت. يينكك       

دهد.  مكام حرهكاو    هت ت ا  ج اسفيدادهاي هر توجود را بم همال نوع 

هكايش  كوينكاً    هنكد. هكر توجكودي بايكد فياهّكت      توجوداو را نظكارو تك   

رهبري شود.  ا جهت واحد  كوين  پّدا هند. و از  يادل درون  برخكوردار  

تذ  َََيَت  ك تَّّ يت  ه خَ  َت  َ تَا  َت َ »فرتايكد   هريمم تك   شود.  ا بم تقصد برسد. آيم
ّ

ربت  38«يَباَُّت َل

اي بكم او داد. سكس      م هر توجودي را آفريد. و  اسفيداد ويكه  هس  است ه

 مام اسفيدادهاي او را در جهت خاصت خكود  جهكت داد.  كا بكم همكال و      

 هدو برسد.

پ  ح  نسبت بكم تظكاهر خكود نظكارو آااهانكم، هكدايت ههّاانكم،        

 اي از آنها غاات ندارد. جانبم دارد. و هحظم تديريتت همم

نا  ابفدائاً بم هاّتكت و بسكاطت و وحكدو     هر اتري در تقام -113

هند. بدن و عوا در  ي دوتم ظهور  اصّا  پّدا ت  حضور دارد. بيد در ترحام

تقام عام نا  عب  از  حقّ  فياك ، حضكور عامك  داشكفند. يينك   در عاكم       

ا  توجكود بكود.    ذا   نا ، عام بم عوا و عام بم خاقت بدن با  مكام هكوازم  

ذا   نا ، بدن و عوا شد. عاهم آفرينش هكم عبك    بسط آن عام حضوري و 

از آفريد  شدن در عام اهه ،  يّتن عام  داشت. در تقام عام ح ، حضكور  

ََ شَائَ  ََنَ يقَتول ََلَ ك تو يَيكتون»داشت.  با اراد  ح  هم بم حقّقت عام  عكاهم  ياّك     39«َِنّءَ َِذَ َََي

د. پ  عواهم عبك  از  ارفت، عواهم بم  ر ّو يك  بيد از ديگري ظاهر شدن

                                                 
3- آيم  -سور  طم0-9 .
 . 2آيم  -سور  ياسّن -39
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ي  اصّ  عّنك    خاقت حضور وحدان  عام  در ح  داشفند. بيداً بم ترحام

رسّدند. شرائ  آسمان  هم در هفو تكنون اهه  توجكود و تسكفور بودنكد.    

حكك  اراد  هككرد. هككم تحفككواي هفككاب تكنككون را ارائككم دهككد. ظهككور آن     

فّتت فككري و  ي شرائ  آسمان  شد. هم در هر زتان  تفناسو با ظر تجموعم

شد. و هر هدام از هفابهاي آسكمان  بسكط و    فرهنگ  جوات  بشري نازل ت 

تت َ »انككد.  نككاول همككان هفككاب تكنككون   
ّ

َّ  َ تتَا    ِ ي  ديتَت ب  َ حكِتَتُت بككم هككر حككال،    40«كتتَت

ي بسياط  و   هر حقيقت  در مقيام نفيس دو مرحليه   طورهم  همان

هكم هكر    . در رابهكم بكا حك    كليّ  و مرحليه تفصيي  و عينيّي  دارد   

توجودي ابفدا بم هاّتت و وحدو در ح  حضور دارد. بيد ظهكور  اصكّا    

 هند. و خارج  پّدا ت 

هند، خود ح  است. ناك    اوتهّن واعيّتف  هم نا  درك ت  -114

هنكد. و از طريك  عاكم     بم عام حضوري و وجكدان  اوتل، حك  را درك تك    

اكم حضكوري   هند. يينك   ع  حضوري بم ح ، عام حضوري بم خود پّدا ت 

نا  بم خود تفأخّر از عام نا  بم ح  است. و در واع  اين عاكم حضكوري   

ي آن عاكم حضكوري اسكت. در عاكم حضكوري،       تن بم خود، شياع و جاكو  

شكود، خكود حقّقكت را شكهود      رو تك   واسهم روبم انسان با خود واعيّتت، ب 

 ي آن را، نم تاهّتت و عوارض آن را.  هند نم جاو  ت 

ا بيد از عام بم خكود، عاكم حضكوري بكم عكواي ناسكان        در هر حال ت

خككود داريككم. و عاككم حضككوري چككون  شكككّك  اسككت. و داراي درجككاو   

تفااوو است.  قدتم و  أخّر ر ب  دارد بنابراين عام نا  بكم خكود تقكدتم بكر     

                                                 
0-   آيم  هود،سور.
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عام نا  بم عواي خود است. و عام بم عوا  قدتم ر ب  دارد بر عام ناك  بكم   

در هر صورو عام درجكا   دارد. و عاكم حضكوري     بدن )در تقام  كوين(.

نا  هم بم اعفبار  ياّ  بم تياوم، تفااوو اسكت. در يك  جكا تياكوم، خكود      

نا  است. و در ي  جا، عوا و در ي  جا بدن، در ي  جا، تياوم حك  و  

ي ذاو انسكان اسكت. تاننكد   واعيّتكاو      در جاي ديگر تياوم خار  از حوز 

هنكد. بيكد بكا حكوا ت و      ا حضوراً آن را درك تك  نظام خاقت هم انسان ابفد

 اكّر. اار اين نكفم و عاعد  را در رابهم با اطوار عاكم انسكان هشكه هنكّم،     

شويم هم حك  در يك  تقكام فقكط      تفوجتم اطوار و درجاو عام اهه  هم ت 

اهغّكوب، غّكو    هست. و فقط حضور دارد هم از آن بم هويتت، عنقاء، غّكو 

عاب  شناخت و اشار  و  يريه نّست. هكّچ وهك  و    شود. و تها  اطال  ت 

 رسد. نب  و هّچ انسان  بم اين تقام نم 

در تقام و طور دوتم، حضرو احديتت است هم عام ذاو بكم ذاو در  

اين تقام ظهور براي ذاو دارد. تقام انكشاو ح  اسكت. ايكن تقكام، اوتهكّن     

اً بكراي خكود   درجم عام حضوري ح  است. در اين تقام عام ذا   ح   مات

حضور و ظهور ذا   دارد. در تقكام بيكد حضكرو واحكديتت اسكت. اسكماء       

اهه  ظهور  اصّا  براي ح  دارنكد. در تقكام احكدي، فقكط وحكدو ذا ك        

ظهور دارد. يين  اسماءا  دراين تقام حضكور  كام دارنكد. وهك  هكّچ نحكو        

 ظهوري ندارند. باكم بم شكك  وحكدو و بسكاطت و هاّتكت، فكان  در ذاو     

 ك  اسكماء و    اند. در تقام واحديتت، حضرو ح  عام  اصّا  بم    اهه 

صااو دارد. و هر هكدام نكاد حك  ظهكور  كام دارنكد. و حك ، هكر هكدام از          

 هند. اند، هشه حضوري ت  ي شئون ح  صااو را هم شئون ذا ّتم
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پ  در اين تقام عام حضوري  اصّا  ح  بكم شكئون خكود، تهكرد     

ا  دارد. هم  يت، ح ، عام حضوري بم هوازم اسماءاست، بيد از تقام و احدت

اند. و ايكن اعّكان ثابفكم هكم از هكوازم اليناك ت ذا ك  اسكماء          اعّان ثابفم عامّتم

انكد. يينك   اعّكان ثابفكم، تياكوم       اند، حقائ  توجوداو در تقام عام اههك   ا 

 اند. و ح ، عام حضوري بم حقّقت هر توجود از طري  عام بكم  باهاّاو ح 

اعّان ثابفم دارد. در ترحام بيد ح ، عام حضوري در تقكام فيك  دارد. زيكرا    

ح  عالو  بر حضور در تقام ذاو و صااو، در ترحاكم افيكال هكم حضكور     

بكم   «و   توَ مَعَك تَ ََينَءَت ك نتت َ»جكا عاهمانكم حضكور حقّقفك  دارد.      همكم  «وَ سِتلَ يّتّ  علءَت  » هات  دارد.

طورهم نا ،هم از سكنخ اههك  اسكت. و     ن وان اات   همّ طور خالصم ت 

 ناسو حقّق  با ح  دارد چكون جاكو  جكات  اوسكت. و داراي درجكا   از      

عام است. ح  هم هم اص  و باطن هر نا  اسكت. اطكوار و درجكاو عاكم     

دارد. و عام فيا  او همان ايجاد تياوم اسكت. تظكاهر خكارج ، عاكم فياك       

ناد ح  حضور هات  دارند. و همگك   اند. همگ   اند. و اراد  فياّتم ح  اهه 

انكد. ايكن عاكم فياك  حك  از تظكاهر و        جانبم حك   تياوم باهاّاو و تياوم همم

جاواو عام ح  بم اعّان ثابفم است و آن عام بم اعّكان ثابفكم از تظكاهر عاكم     

 باشد. ا  ت  ح  بم ذاو

در هر حال، عاهم، ظهور عام ح  است. و عاهم، در تقكام عاكم اههك     

م در تقام اهه ، هويتكت عامك  دارد. عكاهم در تقكام حك  وحكدو       است. عاه

عام  دارد. عاهم در تقام ح  بم وحدو جميّتم حضور دارد. اهبفّم حكدود و  

 هوازم و عوارض در آن تقام هّچ نحو  حضور و ظهوري ندارند.

موجودي ايب  و از تنخ ملكوتيان اتي . بيه   ناك    -115

  در او تياري و  همي  جه  احكيام خياصّ موجيودات مكل كي    
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ّتكت و عكدرو  جّاك  اسكت.        جاري ات  . يكك  از احككام تاكو ّكان، عابا

 ر بكم   هاي نازل  وان حقائ  تكنون و تواون ذاو خود را در عاهو يين   ت 

صور تفنوتع  مثّ  و  جستد ظاهر نمايد. اين ويها  يين   عكدرو  جاّك ، از   

در درون خكود ايجكاد    باشد. بم همّن جهت دائم عوائ  را صااو ذاو او ت 

ّتكاو ناسكان  هكم           ت  ّتكاو درونك  اوسكت. ايكن  جا هند. تشكاعر انسكان  جا

ي  درون  ودر حّهم ذاو خكود  و بكراي خكود  اسكت. تاننكد  تجموعكم      

عواي ادراه  و  حريك . وهم عدرو  جاّ  در غّر و براي غّر را دارد. هم 

واننكددر تراحك      ي دوتم اخفصاص بكم اوهّكاء اههك  دارد هكم تك       اين ترحام

تفيدتد، در اطوار ناسان  اونااون براي غّر خكود جاكو  هننكد. حكال يكا در      

اي حقائ  عقالن  هم از وجود سي  برخوردارند، در ناكو  تسكفيد،    ترحام

انشاء و ظاهر هنند. يا حقائ  تثاه  تناص  را در عوت  خّال افراد انسكان  هكم   

شان  اي آنها در تقام تثال شوص تثال تفّص  است ايجاد هنند. و بم بّان  بر

َ  »طورهم تالئ  اين عدرو  جاّ  تثاه  را دارند   مثّ  نمايند. همان تَّ ل َت َرَتر
ّ
و تمث

)ع( بم شك  ي  انسان تسفويت اهقاتم در  هم تالئ  براي حضرو تريم «ستويَ  

ي اوهّاء، ظهكور بكم    ي ديگر از  جاّ  ناو  ناطقم تقام تثال جاو  هرد. نحو 

هاي جسمان  براي ديگران است. اهبفّم  مام ارواد در عاهم بكرزخ   شك  بدن

شكوند. هسك  هكم عاعكد  و احككام       بم شك  تاكاو درون  خود تفمثّ  تك  

خاصت  جاّ  نا  را در دو تقام بدن و خود ذاو و  جاّ  براي غّر خود را 

خوب بشناسد، عضاوو خواهد هرد هكم جنكاب حضكرو حك  هكم در سكم       

ي حك  بكراي خكود  اسكت )احكديتت( و در       مان جاو ي ذاو هم ه ترحام

ترحام صااو و اسماء )تقام واحديتت( هم ظهور  اصّا  اسماء اسكت و در  
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تقام في  هم همان ظهور انبساط  و  اصكّا  حك  بكم شكك  عكواهم اسكت،       

هند. و چون سكم ترحاكم يكا سكم طكور  جّاك  دارد، در سكم تقكام و          ت   جاو 

عدرو  جاّ  اهه  هم ذا   ح  است، باهاّاو شود اهبفّم  حضرو شناخفم ت 

است، وه  ناو ، باهيرض، عدرو  جاّك  دارنكد. در هكر صكورو ناك  بكا       

ا  عكائم بكم ذاو حك  اسكت. و هكّچ نحكو          مام شئون ادراه  و  حريكك  

اسفقاله  در ذاو و صااو و افيال ندارد. عّن ربكط بكم حك  اسكت. اضكافم      

انكد.  مكام توجكوداو     ء فياّتكم حك   ي ح  است. توجكوداو از اسكما   اشراعّتم

 ي ح ، هّچ ندارند. اند. و جا نظر و جاو  ي ح  ي فياّتم اراد 

اند. هر توجودي تظهكر اههك  اسكت. و     بم طور هات  آياو فيا  ح 

در  مام شئون و ابياد  هم حكايت از  وحّد دارد. عاهم، بسط ح  اسكت.  

ان در حقكائ  و تظكاهر    و اسماء و صااو ح  را در تقام فيا  و  اصّا  ت 

 ديد.

اونم هم نا  ناطقم يك  حقّقكت اسكت. هكم تُكدرِك       همان -116

ّتكم در تقكام و ههكم و هكم         ّتم در تقام عق  و هكم تكدرك تيكان  جائ تيان  ها

تدرك صور در تقام خّال و هم تحرّك است. بم بّان ديگر هم تُكدِرك و  

جائك  اسكت. و   ي ادراهاو هاّك  و   هم تحرّك است. و در واع  جات  همم

 مام اين ادراهاو همال و اوصاو ذاو اوست. و ايكن اوصكاو و ذاو در   

هم ذاو در ي   خار  بم ي  تصدا  و بم ي  وجود،  حقّ  دارند. نم اين

تصدا  باشد. و صااو در تصدا  ديگر باكم همم، وجود جميك  در يك    

ء نا  دارند، در بحث  وحّد صاا   هم  مام هماالو ح  هم همان اسكما 

انكد.   و صااو اويند. و اين اسماء اعفبار نّست. باكم حقكائ  عّنك  ذاو حك    

اين هماالو عّن ذاو حك  و عكّن يكديگرانكد و تناّك  از هكم و از ذاو      
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ح  نّسفند. و  مام اين اوصاو ح ، چم صااو ذاو باشكند. و چكم صكااو    

 في ، ي  تصدا  بّشفر ندارند هم خود ح  است.

ائم بيه بيدن  تيدبير مينظّم و     به جه  توجّه دنا   -117

. و هّچ وعت از بدن خود  كوينكاً غااكت   دائم  بدن را به عهد  دارد

اونم هكم   هند. چون در تقام  كوين غاات و فراتوش  تينا ندارد. همان نم 

هند. )يُد  بِّكر  االَتكرَ(    حضرو ح  بم طور پّوسفم عاهم را  دبّر و تديريتت ت 

آتد  است.  ا اسفمرار  كدبّر و  وجتكم حك  بكم     بنّم في   دبّر تضارع  هم ت 

 هند. عاهم را بّان ت 
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