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  اي در سير و سلوك رساله
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  *عليرضا جاللي
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  چكيده

 كه استرآبادي الحسيني اسحاق ابوالبقاء از است عرفاني اي هـنام وصيت حاضر ةـرسال
. دارد فصل پنج و مقدمه دو و است فارسي به رساله اين. است شده نوشته ق 818 در
 مربوط سوم تا اول فصول و شده مطرح عرفان نظري مباحث آن دوم و اول ةمقدم در
 مطرح نظري مباحث پنجم و چهارم هايفصل در مجدداً و است عملي سلوك و سير به

 قسمتي و است حروفيه مهم هاي نوشته همجموع از بخشي نامه توصي اين .است شده
  .كند مي بيان را آنها عقايد از

  .هجري نهم قرن اسحاق، سيد حروفيه، شناسي، نسخه: هاكليدواژه
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  لفؤم معرفي
: 1348منزوي (ت اس »حروفي استرآبادي حسيني اسحاق ابوالبقاء« لفؤم كامل نام
 بزرگ آقا شيخ. است دست در كمي بسيار اطالعات او زندگي سوانح از .)2/1384

 اسحاق البقاء البي« :است نوشته نامه توصياين  ةدربار )25/107( الذريعه در طهراني
 تركيه در اي نسخه 1نامه توصي عنوان تحت :گويد مي نيز .»الحسيني الحروفي االسترآبادي

  ).همانجا( باشد نسخه همين احتماالً و باشد مي حروفيان به متعلق كه است

 ،نامه نهايت ،نامه هدايت عناوين تحتكلمان هوار  2حروفيه رسائل همجموع در
 همان شخص اين است ممكن كه شده برده نام اسحاق سيد ةنام محرم از ،اسكندرنامه

 نامه محرم در وي زيرا. باشد نامه توصي لفؤم استرآبادي الحسيني اسحاق ابوالبقاء
 زمان و نوشته ق 771 را خود تولدرسانده  پايان به ق 835 در را آن ليفأتكه 

  .است بوده حيات قيد در وي كه است ق 818 نامه توصي شدن نوشته
: 1374گولپينارلي ( حروفيه متون فهرست كتاب در گولپينارلي عبدالباقي ةگفت به

 سسؤم( نعيمي اهللا فضل پيروان و شاگردان از يكي عنوان به »حسيني« نام تنها )8
 آبادي استر اسحاق سيد ةنامخواب از«: است آمده ادامه در و شده نقل) حروفيه

   .»است پرداخته سلوك به تصوف راه در چگونه فضل كه يابيم درمي فضل خليفه
  ):5: همان( دهد مي شرح چنين فضل از نقل به را واقعه اسحاق سيد

 گرد تن هفت كرد مي معرفي و پنداشت مي مهدي را خود كه فضل اطراف در... 
 الدينجالل فخرالدين، نام به سالكهن شخصي: از نداعبارت كه بودند آمده

 فضل پيروان اولين اينان...  و اصفهاني عبدل ،حسيني خراساني، اهللافضل بروجردي،
  .)8: همان( بودند

 آورده چنين اين ترتيب به را او خلفاي الواقعبيان در فضل جانشينان از ميرشريف
  : است

  موالنا محمود، موالنا مجدالدين، موالنا ثابت، كيابن حسين علي، سيد امير
  بايزيد، موالنا مغزايش، علي شيخ حسن، حافظ خواجه هاشمي،  الدينكمال
  .)16: همان( ... و نسيمي سيد امير ،اسحاق سيد امير ابوالحسن، موالنا دارا، بنتوكل

 از »فضل خلفاي« عنوان تحت نيز )43: 1369آژند ( تاريخ در حروفيه كتاب در
و سپس چنين ياد شده  است فضل نزديكان از كه اسحاق سيد خواجه نام به شخصي

  :آمده است
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 اهالي از اند، داده لقب السادات سيد و اند ناميده خراسان مرشد را اسحاق ميرسيد
 او. است كرده ليفأت استرآبادي گويش به را خود مةنا محرم كتاب و بود استرآباد

 دختر خود ةگفت طبق و شد فضل نزديك ياران جزو بعدها آمد دنيا به ق 771 در
 اصول آن در و نامه محرم نام به پرداخت كتابي ق 831 در. گرفت زني به را فضل
 لقب با فضل دختر جانشيني از و داد شرح را حروفيان هاي انديشه و عقايد

 ديگري آثار كه دارد احتمال اثر اين از قبل او. كرد جانبداري »العليا هي اهللا ةكلم«
 سياق به نيز را) ق 807( نامه نامي و نامه بشارت و) ق 807( نامه اشارت چون

  .باشد زده قلم مثنوي
  :نويسد مي استواءنامه ةنويسند و االعلي علي ةخواهرزاد محمد، الدين غياث

 به او پيروان و) نهم ةسد اول ةنيم در( است خراسان حروفيان پيشواي اسحاق سيد
 اهللا رضي( اسحاق امير سيدالسادات مسترشدان و خراسان اهل و اند، گراييده كفر
 و بهشت تصرف و بهشت ادراك اند، بشريت قيد در كه مادام كه ندا برآن) عنه

 ...شد خواهند واصل ادراك آن به شود كرده بدن خلع چون. كرد بايد مي بهشتيان

  3).استواءنامه، به نقل از 306و  7: 1330كيا (
 اسحاق سيد به هم نامه تراب و نامه محرّم يا نامه محرم و نامه  اشارت و نامه خواب

4.است شده داده نسبت
  

  

  ها نسخه مشخصات
 ق818 شوال تاريخ در نامه توصي عنوان با را خود ةـرسال الحسيني اسحاق ابوالبقاء

 درويشان از جمعي درخواست« را آن كتابت دليل. است رسانده پايان به و نوشته
5.است دانسته »همدم محرمان و محرم همدمان و محقق طالبان و صادق

  

 صدور مصدر بر صلوات و سالم و الوجود واجب حضرت« سپاس از پس وي
 سپس .است نوشته مقدمه دو »]السالم عليهم[ او عترت و اوالد بر درود و موجودات

 فصل دو .است كرده گذاري شماره را آنها از فصل سه تنها كه افزوده آن به فصل پنج
  .اند شده گذاري شماره تصحيح اين در باقيمانده
از آن موجود  نسخه سه كه است) جنگ( مجموعه يك از بخشي حاضر ةرسال

 ةبروس ةـكتابخان. 3 ،تهران دانشگاه مركزي ةـكتابخان. 2 ،ملي ةـكتابخان. 1: ، دراست
   .تركيه

 ص از( دارد فصل پنج و مقدمه دو) 6605 ةشمار( ملي ةـكتابخان خطي ةـنسخ
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 متعلق احتماالً و شده نوشته نسخ و نستعليق وطخط به مجموعه اين .)654 تا 601
 تيماج جلد و شده نوشته قرمز مركب با سرفصلها. است هجري يازدهم قرن به

 120( ابعاد به لوالدار مقوايي جلد اين جنس .است ترنج نيم و ترنج داراي و اي قهوه
  .است اصفهاني آن ةنسخ كاغذ و) 175 ×

  
  

  تصوير صفحة اول نسخة كتابخانة ملي
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  نسخة كتابخانة ملي آخرتصوير صفحة 

  

 ،11 ج( تهران دانشگاههاي خطي نسخه فهرست در نامه وصيت از دوم ةـنسخ
 آن خط. است )315 تا 285 ص از( جنگ يك از چهارم ةـرسال) 2477 ةشمار
 دو رساله اين تهران، دانشگاه فهرست اساس بر. است هجري دوازدهم ةسد نسخ

 استاي  افتادگي جهت به فهرست اين در فصل دو ذكر البته. دارد فصل دو و مقدمه
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 آن كاغذ مشكي، تيماج آن جلد. است داده رخ مذكور رساله آخر فصل سه در كه
  .است 10×15 آن ابعاد و اصفهاني

  

  
  

  دانشگاه تهرانتصوير صفحة اول نسخة 

  
 :1 بخش ،2 ج( بروسه ةـكتابخان فارسي خطي نسخ فهرست در سوم ةـنسخ
  .استمعرفي شده  سبحاني توفيق دكتر اهتمام به) 1484
 برخي افتادگي جهت به و تركيه بروسه ةـكتابخان ةـنسخ به دسترسي عدم دليل به

 »م« اختصاري حرف با ملي ةـكتابخان ةـنسخ تهران، دانشگاه ةـنسخ در عبارات
 پاورقي در »ت« اختصاري حرف با تهران دانشگاه ةـنسخبا  و شد داده قرار اصل

.  است شده ضبط متن پاورقي در عيناً نسخه دو ميان تفاوتهاي. است شده مقايسه
 اصلشان به روايات و احاديث و شده ذكر پاورقي در آنها ترجمه و آيات ةشمار
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 در موجود اشعار. است شده داده قرار]   [ در شده افزوده كلمات. اند شده داده ارجاع
  .است شده داده انتساب آنها شعراي به امكان حد تا نيز متن

 در نسخه يك تهذيب و مقابله كار اساس و است انتقادي تصحيح كار، روش
 چاپ به تاكنون رساله اينكه  است ذكر شايان. است ديگر نسخ يا نسخه با مقايسه
  .است نرسيده
  

  ييامال ويژگي
 و ها نوشته در رموز اين از حروفيان معموالً .دارد رمزگونه ةنوشت چند رساله اين

 قيد پاورقي در آن معناي و متن در رمزي شكل. جستند مي سود خود كتابت
 »پ« جاي به »ب« حرف و »گ« جاي به »ك« حرف رساله، اين در 6.گردد مي

 شكل هم حرف دو نيز و است شده استفاده »ي« حرف جاي به »ء« از و است آمده
   .است شده آورده متن در آن صحيح شكل و يافته تخفيف حرف يك به
  

  
  

  دانشگاه تهراننسخة  آخرتصوير صفحة 
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  نحروفيا سياسيـ  اجتماعي اوضاع

 چون حكومتهايي ايران سرزمين كه كردند آغاز را خود حركت عصري در حروفيان
در اين . بود رسيده تيموريان عهد به و كرده تجربه را مغوالن و سلجوقيان غزنويان،

. است بوده نابسامان بسيار اجتماعي و ،اقتصادي سياسي، لحاظ به مردم اوضاعدوره 
 ها فرقه و ها نحله پيدايش ةـزمين ،اجتماعي و فرهنگي جهت از ايران فضاي بنابراين

. گرفتند مي خود به مذهبي شكل سياسي، و اجتماعي جنبشهاي و بود كرده پيدا را
 به متخلص آبادي استر اهللا فضل دسته ب كه است حروفيگري ها نحله اين از يكي

 تا خزر ةحاشي و خراسان شمال از ،كمي مدت در و آمد پديد) ق796ـ740( نعيمي
 حتي و يافت گسترش آناتولي و سوريه و عراق تا آذربايجان از و اصفهان و فارس

 و ايران در عتشي و اسالم فرهنگ بسط در حروفيان. رسيد) بالكان ةمنطق( اروپا به
 بازگشت. گذاشتند اثر هم ادبيات و شعر روي آنان. گذاشتند ثيرأت بالكان و آناتولي

 پرحرارت اشعار سرودن. است توجه جالب حروفيه آثار در محلي زبانهاي به
ذكاوتي ( آنهاست كارهاي جمله از فارسي و تركي زبان دو به مذهبي و عرفاني

  .)1383قراگزلو 

 و تصوف چشمگير شيوع نهم، ةسد مذهبي و اجتماعي ةعمد هاي مشخصه از
 نهاد هيچ سالها اين در. است شريعت و طريقت درآميختن و خانقاهها فراواني

 تئوري« ترويج با كه تصوف هاي حلقه و خانقاهها جز ،حكومتي و سياسي اجتماعي،
 اين .دهد پناه را آنان توانست نمي كرد، مي آرام را حال آشفته مردم خاطر »تسليم

 ةديد به ،دنيوي امور خوارداشتن و دنيا از گزيدن عزلت و تسليم مسلك و مرام
 هر فتح از پس تيمور كه  جايي تا ؛آمد مي پسنديده آنها اخالف و مغول خونخواران

  !طلبيد مي همت آنان از و رفت مي آن مشايخ ديدار به شهري
 توجه با را آنها توان مي كه شتدا وجود تصوف گوناگون جريانهاي دوره اين در

  :كرد تقسيم كلي ةدست دو به هايشان آموزه و ديدگاهها به
   .اللهيه نعمت و صفويه نقشبنديه، مانند صوفيانه هاي سلسله .1
  ).1379عباسي ( حروفيه و نوربخشيه مانند صوفيانه هاي نهضت .2

 و اخالق و فرهنگ و دين و زر و زور كه شرايط اين برابر در ايستادگي براي
 افتاد راه به جنبشهايي بود، تيموري حاكمان دست در دربست هنر، و معنويت و ادب
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 آن از گرفتن مايه وجود با و طريقت و شريعت پاي دو همان بر ايستادن عين در كه
  .)1356ثبوت ( حروفيه جنبش مانند ،كردند عوض را آن مسير دو،

 يك هيچ آنكه بدون ،است شيعيگري و صوفيگري جامع نحله اين كلي طوره ب
 متكامل، صورت اين به فكر طرز دو درآميختگي همين ولي. دباش اتبالذّ مقصود
  .تشيع و تصوف پيوستگي از است اي نمونه

 از پس حتي كه داشت وجود زندگي نيروي آنقدر حروفيگري در كه گفت بايد
 نفوذ بكتاشيه مانند ديگر هاي فرقه در توانست آن، پيروان سركوبي و بنيانگذار مرگ

  .)1359شيبي : نك( كند

 نيست، حروفيان فرهنگي و سياسيـ  اجتماعي اوضاع تحليل درصدد مقاله اين
  .كرد مراجعه ،گذشت آنها ذكر كه منابعي به توان مي خصوص اين در

  
  نامه توصي ةخالص

 رعايت دليله ب گاه كه داند مي مختلف طبايع داراي را آدميان نامه توصي لفؤم
 نزد به بايد صورت دو هر در كه شوند مي جسم و روح بيماري دچار اعتدال، نكردن
 موجب اباحه، و الحاد و تناسخ به اعتقاد مانند باطل عقايد. بروند حاذق طبيب

 موجب بودن، قاعد و قائم مصطفوي شريعت ةجاد بر يعني صحيح عقايد و بيماري
  .كند مي تبديل »اهللا عرش« به را انسان قلب و گردد مي قلب و روح صحت
 ضروري امري را نبي از اطاعت و شمارد مي واليت ظاهر را نبوت اول ةمقدم در

  : گويد مي و آورد مي حساب به
 واقع در شريعت، ةآين به نگريستن بدون ند،ا حقيقت ةمشاهد مدعي كه آنان
  .هستند القلب سقيم

  : اند شده تقسيم طايفه و صنف سه به آدميان دوم ةمقدم رد
 اندك آنها تعداد و عصرند هر محققان و اولياء و انبياء كه اتذّبال كنندگان نيكي اول

 طايفه سومين و. او امثال و ابوجهل مانند اتبالذّ كنندگان بدي دوم. است
 كار سرو گروه اين با ارشاد اهل و ندا گروه اين در مردم اكثريت كه اند الطرفين مايل
  .دارند

 بيان خداپرستان شعار را نيك كردار و نيك گفتار نيك، اذكار اول فصل در لفؤم
 اخالق سأر. كند مي ذكر را هايي لفهؤم نيز ذميمه و حميده اخالق براي 7.است كرده
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 دوستي ترك را حميده اخالق سأر و دانسته جاه و مال طلب و دوستي را ذميمه
 قلمداد علوم اصل را آن و داند مي توحيد علم همان را فقر علم او. داند مي جاه و مال
 را خود نبايد علم، از هايي مايه اندك آوردن دسته ب ةـواسط به است معتقد و كند مي

  .دانست سقيم دلهاي طبيب
 آن از دارد سلوك و سير باب در هايي توصيه به اختصاص سوم و دوم فصل

 فتكلّ ترك الهي، محرمات ترك و واجبات به عمل شعبده، و ريا از دوري جمله
 خفتن كم آشاميدن، كم و خوردن كم وي... و نفس هواي منع طعام، و مسكن و جامه

 ةمجاهد مراتب ترين پايين از را خلوت و صوم بر مداومت و نماز و ذكر كثرت و
 و آباء آيين و عادت و تقليد از گذشتن را نفس مجاهده حقيقت و داند مي نفس

 جايز »محقق مرشد« با نيز را نفس مجاهده و طريق طي. كند مي قلمداد اجداد
  .شمارد مي

 حقايق درك و نفس از حجب رفع عامل را مردم نزد حقارت و كشيدن مالمت او
 و زمان ياقتضا دليله ب ]السالم عليهم[ انبيا مشرب در تفاوت او نظر از. داند مي اشيا

  .است الهي حكمت و زمان قوم قابليت
 و دشمن را امور از بعضي فطرتاً انسان كه است اين از بحث چهارم فصل در
 كلمات در تفاوت دليله ب بغض و حب در افراد تفاوت. دارد مي دوست را برخي
 نامتناهي مجردات در تركيبات زيرا ؛است سبحاني و الهي بينات حروف و الهي مجرد
 فطرت كه انساني بنابراين. ندا متفاوت فطري استعدادهاي در انسانها نتيجه در و است

 ميل هرچه به ،بالعكس و است منكر چيز آن ،باشد داشته نفرت هرچه از دارد، معتدل
 آنها از متابعت كه ــ السالم عليهمــ  انبيا نفرت و ميل مانند. است مرغوب كند،
  .است ظلم متابعت، عدم و عدل

 ادبي بي باشد مي نامشروع آنچه و است ادب است، مشروع معتدل طبع نزد آنچه
 باطن و عالم نظام موجب آن، ظاهر كه است آيين ترين كامل و برترين شريعت،. است

  .است حق جمال مرآت آن
 واسطه را ماده و است االسباب مسبب خدا كه است اين از سخن پنجم فصل در

 و بهشت سبب و ماده ؛داردرا  الزم سبب و ماده هم دوزخ و بهشت نتيجه در داند مي
 اهل و داده توضيحاتي باب اين در و. است آدميان فعلهاي و قولها و فكرها دوزخ
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 صفات تحت را بهشتيان داند، مي خدا ذاتي تجلي تحت را دو هر دوزخ و بهشت
  .شمارد مي حق جاللي صفات تحت را دوزخيان و جمالي

  
  آخر كالم

 و بوده رموز از مملو تاريخ طول در عارفان سخن كه است ذكر شايان پايان در
  :گويد مي مولوي مثالً. نيستند امستثن قضيه اين از نيز حروفيان

 است پيغمبر لب از قرآن چه گر
  

 است كافر او نگفت حق گويد كه هر  
  

  :كند مي بيان بسطامي بايزيد و
 بار هفت گردم به كن طوافي گفت
 اي ديده را خدا ديدي مرا چون

  

 شمار حج طواف از نكوتر وين  
 اي رديدهــگ بر صدق ــةكعب ردــگ

  

 گردد، ناعادالنه قضاوتهاي دستخوش طايفه اين اعتقادات كه است طبيعي بنابراين
 به حكم و نهادند نام »ملحد« را آنان اي عده شدند؛ دچار آن به حروفيان هكچنان

 و زندقه ديني، بي برچسب بعضي ،ندخواند ماترياليست را آنها برخي دادند، تكفيرشان
 ةـشيع و كرده ييدأت كامل طور به را آنها نيز اي عده بالعكس و اند زده آنها به اباحه

 بيشتر تحقيقات نيازمند حروفيه مورد در بحث. اند كرده معرفي غيرغالي امامي دوازده
 مقوله اين به بيشتري عنايت با نگاران تاريخ و مورخان كه اميد .است تر دقيق و

  .بپردازند
  

   نوشتها پي
  .است خود پيروان به قطب يك اخالقي ـ معرفتي هاي توصيه بر مشتمل نامه توصي اين واقع در. 1
  :آنهاست عقايد بيان در تماماً كه است عرفاني نفيس رساله چند شامل حروفيه رسائل ةمجموع. 2

  )68 تا 1 ص از( نامه جاويدان شرح. الف
  )211 تا 70 ص از( نامه عرش شرح. ب
  )281 تا 214 ص از( نامه تحقيق رساله. ج
 خود و بوده فضل سيد پيروان از رساله اين لفؤم. )315 تا 284 ص از( نامه وصيت رساله. د
  .)2/1484: 1348 منزوي( كند مي معرفي متعدد ليفاتأت داراي و ويلأت پيرو را

 تيموري شاهرخ عهد در حروفيان فعاليتهاي خصوص در متعددي منابع كه است ذكر شايان. 3
 سلطنت حضرت« جانب كه است طبيعي و اند بوده شاهرخ دربار در همه كه اند داده گزارش
  .اند داشته مرعي را »شعاري
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  به الحسيني اسحاق ابوالبقا ةنام توصي و اسحاق سيد به منسوب كتابهاي بايد حقيقت كشف براي. 4
  . كرمه و بمنه شد، خواهد انجام آينده در كه شوند مقايسه نثرنويسي لحاظ

 است نوشته »همدم محرمان و محرم همدمان جهت« را ليفأت علت هم نامه محرم در. 5
  .)84: 1374گولپينارلي (

 فهرست در نيز برخي و شده ذكر) 1330كيا ( گرگاني ةنام واژه در ها رمزگونه معاني از برخي. 6
  .است آمده) 1374گولپينارلي ( حروفيه متون

  . خورد مي چشم به زرتشت افكار به نسبت آگاهي يا گرايش از اي رايحه بيان اين در. 7
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  اهللا سبحه الحسيني اسحق البقاء ابي ةنام وصيت
  نستعين به و الرحيم الرحمن اهللا بسم
 بر مداومت و آداب محافظت براي از كه را الوجوديواجب حضرت سپاس و شكر
 در را او سليم طبع و گردانيد ممتاز دواب جنس از را انسان نوع صواب، و سنن

 كه حسنه اخالق و صالحه اعمال الجرم. ساخت بالذّات مايل منكرات، از اجتناب
 و آمد، درجات ةخزين و نجات گنج كليد اوست، جبلّي صفات و مرضي افعال

 من ربك اَخَذَ اذ و� ظهور مظهر و انبياء ةصف صدر صدور، مصدر بر زاكيات صلوات
 و باد، �1بلي قالوا بِرَبكُم أَلَست اَنفُسهِم علي هم اَشهد و ذُريتَهم ظُهورِهم من ادم بني
  .اند الوهيت مراتب مراكز و واليت دواير دايره نقاط كه او عترت و اوالد بر

 بودندي، مستقيم 2طباع ةجمل و سليم، قلوبة هم اگر كه! درويش اي بدان بعد اما
 رعايت ةواسط به را آدمي چون اام. نبودي مرشد انقياد و مرشد ارشاد به احتياج
 شود واقع جسماني مرض كه هرگاه غيره، و آشاميدن و خوردن در اعتدال ناكردن

 صحت حال به تا شد بايد او مأمور و كرد بايد حاذق طبيب به رجوع بالضّروره
 روحاني، ]ي[شربتها و غذاها در تفريط و افراط سبب به كه هرگاه همچنين. بازآيد

 ]داشت خواهد[ حاذق حكيم به احتياج رورهبالض شود، عارض روحاني] اي[عارضه
 نكند او دستگيري ازلي هدايت اگر و 3.كرد توان قلوب امراض عالج تشخيص به كه
 آن باشد، حاضر طبيب نيز اگر و نيفتد او وقت سر به قلوب امراض حاذق طبيب و

 امر آنچه به و نكند كوتاه دست فرمايد، نهي آنچه از و نشود او ةمعالج منقاد مريض
 في� كه فرمايد چنين او حال وصف قرآن كه باشد طايفه آن از نشود، مأمور كند

 گرداند زياده است، بيماري ايشان دلهاي در يعني �4مرَضاً اهللاُ فَزادهم مرَض قُلُوبِهِم
  .را ايشان بيماري خداي
 و ادراكات كه است آن است، روح مصلح كه روحاني شربتهاي و غذاها و

                                                      
 را آنها ةذري فرزندان پشت از تو خداي كه هنگامي يادآور به ما رسول يو ا :172 :اعراف .1

 .بلي: گفتند همه نيستم؟ شما پروردگار من كه ساخت گواه خود بر را آنها و برگرفت
 .)دهخدا( طبيعت ،خوي :طبع: معج. 2
 .باشد كرده+  كرد توان از بعد: م. 3
 .در دلهاي ايشان بيماري و گمان است، خدا بيماري دل ايشان را افزود: 10 :بقره. 4
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 و اجمال، مقام در را اجمال و. نباشد تفريط و افراط قبيل از سالك طالب اعتقادات
 تجلي او دل بر كه اعتقادي و فكري هر كه بداند و. بداند 1تفصيل مقام در را تفصيل

 لقمه آن و شربت آن اگر .رسد مي او روح به كه است اي لقمه و شربتي نمايد مي
 روز به روز بلكه است؛ برقرار طيبه ادراكات در روح صحت است، ماليم و مناسب

 مواد آهستگي به باشد ماليم و غيرمناسب اگر و. باشد يترق در او شوكت و قوت
 كه 5اباحت و 4الحاد و 3نسخ مثل شود، عارض گوناگون امراض و كند 2توليد فاسد
 قرآن از همه دليل كه حالي طرفه و. شده عارض را اباحت و الحاد و تناسخ اهل

 و حركت و قعود و قيام آنچه و ]گردد[ �6اًكَثير بِه يهدي و اًكَثير بِه يضلُّ� است
 صالح نهج بر سالك اقوال و اعمال كه است آن است، روحاني مكان و هوا و سكون

 قاعد و قائم مصطفوي شريعت مكان در و جاده بر يعني باشد، حاذق حكيم قول و
 ساكن شو، ساكن گويد آنچه بر و. بگذرد بگذر، گويد شريعت كه آنجا از و باشد،
 شريعت از عبارت �7مقتَدرٍ مليك عند صدقٍ مقعد في� كه وجهي به و شود

 قادر پادشاه نزديك است، صدق مقعد اين در كه كس هر 8]يعني[ است، مصطفوي
  .است

 يعني هاجان طبيب و دلها حكيم قول به نهج، اين بر سالك طالب كه هرگاه پس
 و نمايد روحاني شربتهاي و غذاها به روح تقويت ،اهللا عليه و آله صلي مصطفي محمد
 قلب الجرم گردد؛ القلبسليم و الروحصحيح كند، طبيعت رغبت و نفساني اتلذ ترك

 اباحت علت به بيماري حالت در كه توحيد لذيذ ةـلقم و گردد؛ اهللا بيت و اهللا عرش او
 به او دل عرش از عزت، حضرت و. شود او مصلح بود، او مهلك غيره، و الحاد و

 كه گنجد او زبان كرسي در ارض و سماوات مجموع و كند نزول او زبان كرسي
                                                      

 تفصيل+  حاشيه: م. 1
 تولد : +م .2
 ).دهخدا( ديگر انساني بدن به بدن از موت از بعد روح انتقال: تناسخ و نسخ. 3
  .)دهخدا( برگشتن دين از: الحاد. 4
 .)دهخدا( ،دانستن روا شمردن، جايز: اباحه :يا. 5
 .را بسياري آن به نمايد مي راه و را بسياري آن به كند مي اضالل :26 :بقره. 6
  .اند متنعم جاوداني سلطنت و تعز خداوند نزد حقيقت و صدق منزلگاه در  :55: قمر  .7
  كه : +م. 8
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�عسو هيكُرس مواتالس شود ارض و سماوات حقايق ةكنندبيان يعني �1االَرضِ و.  
ــ  الحسيني اسحق ابوالبقاء الداعي الفقير كلمات اين رمحر مقصود! درويش اي
 آن مقدمات اين تمهيد از ــ اليقين اصحاب و الفضل اهل ةزمر في شأنه اهللا اصلح

 دارالسالم طرف به عزيمت ةداعي 3)818( ضحي سال الشو 2شهر تاريخ در كه بود
 اَنَا« االمي بيالن بقول المكنّي المعاد و المبدأ كشف مصدر و خيرالبالد كه استرآباد
حن االَفصم تَكَلَّم شد؛ باعث ،است ــ الفساد و التّزلزل عن اهللاُ صانها ــ »بِالضّاد 

 از جمعي يادگار و نامه توصي اسم به اختصار سبيل بر اي رساله كه خواست
 به موسوم همدم، محرمان و محرم، همدمان محقق، طالبان و صادق درويشان

 بر مشتمل شده نوشته پيشتر كه 4طوامير و رسايل چون و. كند كتابت »نامه وصيت«
 و فقر آداب قواعد باب در و است آن دقايق و تنزيل معاني و حقايق و تأويل ابحاث
 و مقتدايي، و شيخي منصب طلب مضرت و آخرت، عالم تحقيق و درويشي اوضاع

 شروعي و خوض رسايل آن در چيست، از عبارت دتجر 5آنكه بيان و تجرد ةفايد
 و آداب بيان نيز و اند گفته شد، خواهد گفته قبيل آن از چه هر آنكه بر بنا بود، نرفته

 از سخن يك كه 6هست گاه اما. قول به آنكه از است اولي كردن فعل به فقر، اوضاع
 از شكسته دست بر الكتاب ةفاتح خواندن 7چنانكه ،دارد مختلف تأثير شنيدن كس دو
 اين كه خواستم معني بنابراين اما ].دارد متفاوت تأثير[ او غير و) ع(امير حضرت از

 و فقر آداب قانون بر باشد مبين است فصل پنج و 8مهمقد دو بر مشتمل كه مختصر
  .است آن وابسته اخروي صالح و نجات كه درويشي اوضاع

 دلهاي يعني مندرسه قبور عزّت به و منكسره، قلوب حرمت به! خدايا بزرگوار

                                                      
 .است فراتر زمين و آسمانها از علمش قلمرو: 255 :بقره. 1
 شهر ـ: ت. 2
 818+  حاشيه: م. 3
 هاطومار. 4
 آنك: م. 5
 گاهست: م. 6
 چنانك: م. 7
 مبني+  حاشيه: م. 8
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 اصحاب ةريخت هم از تنهاي و بينات آيات مقابل در 1التّأويل و الفضل اهل ةشكست
 را ما ياران و ما سلوك قدم كه ات،تام كلمات اطوار ةمناظر در فصيلالت و االجمال

 ملوك علم و ثابت اهللا عليه و آله صلي مصطفي دمحم مطهره شريعت مستقيم ةجاد بر
 به! دار قائم) السالم و ةالصلو عليه( مرتضي علي له ممتد حقايق عرصه در را ما

 و خبيثه ادراكات از عبارت كه 2»الكفرِ ةماَئ بِاضاللِ ملُوكهِم دينِ علي اَلنّاس« حكم
 و نيفتد بركنار استقامت جاده از ما قدمهاي است، مضل و ضال فاسده قياسات
 ما مطلوب و مقصود و نشود، نگونسار حقيقت و طريقت ميدان عرصه در ما علمهاي

  .نماند 4پوشيده طالبان و سالكان سليم اذهان بر 3سخنان اين از
   5بيت

ها يا عين صـاد اغفرلَنـا و آرحـم    الهي كاف
  

  

ـ  و الفَضـلِ  ذَا يـا  اهللا بِسـمِ  باء بِفَضلِ    6ةالرّحم
    

 و ،نبوت باطن واليت و است واليت ظاهر تونب كه! درويش اي بدان: اول ةمقدم
 امور در را ولي الجرم. بود تواند نمي ظاهر بي باطن هيچ و صورت، بي معني هيچ

 دانستن به ولي كه معني آن ةشبه بي و كرد، بايد نبي متابعت است، نبوت كه شريعت
 كه مصطفوي شريعت قوانين غير در و است شريعت ضمن در است، ولي معني آن

 نيست، ظهور كمال روي از را واليت معني موجودات، خلقت قواعد بر است منطبق
 در اگر و نمايد آئينه آن در واليت وجه كه است آئينه ةمثاب به شريعت قوانين پس
 از آينه اگر و بنمايد شريعت آينه آن در واليت وجه كه شود وارد شبهه مقام اين

 كه گوييم ]اول جواب در ؟[ شد نخواهد برداشته پيش از وجه آن ]آيا[ بردارند، پيش

                                                      
  .)1330 كيا : نك(. هستند حروفيان تأويل و فضل اهل از مقصود. 1
، 2/21 ،القُّمه كشف مانند ،است شده استناد آن به منابع برخي در كه است عربي المثل ضرب يك. 2

 .اربلي عيسي بن علي، 2/21
  سخنان + حاشيه: ت. 3
 پوشيده: +م حاشيه پنهان؛ و : +ت. 4
 نظم : +ت. 5
 .است بوده هم شاعر اسحاق سيد زيرا ،است مؤلف سروده احتماالً. 6
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 آنچه نباشد، پيش در آينه چون اما است، محسوس نمايد مي آينه در كه وجهي
  .نيست قوايي و وجودي حس، با را خيال و. محسوس نه است خيالي نمايد مي

 وجه كند، نظر آينه در چون جمال، و حسن صاحب مثالً آنكه ديگر جواب و
 چند هر نمايد، مرغوب و محبوب 1]ش[نظر در او وجه چون و آيد نظر در خودش

 جميل حسن صاحب اما است، باقي خيال در جمال و حسن همان آينه، غيبت در
 وجه چون قبيح وجه صاحب و 2.بردارند او پيش از آينه كه خواست نخواهد بالطبع
 در او وجه همچنان شود، برداشته ]او[ پيش از آينه چون بيند، بد آينه در را خود

  .كند نظر آينه در ديگر كه خواست نخواهد بعبالط اما است، باقي 3خيالش
 شريعت ةـآين در حقيقت ةمشاهد من گويد كه القلب سقيم هر مه،مقد بنابراين

 الوجه قبيح معني روي از كند، نظر آينه در كه نخواهد و بردارد پيش از آينه و كردم
 در لحظه به لحظه كه خواست خواهد بالطبع البته است، الوجهجميل اگر. بود خواهد

 فضله عزّ ــ 4تأويل صاحب حضرت چنانكه. يابد تيلذ نظري هر در و كند نظر آينه
 به طالب، آنكه دمجر به«: كه فرمايد مي» الهي ةنامتمحب« در ــ كلمته جلّت و

  5 مـتسلي را خود وجه خلقت يعني را خود وجه و رسيد الهي علم حقيقت

 صالح عمل، در اما دانست، الهي خطوط را آن و كرد الهي ةكلم 6 و كلمه
 ةصلو قيام از فرمود كه را �8ابراهيم ةَملَ اتَّبع و� نيست �7محسنٌ هو و� كه محسن

 ةَملَّ اًميِّقَ دينًا مستَقيمٍ صراط الي ربي هداني انَّني قُل� كه او اخالق و طواف و حج و
براهيمنيف انيست، فايده الهي ةكلم به وجه كردن تسليم آن را او كند، نمي متابعت �9اًح 

                                                      
  او : +م.  1
 بردارد : +م. 2
 او : +م. 3
 .هحروفي ةفرق سمؤس ،است استرآبادي اهللافضل مقصود. 4
 .است حروفيان رموز زا »هشت و بيست«ي معنا به.  5
  .است حروفيان رموز زا» دو و سي«ي معنا به. 6
  .و او نيكوكار است: 125 :نساء. 7
 .و از آيين يكتاپرستي ابراهيم پيروي كند: 125 :نساء. 8
بگو به راستي، پروردگارم مرا به راه راست هدايت كرد، به ديني استوار، به كيش : 161 :انعام. 9

 .ابراهيم حنيف
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 فرموده وجه صاحب آنچه و آن غير به كه است كسي وجه آن عاشق كه نيست،
   1».�للمكَذِّبينَ ومئذي ويلٌ� :است ابذك عيمد نه اگر و نبيند، و نداند و نكند است،
 خود صالح عمل و كرد الهي ةكلم تسليم خود وجه كه كس آن است القلب سليم و

 در كهچنان ديد؛ خواهد است، 3»ديتُه اَنَا« كه آنجا 2نهايت بي يتجل هزار هزاران با را
  .است شده كرده بيان لقا و مواصلت و بهشت اهل باب در الهي، كالم
 كنندهنيك بعضي: اند صنف سه آدميان مجموع كه! درويش اي بدان: دوم ةمقدم

 نيكي از طايفه هيچ. اند رفينالطمايل بعضي و اند اتبالذ كننده 4بد بعضي و اند ذاتبال
 و اوليا و انبيا آن، و �5الشَّكُور عبادي من قَليلٌ� كه نيستند كمتر بالذات كننده

 آمده ــ السالم عليهــ  نبي يوسف ةـقص در كهچنان. اند زمان و وقت هر محققان
 همت لَقَد و� قال كما كرد، ميل زليخا به يوسف و كرد ميل يوسف به زليخا كه است

بِه و مو نيافت ظفر او بر ارهام نفس بود، اتبالذ كنندهنيكي يوسف چون اام �6بِها ه 
  .كرد قبول زندان
 الهي آيات وجه، هيچ به كه است ابوجهل مثل اند بالذات ةكنندبدي كه اي طايفه و

   از زياده طايفه هيچ و. نشد او عصيان رافع و غفران دليل نبوي، معجزات و
 و قابل كه است طايفه اين به كار را هدايت و ارشاد اهل و نيستند رفينالطمايل
 يزلي لم عنايت و ازلي هدايت و اند، صحت قابل و بيمارند كه اند طايفه اين و اند مايل

 به باهللا نعوذ اگر. افتد ايشان وقت سر به حاذق طبيب كه است آن ايشان حق در

                                                      
 .در آن روز واي بر دروغگويان: 49، 47، 45، 40، 37، 34، 28، 24، 19، 15  :مرسالت. 1
 كه: + م. 2
: قدسي رمزآلود حديث بدين است اشارت: مكنونه كلمات، 185 ص كاشاني، فيض ،العيونةقر. 3

 عشقني من و عشقني نيبحا من و احبني عرَفني من و عرَفَني وجدني من و وجدني طَلَبني من

 جست مرا هركس: ديته فانا ديته علي من و ديته فعلي قتلته من و قتلته عشقته من و عشقته

 بست من به دل كه هر و بست من به دل بشناخت مرا كه هر و شناخت بيافت مرا كه هر و بيافت

 هر و كشتمش شدم، او عاشق كه هر و شدم او عاشق من شد من عاشق كه هر و شد من عاشق

 .اويم خونبهاي من است، من بر او خونبهاي كه هر و است من بر او خونبهاي كشتمش كه
 كننده بدي: + ت. 4
 .شكرگزارند قليلي ةعد من بندگان از: 13 :سبأ. 5
 .شد مايل او سوي به هم يوسف و كرد ميل يوسف به زن آن: 24 :يوسف. 6
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 چند هر و باشد ايشان حال وصف �1اًمرَض اهللاُ فَزادهم� نكنند اقتدا طبيب دست
 را خود هذامع و گردد؛ طبيعت علت، و شود تر صعب بيماري 2كنند بيشتر معالجه
 انَّما قالُوا� البدن في اي �3االَرضِ في تُفسدوا ال لَهم قيلَ اذا و� :دانند المزاجصحيح

 يعني( زمين در مكنيد فساد كه را ايشان شود گفته چون يعني �4مصلحونَ نَحنُ
   ما كه درستي به: دـگوين ده،ـفاس اداتـاعتق و خبيثه اتـادراك به) ايشان ايهدنـب

   5.كنندگانيماصالح

ــاره ــته بيچ ــه اي خس ــ ز ك ــن 6فايدارالش دي
  

  

ــاروره   ــي 7ق ــرد م ــه ب ــان ب ــينره حكيم نش
  

8فتراك بر را خود ايشان و دريابد حاذق طبيب كه را كساني آن و

 او متابعت و تهم 
 او منقاد ــ باشد طبيعت نفرت موجب كه چند هر ــ روحاني ةـاشرب تشرُّب در و بندند،
 باشد، شده عارض را ايشان ارواح ت،بشري حجاب سبب به كه اي عارضه شبهه بي شوند،
9اثر بر هضروري ةستّ در چون آن از بعد و گردد زايل

 ةـستّ جهات روند، حاذق حكيم 
10فرا اهللا وجه انوار را ايشان

 وجه فَثَم تُولُّوا فَأَينَما� كه آيد صادق ايشان، شأن در و گيرد 
11.�اهللا

�12ةٌناظرَ ربها الي ةٌناضرَ يومئذ وجوه� الجرم 

  .اشدب ايشان حال بيان 

                                                      
 .بيفزايد ايشان مرض بر خدا پس: 10 :بقره. 1
 كند: + م. 2
 .مكنيد فساد زمين در كه گويند را آنان مؤمنان چون: 11 :بقره. 3
 .كنيم مي صالح به كار ما تنها كه دهند پاسخ: 11 :بقره. 4
 .بيت: + ت. 5
 .دارالشّفاء: + م. 6
 نيز پيشيار و پرواره و پروار و طبيب مشاهده جهت ريزند را بيمار بول آن در كه بلورين ظرفي. 7

 .)نفيسي فرهنگ( گويند
 ).نفيسي فرهنگ ( دآويزن اسب زين پيش و پس از كه دوالي و تسمه. 8
 .)مصحح( دنبال به يعني. 9

 .فروگيرد: + ت و م. 10
 .ايد آورده روي خدا سويهب كنيد روي طرف هر به پس: ف ـ: ت و م: 115 :بقره. 11
 قلب چشم به و است نوراني و برافروخته شادي از اي طايفه رخسار روز آن: 23و  22 :قيامه. 12

 .كنند مي مشاهده را حق جمال
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   ]اول[ فصل
 نبوت ةداير در 1،خداشناسان و خداپرستان مجموع شعار و آيين كه! درويش اي بدان

 از 2حميده اخالق و است؛ بوده نيك كردار و نيك گفتار و نيك اذكار واليت، و نبوت
 امر تعظيم و دنيوي ناموس ترك و جاه و مال كردن صرف و سخا و كرم و جود از

. هست و بوده ايشان ذاتي صفات ذميمه، اخالق از اكراه و خدا خلق بر شفقت و خدا
 حرص و بخل و خلق ايذاء و محل بي شهوت و محل بي غضب چون ذميمه اخالق و
 سر و است؛ بوده اهللا اهل اعداي شعار و صفات دنيا، دوستي و جاه و مال بر حسد و

 مجموع اصل و است جاه و مال طلب و 3دنيا دوستي ذميمه، افعال و اخالق مجموع
ــ  علي اميرالمؤمنين حضرت و. است جاه و مال دوستي ترك حميده افعال و اخالق

 علم من نصيب يعني �4مالٌ عداءلالَ و علم لَنا� كه فرمايد مي آن ازــ السالم  عليه
 كه گويند دماغ6مخَبط صوفيان از بعضي آنچه و 5مال من، دشمنان نصيب و است

 كه كرد، بايد تأمل است، عظيم غلطي نيست؛ درويشي راه حجاب و مانع مال، كثرت
 روزگار و احوال و اند بوده كثيرُالمال كدامــ  لسالما عليهمــ  معصومين ةـائم ةزمر از
   7.است بوده كدام مراد وفق بر معاش امور و

 تجاوز فقر اهل شعار از كه زنهار نهادي، خود بر درويشي نام چون! درويش اي
 اهل با و 8باش فروتن و متواضع اهللا اهل و فقرا با كه است آن فقر اهل شعار و مكن،

 آنكه ةـواسط به 12،باش زدهمالمت فقر طريق در و 11.ننما التفات 10تُرَهات و 9طامات

                                                      
 كه را: + ت و م. 1
  ه ـ: م. 2
 دنيا: + م حاشيه. 3
 .االسالم فيض البالغه نهج قصار كلمات. 4
 .است: + ت و م. 5
 ).دهخدا( هديوان عقل، پريشان و آشفته. 6
 بود: + ت و م. 7
 باشد: + ت و م. 8
 ).فرهنگ نفيسي( اراجيف و هرزه سخنان: طامات. تامات: + ت و م. 9

 ).االرب منتهي( فايده بي و باطل سخن: رِّهاتتُ .10
 ننمايد: + ت و م. 11
 باشند: + م باشد؛: + ت. 12
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 دوست هاتتُر و اتطام و 1زرق بيشتر عوام و است خاص مشرب درويشي، مشرب
  .دارند

 ترتيبي و ادب رعايت و هعام مزاج به سخن و ريا و زرق رعايت درويش چون
  .شود عوام و ناقصان ةزد مالمت 2،نكند ند،ابرآن طامات اهل كه

 يحبهم بِقَومٍ اهللاُ يأتي فَسوف� كه 3آيه اين يافتي خود در صفات اين كه وقت هر
و ونَهبحلَّ يلَي ةأَذنينَ عؤمزَّ الملَي ةاَعرينَ عونَ الكافدجاهبيلِ في ياهللاِ س خافُونَ ال وي 

مٍ ةَلَومالئ كاهللا فَضلُ ذل ؤتيهن يم شاءي اهللاُ و واسع و 5.شود تو حال بيان �4عليم 
 ايشان دارد دوست كه ]را[ قومي 7خدا 6بياورد كه باشد زود كه است اين] آن[ معني

 كافران بر و 9كنندگان، فروتني مؤمنان بر ايشان و را، خدا ايشان دارند دوست و 8،را
  .نترسند كنندگان مالمت از و باشند كنندگان منشيبزرگ
 كه را كس هر است، علوم اصل چون توحيد، علم يعني فقر علم! درويش اي
 دانست بزرگ را خود علم، بزرگي از افتاد، دست به قانمحق قلم ةريز از اي مايهاندك

 و كردند سقيم دلهاي ةمعالج و ارشاد بنياد و بماندند منزل همان در ]افراد[ بيشتر و
 شر تعالي و سبحانه حق حضرت. نبودند بدن و عقل تصح در هنوز خود آنكه حال

  !داراد دور اهللا سبيل طالبان و سالكان همگي از را ايشان فساد و

                                                      
 ).دهخدا(...  و تزوير. سالوس. دروغ. نفاق. ريا. 1
 نكنند: + م نكند؛: + ت. 2
 آيت: + ت و م. 3
 را خدا نيز آنها و دارد دوست بسيار كه را قومي خدا زودي به :54: مائده عليم؛ واسع: + م. 4

 نصرت به مقتدرند و سرافراز كافران به و فروتن و سرافكنده مؤمنان به نسبت و دارند دوست

 باك احدي مالمت و نكوهش از دين راه در و كنند جهاد خدا راه در كه انگيزد، برمي اسالم

 به و نامنتهاست وسيع رحمت را خدا و كند عطا بخواهد را كه هر خدا فضل است اين. ندارند

 .داناست دارد، را آن استحقاق كه هر احوال
 شد: + ت و م. 5
 بيايد: + ت و م. 6
 به: + م. 7
 خدا: + م. 8
 باشند: + ت و م. 9
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 توان نشانها بدان را ايشان كه نشانهاست را اخالص و صدق اهل! درويش اي
 توان را ايشان نشانها آن به كه هاستننشا هم را طامات و زرق اهل و. شناخت
 اهل با فروتني و تواضع و جاه و مال در طمعي بي اخالص اهل عالمت. شناخت
 درويشان، اتمهم براي از كه است آن فعل در تواضع و است؛ فعل و قول در تواضع

 كه است مروي 1كه چنان. ندارد دريغ صحبت از قدم و كند خود اتمهم ترك
 و رفت؛ پيرزني ةخان به ــ گوسفندي پاچه ــ ميهماني ،)ص( پناهرسالت حضرت

 و جاه ارباب و دنيا اهل صحبت از و ندارد دوست عوام پيش شهرت آنكه ديگر
 اختالط غيرضرورت به ايشان با خود آنكه يكي: وجه دو از باشد محترز حكم،
 كه اي كرشمه هر به و نشود مغرور او نفس كنند، اختالط ايشان اگر آنكه دوم و. نكند

 طمع طامات، و زرق اهل عالمت و. دارد دور خود پيراهن از را ايشان گَرد باشد،
 مسكنت و فقر اهل با منشيبزرگ و دنيا، دولت و جاه اهل با تواضع و جاه و مال

 و. الناسمعوا صحبت كثرت داشتن دوست و مال داشتن دوست] نيز[ و. ]است[
 و سفره و مسكن تكلف و ترتيب در كوشيدن و زرق اهل هاي جامه به اندام آرايش

 ايشان وقت سر به دنيا حرمت و جاه اهل كه وقتي 2تخصيصبه گرانبها، هاي كاسه
 گاه و ]است طامات و زرق اهل ديگر عالمت[ دنيا اهل با كردن اختالط و. افتند
 به توانند كه نوع هر به را ايشان اام نكنند، اختالط خود ةشعبد طريق به كه باشد

 و كنند؛ تصور قوت و شكوه با را خود خود، پيش ايشان نزد از و كشند خود صحبت
 دوست] را[ همحل و شهر در بودن اليهمشار و گردند ناالتفات فقر، اهل و مساكين با

 در و باشند كثرت و انبوهي با كه خواهند درآيند خانقاه و مسجد به چون و دارند،
 ] و[ ــ باشد نزديك بغايت كه روند جايي به چون و دارند دوست باالنشيني محافل

   سوار كه دارند دوست ــ نباشد تفاوتي اقدام زحمت با شدن سوار و رفتن پياده ميان
 به كنند ايشان تعريف مأل بر رفانمع 4و بروند ايشان ستوران سر بر مردمان 3و شوند
 شد، گفته كهچنان اخالص ارباب شعار و. گويند بسيار مزاج و ميل به سخن و نيكي،

                                                      
 چنانك: + ت چنانك، ـ :م. 1
 .)حمصح( خصوص به ويژه، به. 2
 كه دارند دوست و: + ت و م. 3
 كه دارند دوست: + ت و م. 4
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   ــ فضله عزّ ــ 1التأويل صاحب قال كما است اين برعكس
  :بيت

  كنـون  آرايـش  بهـر  از خسـان  دارندم دوست تا

  

2زنـم  گيسـو  بـر  شانه من فاحشه زنان چون كي

  

 و اقزر و درويش و مخلص عالمت آن به عاقالن و بزرگان كه عالمتي! درويش اي
 جهل و علم به كه نيست آن استعداد را كس هر اما. است جهل و علم بدانند، را ارمك

 صورت به مردمان با نسبت كه باشد علم بسيار كه اق،زر و مخلص ميان كند فرق
 بيشتر كه هايي نشانه اما. نمايد علم صورت، در كه باشد جهل بسيار و نمايد، جهل
 كه شايد نموديم، باز مختصر اين در بعضي كه است اين يافت توانند در را آن مردم
  .گردد اتطام و زرق اهل صحبت از نجات راه طالبان احتراز سبب
 خون از تر صعب گناه هيچ خدا پيش كه پرسيدند 3،حسن شيخ قين،المحققطب از
 4نسفي عزيز شيخ و. باشد ناحق خون از بدتر ناحق شيخي كه فرمود ]؟[باشد ناحق

 كساني بيشتر كه است آورده خويش كتب در است بوده خويش زمان قانمحق از كه
 و عزّ براي از كه است دامي و دانه نام به اند، كرده  5ارشاد نشينيادهسج و شيخي كه

 كسوت اين به تمامي خود روزگار اين در و است؛ خوب سخن غايتب و اند نهاده جاه
 راه محققان و دين بزرگان قلم ةـتراش از ]اي[مايهاندك آنكه دمجر به 6و اند، برآمده

 و اند انداخته بقاع و بالد ناقصان ميان در ارشاد ةـدبدب تقليد به و اند كرده فراهم يقين
  :اند نشسته سليمان جاي به سليمان، از انگشتري دزديدن به ديو چون

  است مست كامشب خمار كند فرداش
 دانا صحبت و كن فتكل ترك خواهي، مي تيلذ درويشي اسم از اگر! درويش اي
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 فتكل بي او از دين، راه در باشد را تو كه مشكل هر كه است آن دانا و. دان غنيمت
 حل تو مشكل كه بداني تو چنانكه كرد، تواند حل دانا را مشكل آن و پرسيد تواني
 تو دل در و آري گويي تو گويد، جوابي او چون تقليد، و اعتقاد بنابر آنكه نه شده
 تو به را تو مشكل دانا آن نداني را خود مشكل تو اگر و. نبندد نقش و نكند جاي
 مشكل آن حل آن از بعد و است پيش در مشكلي چنين را تو كه بداني چنانكه نمايد

 و نمايد او به را او بيماري او است، بيمار كه نداند بيمار اگر كه طبيبي همچون كند
 ترك داري بيشتر او با صحبت چند هر كه است آن دانا صحبت اثر و. كند عالج
 و دنيا ةـكارخان مدار و كني زياده جاه، و مال و دنيا ناموس و تمحب و ريا، و تكلف

  .نمايد حرمت بي و وقع بي تو نظر در زندگاني و عمر
   1:بيت

  گلت و آب زحمت نرميد تو وز         دلت عـجم نشد و نشستي كه رـه با
   2بحلت راميـگ جان دـنكن ورنه         باش مي هراسان شخص آن از زنهار

  

 ]دوم[ فصل
 و نهاد توان نمي خود بر درويشي نام مجاهده، كردن اختيار بي كه! درويش اي بدان

 درويشان عوام از بيشتر و. است مشكل كاري ،چيست كه دانستن نفس ةمجاهد
 و نماز و ذكر كثرت و خفتن كم و آشاميدن كم و خوردن كم ]را[ نفس ةمجاهد
 اين آنكه حال و دانند؛ مي اين امثال و نشستن تاريك خلوتهاي در و صوم بر مدامت

 نشايد مي مشربها بعضي با نسبت و نفس؛ ةمجاهد در است مراتب فروترين از امور
  .نباشد مجاهده نوع اين به احتياج كه

 لذات سر از نهاد، توان نمي خود بر درويشي نام آن بي كه نفس ةمجاهد آن اما
 و رسم و طبيعت رغبت ]از[ و باشد ةصال و صوم كثرت در چه اگر. ]نباشد[ نفساني
 است عظيم عظيم، كار اين و است، گذشتن مذهب تقليد و اجداد و آبا آيين و عادت

 بر مداومت و آشاميدن و خوردن كم و. است 3ابدال و آزادگان و مردانشير كار و
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 ]و[ عمر كه ]است[ پيرزنان و پيرمردان كار ت،سن و فرض از زياده ةصال و صوم
 ضعف ةـواسط به ايشان 1ةـمدرك و مفكّره ةقو و باشند كرده تلف غفلت به جواني

 مانده عاطل و عاجز باطل، و حق ميان تفرقه و حقايق، و دقايق دريافت از آلت
 بدني عبادات در مبالغه به تمسك خدا عذاب از خوف و عجز سر از و ]است[

 و� 2اعلي و جلَّ قال كما است يقين حصول براي از بدني اعمال آنكه حال و نمايند؛
 عبادات اوضاع و است، مدركه ةقو يقين محصل و �3اليقين يأتيك حتّي ربك عبدا

 از اوست مانع كه تبشري 4ةقو يعني است، ةقو آن حجب رفع براي از وجهي به بدني
 بر مداومت و اقامت از يقينة ـنتيج رورهبالض پس. اشيا حقايق و اتكلي ادراك
 ضعف ةـواسط به مدركه ةقو كه شود حاصل وقتي بدني، عبادات ماتمقد ازدياد
 كهچنان باشد؛ شده محجوب و لمعط م،توه و تقليد بر استمرار ةـواسط به يا آالت
  :فرمايد مي شاعر

ــا ــت ره جوانـ ــروز طاعـ ــر امـ گيـ
  

5پيــر  ز نيايــد  جــواني  فــردا  كــه  

  

  .باشد نخورده موريانه هنوز را آينه كه دهد فايده وقتي ينهيآ صيقلِ چنانكه
 بر خواب يا و كني، آن اكل ترك تو و آيد تو پيش لذيذ طعام چون! درويش اي

 ةـواسط به تو و گذرد دشوار تو نفس بر و بري، نماز و وضو به پناه تو و كند غلبه تو
 از آن، در مبالغه كه يمكن و. بيني ممكر و زمعز را خود نفس دشواري، اختيارِ
 كه است آن حال و 6است ناطق آن به قرآن كهچنان نباشد، خالي شيطاني ةـوسوس
 كاروان انتظار در بيابانها در كه اند ريقالط قطاع از خوابي، بي و خوردن كم همين

 نمازگزار آن چه و ريقالط قطاع آن چه دهد، نمي خير ةـنتيج هيچ چون و اند، نشسته
 سجاده سر بر تقوي و زهد به شهره و عوام قبول و رغبت انتظار در كه دار روزه و
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 اگر 1.�بِالنِّيات عمالُاالَ انَّما� ــ اهللا عليه و آله صليــ  النبي قال است، نشسته
   آن اما گويي؛ مي راست 2خداست من غرض و هواست ايشان غرض كه گفت خواهي

 آن ]خاطر[ به اند، كرده غيره و نعمت و مال تصور نارسيده كاروان به ريقالطاعقط
 كرده، آرام و خواب ترك خدا براي از كه نيز تو ،]اند[نموده هتوج و شده حاضر
 و ؛]باشي[ نموده هتوج و 3شده حاضر موجود، چيزي به كه بايد اي شده قبله همتوج

 چون و. بود خواهد موهوم باشد، تو نهاد هست به آنچه رورهبالض باشد، چنين نه اگر
 حاصل تو براي از خير ةـنتيج خواب و خورد ترك ماتمقد از ندارد، وجود وهم

 ترك كه نداغوالن راه اين در و اند شده سرگردان بسياري ميدان اين در و شد نخواهد
 را وهم و خيال نقشهاي و گشته سليم سالكان ريقالطاعقط و اند كرده آرام و خواب

 كه موهوم است بتي نقش هر و. اند ساخته خود اله خواب در چه و بيداري در چه
  .دانند نمي و پرستند مي

 آن و اي فراگرفته پدر و مادر از نقل و تقليد طريق به كه اعتقادي كه كن تأمل
مداومت بدان و گرفته عادتي و رسم كودكي وقت از يا و گشته، تو ذات صفت 
  :اند گفته كهچنان ،]است[ شده پيدا الفت آن با را تو نفسِ و عقل و حس و ]اي[نموده

  گردد طبيعت شود كهن چو عادت
 بر كرد، بايد مي عادات و رسوم و اعتقادات اين ترك كه گويد تو با كسي چون

 قَبلَ موتُوا�. »بتر مرگ از كردن باز و كردن خو« ]؟[آيد مي دشوار چگونه تو نفس
  . است مقام اين از عبارت وجهي به �4تَموتُوا اَن

 تقليد ترك وجه همه به را تو �5اًحنيف ابراهيم ةَملَّ واتَّبع� حكم به! درويش اي
 كه قرآن از اي شنيده چنانكه. نيست حاصل اطمينان از ]را[ تقليد كه كرد، بايد مي

 حضرت كرد، سئوال مرده كردن زنده چگونگي از ت،عز حضرت از) ع( ابراهيم
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 :گفت) ع( ابراهيم ]؟[ نداري معني اين به ايمان يعني �1تُؤمن اَولَم�: گفت عزت
  .است من دل اطمينان براي از الؤس اما دارم، ايمان يعني �2قَلبي ليطمئنَّ ولكن�

 احياي در نبي كه هرگاه. ديگر اطمينان و است ديگر ايمان، كه شد معلوم پس
 دمقل چيزها دانستن در نشد، عزت حضرت دمقل آن، تكيفي دانستن در يعني اموات،

 كه داني كه بايد باشي، دمقل ايمان طريق به امري در اگر و. شد نتواند كس هيچ
 از يقين داني، مطمئن ]اي[فراگرفته ايمان به آنچه در را خود اگر و نداري اطمينان

  .بود خواهد مشرب كدورت و نظري كوتاه
 كه مذهب هر و است، ثابت تو اعتقاد در چه هر اگر كه كن لتأم! درويش اي
 و باشد حق همه است، پسنديده تو پيش كه عادات و رسوم هر و است، حق تو پيش
 به را كس همه بلكه. بود خواهد غيري صحبت به احتياج چه را، تو بايد چنان

 حقايق عارف و نيستي، مقام اين در تو كه داني مي اگر و باشد، احتياج تو صحبت
 ةدانند فتراك در دست ناچار پس نيستي، »حقُّه هو كَما« خود معاد و مبدء و اشياء

 معاش از را مريد كه: اند گفته مشايخ آنچه و. سپرد او به را خود و زد بايد معاني اين
 ةـنتيج و است راست وجهي به كرد، بايد مي شيخ تسليم و گذشت بايد مي 3]دنيوي[

 شيخ تسليم را مريد هالبت اما نباشد، اقزر و باشد كامل شيخ كه هرگاه. دارد خير
  .كرد بايد مي

 از كه هرگاه. است عادات و رسوم و تقليدات و اعتقادات 4ترك نفس، ةمجاهد و
 قمحق مرشد پيش به تجريد چنين اين كه بايد اام. است تمام او كار گذشت، اينها سر

 را خود كه باشد بيماري چون او حال باشد، قمحق غير پيش باهللا نعوذ اگر و باشد،
  .بكاهد را جانش تمامي طبيب نيم و سپارد طبيب نيم به

 آنكه سخن حاصل و. دارد ازلي هدايت به قتعل ]نفس ةمجاهد[! درويش اي
 شده خوگير آن به نفس كه است اعتقاداتي و عادات و رسوم ترك نفس، ةمجاهد
 استعدادات بعضي و است فراگرفته تقليد به و نيست محقِّق معاني آن در و است،
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 اين از آنچه ملبوس، و مأكول ترك در نفس، ةمجاهد اختيار بي كه اند افتاده چنان
 رورهبالض. كرد نتواند پدري و مادري تقليدات و عادات و رسوم ترك باشد، قبيل

 حقارت و آشاميدن، و خوردن كم به كرد بايد ايشان نفس ةـتصفي و تزكيه را مرشد
 .زد بايد مالمت سنگ بر را ايشان ناموس ةـشيش و. آن امثال و مسكن و لباس

 دستار مرا و است عيد روز فردا كه گفت شيخي با مريدي كه است نقل چنانكه
. بود ناموس او غرض و بافند مي و اند نهاده كارگاه بر من جهت دستاري و نيست،

  .شو حاضر عيدگاه به و سربند بر نابافته دستار كه: فرمود شيخ
 زدي، خود عادت و ناموس ةـشيش بر حقارت و مالمت سنگ اگر! درويش اي
 از ناموس و عادت ةـشيش بر مالمت سنگ آنكه شرط به اما. بردي ميدان از گوي
 از غرض كه بايد. اند زده الحاد و اباحه اهل چنانكه هوا، براي از نه زني، خدا براي

 با را تو نفس كه باشد پندار و حجاب رفع براي از مالمت، و حقارت كردن اختيار
 چون. دانسته خود مقصود را عادات و رسوم تقويت و شده حاصل تو معاد و مبدء
 زده مالمت و خوار ظاهر حسب به را خود تو نفس شود، شكسته ناموس ةـشيش اين

 وصله در آن كه شود اشياء حقايق ادراكات همتوج يعني. نهد باطن عالمِ به روي يابد،
 ال� كه گردد دائم و باقي و شود خوگر آن به و نشيند؛ نمي عوام و خلق پيش ناموس

 1.�االُولي ةَالموتَ االَّ الموت فيها يذُوقُونَ
  

 ]سوم[ فصل
 حسب به تفاوت آن و است تفاوت بر شرايع در انبيا مشارب كه! درويش اي بدان

3پيه اترتو حكم به كه 2جهت اين از است، الهي حكمت ياقتضا

 به و است حرام 
 بر فقر اوضاع و آداب قواعد در اوليا مشارب همچنين. است حالل قرآن حكم

 تقابلي و وقت ياقتضا به است، الهي حكمت حسب به هم تفاوت آن. است تفاوت
  .مرشد زمان قوم
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 مشرب اقتضا به كه بود آن كلمات، اين تحرير باعث چون مه،مقد اين بر ]بنا[
  .شود كرده بيان ايما سبيل بر فقر، اوضاع و آداب از بعض أويل،الت و الفضل اهل

 راست قول و حالل لقمه چون را درويش روح و جسم 1اصالح! درويش اي بدان
 كه وجهي بهترين و. نيست دروغ قول و حرام ةلقم چون تيمضر هيچ و نيست؛
 در و كند، حاصل خود دست كسبِ به كه است وجهي آن شود، درويش معاش صرف

 دينار ده به او پيش قيمتش كه چيزي مثالً نگويد، دروغ چيزي فروختن و خريدن
 هشت و نُه به ضرورت سبب به و نخرند ده به اگر اما. نگويد دينار ده از زياده باشد،

 نباشد دينار ده به چيز آن كردن بها در قصدش آنكه شرط به است معذور بفروشد،
  .بخرند دينار هشت يا و دينار نه به كه

 است حرام آنچه و ناشايست از را خود باطن و ظاهر 2]تا[ كن سعي! درويش اي
 و دم و مسكرات غير مثل نيست مطلق حرام و العيننجس چيزي هر كه داري، پاك
 مطلق حرام و العيننجس كه 3امارد و محرم غير عورات به شهوت نظر و خنزير لحم

 ،نيست حرام او ذات كه چيز هر آنكه جهت ]به[ شود، پاك رسد تو به چون است،
 بر اما است، حالل گوسفند گوشت مثالً. است فاعل فعل ةـواسط به او شدن حرام
 حالل آن است، غصب كه فاعل فعلِ پس. شود حرام كند فتصر بصغ به كه كسي

 دليل بدين. نيست حرام گوشت آن ذات وگرنه خود، با نسبت باشد كرده حرام را
. گرداند حالل فاعل با نسبت را شده حرام گوشت آن مشروع، فعل كه شايد مي

 است، غصب به بايع دست در گوشت آن كه نداند و بخرد و بدهد حالل وجه چنانكه
 4جزئي، و يكل ]طور[ به و. است نفرموده تفتيش به شريعت كه است آن جهت از و

 ترك در مبالغه الفضلاهل طريق در كه منه، خود غير بر طمع بر خود معاش بناي
 5اهللا رحمه هاشمي الدين كمال موالنا. نيست قابل را شرح كه است غايتي تا طمع

  كه فرمايد مي

                                                      
 اصالحي: + م. 1
 و: + م. 2
 ).دهخدا( ،جوان پسر معنايه ب اَمرَد جمع. 3
 جزو: + م. 4
  .)42 :1369آژند( است استرآبادي اهللافضل سيد شاگردان از. 5
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 منـه  خوان گو است خليل طمعگر
  

 مـدم  دم گـو  اسـت  مسيح طمعگر  
  

 و تمذل و حرمتي بي و. است طمعي بي الزمه گفتن راست بر اقامت! درويش اي
 و خوردني به كه است آن نه طامع و. است طمع نتيجه محابا و ميل به گفتن سخن

 طمع نوع اين مضرت چه بس، و كند طمع آن امثال و دواب و نقره و زر و آشاميدني
 و محافل در مردم نوع همه كه خواهند و كنند جاه در طمع كه نيست مضر چندان

 از دروغ و ريا و نفاق كه كنند، شهرت در طمع و برند نيكي به ايشان نام مجالس
  .است طمع نوع اين الزمه
  :گشت خالص مردم قبول و رد از و شد، آزاد كرد طمع ترك كه هر! درويش اي

  دارد جهاني خوش كه بزي شاد گو
 كوشش فاتتكل اين در اگر كه مكوش لذيذ طعام و مسكن و جامه فتكل در و
 از و 1كني بايد صرف مال طلب ]در[ تشد به ]را[ خود اوقات ]همه[ ناچار كني،

 و. مانند مهمل دو هر كوشي، دو هر ضبط به كه خواهي اگر و بازماني حقايق 2ادراك
 علي مرتضي حضرت با اهللا عليه و آله صلي مصطفي حضرت كه است حديث در

 دنيوي امور خواهي اخروي امور نظام اگر« كه فرمودي توصي اسم بهالسالم  عليه
 خود معني اين. »ماند مهمل اخروي امور خواهي دنيوي امور نظام اگر و ماند، مهمل

  .ندارد بيان به احتياج است، محسوس
 و غرض آن پي از است، غرضي و خاصيتي چيزي هر وضع در! درويش اي
 و سرما تمضر رفع و عورت ستر لباس غرض و تخاصي مثالً. رفت بايد تخاصي

 3سباخي جامي پشمينه و قبروسي عمرب صوف تخاصي و غرض اين در و. گرماست

  .است جاهالن پندار و ناموس ةواسط به هست تفاوتي اگر و. دارند حكم يك
 دشوار خود بر كارها زينهار است، خواسته آسان تو به تعالي حق! درويش اي
 كه بدان و. كشيد نتواني خدايي تكليف بار كني، تكليف خود بر كارها كه هرگاه. مكن

 تو ادراكات كه وقت هر پس. شد تواند نمي چيز دو همتوج واحد آنِ در انساني ادارك
 تكليف اداي ترتيب شود، صرف مشرب و مأكول و مسكن و تكليفات ترتيب به

                                                      
 كرد: + م. 1
 ادراكات: + م. 2
 ).نفيسيفرهنگ ( سباخ معج ،آن به شبيه چيزي يا اي پنبه ةجام قطن،: سبخه. 3
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 خبر خبري بي از و باشي گرفتار طبيعت زندان در و كرد نتواني اًمعن و تاًصور انيحق
  .نداري
 التزام مسكن و لباس نوع يك بر ماضي مشايخ تسن بر فقرا از بعضي آنچه و

 شود رميس آساني به و دهد دست كه نوع هر پس نيست، قيدي از خالي 1،نمايند مي
 به پشمينه ةـجام اما. داشت بايد غرض بر نظر گفتيم چنانكه و رفت بايد آن بر

 وصله از شود فرسوده لباس چون و نمد و بافته از است، فقر اوضاع مناسب غايت
. باشد ممتاز شعبده اهل شمار از تا بايد، جامه رنگ هم وصله اما مدار، عار دوختن

 فراغت، براي از سالكان و طالبان كه است شده پيدا اينجا از خرقه وضع تحقيق به و
 تمد را جامه يك و اند نكرده طمع و اند نكوشيده زياده ملبوس و مأكول طلب در

 الجه كه است رسيده جايي به اكنون. اند دوخته] آن[ بر وصله و اند پوشيده مديد
  .دوزند جوانب و اطراف بر ها وصله مهمقد لاو در و دوزند گرانبها هاي جامه صوفيه
 آن كه شايد 2نگرداني الزم خود بر آن ترك باشد، مشروع كه چيز هر از كه بايد و
 زمان و محل در تو سلوك با نسبت هم نمايد، 3»مااليعني« سلوك با نسبت كه چيز

 بازار ميان در اگر كه باشد گاه 4نروم بازار در هالبت كه نگويي مثالً. باشد مفيد ديگر
 بر تو كه وقتي مگر 5شبها داشتن زنده به مگر كه شود حجاب رفع چندان بگذري،

 غايتي تا باشد، شده مساوي تو پيش عام قبول و رد و باشي شده طمسل خود نفس
 با و نشود منفعل تو نفس كني، فتوق ها هنگامه سر بر و كني گذر بازار در اگر ]كه[

 به اي، نهاده خود بر درويشي نام و اي پوشيده صالح و فقر اهل جامه كه نگويد تو
] ؟[ توست جاي چه هنگامه و بازار. اند شده تو معتقد جمعي و گشته مشهور تقوي

 پيش ناموس از نظر قطع را تو بلكه بگردانند، تو از اعتقاد و گويند چه را تو ردمم
 بايد الناس عوام حال 6به گذاشته حضور و عزلت كنج ضرورتي بي كه آيد حيف خلق

                                                      
 نمايد مي: + م. 1
 كه: + م. 2
 .)مصحح( بيهوده و معني بي. 3
  كه: + م. 4
 شود: + م. 5
 با: + م. 6
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 هر حال همه به الجملهفي. نروي بازار در نباشد ضرورتي تا كه بايد پس. پرداخت
  .باشد منبر و عصا همه اگر شكست ببايد باشد، قيد چه

  :بيت
نشست منبر بر كه واعظ بسا اي

  

شكست مي دل منبر حرصش پاي  
  

 و. باشد نفساني هواي منع بر تو نظر كه بايد روي جا هر و كني چه هر! درويش اي
 و خلق قبول و رد بر نظر كارها، ناكردن و كردن در كه است اين نفساني هواي ترك

 نماز در مبالغه و صوم بر مداومت و مساجد اعتكاف ةهم ]چه[ اگر نباشد؛ شهرت
 و اوراد و خواندن جهر به كه صبح و عشا و شام نماز از غير به كه بايد و. باشد

 نبايد بلند ذكر سحرگاهان و شبان نيم در اًقطع معذوري، جهر به تسبيحات و تذكار
 درويشي ةتفرق و حضوري بي سبب كه يمكن و. نباشد خالي ريا و زرق از كه گفت
 معصيتي مقامقائم او جهت به تو طاعت آن كه باشد مخلصي حال صاحب كه شود
  .گردد

 تجديد جهت به درويشي چون كه است بوده چنان فضل اهل قاعده! درويش اي
 تا رفتي بيرون مجمع از گرفته دست در كفش برخاستي، شب ةـنافل اداي و وضو

 حضور بي باشد مشغول خفي ذكر به و باشد بيدار كه ديگري يا نشود، بيدار ديگري
 ذكر به و تنحنح و حركات به اًدمتعم و برخيزد شب كه كسي باهللا نعوذ اگر و. نشود
 به كس آن خواب باشد، داشته او حال از مردم آگاهي بر نظر جهر، به قرائت و بلند
  .بود خواهد او نافله اداي و شب بودن بيدار از بهتر مرتبه هزار
 سبقت خود بر را او بلكه نجويي سبقت كس همه بر خوردن طعام در كه بايد و
 و انجامد افراط به كه نگذراني در حد از ادب رعايت درآيي مجلس در چون. دهي

 احتراز هم يكل ]به[ اما. ننمايي اسراف كردن خنده در و اندازي پيش در سر پيوسته
 چه هر در ياران با كردن موافقت و. نيفتند حجاب در تو از همگنان تا نكني خنده از

 نقل. سازي شهره را خود و كني رعايت آنكه از است اولي باشد، شريعت رخصت
 بر ابراهيم غار خلوتهاي از درويشان جمع با روزي 1جوري حسن شيخ كه است
 و نمودند مي سير كوهسار ميان در بود بهار و ديباج هنگام و آمدند بيرون جتفر سبيل

 از درويشان از يكي حال آن در و. خنديدند مي و گفتند مي آميز مزاج و لطيف سخنان
                                                      

 .ق 754 سال در سربداران قيام سياسي و فكري رهبران از خليفه شيخ شاگردان از. 1
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 فالن كه: گفت شيخ پيش درويشي. نكرد سير فاقات ]به[ و نيامد بيرون خود خلوت
  . نخورد بهار دماغگنده خَرِ كه گفت شيخ حضرت. است نيامده كس
 دندان در آن امثال و كرباسينه و كاغذ و 1رومال ةگوش از مجمع در كه بايد و

 آب در دهن آب از و. گردد رمتغي آن در مزاجها بسيار كه كني احتراز گرفتن،
 و دار، نگاه خاك و چرك از را كفش و. است نفرت سبب كه كن احتراز انداختن

 شده گل پا، عرق به آن درون در خاك و چركين كفش كه بشوي، شود چركين چون
. ]كن احتراز[ نمايي دترد پيوسته كه صحبت در و. است نمازان بي و تميزان بي شعار

 موجب كه لطيف سخن و. منشين نيز عمرب و منماي فتكل بسيار نشستن ترتيبِ در
 آن اگر كه شرطي به اما بگوي؛ محل و احتياج قدر به گفت تواني اگر باشد، بشاشت

 انفعال موجب و نباشد، ديگري نفرت سبب باشد، بعضي بشاشت موجب سخن
 كه اعضايي بردن نام و ركيك لفظ از اًقطع و اصالً و. نگردد مجلس آن در ديگري
. مران زبان بر و كن احتراز آن امثال و نجاستها و قبيح افعال بردن نام و است عورت

 بازي زبان كه كن منعش باشي مجلس ممقد تو اگر راند، زبان بر تو پيش كسي اگر و
 3لوانيد و 2مخنّثان شعار بلكه نيست، مردان شعار هم اشعار خواندن و نكند نامشروع

  .است
 در را كسي اگر و. ضرورت به مگر ميار بيرون حلق از 4]آروغ[ مجلس در و

 اظهار و مياور آن به را خود باشد، ناپسنديده كه شود واقع حركتي غيره و مجلس
 و. مخواه نيز عذر و مكن مدد تو كند، مالمت و باشد ممقد كه كسي اگر و. مكن
 شعار باطن و ظاهر طهارت كه سفر، ضرورت براي از مگر مپوش چركين جامه
  .است مردان
 و بگويد گستاخانه سخن درويشان، صحبت در درويش كه باشد ريا! درويش اي
 كه باشد بسيار و. ننمايد خوب معني آن تو از و نمايد، خوب و كند گستاخانه حركت
  .ننمايد خوب ديگري از و نمايد خوب ديگر يمحل در تو از معني همان

                                                      
 .سياح. ع، )فارسيه ب فارسي( جامع فرهنگ. دستمال كنند، پاك را روي بدان كه اي پارچه. 1
 .)االرب منتهي( باشد دو هر مادگي و نري آلت را او كه كسي ،خُنثي. 2
 .)نفيسيفرهنگ ( كند شرم خلق از نه و ترسند خدا از نه كه قيدي بي. خودسر و آزاد: لوند ج. 3
 آزاد: + م .4
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 حاال و دارد سالك فراست و نازكي به قتعل صحبت آداب رعايت الجمله في
  .باشد سليم طبع دليل تا شد قلمي نمطي هر از چند ]اي[كلمه

 را تو 2خرقه هم و كرد بايد آن ترك را تو كه باشد 1چيز بسيار! درويش اي
 خرقه هم و بود بايد مشغول آن به را تو كه باشد چيز بسيار و. بود بايد آن به مشغول

 و باشد مفيد تو با نسبت سلوك طريقه در چيز بسيار بلكه و كرد بايد آن ترك را تو
 جوان غذاي و است ديگر طفل غذاي آنكه سبب. عكس بر و مضر ديگري با نسبت
 و ديگر متوسط سلوك و است ديگر مبتدي سلوك همچنين. ديگر پير غذاي و ديگر

 يومٍ كُلَّ� مقتضاي به كه دانستي و كردي فهم را معني اين اگر. ديگر منتهي سلوك
وبود، بايد نمي تو مقام در را كس همه و بود، بايد نمي مقام يك در را تو �3شَأن في ه 
 مرشد با تو كار و 4شود آسان تو به مرشد كار بود، بايد نمي كس همه مقام در ار تو و

   5.گردد گشاده صفا در و بسته اعتراض درِ و آسان،

  
 ]چهارم[ فصل
 بعضي بعبالط كه است شده آفريده چنان فطرت اصل در انسان كه! درويش اي بدان

 در پس 6.دوست را ]چيزها[ بعضي و دارد دشمن ــ عادت و تقليد به نه ــ را چيزها
 معتدل چيزهاي به او ميل است، تر زياده كه هر آفرينش در اعتدال فطرت، اصل در

 است مشكل ةمسئل و عظيم امر كجاست فطرت در تفاوت آنكه دانستن و. باشد زياده
 7فضل اهل پيش آنچه اما. اند گفته چيزي باب اين در خود استعداد قدر به كس هر و

 كلمات تركيبات تفاوت از ]ناشي[ فطرت در استعداد تفاوت كه است آن است،

                                                      
 چيزي: + م. 1
 .)دهخدا( ،همتا همرديف، خرقه، هم. 2
 زمين و آسمانها در كه هر: شأنٍ في هو يومٍ كُلَّ االرض و السموات في من يسئَلُه: 29 :الرحمن. 3

 .پردازد مي كار و شأن به عالم هر در خدا و طلبند مي را خود حوائج او از همه است
 شد: + م. 4
 گشت: م. 5
 دارد: + م. 6
 ).مصحح( است حروفيان مقصود. 7
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 كَلمات نَفدت ما� حكم به چون و. است سبحاني بينات 1حروف و الهي داتمجر
 مظهري يمرب و روح آن از تركيبي هر و است، نامتناهي داتمجر آن تركيبات �2اهللاِ

 به سخن اين و 5.هستند متفاوت 4مظاهري استعدادات الجرم تغليب؛ حكم به 3]است[
 حالل كه كنيم بيان تو با كه است آن فصل اين در ما مقصود و. دارد احتياج شرح به

  .كجاست از پسنديده و ناپسنديده اوضاع و اشيا بودن حرام و بودن
 واقع تمام اعتدال مقام در فطرت اصل در كه استعدادي هر كه! درويش اي بدان

 چه هر از او طبع باشد، الهي داتمجر كلمات معتدل تركيب مربوب و باشد شده
 بعبالط و باشد، مرغوبات از كرد ميل چه هر به او طبع و. باشد منكرات از كرد نفرت
 قوم و باشد ازمنه يانبيا ]آن از[ استعدادات چنين اين و. باشد بالقسط اًقائم و عادل

 رورهبالض نيست، انبيا استعداد اعتدال مثابه به استعداد در اعتدال چون را زمان آن
 چه هر و. بود خواهد ظالم نكند كس هر و باشد، عادل تا كرد بايد ايشان متابعت

 اما است؛ حرام سقيم طبع صاحب بر باشد سقيم طبع ميمال و نباشد معتدل طبع ميمال
 كه است آن] دليل به و[ است تفاوت به ،اشيا از و اشيا به معتدل طبع نفرت و ميل

 سؤال باب اين در و. مكروه بعضي و مباح بعضي و حرام بعضي و است حالل بعضي
 مستحقان عرض به صحبت هنگام در فرصت به كه اهللا شاء ان است بسيار جواب و

  .رسد
 و نمايد مي پسنديده تو مشرب با نسبت چيزها بعضي كه نيست شك! درويش يا

 تو پيش اگر. متنفر بعضي از و است مايل چيزها بعضي به تو طبع و 6.ناپسند بعضي
 و است مفيد و مرغوب االمر نفس في باشد، ميل آن به را تو چه هر كه است چنان

                                                      
 حروفات: + م. 1
اَبحرٍ ما نَفدت كَلمات  سبعةٍُ اَقالم والبحرُ يمده من بعده ةاالرض من شجرولَو اَنّما في: 27 :لقمان. 2

نّ اهللاَ عزيزٌ حكيمو اگر آنچه در زمين است از درختان، قلم شوند و دريا مركب شود كه : اهللاِ ا
گمان خدا او را مدد رساند و پس از آن نيز هفت دريا مركب شوند سخنان خدا پايان نيابد، بي

 .عزيز حكيم است
 اند: + م. 3
 مظهري: + م. 4
 است: + م. 5
 ناپسنديده: + م. 6
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 في است، نفرت آن از را تو چه هر با و نيست؛ تقليد و عادت روي از تو ميل آن
 اين نيست؛ تقليد و عادت روي از تو نفرت آن و است منكر و فحشاء االمر نفس
 هر بر كه داني مي و نيست اگر و! باد مبارك هست برهان اگر. بايد مي برهان را معني

 رورهبالض پس. نيست اعتماد باشي، فراگرفته تقليد و عادت سبيل بر قبيل اين از چه
 دمقل و. رفت نبايد خود طبيعت ميل به و كرد بايد دمقل تقليد و پرستي عادت ترك
 چيز آن و داشت دوست 1»كامل« كه داشت بايد دوست را چيز آن و شد، بايد قمحق

 آن به او كه دانست بايد را آن ادب و داشت، دشمن» كامل« كه داشت دشمن بايد را
  .كرد نهي آن از او كه شناخت بايد را آن ادبي بي و كرد، امر

 و است، ادب است بالقسط اًقائم اعتدال در كه معتدل طبع پيش آنچه! درويش اي
 به است مشروع كه امر هر پس 2.»ربي اَدبني«) ع( قال كما است، شريعت از عبارت

 متروك و ناپاكي و ادبي بي است، نامشروع چه هر و. است مرغوب و پاك و ادب،
 يا 4شافعي يا رفت آن بر 3ابوحنيفه كه است احكامي نه مشروعات از مراد و. است
 كه است ]امري[ هر ]مشروعات[ از مراد بلكه بس، و ديگري يا 5،فخرالدين شيخ

 ثابت قرآن تأويل قلم به آن حقيقت نباشد، اختالف اگر. نباشد آن در مذاهب اختالف
  .باشد شده

 كه نيست شريعت ينيآ از اكمل و اشرف ينييآ و وصفي هيچ! درويش اي
 موجودات و خالق حضرت نماي جمال مرآت باطنش و عالم، نظام واسطه ظاهرش

 شريعت قواعد بر مداومت از دشوارتر 6هوايي ]و[ نفس ةمجاهد هيچ و. است عالم
 قدر كه است آن از اند، كرده 7اذهان ستر كه هاتتر و اتطام اهل از بعضي و. نيست

 و كوشي حالل و خوري حالل كه است آن شريعت در مثالً. اند ندانسته شريعت
                                                      

 .مرشد. 1
 .كرد ادب مرا پروردگارم: 31 ج، التهذيب. 2
 متكلم و فقيه حنفي، مذهبي پيشواي و امام) ق 150ـ80( يزدجردي زوطا بن ثابت بن نعمان. 3

 .)المؤمنين معجم(تبار ايراني
  .)نالمؤمني معجم( شافعي مذهب پيشواي و امام شافعي. 4
 ).7: 1374گولپينارلي ( استرآبادي اهللافضل سيد شاگردان از. 5
 را: + م. 6
 ستراذها+  ناخوانا: م. 7
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 بايد مي وءبالس ارهام نفس با مخالفت و احتياط مقدار چه كه كن تأمل گويي؛ راست
 مجال را شيطان وجه هيچ به و شود، آورده جاي به امر سه اين تا كرد

 و مايحتاج به قناعت و دنيا، اهل صحبت ترك و. نباشد فريب و انديشي مصلحت
 هر پس. است امر سه اين آوردن جاي به الزمه معاش، در» مااليعني« سر از گذشتن

 شريعت 1و حقيقت به مرشد او باشد، امر سه هر اين رعايت براي از كه تجريد و ترك
 آنچه و نامي نيك و حرمت و جاه طلب بر سالك نظر تجريد، و ترك در اگر و. است

 راست نه و كوشد مي حالل نه و خورد مي حالل نه شبهه بي باشد، است قبيل اين از
 اهل نزديك بلكه خود، هواي براي از اوست، نفس حقيقت، به او مرشد و گويد؛ مي

 حرام خورد، مي حالل اگر و گويد مي دروغ حقيقت به گويد مي راست اگر صفا
 خبر معني اين از تعالي حق چنانكه. كوشد مي حرام كوشد، مي حالل اگر و خورد، مي
 و اهللا لَرَسولُ انَّك نَشهد قالُوا المنافقُونَ جاءك اذا الرَّحيِم الرَّحمنِ اهللاِ بِسمِ�: دهد مي
 نزد[ آمدند چون يعني 2.�لَكاذبونَ المنافقينَ انَّ يشهد اهللاُ و لَرَسولُه انَّك يعلَم اهللاُ
 تو كه داند مي خدا و خدايي رسول تو كه دهيم مي گواهي كه گفتند و منافقان 3]تو

  .ندادروغگويان منافقان كه دهد مي گواهي خدا و اويي، رسول

 آيد مي تو زبان بر آنچه و است دل از رود مي خدا به تو از كه 4راهي! درويش اي
 كذب است آن غير اگر و است آن از عبارت قول صدق است همان تو دل در اگر
 سخن و راستگويي گويي، مي راست دل زبانِ بر اگر الجرم است آن از عبارت قول
  .شنود مي تو گوش هم را تو دل

 مراجعت اي، افتاده دور التتنز و فطرت حجب حسب به خدا از تو! درويش اي
 افتادن دور و 5.�ةًمرضي ةًراضي بكر الي ارجِعي� :تعالي اهللا قال كما. كرد بايد مي

                                                      
 به: + م. 1
 دهيم مي گواهي حقيقت يقين به ما كه گفتند آمده تو نزد منافقان چون ما رسول اي: 1 :منافقون. 2

 كه دهد مي گواهي هم خدا و اويي رسول تو كه داند مي خدا مخور، فريب خدايي، رسول تو كه

 .گويند مي دروغ و خدعه و مكر به سخن منافقان
 تو به: + م.  3
 راه: + م. 4
 .بازگردد به سوي پروردگارت خشنود و پسنديده: 28 :فجر. 5
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 مكان به مكان آن از تو و باشد مكاني در خدا كه است معني آن به نه خدا از تو
 1.�الوريد حبلِ من الَيه اَقرَب نَحنُ� و �كُنتُم أَينَما معكُم هو و� باشي افتاده ديگر
 را او تو و گويد مي سخن تو با و شناسد مي را تو و بيند مي را تو و توست با خدا
 معني اين به او از افتادن دور پس. كني نمي استماع او سخن و شناسي نمي و بيني نمي

 را تو او و نشنوي و گويد سخن تو با و نبيني را او تو و باشد تو با او كه است
  .باشد اين از دورتر دوري چه بيني، نمي را او تو و بيند مي

 اما. ظلماني هم است نوراني هم توست، دوري واسطه كه حجابي! درويش اي
. نوراني حجاب به محجوب از است تر نزديك ]خدا به[ ظلماني، حجاب به محجوب

 با اشيا ظهور و است، نور ضد ظلمت و ند،نور حق صفات و اسما آنكه ةـواسط به
 و مقصود محبوب نظر در مقصود مشابهت، و مناسبت وجه از كه يمكن ،اوست ضد

 خلوت اهل از بعضي كه اينجاست از و. »الحجابِ هذه من بِاهللاِ اَعوذُ« :نمايد مطلوب
 و نمايند؛ گوناگون انوار ةمشاهد خبري بي عالم در دماغ، ضعف ةـواسط به عزلت و

 نفس ةـتزكي و خاطر يصفا بلكه نباشد، دماغ ضعف نمودار آن، ةـواسط اگر نيز
 و مصنوعات از نوعي نيز مشاهدات آن كه نرسد؛ آنجا به كاادر تقو اما باشد،

 و مطمئن آن به كنند، نسبت حق صفات و ذات به را آن الجرم است مخلوقات
  . ندانند محجوب را خود حجاب اين در و شوند خرسند

  :نظم
 راه در اسـت  نـور  ظلمـت  از حجاب

  

  

ــن   ــر وزي ــاب دو ه ــتغفر حج اهللا اس
  

 اسـت  هـوش  و روح و عقل نور حجاب
  

است گوش و است چشم ظلمتت حجاب
  

 بيـدار  روح و عقل و گوش و چشم ز
  

ــر ــردي اگ ــوي ك ــارگي ش ــار يكب ي
  

ـ  بشـنو  اوه ب ـ  بـين  مـي  اوه ب دان اوه ب
  

دان او و بـين  او همـين  را خـود  مبين
  

 يكبـار  بـه  شـو  جانان و جان كن فدا
  

بــردار پــيش از تـويي  خــود حجـاب 
  

 مدلول و تأويل و ببيني نوراني عالم همه بار هزار شبي هر در اگر! درويش اي
 خواب در پيوسته كه است آن ةواسط به تو شدن مغرور كه مشو مغرور نداني، را آن

                                                      
و به : و نَحنُ اَقرَب اليه من حبلِ الوريدولَقَد خَلَقنَا االنسانَ و نَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفسه : 16 :قاف. 1

كند و ما به او از رگ دانيم آنچه را كه نفس او بدان انديشه مييقين ما انسان را آفريديم و مي
 .تريمگردن نزديك
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 شود؛ پيدا آن از غروري را تو نفس كني، مشاهده اًاحيان چون. بيني نمي انوار آن
 او تربيت به و دارد نوراني را عالم همه شب تا بامداد از كهــ  آفتاب نور از] چرا[

 شوي، نمي بمتعج هيچ و ــ كني مي مشاهده اثمار و اشجار الوان، هزار هزار چندين
 ]؟[ گردد نمي مغرور تو نفس و

. شود نمي فاني و است باقي دائم تو با آمد، تو علم در كه چيز هر! دوريش اي
 خواهد مفلس آن به كس آن شود، فوت زرگر غير از اي ينهزر كهچنان اگر مثالً

 است، ثابت علم روي از زرينه آن او علم در چون شود فوت زرگر از اگر و. گشت
 بيش يكي دو هر اين از كه كسي اما. بود نخواهد جدا او از ينهزر آن از او علم

 بهره و است نقصان مقام در و نيست تمام او كار بالفعل، و بالعلم ةينزر يعني ندارد،
 ]او[ همراه نيز بالعلم است، همراه او با بالفعل كه چيز هر كه است كس آن نصيب تمام
  .باشد ]او[ همراه نيز بالفعل است،  ]او[ همراه بالعلم آنچه و. باشد

 آنكه و نباشد، بالفعل و باشد او همراه بالعلم چيزي آنكه ميان است بسيار فرق اما
  .نباشد بالعلم و باشد بالفعل

 به محتاج آن، تحصيل در كه بايد ينهزر آن از را، زرگر آن از اكثر هيهات هيهات،
 ينهزر تحصيل در زرگر غير حال و. است حاصل او از هم او مراد و نيست خود غير

  .است بسيار بسيار تفاوت اين و است، آن برعكس
 و تقليد به كه شريعت از امري هر كه است آن مهمقد اين از مراد! درويش اي
 و عز و نفاق و ريا ريقالط اعقط اگر است حاصل را تو بالفعل، و كرده قبول ايمان
 شبهه بي بستاند، تو از را آن ،باشد ذميمه اخالق قبيل از آنچه و ناحق مقتدايي و جاه

 را تو امور اين علم اگر و. ماند نخواهد همراه تو با چيز هيچ عيان و تحقيق به
 بس، و آن تكيفي دانستن نه است امور اين حقيقت دانستن بالعلم مراد و باشد حاصل

 خبيثه، ادراكات حوادث از فتنه واسطه به باهللا نعوذ اگر باشد، حاصل هم بالفعل و
 و. نشود فوت امكان هيچ به باشد بالعلم آنچه شود، فوت تو از است بالفعل آنچه
 نتواند قطع تو از اليقين علم يعني است، حاصل بالعلم را تو آنچه ريقالط اعقط هيچ
 تكليفات به چند هر شريعت، ظاهر به را توحيد ةكلم ةگويند كه اينجاست از و. كرد

 ةقاعد در كه همچنان پس. نباشند العين نجس و نگويند كافر 1،]ننمايد[ قيام شرعي
                                                      

 نمايند: + م. 1
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 بر ايقان حكم حقيقت در است، لسان اقرار و دل تصديق بر ايمان حكم شريعت،
 فرموده اوليا سلطان چنانكه است، عيان و مشاهده روي از بيان اقرار و دل تصديق

   1.»أَره لَم اًرب اَعبد لَم« كه

 2ةـهم و نيست موجود خدا غير محققين ساير و فضل اهل نزد! درويش اي
 لخَلقِ تَبديلَ ال� يمقتضا و 3»كائنٌ هو بِما القَلَمِ جف يحكُم« اند الهي صور موجودات

 ةمشاهد ببيني، صورت آن چون كه است نمانده غيب عالم در صورت هيچ 4،�اهللا
 اهللا رسول قال كما. است اشيا علم تو با نسبت است، غيب در آنچه بلكه باشد غيبي
 و غيب از اشيا علم چون 5.�هي كَما االَشياء اَرِني اَللّهم�: اهللا عليه و آله صلي

 و اندحق صور هست و بود تو نظر در كه چيز هر كه بداني كند، يتجل تو بر شهادت
 علم و اشيا علم يتجل به تو كار پس. است يمتجل اشيا از يك هر در حق حضرت

 وارد كه الؤس و شبهه هر و كن بسيار لتأم باب اين در. شد خواهد تمام خود نفس
  .»رسيدن هم به را ما باشد آنكه وقت تا« كن ثبت ضمير ةـصحيف بر شود،

  
   ]پنجم فصل[

 يعني. است االسباببمسب تعالي و سبحانه حق حضرت كه! درويش طالب اي بدان
 چنانكه. باشد واسطه و سبب و هماد به آرد، فعل به 6هقو از چه هر و آفريند چه هر

 هاي هماد از است، حق صفات مظهر و ذات ةخليف و موجودات بهترين كه را انسان
 سببها و ها هماد چنيناين تا. آفريد سماوات اجرام فيض و آتش و باد و خاك و آب
 و بهشت ةـممقد بنابراين. نيافريد كريمهيأت و عظيم خلقي چنيناين نساخت، پيدا

 نقوش ةماد و بايد، مي سبب و هماد هم را آخرت و معاد عالم ]و[ موجودات و دوزخ
  .است آدم مجازي و حقيقي فرزندان فعلهاي و قولها و فكرها دوزخ، و بهشت

                                                      
 .اَره لم اًرب اعبد كنت ما :المفهرس معجم. 1
 هم: + م. 2
 .كند مي حكم است درونش آنچه به قلم: يعني. 3
  .30 :روم. 4
 .بنمايان من به هست كه همانگونه را اشيا حقيقت پروردگارا. 5
 .قوت: + م. 6
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 از آنچه شود مي صادر تو از كه فعلي هر و قولي هر و فكري هر! درويش اي
 تَحتها من تَجري� اشجار و قصور و حور آفرينش سببِ و هماد است، باتطي قبيل

 و لعل از عمرص هاي غرفه و دلپذير، هاي نغمه و آواز، خوش طيور و 1،�االَنهار
 به رورهبالض پس. شود مي استبرق و خضر سندس لباسهاي و مرواريد، و 2يواقيت

 بهطي نقوش به كند، بهطي اسباب متابعت كس هر �3سببا فَأَتبع سببا شَيء لكُلِّ� حكم
 و 5عقارب و 4حيات آفرينش سبب و هماد است، خبيثات قبيل از آنچه و شود واصل

 و 6ريم و خون شربتهاي و رميم ]و[ زمهرير و عظيم آتشهاي و ندهدر جانوران و
  .گردد واصل خبيثه نقوش به كند خبيثه اسباب متابعت كه كس هر و. است آن امثال
 آنكه ةـواسط به ،اند جاوداني هم آن اهل و است جاويدان دوزخ و بهشت اين و

 دوزخ اهل و دوزخ يمرب و. است حق بهطي كلمه صفت بهشت، اهل و بهشت يمرب
. نيستند ذات از منفك و اند قديم دو هر و است خبيثه كلمه و حق غضب صفت
 اهللاُ و� مقتضاي به و اند مغضوب بعضي و مرحوم مربوبات، و مظاهر از بعضي الجرم
 ال ذيالّ اهللاُ وه� ]و[ �7قيمٍستَم راطص ليا شاءي نم هديي و المِالس دار ليا يدعوا

اله الّا هو الملالقُ كدوس السدوزخ، و بهشت در دوزخ اهل و بهشت اهل هم �8الم 
 و جمالي از صفتي و اسمي هر ترتيب به اما. بالتفاوت اند، حق ذاتي يتجل تحت در

 راطص ليا شاءي نم هديي و� :قال كما. مغضوبي و مرحومي به ممتازند جاللي
سليمه اذهان بر اهللا شاء ان است، آن در بسيار بسيار لتأم مقدمه اين در و �9ستقيمٍم 

  .نماند مشكل سليمه

                                                      
 .25 :بقره. 1
 ).دهخدا(، ياقوتمع ج. 2
 .است آمده »سببا شي كل من«در قرآن  :85و  84 :كهف. 3
 ).دهخدا(، حيه معج. 4
 ).دهخدا(، عقرب معج. 5
 ).دهخدا(، چرك. 6
خواند و هر كه را بخواهد به راه راست هدايت خدا به سوي سراي سالمت ميو : 25 :يونس. 7

 .كندمي
 .او خدايي است كه معبودي جز او نيست، پادشاه پاكيزه از عيبها، بخشندة ايمني: 23 :حشر. 8
 .25: يونس. 9
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 يرِغَ ميهِلَع متنعأَ ذينَالَّ راطَص� تعالي اهللا قال كما ،اند غيرمغضوب كهآنان
غضوبِالم خلقت بر يعني اند، مستقيم صراط بر كه اند كساني �1ينالّالضّ الَ و مليهِع 

 بر كه نيستند، 3مستقيم صراط بر 2اند مغضوب كه  آنان و حاضرند و گواه خود نفس
 اَشهدتُهم ما� تعالي اهللا قال كما .اند نشده حاضر و گواه خود نفس و موجودات خلقت

   4.�مهِنفساَ لقَخَ ال و رضِاالَ و مواتالس لقَخَ

 فساًنَ اهللاُ فلِّكَي ال� حكم به غيره و روزه و نماز از شريعت، قانون! درويش اي
الّا وصورت وضع و اند نهاده است آدم كه تو پدر هيأت و صورت وضع بر �5هاسع 

 ليع مآد عاليتَ اهللاُ قَلَخَ« قال كما اند؛ نهاده ــ شأنه عز ــ آدم موجد صورت بر آدم
6.»حمنِالرَّ ِةورص   

 يعني پرستش، آينه در تو تا �7تهلَشاك ليع لُعمي لٌّكُ لقُ� كه داده در نوا اين
 خالق و دموج خود آينه در و ببيني، را خود غيره و زكات و حج و روزه و نماز
 و دهي گواهي زمين و آسمانها خلقت بر خود نفس خلقت از و كني مشاهده را خود
 كس آن عادل گواه اما كنند، شهادت دعوي كس همه. ظالم گواه نه باشي عادل گواه
 و قسط مقام در اشيا خلقت در خالق حضرت چنانكه باشد، استوار مقام در كه است
   8.�سطالقبِ اًمقائ لمِالع الواو و ةُكَالئالم و وه الّا لها ال هنَّاَ اهللاُ دهِشَ� كه است عدل

 و واضح است حجتي خلقت و وضع روي از موجودات مجموع! درويش اي
 تا اما. است بالقسط اًقائم و است يكي كه اشيا خالق اثبات بر صادق است مخبري

 كه را موجودات. ]است[ صامت كتاب اين نشود، مخبر و نوشته اين ةخوانند كسي

                                                      
 .7 :حمد. 1
 .است شده نوشته »ب« حرف باالي ديگر خط با كلمه اين. 2
 .است شده نوشته ديگر خط با »نيستند« آن باالي در و خورده خط است متن در كه »اند« ةكلم. 3
  .من آنان را حاضر نكردم روز آفرينش آسمانها و زمين و نه هنگام آفرينش خودشان: 51 :كهف. 4

  .خودشان
 .سازدخداوند هيچكس را جز به اندازة توانش مكلف نمي: 286 :بقره. 5
 .است قدسي حديث. 6
 .كندكس بر طبيعت خويش كار ميبگو هر : 84 :اسراء. 7
خدا گواهي داده است كه معبودي جز او نيست و فرشتگان و دانشوران نيز : 18 :عمرانآل. 8

 .كنداند كه اوست كه عدالت را برقرار ميگواهي داده
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 باتمرك و مفردات كتاب قوانين در خدايي اصطالح ةدانند و ةخوانند با نسبت
  .شد نخواهد نداعدول شهود كه 1»العلم اولوا« از نخواند ناطق موجودات

 و خود نفس حقيقت بر ازلي عنايت يمن به شايد كه منماي تغافل و كن سعي
 خالص تقليد و خودبيني و پندار حجاب ظلمت از و شوي، لعمط موجودات حقيقت

 و نبيني را خود و. باشي تو همه و نباشي، تو مقام آن در كه رسي مقامي به و يابي،
  . بيني را خود همه

  :بيت
ــنو ــي بش ــر مثل ــه اگ ــام چ ــت ع اس

  

ــج   ــز و دار 2ك ــن مري ــام اي ــت مق اس
  

 ةِرَاالخ يف وهفَ عمياَ هذه في كانَ نم� كه فرمايد مي حق حضرت! درويش اي
 و حق صفات و ذات ةمشاهد عالم اين در تا كرد بايد سعي رورهبالض پس 3.�عمياَ

 حكم به كه دهد دست است، موعود معاد عالم در چه هر و دوزخ و بهشت و مالئكه
  .داد نخواهد دست عالم آن در ندهد، دست مشاهدات اين عالم، اين در اگر آيه اين

 ]خواهد مي[ عظيم علم و است مشكل كار دانستن، معاد عالم تكيفي! درويش اي
 هر معتقد و مذهب بيان به اگر كه است، اختالفاتي مسئله اين در را فتصو اهل و

  .انجامد مي تطويل به سخن شوي مي مشغول يك
 تيزگام هايمركب بسيار كه توحيد، راه بر است اي عقبه اباحه و الحاد! درويش اي

 سخنان كه روزگار اين در تخصيص به. اند مانده فرو عقبه آن در طالبان و سالكان
 و آفتاب در كه تمثاالت شنيدن دمجر به و است افتاده عوام افواه در متصوفه اجمال
 ديموح را خود كس هر اند، گفته نثر و نظم به آب، و حباب و موم و نحل و آبگينه

 و. ننهادي راه در قدم كه كاش اي نگذشت، عقبه اين از كه كس هر و. اند كرده رتصو
 هر و. نگذشتي تقليد از كاش اي نكرد، فهم آن حقيقت و شنيد توحيد سخن آنكه
  .برد جاوداني دولت ميدان از جهاني دو سعادت گوي گذشت عقبه اين از كه كس

 و شعور شبهه بي و هالبت را انسان روح بدن، خرابي از بعد كه بدان! درويش اي

                                                      
 .عالمان. 1
 .است صحيح كژ. 2
دنيا نابينا باشد پس او در و هر كس كه در اين : آمده است» ...و من كان«در قرآن : 72:اسراء. 3

 .آخرت هم نابينا باشد
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 لباس و كسوت كه حيواني، يا و است بهشت اهل كسوت كه انساني لباس در آگاهي
 چنانكه بلكه ــ تعالي اهللا لعنهم ــ تناسخ طريق به نه. بود خواهد است دوزخ اهل

  .است ناطق آن تكيفي به نبوي احاديث و 1سماوي كتب جميع
 حالت دو ــ شأنه عز ــ حق حضرت با را آدم فرزندان كه بدان! درويش اي
 در است تمحب مقام در كه كس هر و ت،محب حالت دوم 2،تعبدي حالت لاو: است

 نجات، بهشت و مقام در است تعبدي مقام در كه كس هر و. است درجات بهشت
 و اسما اتتجلي حكم محكوم كه كس هر 3.�تانِنَّج هبر قامم خاف نمل و� :قال كما

 در است ذات يتجل حكم محكوم كه كس هر و. است نجات تجن در 4است صفات
 است محبت مقام در نه و تعبودي مقام در نه كه هر و است درجات تجن در 5تمحب
 و تعبدي مراتب بيان در و. اوست حال وصف �6لُّضَأَ مه لب نعامِاالَكَ كولئاُ�

 و فقر اوضاع و آداب قواعد بيان رساله اين در ما ةوعد و است بسيار سخن تمحب
 زياده مستقيم طباع و سليم اذهان بر اعتماد جهت نيز باب آن در و بود، درويشي

  .نرفت اطناب
 اساس ةجاد بر را ما اخالص قدم كه است، واثق العطاياواهب حضرت به اميد
 جاري مرتضوي واليت صفحه بر را ما اعتقاد قلم و. دارد ثابت مصطفوي شريعت
 و ديمالقَ هضلفَبِ« سازد، غني ما اعتقاد ةذخير به را ما دوستان و ياران و گرداناد،

احسانه نا علي اهللا صلّي و ميمالعد نبينا و محمو علي موالنا و ولي اوالدو ماه ماهِعترت 
و عصومينالم اًكثير اًكثير اًتسليم ملَّس« تَم.  
  

   

                                                      
  سماوي+  حاشيه: م. 1
  عبوديت+  حاشيه: م. 2
 .و كسي را كه از مقام پروردگارش بترسد در بهشت نعيم است: 46 :الرحمن. 3
 و: + م. 4
 است: + م. 5
 .ترنداند، بلكه آنها گمراهآنها مانند چهارپايان: 179: اعراف. 6
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