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 ١٥ ................................................................................... یاراد حرکت و یحس اتیح قوت در: پنجم فصل

 ١٧ ....................................................... او مرتبت و تیخاص و حال  و مردم نفس از دادن یآگه در: ششم فصل
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 ٤٣ ......................................................................................................... هیپرما شاهان ۀیاريپ و ساز‐ ۳
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 ٧٢ .............................................................................................. است اجسام عرض که نينخست عرض اما

 ٧٣ .............................................................................. دانست توان یک را زهایچ آنکه در سخن، از دراول اما

 ٧٣ ................................ موجودات از افتد زیچ چه بر جسم نام و شد، شناخته چگونه جسم آنکه در سخن، از دؤم در
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 ٧٦ .. خاىل و ستین یگشادگ چیه عالم جسم اجزاء انیم آنکه اندر و عالم، جسم یوستگیپ و صالات در سخن، از پنجم در
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 ٧٧ ................................................................................................................ زمان در سخن، از هفتم در

 ٧٨ ................................................................................................................ زمان در سخن، از هشتم در

 ٧٨ ............................................................................................ حرکت علل اقسام ذکر در سخن، از نهم در

 ٧٩ .......................................................................... یعنصر اجسام عیطبا اختالف سبب در سخن، از دهم در

 ٧٩ ................................................ مختلف عناصر اتّیفیک یختگیآم و ع،یطبا امتزاج درسبب سخن، از ازدهمی در

 ٨٠ ........................... معادن چون شوند متولّد خاک ودر شوند، دایپ هوا در که نشانها و آثار در سخن، از دوازدهم در

 ٨٢ ..................................................................................... شانیا یقوتها و هایرستن در سخن، از زدهمیس در

 ٨٣ ............................................................................... شانیا یوقوّتها زنده اجسام در سخن، از چهاردهم در

 ٨٣ ................................................................................... مردم اجساد بیترک صفت در سخن، از پانزدهم در

 ٨٣ ..................................................................................................... است کنندگان عرض که دوم عرض

 ٨٤ .............................................................................. ستیچ که کرده و کننده و کنش در سخن، نينخست در

 گردد موجود کننده و بمحرّک نه آنچه و است، کمحر حرکت وجودش علّت که است زیچ کدام درآنکه سخن، از دؤم در
 ٨٤ .................................................... خوانندش چه بود کرده نه موجود چون و بنام، خوانند چه را وجودش علّت

 ٨٥ ............................................. جسم در دیآ جسم جز یزیچ از جسم در حرکت و کنش درآنکه سخن، از سئم در

 ٨٦ ............................................ ندیگو کننده را اجسام بدان که  اجسام، کنش یمباد شمار در سخن، از چهارم در

 حال و اثر آنکه و نفس، وجود یروشن و حرکات، و افعال لیتفض و شما از غرض کردن تر خیصر در سخن، از پنجم در
 ٨٧ ........................................................................................ جسم حال نيهمچن و حال، کی و اثر کی یو
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 ٨٨ ........................................................................ »است سخن در هفده« دانستهاست عرض که سئوم عرض

 ٨٩ ................................. شد دانسته دؤم و نينخست عرض که آنست نه عرض نیا در دانسته درآنکه سخن، از لاو در

 ٩٠ ........................................................ آن وجود و عقل عالم و دانش جهان از دادن یآگه در سخن، از دؤم در

 ٩٠ .............. یجسمان و یروحان و یجزو جهان و یکل جهان و مثال و قتیحق و مبدع و مخلوق در سخن، از سئوم در

 ٩١ ............................................... مثال یجسمان جهان و قتست،یحق جهان خرد جهان درآنکه سخن، از چهارم در

 ٩٢ ........................................................ مثاالت یآلودگ و یقتیحق موجودات یصفا نشان در سخن، از پنجم در

 ٩٢ ......................................................................................... دانسته و دانندهٔ و دانش در سخن، از ششم در

 ٩٣ ...................................................................... موجودات وجود از مردم یآگه مراتب در سخن، از هفتم در

 ٩٤ ..................................................................................................... دانستها اقسام در سخن، از هشتم در

 ٩٥ ............................................................................................. بذات یدانستها اقسام در سخن، از درنهم

 ٩٥ .................................... را همه مر عامّ ستیکی همه مبدأ آنکه با ،یکل معلومات کثرت علت سخن،در از دهم در

 ٩٦ .......................................................................................... یکلّ  معلومات اقسام در سخن، از ازدهمی در

 ٩٩ ................................................................... احوالش و اقسامش و اول یکل معلوم در سخن، از دوازدهم در

 ١٠١ ........................................................................... عرض و بجوهر موجود قسمت در سخن، از زدهمیس در

 ١٠٢ ................................................................................................ مقدار و کمّ در سخن، از چهاردهم در

 ١٠٣ ............................................................................................ اقسامش و فیک در سخن، از پانزدهم در
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 ١٠٦ ............................................................................... داننده و دانسنت تّیاّن و تّیماه در سخن، از دوم در

 ١٠٧ ................................................. را کرده و کننده و دانسته مر داننده بودنِ انجام و آغاز در سخن، از سئوم در

 چیه ازو که یقیحق و یکلّ و یذات ستیاحاطت کرده، و کننده و بدانسته بذات داندهٔ احاطت آنکه در سخن، از چهارم در
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 ١٠٩ ......................................................... ندارد انجام و آغاز قتیحق و بذات یدانا آنکه در سخن، از پنجم در

 ١١٠ ................................................... منفعت و دهیفا رندهٔیپذ و دهنده بذاتست یدانا آنکه در سخن، از ششم در

 ١١١ ......................................................................................... نامه نیا صفت و حال در سخن، از هفتم در
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 ١٢٠ ................................................................................................................................... دؤم فصل

 ١٢٠ ....................................................................................................... کردار علم اقسام در سئوم، فصل

 ١٢٠ ............................................................................................................ شهیاند علم در چهارم، فصل

 ١٢١ ............................................................................................. یجهان آن دانش شناخنت در پنجم، فصل

 ١٢١ ........................................ مذاهب اختالف انیب اندر اوّل، فصل فصلست ده آن و خود، شناخنت اندر دؤم باب

 ١٢٢ ................................................................................. مردم بر واجبست که یدانش آن انیب در دؤم، فصل
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 ١٢٣ ....................................................... انفس و آفاق علم افتی توان بدان که زیچ آن نمودن اندر چهارم، فصل

 ١٢٤ ............................................................................................... خلق بر یخدا حجت اندر پنجم، فصل

 ١٢٥ .......................................................................................................... خود شناخنت اندر ششم، فصل
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  مدارج الکمال ‐۱
  
  

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
  

، آشکارا و برونی که انجام ، و انجام هر چیز او بیآغاز آغاز هر چیزو او بی ،بنام خدائی که جز او خدای نیست
نماز ، و نماز برندش راه ، او را پرستند پرستندگان بیو درونی که فرودش درونی نه ، و پنهانزبرش برونی نیست

گاه گاه و نی آ ، که اوست سزای ثنا ، سپاس ازو گريم و ستایش او گویم بقدر استطاعت و گنجائی طاقتبرندگان آ
پس خواهش از  ، و نخست یاوری ازو بود وو زیبای ستایش. و ازو یاوری خواهم بر سامان کار و صالح حال

خواهم  ، و همی، و در پناه گرفنت نخست او بود و پس پناه جسنتِ منسامانی ، پناه بوی جویم از پریشانی و بیمن
هر شری بیش  »من«، و بگرداند و دفع کند از امید است» مرا«نکه آتر از  ازو تا مرا روزی کند از هر خريی عظیم

، و درود فرستم هر سرور انبیا و اولیا و پیشوای اصفیا و اتقیا را و زاننکه من ازان همی ترسم و پرهیز جویم اآاز 
  آل و عشريت و پريوان سريت و شریعتش را.

دیگر سبب این نامه آن بود که گروهی از برادران دینی یاران حقیقی درخواستند از من اندرزی خريات هر دو 
گران را روشنی و راستی  ت شنوندگان و یابندگی اندیشه، که بصري، و سعادت هر دو کَوْن مُدْرَجسرای درُ و مضمر

  و بخجستگی نامش در سخن را برگشایم.،ازان زاید و فزاید. اینک بیاری خدای پاسخ این پرسش را همی آرایم
، بشنوید و بپذیرید ، شما را از آفات هالک کننده و از آرزوهای فریبنده خدای پاسدار باد و نگاهدارای برادران

گاه گرداند شما را از آنچه بآفرینش تنها و پدید کردن جان و خرد شما فریب اندرزی ، و بیگفتاری دروغ بی ، که آ
و نیز شما را خرب دهد  ،، و از آنچه مقصودِ آفریدن دیگر آفریهاستآن جسته و خواسته است آفریننده و پدید کننده

 و غایت هر آفریده را غایتیست ؛همۀ نهایاتستکه آنچه آفریدن شما برای آن بود غایت همۀ غایات و منتهای 
، و آن ، مگر غایت آفرینش و پرورش شما که آن منتهای هر غایت و انجام هر آهنگستتر تر و گرامی دیگر شریف

، که نه یک و نه بسیار و نه کم و نه بیش و نه کمال و نه نقصان و نه طبع و نه هستی عامّست مر همۀ هستیها را
، و همه در تحت ، و او برهمه محیط و فراز آمده استپایبنده و نه گذرنده ازو هیچ برون نیستاختیار و نه 

م از جویندهٔ چنني پایه و بیدار کردهٔ چنني تا چرا غافل شود و چگونه ا ، پس در شگفت ماندهاحاطش مجموع
، و روی طلب قدرت زندگی خوابش بُوَد. دور بارد از شما و امثال شما برادران که مردگی خود را پسندید با

، پس بشتابید و بر یکدیگر پیشی جوئید سوی بقا در این زندگی پیش از آنکه فنا بر سوی فنا آرید و آراستۀ بقائید
، بو کو ، و بکوشید و بر کوشش ایستادگی نمائید پیش از آنکه روز کوشش در شب ناتوانی کشدشما پیشی کند

کران  ، بفضل و بخشایش بیپایۀ گزیدگان بنزد خود روزی کند و ارزانی داردپروردگار شما را کرامت رستگاران و 
  پایان. و بی
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  آغاز سخن
، که هر موجودی از این موجودات که بطریقی که نموده آید پس از این سخن ،بدانید ای برادران و بیقني باشید

حاىل بود خاص که بدان حال از  ، او را، و اگر حِسّی و اگر خیاىل، اگر مرکب است و اگر بسیطهمی یابید
و پنهانیش آن موجود را یابندگان بتمامی یا بنقصان  »آن خاصیت«بقدر پیدائی  ، ودیگری جدا و پیدا باشد

، و اگر در نهایت پنهانی بود گویند در اگر در غایت پیدائی بود گویند از پایه وجود بر ذُروهٔ کمالست ،نسبت کنند
، آن را فضایل ، طرف تمام و کمال و طرف قصور و نقصان، و میان هر دو طرفتگو نقصان و مغاک فرومایگیس

، آن را رزایل و آفات و اسباب بدبختی ، و آنچه بطرف نقصان نزدیکرت که بطرف کمالو اسباب نیکبختی خوانند
تمامی و ، و شقاوتش بازماندن و گسسته شدنش از آن ، و سعادت هر چیز رسیدنش بود بدان که درو خوردخوانند
، و نشان در مختار ، و نشانهای رسیدن سومی تمامی و کمال شایستگی آن پایه بود هم در مطبوع و همکمال

  نقصان کمی استعداد و عالمت نومیدی ناشایستگی و ناسزائی.
شما را نیز حاىل و خاصیتی است ککه بدان جدا و ممتازید از ، پس شما ای برادران هم از شمار موجوداتیدو 
، و اسبابی باشد یاری دهندهٔ آن ای و منزىل بود در پیدائی و پوشیدگی ت را پایهو آن خاصیّ ،ر هستیهادیگ

جست و جوی سخت  ، و نیز نشانهای تمامی و کمال و سعادت، و نیز آفتهای باز دارنده ازانخاصیّت بر تمامی
، و نريوی آن خاصّیت بر تمامی، و دوستاری اسباب یاری دهندهٔ ، و خواستاری غالببود و آرزوی مستوىل

، که همگی این خصال و امثال آن از درستیِ گوهر نفس و کریمی شکیبائی بر رنج طالب و تحمل بارگران کوشش
، و تمام تمام شدن و کمال یافنت سرآیند »به«، و مراتی شایستگی و استعداد ذاتش و بزرگیش در شرف خیزد
نیاز و  ، و خود را بیخربی خودی و بی فس شماست از خواب بین »برخاسنت«شدن و بکمال رسیدنِ خاصیّت 

، و دشمن داشنتِ اسباب یاری دهنده بر ، و کمی شوقِ کمالو اما نشان قصور و نقصان سستیِ طلب ؛باقی یافنت
حالِ چنني نفس چون حال بیماری بود که هیچ آرزوی غذا که مایۀ ت طلب. و ، و گریزان شدن از بار مشّقتمامی
، و رنج طلب را و در رسیدن بدان نکوشد ،و نجوید ، و چون آرزومندش نپویدستیش باشد ندارد و نخوردتندر

، و بیماری فزایش همی ، تا صحت دم بدم دورتر همی شودآگاهی بود ، چه از نیاز و حاجتمندی بیتحمل نکند
  گريد تا بمرگ و هالک انجامد.

، و باز جوئید گوهر خود ن اندیشه کنید اگر صدق راستی داردکه در این سخ پس واجب است بر شما ای برادران
چیست که بدان موجودات دیگر  تش، و خاصّیو از شمار کدام بخش است از هستیها، را تا چه موجودیست

، و چیست ت بر تمام شدنهندهٔ آن خاصّی، و چیست سبب یاری داند و مراتب کمال و نقصانش کدام ،جداست
» حاصل«ه ، و چگونه است راعالمات و نشانهای تمامی و ناتمامی ، و کدامندده ازانو بازدارن سبب برّنده

یده ، باز بینید از فادست دادند و نشانها روی نمودند» دهنده«و چونکه اسباب یاری  ؛کردن اسباب یاری دهنده
  گرداند یا نه.  آسایش وی دردِ کشیدن این بار را فراموش، و چندین رنج ارزد یا نه، تا و منفعت آن غایت

، و گشایندهٔ هر دری، که اوست و برآنم که برشما گشوده شود بیاری خدای، و این نامه هشت در سخن است
  چون و چند. و بخشایندهٔ بی بخشندهٔ
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  درو یافته شود،  اما گشایش در اول که گوهر مردم و آنچه او راست
  آن شش فصل است:

  
  

  با کدام صنف است از اصناف نوع مردم درآنکه در این نامه خطاب :لفصل اوّ 
  

، بدانند که خطاب با کدام طایفه تها، و اندیشیدن معانی این وصیّما پیش از شنیدن این سخنان باید که برادران
 نپندارند که ما را سخن با جمهورکدام مرتبه است از مراتب مردم. و  ، و سخن با اهلاست از طوایف ایشان

، چون سزاواری میوهٔ رسیده و کمال یافته بشکل و ، اگر سزاوار بود آن نام رابر او افتد هر که نام مردم ،مردمست
چون سزاواری خرمای نیم  ،، و اگر نیز در سزاواری فروتن بود از این پایهطعم و لون از درخت خرما بنام خرما

، چون ناسزائی آنچه از شاخ ام مردم، و اگر نیز ناسزا بود بنرسیده و از خاصیت خرما بهرهٔ تمام نیافته بنام خرما
و نیز نپندارد که ما را خطاب با  ؛ت خرما داردآنکه هیچ شکل و طبع و خاصیّ بريون آمدن گريد بنام خرما بی

، که فضایل این سخن نه با مردم تمامست، چون جمعی خویشان یا بعضی آشنایان. بلکه بعضی مردم است معني
 و ، که مردم در این پایه از انگیخنتِ بسخنبغایتِ غایات مسعود شده ، وخاصیت مردمی جمله او را باشد

، و مقیمِ گو و نه نیز با آنکه او را هنجار و شایستگی تمام شدن نباشد ؛نیاز و مستغنی بود جنبانیدن تا برخیزد و بی
سخنست نه با مقیمان و بلکه گفتار ما با اهل مرتبۀ میانه است. و از مرتبۀ میانه با رونده  ؛امکان مانده بود

، و کسلشان پردهٔ آگهی دل ، و بینائی بصريتشان کندی گرفتتاب و فروغ شد ، که آتش شوق کمالشان بیدرنگیان
، و حّب راحات جسمی  چاشنی لذات بهیمی او را از تحمل بار کوشیدن و رنج جست گشت از ذوق لذت کمال

را گوئیم و خواهیم که در مقامات آن منزل اقامت نجوید و بلکه از اهل مرتبت میانه آن  ؛وجوی کشیدن بنشاند
، و چندانکه در سلوک ، و بدانچه رسید خرسندی و خشنودی ننمایدسرِ درنگ نمودن و آرام جسنتِ درو ندارد

، شادیش از آن چیز رسد که یاری روش و تر بود تر و شتابنده بنهایت در سلوک کمال نزدیکرت همی شود مشتاق
، و اندوهش از آنچه باز داردش ازان. پس هر که از رتبت میانني این صفت دارد سخن ما با جنبش وی دهد

، و اگر چه این هر دو صنف ، و پیغام سوی او را اگر غایت، و پیغام سوی او اگر غایتاوست اگر حاضر است
در » گذر«ر راه با رهرو تیز ، که خفته داز اهل مرتبۀ میانني و در شمار ابشانند لکن میان ایشان مسافتی دور است

  شمار نیاید.
  

  در نمودن آنچه ما بلفظ نفس خواهیم: فصل دوم
که اصل برای آن  ،خواهیم خودو لفظ  ذاتو لفظ  حقیقتو لفظ  اصلآن خواهیم که بلفظ  نفسما بلفظ 

، و ذات و را سزد، و حقیقت آن چیز را گوئیم که هستی اچیز را گوئیم که مایۀ هستی هر چه فرود اوست ازو بود
آن چیز را گوئیم که چیزها ازان او بود و او خداوند و دارای ایشان. و چون نفس انسان گوئیم بدو اصل و 

، بلکه این چیزها را و امثال ، چه ظاهر و باطن مردمست، که مردم بدان مردم بودحقیقت و ذات مردم خواهیم
و نیز مردم نه بدان مردمست که جان و حسّ و حرکت  ؛بوداین را مایۀ هستی آن اصل است که مردم بدان مردم 
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، و نه نیز بدانکه او را خواهش بود و بدو پایدارد و قامت راست و پوست از موی برهنه و ناخن پهن و رفنت 
، که نام مردم بر چنني جانور چون نام گندم باشد بر آن گیاه سبز که بر زمني پیدا شود امید و بیم گمان و خشم و آز

 و چنني گیاه را برای آن گندم خوانند که چیزی بود که اگر بدان، ، که نه شاخ دارد و نه خوشهاز گندم بر رُسته
، ازو چیزی پیدا شود که او را گندم ، و آسیب آفتی او را ازان منتهی باز نداردکمال رسد که نوع او را تواند بود

، که آنگه که از وی جدا خواندیم او خود نه گندم بود و راستی آنچه پیش ازین ما گندم همی ؛بحقیقت خوانند
، و آنکه آن گیاه سبز را گندم گوید چون براندیشد داند که او را نه طبع گندم باشد و کنند بنام دیگرش کام خوانند

همچنني نام مردم بر این جانور راست قامت پهن ناخن برهنه  ؛نه شکل وی و نه فایده و نه منفعت و قوت او
، اگر مدد پرورش ازو باز ، بدان نهاده شود که چنني جانورآزمندِ خشمناک با امید و بیم و خواهش پوست
، و گزند آسیب و آفات برو نیاید تا او بحّد ممکنِ مردم رسد ازو اثر فضیلتها و خصلتهای حقیقی و نه نگسلد

، و نمودن دانشهای فتار صدق، و گ،و دانش یقني، و بینش راست، چون اندیشهای درستحسّی و خیاىل نماید
، و امثال این ، و رسیدن بدانچه چیزها را بدو توان یافتنچه هستند وچنانکه هستندآ، و یافنت چیزها برپوشیده

، یا هر مردم نام که از وی اثر این خصال مشاهد و عیان و بفعل بودفضایل از اخالق و اعمال و صنایع. پس 
، ، و امید رسیدنش نتوان داشت، و هر انکه بدین پایه نرسیدالیق اوست ، بدین نام سزاواربقوت نزدیک بفعل

  .نام مردم برو عاریتی بود و بانبازی

و آالتت قوتهای او، و افعال قوتهای او بدان  فصل سوم: در شمردن قوتهای مردم،
  آالت

: جسمی از اجسام بسیار ، او را تنی است، که این مردم را که بعضی صفات او را برشمردیمبدانید ای دانشجویان
، و ، چون پوست و گوشت و پیه و استخوان و رگ و پی مانند آن، مخالف شکل و طبع و کیفیاتبهم آورده

، وچون اندامهای درونی از ، چون سر و گردن دودست و پشت و شکم و دوپایاندامهای مرکب از این اجسام
سام و اعضاء و اندام بحسّ روشن شده است. و بر و هستی این اج ؛دماغ و دل و معده و جگر و گرده و سرپز

، بلکه از آن روی که جان ، نه از آن روی که بسیطند یا مرکب یا جاندار یا بی، از آن روز که جسمندهمۀ اجسام
، که جسم ایست از قبل پادشاه اجسام ، گماشته، درازی و پهنی و ستربیگوهریست بر سه اندازه ساخته و انداخته

، تا به جنبانیدن و برهم نهادن و ، و جسم را بر جسم بودن نگه دارد، که از جسم جدا نشودبگاه اوستآرام و خوا
، و نیز تا میانجی بود میان جسم و ، صورت جسمانی که مقدر است ازو سرتده نشود و تا جسم گرددپاره کردن

گوهر وی در همۀ حاالت مختلف. و  ، یعنی منطبع در جسم و مالزم، نا این موکّلْ: طبیعتمیان کارگران در جسم
، با اختالفشان در سختی و سستی و تری و خشکی و سادگی و ازین است که گوشت و استخوان را همی یابیم که

، که ، و صورت جسمانی هر دو را یکسانستاند ، در جسم بودن متفقدرشتی و سرخی و سپیدی و گرانی و سبکی
، که نه یکی جسم است و نگارندهٔ صورت جسمانی هر دو یکسانست نه یکی جسم است و دیگر نه جسم. و اگر

، اگر نگارندهٔ صورت جسم باندازه و چندی نه طبیعت را بحفظ آن صورت بر جسم بداشتیدیگر نه جسم. و 
، چون صورت ، و جسم بر جسمی نماندیچون صورت دیگر بر جسم آمدی صورت جسمانی باطل و محو گشتی

، که چون جسم را بصورتی از این نکی و ستربی و سبکی و گرانی و لطیفی و کثیفیگردی و چهار سوئی و تُ
، بر باطل گردد چون ، و صورت گردی و چهارسوئیصورتها بنگارند شاید بود که آن صورت از جسم سرتده شود

ازآنکه ، با زوال این صور صورت جسمانی زوال نگريدنگه داشتِ این صور بر دوام گماشته و نگهبان نبود. و 
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، هم ایست سرشته و بدست نهاده جملۀ آفریدهای جسمانی را ، از آنکه جسم مایهنگهدارندهٔ آن جسم بود دایم
، و هم مرکبات چون معدن و نبات و حیوان. پس طبیعتست موکل بسایط چون اجسام آسمانی و اجسام عنصری

  برنگهداشت چندی و مقدار گوهر جسمانی.

  فصل چهارم: در قوت غاذیه
، از پرورنده و برآورندهٔ او برای پرورش و تدبري از قوت طبیعت جسم قوتی دیگر است جسد مردم را بريون

، و ، و نزول جای حوادث گزاینده، از آنکه جسد مردم گذرگاه آفات گذرنده استاسباب بقای او را یکچند
، و برآمدن و بودنش در جنگ گاه و ز نه، و او را راه گریز روی پرهیکیفیات متضادّ عناصر بند ترکیبش را گشاینده

، و اگر حاىل افتدش در وقتی که با مزاج او راست بود بر پی آن حاىل کمني جای طبایع بدساز و کوشنده باهم
، و بُوِشن او را از تباه ، ناموافق گردد بهنگامی دیگر، یا همان حال موافق بوقتیطبعشدیگر رسدش مخالف 
بخشایش پرونده وجودش را ، امن و استواری نتوانست بود. پس ناموافق بروی ، بهرحالگشنت و مستحیل شدن

، و هر چه از گوهرش آتش ، واسباب بقای وی را ساخته دارد یکچندبقوتی مستظهر گردانید تا مدد وجودش دهد
ی و هوا و آب و خاک به احراق و نشف و ترطیب و تجفیف برباید و بکاهاند بدل و عوض آن بقدر ممکن با و

، و در همۀ اجرای اند و پرستندگان و فرمان بران م، نام این قوت نفسِ رویاننده و او را خدم و حشهمی پیوندد
 ؛که مدد و مایه را از برونِ جسم روینده سوی درونش کشد جاذبه، بفرمان قوت پیشکار: چون قوّت جسم برکار

که بازداشتۀ ماسکه بپزاند و شایسته کند  هاضمه و قوّت ؛که آوردهٔ جاذبه را در جسم باز دارد ماسکهو قوّت 
ناموافق  که دافعهت و قّو ؛که از آن مایه آنچه موافق جسد بود از ناموفق جدا گرداند ممیزهت و قّو ؛»را«جسد 

آن را همسان آن جسم  غاذیه، و ، و موافق را بقوّت غاذیه سپارد، و از درون سوی برون راندرا از جسم دور کند
 اند نفس رویانندهکه جمله حشم و اعوان و فرمان بران  مصوره و مولدهو همچنني قوّت  ؛ا وی پیونددکند و ب

، چون قّوت پیشني را که طبیعت خواندیم نباشد با جسم بستگی و پیوستگی و او را فرمانده ایشان. و این قوّت را
، چون طبع و مزاج جسم وّت رویاننده، و قکه طبیعت از جسم جدا نشود در هیچ حالهای مختلف که بر جسم آید

  ، جسم را از کارو و کارکنان خود خاىل کند و باز گذارد.اعتداىل رسد از حال اعتدال طبایع مختلف به بی
، و بقوت رویاننده با ، از بسایط و مرکبات انباز استو جسد مردم بقوّت طبیعی جسمانی با همۀ اجسام طبیعی

، و منشأ کارگری و محّل جای طبیعت جسمانی در جسد مردم همۀ اجزای تن اوهمۀ رستنیها. و محّل و آرام 
، و ازو پراگنده اعمال و افعال نفس رویاننده و قوتهای او در جسد مردم عضویست خاصّ که آن را جگر گویند

  بهرهٔ هر جزو از تن سوی او. » شود«

  فصل پنجم: در قوت حیات حسی و حرکت ارادی
، و ، قوتی دیگر هست که بدان اصل با همۀ جانواران انباز استتها که یاد کرده شداز این قّو ، بريوننوع مردم را

و دیگر  ،شوق و خواستاریت ت است: یکی قّو، و او را دو قّونفس حیوانی، نام او جانور بدان و زنده بود
  .آگهی و یابندگیت قّو

، و روح ، و حرکت جانور ازو بودحیوان است آنکه منشأ زندگی وسرچشمۀ حیات اما قوّت شوق و خواستاری
  ای. ، هر اندامی بهره، و ازو اندامها بهره یابندو خزانۀ حیات و حرکت دلست از اندام جانور ؛حیوانی ازو زاید

  ، و محّل و مقام او دماغ بود.اوست احساس و خیال گمانت آگهی و یابندگی آنکه مبدأ و مورد و اما قّو
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، که جانور بدان خواستار چیزهای بهیمی وت شهوانیّقرا دو چاکرند فرمان بُردار: یکی  ت شوق و ارادتو قّو
، که جانور بد و ناموافق را دور کند و غضب و طبیعت سبعی، و دوم قوت موافق و جویای غذای الیق باشد

  ، و نفس رویاننده با همۀ حشم و خدم زیر فرمان قوّت شهوانی جانور بود.براند
، و محل و از وی به اندامهای دگر رسد ،ت و مورد کارهای نفسِ رویاننده در تن جانور جگر استو محل والی

اما قوّت آگهی و یابندگی دو گونه بود: یکی قسم پیدا بر ظاهر جسد قوّت غضبی از اعضای حیوان دلست. و 
 بویائیدیگر آگهی  ، و سهدر گوش شنوائی، و دیگر آگهی در چشم بینائیحیوان در آالتِ حسّ: یکی آگهی 

و قسم دوم پنهان و پوشیده  ؛در همۀ ظاهر پوست بسودن، پنجم آگهی در زبانچشیدن ، چهارم آگهی در بینی
، چون آگهی بخیال از آن صور که بحواس ازو آگه بود نفس حیوانی چون آگهی بخیال از آن در باطن سر جانور

، تا مرصور حسی را حافظه، و چون آگهی ایب شودصور که بحواس ازو آگه بود نفس حیوانی چون از حس غ
از احوال نامحسوس که از  چون آگهی گمان» و«، انکه حسّ بوی رسد نفس چون در وی باز جوید بیابد بی

، که اند چیزهای محسوس که از چیزهای محسوس یافته شوند. و این قوتهای یابندهٔ درونی و بريونی آئینهای نفس
شود طعمهاست و بویها و انواع  ، اما آنچه در آئینه حواّس نموده میات درو بنمایدصورتهای مختلف از موجود

و سادگی و سختی و نرمی و  درشتیسردی و تری و خشکی و  رنگ و اشکال و آواز و کیفیات اجسام از گرمی و
و مصور ، چون حاضر قوت و آلت حسّ شوند تا در آینۀ حسّ این احوال و صور منطبع آنچه ازین شمار بود

  ، و از نگاشته شدن آلت حسّ بدان صور نفس خرب یابد.گردند
، که در حس لمس گرمی و احوال بود ن، نه چیز که محل ایو در آلت حسّ احوال چیز مصور و منطبع شوند

شريین و  ، و در حسّ ذوق شريینیِاین احوال در وی موجود توانند بود ، نه آنچهسردی و درشتی و سادگی بنماید
، و در حسّ  شَّم بوی مُشک نماید و نه آنچه  شرینی و تلخی و شوری حالِ اوست تلخ و شوریِ شور تلخیِ

، و در آلت شنوائی آواز نگاشته شوند نه خداوند شکل و لون ن، و در آلت بینائی اشکال و الوانه مُشک »نماید«
ر شوند که در حسّ نگاشته شده بنماید نه آنچه آواز حرکت اوست. و اما قوت خیال همني احوال در و مصو

، و در ، اگر چه احوال بنمایند نه خداوند آن احوالرشان در حسّ هم توان یافت بخیالضوح ی، لکن بباشد
  ، و خیال منطبع و منقّش گردند. حفظ همني احوال محفوظ مانند که در حس

، چنانکه از شکل دشمن که وس، بلکه حاىل نامحسوس نموده شود از حال محسو در گمان نیز نه حقیقت نماید
، و از شکل چیز محبوب که در حسّ آید در گمان رغبت و میل محسوس شود خوف بنماید که در حسّ نیاید

، و چون در تر قوت گمان از همۀ قوتهای دیگر بفرماندهی نفس حیوانی نزدیکرت است و بدو پیوستهنماید. و 
، و جمع کاهنان بغلبۀ گمان از ز پیش از بودنشان درو بنمایندهنو گوهر خویش قوی افتد احوال و حوادث نابوده

، و او از همه تهای حیوانی زیر فرمان باشد، و این قوت را جمله قّوو حوادث بودنی آگه کردند حالهای نهان
  ، و پس حواسّ پنج.، و پس خیالت حافظه، و بعد ازو قّوشریفرت

ت غضبی بلندتر و پس ، و از قوای حیوانی مرتبۀ قوّ اند حشم تهای محرکه خدم وتهای مدر که را قّوو باز قّو
، و ، و از ایشان بنفس نامیهاند اثر او نخست بدیشان رسد تهای حیوانی که خدم و حشم نفس، و این قّوشهوانی

، که نفس را ، و بتوسط طبیعت در جسم بحرکت پیدا شوداز نفس نامیه بتوسط خدم و حشم او بطبیعت جسمانی
تی میانجی باشد میان قوتی که زبر او باشد پیوستگی و طاعت داری بدین متوسطات تواند بود. و هر قّوبا جسم 

، و با فرودش چون ، و نسبت او با قوت زبر چون تابش و فروغ خورشید است با خورشیدت فرودشبر تبت و قّو
، و بواسطۀ گرمی فروغ گرمی ، و بواسطۀ، که از خورشید فروغ بودنسبت تابش خورشید با محل تابش و فروغ

رتبت نفس و نسبت او با قوتهای و ، و بر این ترتیب هر حال که پدید آید. پس فت خفّتا، و بواسطۀ لطلطافت
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، و همچنانکه تا از آفتاب نخست فروغ و روشنی نیاید گرمی با آلت و محل قوت همني حال است بر این ترتیب
، و تا یافت و آگهی در پیش شوق شوق در پیش نیفتد حرکت آلت نبودهوا نخیزد از نفس حیوانی تا خواست و 

، و باز تا شوق آگهی بود ، که خواست و اشتیاق بچیزی تواند بود که ازانو ارادت نبود شوق و ارادت نباشد
و تا جنبش نبود اثر حیات نفس در جسم ظاهر نگردد. و نفس استاد  ،جنبش و حرکت پدید نیاید »نبود«

، و گوهر نفس بگوهر جسم ، و جسم کارگاه و عمل جای او، و این قوتها فرمان بران و چاکران ویاستفرماینده 
، که نویسنده بنوشته و انگشرتیگر بانگشرتی و جامه دوز بجامۀ ، همچنانکه استاد کاگر بکردهٔ خویش نماندنماند

، و پس که نخست گداز بود و پس سبیکه، بل، اگر صورت انگشرتی بیکار در زر پدید نیاید از زرگردوخته نماند
، و ، و در محل صنعت تغیّر و اختالف صور باشد، و پس صورت آراستگی و تمامیحلقه و پس هیأت انگشرتی

  در زر گر هیچ تغیّرو اختالف نبود بدانکه صور متغیّر و مختلف در کردهٔ او حادث شوند.
اگر ما را روشن بودی کارگری نفس «، و گویند ا باور نداردو اگر برادران ما را صدق این گفتار شکی افتد و آن ر

، و بیکدیگر گمان بودیمی در آنکه گوهر نفس دگر است و گوهر جسم دیگر و کارپذیری جسم از جانور آنگه بی
همی بینیم  »را«، از آنکه ما جسم را و جنبش ایم که جنبیدن تن جانور نه ازتنش خاست لکن ما بیقني نه ؛نمانند
، و اگر می همچنانکه جسم و جنبش را یافتیمیای بودی جز جسم او را نیز بیافت ، و اگر جنبانندهی یابیم باهمو هم

اگر جنبش و گردش احوال و صور ای هست جسم را سببِ نایافنت و نادیدن ما مرا او را چیست؟ گوئیم  جنباننده
، ن بودی همچنانکه بجسم بودن یکساننداز حال بحال و از شکل بشکل از گوهر جسم خاستی در هر جسم یکسا

، و در اجسام پس چون تعاقب صور و اختالف احوال در اجسام جامد نه چنانست که در اجسام درخت و گیاه
، و جسم را از خود ، شکّ نماند خردمند را که آن نه از ذات جسم استجانور نه بران هنجار که در اجسام رُستیها

، پس جسم را این حال از جز جسم نچه چیز را نه از خود بود از جز خود بود، و هر آنیست آن جنبش و گردش
، و ما آن چیز را که جز جسمست و از این حال بجسم آید بنام نفس خوانیم. و اما ، و جز جسم نه جسم بودبود

م و ، با آنکه جنبش جسم و صورتهای متبدل بر جسسبب نایافنت و نادیدن نفس کاگر و جنبانندهٔ جسم بحّس
، و آنچه نه جسم بود ، آنست که بحّس اشکال و صور و مقادیر و الوان جسم را توان یافتجسم را همی بینیم

ذات  ، و ازینست که اثر حیات و زندگی که صفت، و نه الوان و کیفیات جسمانیشکل و صورت و مقدار ندارد
ا بیان وجود هر یک از این قوتها نفس است در جسم بچندین قوای مرتب از نفس با جسم نتوان نمود. و ام

، ، برادران ما که در زمان پیشني بودند بدان ایستادگی نمودند، چگونگی افعالشان بشرح و تفصیلبدالیل وحجج
 پر ، و از پروردگارتوان یافت ، و قصد و آهنگ ما سوی آن معنی است که از کتب ایشان نمیو در کتب بنوشتند

، و پس از یافنت بر ، و برادران ما را بیافنت آن و رسیدن بدان پريوز گرداندودن آناومیدیم که آسان کند بر ما نم
گاه و دانا.همه بپاید و نگه دارد   ، که اوست بر آن توانا و از نهان درون خواهشگران آ

  و خاصیت و مرتبت او حال  فصل ششم: در آگهی دادن از نفس مردم و
، و ، و بگوهر شریفرتتر ن ازین نفوس و قُوی چیزیست که از همه گرانمایهبدانید برادران دانشجوی که مردم را بريو

، و نفس حسّی حیوانی و نفس رویاننده و طبیعت جسمانی با همۀ خدم و حشم و اعوان فرمان بپایۀ وجود بلندتر
از معنی نام  ، و، و آن چیز که ما در سخن پیشني بدان اشارت کردیماویند سوی یکدیگر گزاران و رسانندگان آثار

، نوریست الهی بخود که اوست اصل و حقیقت مردم که مردمی مردم بدانست ،نفس مردم عبارت این بود
ت ، و حال او بقیاس باشخاص مردم دو گونه است: در یک حال گویند بقوّ، و دیگر چیزها بوی روشنروشن
چیزها » از« خص جزوی مردم با اوت بود آنست که ش، اما نشان آنکه بقوّ ، و در یک حال گویند بفعلستاست
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، و بخود روشن بودن از خود آگه ، و نشان بفعل بودنش آنکه ازو آگه بودآگاهی و غافل آگه بود و ازو بی
، و این ، و چیزها را روشن کردن دانسنت و آگه بودن اوست از چیزها، و این خاصیت نخستني اوستبودنش است

ت ، و از برای خاصیّت استت شاید گفت که بقوّاز برای این خاصیّ ، وت دوم است لکن اثر خاصیت اولخاصیّ
، و تا او تمام و بفعل نبود ، لکن چون چیزها بوی روشن شوند چیزها بوی تمام و بفعل باشنداول گویند بفعلست
    ت باشد ازو بفعل و تمامی نرسد.آنچه ناتمام و بقوّ

  از سر گريیم.» گفتار«چیزها را  روشن کردن دیگر» و«و ما در بیان روشن بودن بخود 
، و آن چیز را که در ای بود که آن را امکان گویند گوئیم: وجود را مراتب است از روی پیدائی و پوشیدگی: مرتبه

، که مردم را در ، و وجودِ ممکن پوشیده بود چون وجود مردم در نطفه و وجود جامه در پنبهآن پایه بود ممکن
، و این پایه فروتر بود در ، بلکه ممکن گویند از پوشیدگی وجودشانجامخ را در پنبهنطفه موجود نگویند و نه 

، و چنني چیز را یابندگانش موجود ، لکن جز او را برخود پوشیدهو پایه دیگر آنکه از امکان پیداتر بود ؛وجود
، که وجود بایع جسمانی راتها و ط، و این وجود اجسام بود و قّو، لکن آن چیز را خود هیچ نام نتواند گفتگویند

و مرتبۀ دیگر از وجود آنکه  ؛، نه جسم را و قُوی و طبایع جسم راایشان اگر از امکان جدا نمود جز جسم را نمود
، و این ، و هر آنچه دانشش بدو پیوست ازانِ او شد، و دانش و آگهی ازانِ خودش باشداز خود بخود آگه بود
، و در ، لکن آنگه گویند که بقوت بوده هم عبارت از این موجود است، و نفس عاقلپایۀ وجود عقل راست

، و چون باخرد پیوندد و با او یکی شود نام نفس ازو بیفتد و عقل اشخاص مردم نشانهای وی پیدا نمایند
، و ایم ، و بدانچه در پیش گفتیم که نور الهی است خود روشن و چیزها بوی روشن همني خواستهخوانندش
، آگهی ، اعنی امکان و وجود بی، و این هر دو مرتبۀ دیگر، و این کمالِ وجود استافنت اوست خود را، یروشنی

  وجودِ ناقص بود.
، و عقل یکیست نه چیزهای ، و دیگر موجودات یافتهای عقلپس آگهی و دانسنت و یافنتِ خود وجود عقلست

آن، بلکه عقل نهایت روشنی وجود است و بسیار که همه عقل باشند ، و ازین است که شاید گفت مبدأ و منشأ 
، و دیگر که فالن شخص مستعد است ظهور اثر عقل را» که هر یک را عاقل گویند«بعضی اشخاص مردم را 

، و دیگری را گویند هیچ شایستگی ، و دیگری را گویند غایتِ کمال او راستکم ازوست در استعداد و شایستگی
، و چنني گفتارهای چون صدق با ت از سخنان عقلی از آنکه نتواند دانستندارد و با وی هیچ سخن نتوان گف

، لیکن از آن اشخاص بعضی بدان نهایت وی بود ازان بود که منتهای کار آن نفوس شخصی در بینش یکیست
  نزدیکرت باشند و بعی دورتر.

و نه نیز از شخصی  ،ای برسد پارهو نیز عقل که یکیست نه آن یکیست که او را پارها و اجزا باشد تا هر عاقلی را 
، که اجزا و پارها آن را تواند بود که بشخصی نقل کند و یکچند در شخصی درنگ کند و پس بدیگری رود

، و نه در جسم فرود آید تا بمقدار جسم ، و عقل جسم نیست و مقدار ندارد، چون اجساممقداری دارد وجودش
، ، بلکه فروغیست پاینده بقیومش جله کار کند در جسم بذات خود، و نمتقدّر شود چون الوان و کیفیات دیگر

، ، و سؤم چهارمو سیؤم و دوم ،، نخستني فروغش دوم را بپای دارد، و ازو فروغها خاسته یک از پس دیگرجالله
   ، روشن بودن خود مر خود را.و آن نظر است از خود بخود

گاه ، که بدان اشخاص دانا و آنظری ، نامش عقلریو نفس عاقله را در اشخاص مردم دو قوت است: یکی نظ
گون  ، از صنایع گونه، که اشخاص مردم بدین قوت کار عملی کنند، نام وی عقل عملیو دیگر قوت عملی ؛باشند

در  ، و ازین سبب اعمال و افعال مردم، از خاسنت خورشها و پوشیدنیها و گسرتدنیهانمودن در همۀ اسباب زیسنت
  خویش بافعال دیگر جانوران نماند.کارسازی حیات 
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حیوانی و جملۀ اتباعش بر ترتیبی که ، و عقل عملی فرمان ده بر عقل و عقل نظری فرمان خدای عقل عملیست
  نموده شد.

، از آنکه پیدا کنندهٔ نفس تی که بدان پیدا شودو اما وجود نفس عاقله به فعل محتاج نیست بربهانی و حّج 
، که فایدهٔ برهان و ، و نه بر روی روشن توان کرد، و جز نفس عاقله نه روشن توان کردبود، هم نفس عاقله عاقله

شاید بود ، و آن صفت نفس عاقله و عقلست. بلی ، و خود را جز بخود نتوان دانستحجت دانسنت خود است
 ،ت بفعل رساندز قّوت را ا، نفس عاقله بفعل عاقله بقوّت باشد در مردم نه بفعل، چون بقّوکه آثار نفس عاقله
ت بفعل رسند که ، لکن چنني آثار از اشخاصِ مردم در شخصی از قّوت و برهانبحّج اعنی بخود رساند

، و او را صورت کمال ، و در جسنت کمال خود سخت کوش و شتاب آهنگ باشدت تمام دارداستعدادش قّو
جوینده همان چیز است که آن را همی  ، کهنموده همی شود گه گه. پس بربهان حجت او را آسان بتوان نمود

ت و برهان بیدار نشاید کرد تا ، واما آنکه درین پایه نبود او را بحّجدارد ، و جسنت او را از یافنت غافل میجوید
را در کار آوردن و گفتارهای یقینی ، و اندیشۀ وی ، بلکه نخست در شایسته کردنش باید کوشیدبرخود واقف شود

  ، انشاءاللّه. ، چنانکه بعد ازین نموده شود درجای خویشفکر دران خوی نفسش گردد، تا را یاد دادن
، ، همچنانکه مردم بودن از جانور بودنش جدا نیستو نفس انسانی از نفس حیوانی جدائی دارد در مردم

ه رتبت ، و ازینست ک، و در دیگر جانوران جانور بودن جدا گشت از مردم بودنوجانور بودنش مردم بودنش بود
ت فعل ، هم در قوت ادراک خیاىل و وهمی و هم در قّونفس حیوانی در مردم از رتبت دیگر جانوران برگذشت

، که ، و ازینست که بیشرتین مردم عاقل معانی نوعیِ عقلی، و ادراکش عقلی، که افعال وی حکمی بودو حرکت
، که انواع دران انباز ني معانی جنسی، و هم چناشخاص نوع بدان انباز باشند چون مردمی اشخاص مردم را

 ، با آنکه حکم کنند و بگویند که همۀ، و خرب ندارند که نوع نه آن شخص محسوس بودباشند از آنکه همی دانند
، و همۀ اصناف مردم از عربیان و عجمیان و روم و هند و بهائم و حشرات و طیور در جانور بودن یکی باشند

، پیوستگی و سبب دانستنش و آگاه بودن از حقیقت عقلی نوعی و جنسیاند. و  ملوک و رعیت در مردمی یکی
، و سبب غافل بودنش از تجرد و وحدتِ نوع از اشخاص طاعت داری نفس حیوانی مردم بود مر عقل را

ت ، و خرد در جانور بقوّ، بلکه خاصیت خرد استمحسوس آنکه دانش نه خاصیت جانور بودنست و حیات
  ، اگر چه جانوری فروغ عقلست.بفعل ، و جانوریبود

گاه بودو معنی عقل بقوّ ، از آنکه نه بخود ، و آگاهی ندارد و نداند که آگاهست و دانات آنست که داند و آ
گاه و داناست، و و معنی عقل آنکه داند ؛داند می هر چه نه بخود ، از آنکه بخود داناست. و آگاهی دارد که آ

یابندگی مردم ازین جهت ، و آنچه بخود داند دانسته را از خود جدا نداند. و د پنداردداند دانسته را بريون از خو
، چه آلتی نبود دانسنتِ ، تا الجرم خود را ندانداست ، از آن روی که جانوربدو بخش بود: یکی بآلت جسمانی

ت از یافنتِ نه بآلت حسّ ، و ازین جه، از آن روی که بندهٔ فرمان بود عقل راو دیگر بخش یابندگی بخرد ؛خود را
، اگر بجسم گراید نظر ، و با هر طرف که پیوندش زیادت بود خاصیت آن طرف درو پیداتربهره نماند و خیال بی

تر افتد نظر و عمل چون نسبت  ، و اگر پیوند با عقل سخت، و اعمال و افعال حیوانی قویو آگهیش ضعیف بود
، وباندیشه بیک ، چه صور معانی در نفس دبري باشدنت بگاهِ نوشنتبُعد میان اندیشۀ دبري است و حرکت انگش

را بفرماید تا  ، و قوت روح حیوانی، و خیال رابصورت رقوم بنگارد، و از اندیشه بحافظه آیدنگرد یک باز می
، و عضلۀ انگشت را در جنبش آرد بواسطۀ قوت غاذیه که مدبر و مرتب کار اجساد جملۀ حیوانات اوست

، که مثاالت معانی و صور بوند. و نسبت رتبت قوت نظر و دانائی حرکت کند تا رقوم کتب در وجود آیند انگشت
  ت عمل و کاگری همني نسبت بود که در مثال نموده شد.با رتبت قّو
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، داشنت آن معانیِ فهم کرده ، و در نگهرسید ای برادران حقیقی بکوشید در فهم معانی اسن سخنان که از ما بشما
،که هر ، تا معانی یافتۀ نگه داشتۀ یاد کرده حاضر و مشاهد بود بر دوامداشنت در یاد کردن دم بدم پس از نگهو

، و گر شما آن را فهم نتوانید کرد آنچه ما بدن سخنان با شما راندیم همه صفت ذات و حال گوهر نفس شماست
، و اید و باز گم کرده باز فراموش کنید خود را یافته، و اگر فهم کنید و اند پس ذات و گوهر شما را در حجاب کرده

، و بر کوشش در ، و اگر نگه داشتید لکن یاد نکردید ثمرهٔ دانستنش نربدیدنکه بینا شدید«نابینا کشته اید پس از 
، که پس از هدایت پرهیز دهد از ضاللت و همگی و ثوق و استظهار بعصمت الهیستاندوخنت آن نخوردید. و 

  ، بمنّه و فضله.نگه دارد

  مردمدر بیان آنچه بدان جدا شد مردم از جز  دوم  گشایش
  و آن یک فصل است

، ، شناختی، که بدان مردمست، که حقیقت وی راکه این مردم ،بدان ای بجان دانش را خواستار و خرد را خریدار
از غذا و فزایش و حسّ و  ،، و پیدائی اثرهای نفوس ازوتهای اوافعالش و محل افعال قّو» او«و قوتهای او 

ت خویش بحّد کمال رسد بمبدأ و باز گشتنش چون در خاصیّ، آگهی بخیال و وهم و آالت و جنبش بخواست
، و ، نامش فکر، بلکه سري و حرکتی بود روحانیبدان نه بحرکت جسمانی و از مکانی بمکانی گردیدن بود

» بعضی«، و از آن مراحل اند او را و منازل مراحل، ، هم آنچه بدو نزدیکرت و هم آنچه دورترمبادی وجودش
  ، و به فکر بر همه توان گذشت.اند و بعضی روحانی جسمانی

، که در بدو وجود ، نخست بر منازل و مراحل جسمانی گذر کند، چون بردسري دل نهادپس هر جویندهٔ کمال
، و چون نیک بجوید چیزی ی یافتهم، و بنگرد تا مایۀ تنش چیست که ازان نشو و فزونی جسمش برآن گذشت

، و غذا که باوی همی پیوست بتدریج. و چون درست شد او را که جسدش از طفۀ پدر و مادر نخستننیاید جز 
پس بنگرد تا مبدأ و مایۀ نطفه  ؛مرحله را از مراحل راه بریداین مبدأ پیدا شد که بنظر و سري فکر بدان رسید یک 

، و چون بنگرد تا مایۀ اجسام نباتی و حیوانی را جز اجسام عنصری و مادر نیابد، و جز غذای پدر چه چیز بود
، و ، که بريون از صورتِ چندی صورتی دیگر با وی نوبد، و مایۀ اجسام عنصری را جسم مطلق بیندنتوان یافت

، و خست او بود، و نچون مایۀ جسم مطلق را بکوشش تمام بجوید چیزی را یابد که چندی و مقدار ازان او بود
، و در هر یک مرحله که و چون بسري فکری بدین پایه برسید بیابان اجسام را قطع کرد ؛پس مقدار درو تواند بود

، و بدان مرحله رسید تا آهنگ مرحلۀ دیگر داشت با خود ندید و بدان نرپداخت تا که همه را باز پس گذاشت
، از آنکه بجائی رسید و بچیزی که آمیختگی با جسم د نگرید بی، آنگه بخود باز توانرسید که جسم ازان پیدا شد

بداند که پیش از قطع ، و تا او نه جسم نباشد بدانچه نه جسم بود نرسد. و نه جسم است و ازو جسم تواند بود
، و چون او نه ، و آگاه از منزل اول همانست که از منزل آخر آگاهست، هم او بود و هم نه جسم بوداین مراحل

، که یا از ، پس بجسنت مبدأ خود که روحانیست پردازدسم بود راه وی و روش و سريش هم نه جسمانی بودج
، یا از مایۀ جسم مطلق. و زود ، یا از جسم مطلق، یا از اجسام عناصرنطفۀ جسمانی موجود شد یا از گوهر غذا

بدو زنده و جنبنده و باخرب شود سبب  آگاهی بود و خرب و بی حرکت و بی روشن گردد برو که آنچه مرده و بی
گاه و باخرب بودوجود او نتواند بود خرب آگه  ، و از بی، که از مرده زنده نخیزد، که بخود زنده و جنباننده و بخود آ

، از آنکه نفس زنده، که جسم مرده بمبدأ و سبب بودن ، و نفس زنده سزاتر به مبدأ و سبب بودن جسم مردهنزاید
، و هر آنچه پس نفس است روشن کنندهٔ وجود جسم، روشن گردد و نفس را روشن گردد هستی جسم بنفس
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، که چیز آن چیز ازو روشن تر بود »سبب وجودِ روشن کنندهٔ وجود خود نبود و«وجود دیگری ازو روشن گردد 
   بدانچه ازو پوشیده تر پیدا و روشن نگردد.

، و معنی لفظ امکان ایه از مراتب وجودْ وجود امکانیستو از سخن گذشته در فتح اول دانسته شد که فروتر پ
، و برتر از این پایه وجود جسمانیست که اگر ، و فروتری این پایه از پوشیدگی و ناپیدائی اوستشاید بودنست

، و از ایم پایه برتر و شریفرت وجود نفسانی و پیداست» است«بر جسم پوشیده است بر جز جسم که نفس  »چه«
، و ازان برتر وجود عقلیست که ، از آنکه وجود جسم بدو و مر او را روشن گرددر روشنی و پیدائیروحانیست د

، و وجود عقلی آگهی تر است ، و وجود عقلی از همۀ مراتب برتر و شریفرت و پایندهوجود نفس بعقل روشن گردد
شن کردنِ عقل  وجود نفس ، و رووجود نفس به عقل باشد ، پس، و بدانش وجود نفسانی روشنستو دانش بود

، و همچنني روشن کردن نفس وجود جسم را بمعلومی رسانیدن نفس بود جسم را را بعالمی رسانیدن نفس است
معنی سخن ما که جسم از پوشیدگی و نامعلومی بنفس روشن و معلوم بود پس نفس ، و این است از نامعلومی

ل روشن کننده و عالم باشد پس عقل بروشن کنندگی و ، و چژون نفس بعقبروشنی و معلومی سابق بود بر جسم
، و عقل مبدأ نفس ، پس نفس پیشی دارد بر مادهٔ جسمانی و جملۀ اصناف اجسامعالمی سابق بود بر نفس

، و ، و عناصر مایۀ اجسام مرکب. و جسم مایۀ عناصر، و گوهر مادی مایۀ جسم، و نفس مبدأ گوهر مادیباشد
، و جسم زنده مایۀ جسم یابنده وگوینده. و چون ، و جسم روینده مایۀ جسم زندهرویندهجسم مرکب مایۀ جسم 
، چه ، و وجود نفسانیش برخاست، بمعاد خود رسید، باز گردید با مبدأ خود که عقلستبدین مراتب و مراحل

، که عقل فروغ ، و چون عقل بود عقل از مبدأ خود گسسته نباشدنادانی چون بدانائی رسد نادانی باطل گردد
  ذاتست و فروغ از فروزنده باز نگسلد.

، آن چیز است که بدان خود از جسد ، که او بدان مردم بودپس بدان ای برادر ازیا سخنان که خاصیت گوهر مردم
جان از  ، و بدان انواعموجودات را از روحانی و جسمانی و جنبانندگان و جنبندگان و زنده و بیخود جدا کرد

، جدائی ، پس بجدا کردن او چیزها را از همه چیزها جداستجدا کردنی روحانی و عقلی» ا کردجد«یکدیگر 
  روحانی عقلی حقیقی. تمام شد این سخن بتأیید الهی و الطاف نامتنهاهی. 

  و کمال،  در بیان مراتب خاصیت مردم میان دو طرف نقصان سوم گشایش 
  و آن چهار فصلست

  فصل اول
رامی که اشخاص مردم بدان فزون آمدند بشرف و کرامت بر اشخاص دیگر زندگان که ایشان بدانید ای برادران گ

، و ، همه بود، از حرکت ارادی و یابندگی حسی و خیاىل و وهمیها را آنچه دیگران دارند از هرنها و خاصیت
ا جمله که خواص .و همچنني اشخاص جانوران و زندگان بدان برتراند از رستنیهفزون از آن همه خواص انسانی

، و فزونی و تفاوتی که در نظر عقلی بدان تهای حسی و خیاىل و شهوت از ایشان فزونندرستنیهاشان بود و بقوّ
ارواح بود که اجسادشان بدان ، فزونی و تفاوت آن ، و در شمار آید میان این اشخاص جسمانیالتفاتی رود

افزونی ایشان را بر یکدیگر به ی و لطافت و کثافتش. و ، نه ببزرگی جسم ایشان و خردیش و سختی و سستبپایند
روحیست در خور او که تمامی آن جسد بدان تريگی جوهر و آلودگی اصل و کثافت ذات. و هر نوعی را از اجساد 

، ایستاده بکارسازی و تدبري و تربیت ، ارواح اجساد مردمند، و فزون ترینِ ارواح بصفا و پاکی و لطافتروح بود
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ترین همۀ  ، پس طبیعت جسمانی. و ناقص، پس روح اجساد نباتی، پس روح اجساد حیوانات دیگرادآن اجس
  تر. تر و کثیف تر و آلوده ، و از همه تريهارواح طبیعتست

، و روح جسم مردم را ارواح بسیار تابع و تر نماید ، و از صفای ارواح کمال اجساد روشناند و کمال اجساد ارواح
در وی نموده  ، که کمال آالت حسّ، چون روح حسییک ازان کمالِ جسمی که بوی تعلق دارد ، هرفمران برند

تهای عقلی ، وقوّ، و قوتهای یابندهٔ درونی از تن، و مخالفت مخالفشان، و موافقت موافق آن آالت جسمانیشود
، و در جسد هر یک تر عملی. و روح حیوانی ازو فروتر بفا و بخدم روحانی کمرت و روح نباتی از هر دو ناقص

  کمال و نقصانش پیدا گردد.
، و ، و روحیست یابندهٔ درونی که قوت خیال و و هم خواننداما اجساد انسانی را روحیست یابنده بآالت حسی

  ، و روحی که مایۀ غذا را بجای خود رساند.، و روحی که بدان از جائی بجائی شودروحی خواهنده و جوینده
را کار جنبانیدن غذا بود بجذب و نقل آن بجملۀ و روح طبیعی جسمانی از این آسوده است و روح اجساد نباتی 

، و ، نه موافق تا جسم را سوی وی جنباندکه هیچ ننماید ،ارواح یابنده و هم ارواح جنباننده »از«، و هم و خاىل
ز گذارند هیچ نجبند از ائی ، که اگر جسم را بطبع خود که روحست بانه مخالف تا جسم را از روی دور گرداند

، و نه از کیفی به کیفی چون متغريات و ، و نه بزرگ شود و نه خرد گردد چون رستنیهابجائی چون جانور
، مگر که حاىل دیگر درو آید از ،  نه در نهاد خود حرکت کند چون فلک، که از حال بحال گردندمستحیالت

، و آن ، تا آنگه که آن حال سرآبد، و بناچار مطیع وی شودن، که طبیعت جسم باوی نتواند کوشیدچیزی جز جسم
، که قوت چیزی برون ازو بوی رسد و ، چون سنگ آرمیده برجای بحکم طبیعت خویشقوت غریب ازو باز گردد

، و طبیعت سنگ چون با او نتابد مطیع شود تا که آن قوت برسد و از بر سوی هوا جنباند» از جای خود«او را 
  ، و سنگ را سوی آرام جای وی باز آرد.، پس طبع سنگ بر کار آیدوی باز گسلد

، و همیشه تر است و از جسم جداتر اندکی ، و روحِ نامیه از طبیعت صافیترینِ ارواحست با جسم و طبیعت آمیخته
، و جسدش تر ، و روح حیوانی از نباتس صافی، و جسمس دیگر را با وی همی ٱمیزددر پروردن آلت خود بود

و نه همیشه بکارسازی و تدبري جسد حیوان «، ، و بوی یابد موافق و ناموافقِ خود را ازو آگه شودجنبد بوی
، بلکه نه همیشه در تن کار کند چون نفس غاذیه و روح رویاننده، و روح حسی »مشغول بود چون نفس رویاننده

، برد جانور را از جائی بجائی می که قوت محرکه مکانی نه بر دوام تن، بحکم ارادت و خواستاری کارگر بود
بوید و  شنود و می بیند و می ، و همچنني مدرکۀ حواسّ نه پیوسته میقتِ خواهش و ارادت جنباندبلکه بّو

تر و از موافق و  روح انسانی از هر دو صافی، بلکه وقت وقت که محسوس در پیش آید. و بساید چشد و می می
ر روحی از این ارواح آنگه تمام گردد که هر آنچه شاید بود او را باشدش از ،و هناموافق نارسیده بنت آگه گردد

  مراتب نقصان خاصیت مردم را پیدا کنیم بتوفیق پروردگار.خاصیت و هرن. اکنون 

  فصل دوم در آنکه ناقص از مردم بر چند قسم باشد
گاه باش که کمال مردم یک غایتست تا درو قسمتِ مراتب ممکن گردد ، ، که دران کثرت نتواند بود از هیچ رویآ

، و هر آنکه فرود آن غایت هر آنکه بدان غایت رسد تمام و بکمال بود، و از مردم و آن اقسام را بر توان شمرد
، و هر آنکه ، چه هر ناقص که کوشنده است سوی کمال پسندیده بودناقصان را اختالف بسیار استناقص. لکن 

، که از تری دارد ناشایست و ناپسندیده. اما ناقصانِ ناستوده اصنافند و اقسامبر نقصان ایستده است یا آهنگ فرو
اثر بینائی  ت عقل نظرینه قّو ،، سستی دارند، انسانی و نباتی و حیوانیتهای اوآن جمله باشد که جملۀ قّو

و شنید ت غصب و حمیّت بهنگام دید ، و نه قّوت عقل عملی کار کردی خوب نماید، و نه قّوبصريت دارد
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، و نه قوت شهوانی و بهیمی او را بتوشۀ خورش و پوشش ساخنت و انگیز او را تافته کند حرکات و کلمات خشم
ت شهوت ، و چنني مردم در خاصیت از حّد رستنیها بسی برنگذرد. و باشد که قوّ جفت گرفنت آرزومند گرداند

، و چنني مردم نه بسی  خورش خرج شوند، تا بیشرتین اوقات بخواب و خورد و ساخنتتر افتدش بهیمی قوی
ای فزونی دارد که اسباب آن کار را تواند اندیشیدن و انداخنت از  ، بلکه بدان مایهفزونرت از بهایم بود در خاصیت

، ت خشمش بر همۀ قوتها غالب افتد و آتش خشمش باندک شغبی فروزان شوداز مردم بود که قّوپیش باخود. و 
خراش و چنني اش در آزار و گزند و  ، و اندیشه، و گفتارش خصومت انگیزد ودشنامش بودو کار وی کوشش و کش

، و بسگالشِ اسباب عداوت و کینه کشیدن. و ، از سباع و درندگان حیوانات جدائی بصورت انسانی داردمردم
و طبع خودش ت حیوانیش از سبعی و بهیمی بر قوت مردمیش فرمان ده باشند و مسخر خوی باشد که هر دو قّو

، و چنني مردم را اگر نفس بهیمی شهوانی کارگر تر افتد آزو حرص ، تازان اخالقِ بد و اعمال زشت بزاینددارند
، و فریب و خیانت و ، و بخل بر آنچه خود دارد، و طمع بچیز دیگران، و شره بر آنبر جذب اموال و ذخایر

تر بود چنني مردم متکرب و فزونی طلب و متطاول  و اگر نفسِ سبعی قوی ؛، ازو ظاهر بودچاپلوسی و دزدی
چنني مردم که قوت ، و کینه و رو ستیزه کار و کشنده و کوشنده و ناباک و دشمن اندوز تباهی جوی. و باشد

، و ، نامشان شیاطني انسمردمیش مسخر و مطیع قوتهای سبعی و بهیمی باشد از شمار شیاطني پیدا شمرند
و  ؛کارگر و مستظهر و مدد یاب گردند، که شیاطني پیدا بایشان جّن اعنی شیاطني ناپیدانفوسشان از شمار شیاطني 

راندگان و تباهکاران و اهل نفرین و گمراهان و باغبان و طاغیان و سرکشانِ از فرمان حقّ و راه صواب و هنجار 
، البل ن بیش رسد که بر دیگران، و زیان و گزندشان و برخود و همکارااند یقني جمله از امت و سپاه چنني شیاطني

که شایستگان مرتبۀ برین و جویندگان منزل اقصی را مشاهدهٔ کردار ناخوب و اخالق زشت و سريت معیوب و 
، از آنکه طبایع ایشان را نفرت و گریز و پرهیز از زشتیها ، بودکوته نظری و فرومایگی گوهر چنني شیاطني سودمند

، و از سرای تغیّر و فساد و منزل زوال و فنا باز بریدن و بازگشنتِ تر گردد عاد قوی، و آهنگ سريشان سوی مبیفزاید
  ، و لنعم دارُ المتّقني.بکلی و با چشمۀ بقای جاودان پیوسنت آسانرت شود

  فصل سوم در مراتب ناقصان پسندیده
مردمیش بر خواص سبعی آنست که خاصیت  بشنوای شنوندهٔ امیدوار که از مردم آنکه بوی امید بهی توان داشت

، از قوت خرد و تهائی که فرود قوت خردند در رتبت وجود، و از هیچ روی قّوو بهیمی فرمان ده و مستوىل بود
، و او بر همه محیط و بکار ای که او نهد ، و کارشان بحکم این قوت بود و باندازهنتابند» روی«طاعت فرمانش 

،و همه را بنور خویش رخشان و بصفای خود صافی و بروح خود خرددارندهٔ همه در پیدا کردن آثار خوبیهای 
، که بهرهٔ او از اشخاص مردم این قسم از ناقصان پسندیده باشدزنده دارد و پاک و زدوده از زنگ طبیعت. پس 

بینا ، و جسدش بفرمان عقل ت خرد بینا باشدت عقل عملی بود و قوت خرد کارگرش مطیع قّواز نفس عاقله قّو
، تا کار تعیّش مردم بدان عملها بسامان ، و جسدش بفرمان عقل بجنبد در اظهار آثار او بعمل و صنعتباشد
ت و لشکر وران و کارگران از بنا کار و چوب کار و آهن کار و بافنده و دوزنده و مانند این همه از امّ  ، و پیشهباشد

پیشني  شان شریفرت و عملشان لطیفرت ازان اهل مرتبۀشان تمامرت و کار صنفی دیگر باشد که بهرهٔ اند. و  عقل عملی
تهای حیوانی ، بلکه آثار عقل را در اخالق و قّو، و کارشان نه بر حرکت آالت جسمانی دراعمال مقصور آیدبود

، که بر شمرده شد در فصل گذشته از ، و از آن اخالقبکار برند و خویهای حیوانی را بدان آراسته و پرياسته دارند
، و از عداوت و تکرب و کینه و لجاج ‐،خود را پاک و زدوده و پالوده خواهند تِ، طبیعت و قّوان ناستودهناقص

، که طایفۀ ، و از مکر و فریب و نفاق و تلبیس و دغل و خیانت و دیگر خویهااز حرص و شره و طمع و بخل
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، و اهل کوشش و روش در و عبادچون زهاد مردم  ‐،سپاهان و کفار بدان گروند ستمکاران و اهل فسق و بی
، و ، و آنکه بحق و پروردگار خود نیکو گمان بود، و نیکوکاران و فرهنگ جویانکارهای خري و راههای صواب

، عظم شانه و قربت و وصول و مصري بامبدعِ ارواح و آفرینندهٔ اجسام» بر«در همۀ حاالت و اعمال آرزوی او 
مردم در شمار ابرار و اخیار باشد. و از مردم باشد که رتبت راض ننماید. چنني ، و ازان اع، قرار گريدعَّز سلطانه

، و در ، بعد از آنکه هرنهای اهل این مرتبه داردعقل عملی برتری جوید«خاصیت مردمیش از رتبتِ اهل قوت 
فکر و  ، و، و بشنیدها خرسند نتواند شد، و علم یقني و بینشِ درست خواهدعقل نظری آید» تصنف اهل قّو

و علمای علوم ریاضی از  نامشان بوی رسد بجوید و بیندوزد. تهای فروتر غالب و فنون علوم را کهنظر بر قّو
و   ، و بدین یقینیّات جسنتطایفه باشند نهندسه و علم هیأت عالم و علم عدد و علوم منطقی و علم الهی از ای

پس اند. و  ، و از زمرهٔ خواص و برگزیدگانخواهند »و زوالو تغیّر «، باز رسنت از بند زندان کون و فساد اندوخنت
  ، انشاء اللّه.از این رتبت پایه ایست ازین برتر که در فصل چهارم یاد کرده شود

  در ذکر مرتبۀ اقصی که اختیار و ابرار راست در عمل و خلق و علم فصل چهارم
، که زبر این دانشی ی و باز رستگان از بندِ بیخود ای هوشیاران و بیداران از خواب بی ،بشنوید و هوش دارید

، و آرامجای جاودانی که ای سوی منتهای موجودات ایست و مرتبه منازل و مراتب و مقامات عملی نظری پایه
، و گوهر شخصی و ذات جزویش بدان پایه نرسد مگر آنکه روحش بفروغ روح مقدس  و نور الهی فروزان شد

، ، گم گشنت فروغ چراغ ضعیف در آفتاب چشمه و قطرهٔ آب دریا در دریای گم گشتباستیال و غلبت نور کلی اله
، و ایشان آفتابند و ، و حاىل که بدان جدا نمودندی از آفتاب و دریا برایشان نماندکه با آفتاب و دریا یکی شوند

، چون احاطت فرود اوو نفسی را که بدین پایه رسید هیچ کلی بروی محیط نبود ، و آفتاب و دریا ایشان. دریا
، واحاطت معنی کلی جوهر بر ، و احاطت معنی کلی جانور براشخاص جانورمعنی کلی مردم بر اشخاصِ مردم

، بلکه حقیقت وی در حقیقت ، و احاطت معنی موجود بر همۀ جواهر و اعراضجان همۀ اجسام جانور و بی
، و به بینش غالب »و بینش خود«یده و بیننده ، و خود باشد د، و خود بود حاضر خودهیچ جنس و نوع نگنجد

، و اینست منتهٰى و غایتِ همۀ نهایات و ، چون آتش که بدانچه رسد آتش کندفرودِ خود را همسان خود کند
  غایات.

، که چشمۀ روشنیِ براهني ازاین و اما بر وجود این منتهی و غایت اگر حجتی و برهانی جسته شود نتوان نمود
، و نکه برهان از قضایا و مقدماتِ صادقه فراهم آیدآ، از ، نه او از حجت و برهان زاید، و ازوُ زایددپایه روان بو

، و هر صفت ، و قضیه اوىل از صفتی و موصوفی مرکب باشدروشنی صدق مقدمات برهان  از قضایای اوىل بود
جنسی و نوعی بجنسِ اعلی و ، و حقایق بسیط و موصوف از معانی وحقایق بسیطِ نوعی و جنسی ترکیب یابند

، پس وجود وی را بربهان جسنت ، و همه بوی موجود، و موجود مطلق مبدأ همۀ موجوداتمجود مطلق سرآیند
، ، که همۀ دانستنیها بدانستگی او توان دانست واو بخود دانسته و دانندهفروغ و تابش آفتاب جسنت بود بچراغ

، علیه ، و گفتار صاحب مقامات معراجود تا بوی وجود موجود بودو پیش از وجود موجودی نب، چه اوست وجود
، ، چون درجات روش را پس پشت کرد و بنهایت خود رسید و با مبداأ موجودات نزدیک شدالصّالة والسّالم

 ، نه منم که ترا، یعنیاین حال خواستست مگر ،ثْنَیْتَ علی نَفْسِکَأَحصِی ثَناءً علَیْک اَنتَ کَما أُال گفت: 
  ، تؤی دانا و شناسا و ستایندهٔ خود چنانکه باید شناخت و ستود.دانستم تا ترا ستایم

محیط  ، و رسیدنشان بدوپس بدان که نزدیکی نزدیکان بحق مطلق تعاىل جده براندازهٔ شناخت و دانستنشان بود
 ، و بشنوائی اوباشند، تا بذات او ذات ، و گم شدن شناخت و دانش ایشان در دانش اوبودن علم اوست بعلمشان
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ذات و صفات و شناخت جز وی بلکه شناسای کل  ، بی، و بارادت او مرید، و بروح او زنده، و بینائی او بیناشنوا
  ، ذلک هو الفوز العظیم و الفضل الجسیم.و بینای گوهر بگوهر» بذات«بکل و دانای ذات 

  سیدن بکمال در بیان اسباب یاری دهنده خاصیت مردم را بر ر گشایش  چهارم
  و آن یک فصل است

، بنیوشنده گوش و یابنده هوش پیش باز سخنانی که رفت در فصول گشایشهای پیش اگر آن را شما برادران
که بنشان آنها  ،ای بردارید که بسخنِ این فصولِ دیگر حاجت نیفتد شما را ، از فایده و نفع آن سخنان مایهشوید

دوسرت داشتم که بنیاد مقصودی که بدان سخن فگنده شد بدین سخنِ دیگر  ، لکن چنانبپنهانِ آنها توان برسید
اند.  این سخنان یکدیگر را مدد کننده و یاری دهنده »که«، اش را پایندهٔ جاودانی گردانیم ، و قاعدهمحکم کنیم

بیعت دلیل فکر و چراغ راه شماست سوی ط ، سخنی را کهپس نیک شنوید ای یاران و کار بندید ای هشیاران
  ت.تمام و کمال خاصیّ

، و سستی نیارد مگر از مخالف و ضّد ت نگريد مگر از همسان و همجنس خویشاکنون گوئیم هیچ چیز قّو
، که آتش از آتش بنريو شود ، هم مطبوع و هم معقول، و بر صدق این گفتار جملۀ موجودات گواهی دهندخویش

، و جان از ، و جسم از جسم  بزرگرت گردد، و خشک از خشکدازتر فزونی گري، و ترو برکار خویش تواناتر گردد
، و خردمندان را در صدق این سخن گمان خالف نیفتد. ، و همچنني جملۀ موجودات دیگرتر شود جان لطیف

، تا ، و در موجودات از کدام بخش استبنگرید و براندیشید تا گوهرِ شما بهنگام کمال از کدام گوهر استپس 
از سخن ، تا آن را حاصل کنید. و که همسان و هم طبع و مانند او که ازو نريو گريد چیست پس شاید دانست

  ، جسمانی یا روحانی.گذشته روشن شد که نفس مردم از بخش کدام موجوداتست
این سه اندازه  بب، و بس، و اندازهٔ وجودش طولست و عرض و عمقکه وجودش باندازه بودو جسمانی آنست 

، و یمني و یسار. و ، و پیش و پس، چون باال و زیرای را دو جهت مقابل واند بود هر اندازهجسم را شش جهت ت
بسیط چون جرم سپهر و اجسام  ؛، و مرکب را مختلف، بسیط را همۀ اجزاء ماند هماند و مرکب اجسام بسیط

  ، و مرکب چون اجسام معدنی و نباتی و حیوانی. عنصری
آلت بخود یابد خود را و  بی، و یابندهٔ آلت ، و یابنده: بآلت و بیباننده و یابنده: جنو اما روحانی: طبیعت و نفس

، و بد که بجز خود خود را نتوان یافت، و ازین توان دانست که آنچه نه بخود یابنده بود خود را نیاجز خودرا
، ، و جسم بروح نماندآلت نماند هٔ بیآلت به یابند نا یابندهٔ نه بآلت و نه بی ، وبیابندهٔ بخود نماندیابندهٔ نه بخود 
درستست که چیز از مانندش نريو گريد و ، و نه مرده بزنده. و ، ونه مرگ بحیات، و نه زوال به ثباتو نه جهل بعلم

، آنست یاور ، یا ادراکهر آنچه ازو شایستگی ادراک خیزدت نیفزاید. پس ، پس یابنده قّواز مخالف سستی یابد
  بکمال.، او نفس و رساننده

، و دور اما فزایندهٔ استعداد و شایستگی ادراک: هر آنچه نفس را ازبچیزهای تباهی پذیر و زوال جوی باز دارد
خیال توان ت ، که بآالت حسی و قّولوده نشود و آمیخته بکلمات و لذات ناپاینده و گذرندهآ، تا ، و نگه داردکند
، با آلت حسّ و واسطۀ خیال و گمان بی ،ود بخودی خودو اما فزایندهٔ علم و آگهی نگرسنتِ نفس ب ؛یافت

، که این نگرش و طلب از نفس ترتیب و تدبري قوت و غذای شایسته شک چیزهای پاینده و جسنت دانش بیقني بی
، و تا غذا باوی نپیوندد و جوی را از غذای جسمانی قوام و قوت بود اجساد غذا که ن، و همچنارااست او 

، و چون بوی پیوست و با او یکی گشت بعد از آن از وی جدا بهره بود از منفعت غذا بی دمانند جوهرش نشو
، همچنني نفسِ دانشجوی آگهی طلب را قوام و قوت از دانش است و تا دانسته با نشاید کرد و باز نتوان ستد
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، و چون ره نداردحقیقت و قوت و گوهر نفس نپیوندد مانند گوهرش نشود نفس از فایده و منفعت آن دانش به
، و چنني دانسنت را ، و باز نتوان ستددانسته با نفس یکی گشت در شدت اتصال پس ازان از نفس جدا نشود

گویند. و پندار چیزها نفس را چون خاییدن و گواریدن غذاست  ، و پیش از پیوسنت با نفس ظّنیقني خوانند
، و شوند، بعد ازان از یکدیگر جدا سزاواز با هم باشند، و در خاییدن و گواریدن سزاوار و نااجسام غذا جوی را

، خیال و ظّن و وهم حقایق و عوارض با همچنني در پندار ؛، و ناسزاوار باز ماندسزاوار با گوهر غذا جوی پیوندد
، و حقیقت با حقیقتِ نفس دانشجوی یکی ت فکر و تمییزْ حقیقت از عوارض جدا گردد، پس بقوّهم باشند

التفاتی نفس  ، و بتدریج نیست و ناچیز گردند بفراموشی و بیرض در ظّن و خیال باز ماند یکچند، و عواگردد
  بدان.

، دار کنند ور و مایه باید که یاران و برادران خود را از آن رازهای نهان که بدین سخنان آشکارا همی شوند بهره
  پایان را. یکران و ب بقای ابد و کرامت جاودان و ملک بی

  در آفات و اسباب که نفس را از کمال و غایت خویش باز برند و بگسلند پنجم  گشایش
و با وی  ،اند اسباب حجاب و پوشیدگی میان نفس و تمامی و کمال او آن چیزهاست که مخالف گوهر نفس

، و بر خردمند پوشیده نیست که نفس مردم و صفات او با گوهر جسم و احوال جسم مشابهت و مناسبت ندارد
، و برخردمند پوشیده نیست که نفس مردم و صفات او با گوهر و با وی مشابهت و مناسب ندارد ،اند ده نهمان

، ، و کردگی بکندگی نماند، و صفت جسم کردگی، که صفت نفس کنند گیستاند جسم و احوال جسم ماننده نه
لبه و شدت کنش کنش پذیری ، و کنش پذیر را از غکه کننده را از شدت و غلبتِ کنندگی کنندگی باطل نشود

باطل گردد. واز این سبب بود که جانور از حرکت قوی بسیار خستگی یابد و بماند از حرکت. و دیگر آنگه وجود 
جسم باندازه بود و نفس را مقدار و اندازه نیست. و دیگر آنکه در نفس عاقله دو مخالف و دو متقابل و دو ضدّ 

، چون حرکت و سکون و حیات جود دیگری نه باطل شود و نه ناقصد یکی و، و از وجوبا هم موجود توانند بود
، که از وجود حرکت و دانستنش وجود سکون و دانستنش نه باطل شود و نه سست و و موت و سپیدی و سیاهی

و در جسم  ؛، و همچنني حیات و موت و سپیدی و سیاهی ودیگر متقابالت، که نفس هر دو را با هم داندناقص
، و در یک حال هر دو با هم نتوان یافت ، و همچنني سکون حرکت رارکت وجود سکون را باطل کندوجود ح

، و آنچه در نفس تر یا قویرت شوند درو. ودیگر آنکه موجودات در جسم باشد که متغري و گردنده حال و سست
، و سست و ست یافتخود نگرد همچنان یابدش که نخ، و نفس هرگه که با دانستهای بود هرگز نگرددموجود 
، پس روشن باشد ، و روشنست که چیز از مانند خود بنريو شودو چون روشنست که جسم بنفس نماند ؛تباه نشود

، پس نفس از آمیختگی با جسم ضعیف و بد حال گردد. و گريد و بد حال شود که از مخالف خود سستی
شدن و بجسم ، و از خود غافل نت بودآمیختنت نفس با جسم بینش را بر جسم و پرورش احوال جسم گماش

گشنت. و اینست آفت  ، و از حیات ذاتی خود بحیات غریب جسمانی مشغول، و لذات جسمانی جسنتپرداخنت
، ، از بهر غذای خود، که دانش استومانع نفس مردم از وصول بکمال از آنکه نفس از قوت نفسانی اندوخنت

، تاتن بغذائی از طعام و شراب که مناسب اوست قوت هر جسم، بسبب اندوخنت غذای جسمانی از بباز ماند
، و جسم غالب شود و نفس ، و نفس از غذای روحانی که دانش است و متناسب او باز ماند و ضعیف گرددگريد

، و از بس نگرسنت بجسم جسم را خود خربی ، و حیات و اگهیش مرگ و بی، و دانستنش پندار گرددمغلوب
  .رین احوال نفس انسانی، و اینست بدتپندارد
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 که نفس ای و پیوندیست ، از عقله، و نظر بر جسم گماشنت نفسو تولد این خلل و غالب گشنت جسد بر نفس
، و از این آلت پیوند کارگر  با آلت کارگری» به«، و آن پیوند بهیچ پیوندی چنان ماننده نیست که راست با تن

، و گوهر خود را فراموش ردم خود را تن پنداشت و تن را خود، و از این عقلت این شبهت خاست که مکارگری
ت و خورش جسم کرد. و اگر از کیفیت این پیوند خود با تن آگهی بباشد آنگه آسان بود دانسنت آنکه نفس از قّو

چنانکه تیشۀ نجار چون کند گردد ، هم، و آنچه تن ازان بصالح آید نفس ازان بصالح نیایدالغر شود و ضعیف
، و نجار چون کند گردد و سست در کار بسوهان او را تیز و قوی نتوان کرد. پس حاصل ان بصالح باز آیدبسوه

، و از آفات اندوخنت ، و اندوخنت مایه و پريایه و زینت او و ترتیب او انداخنت آفتِ نفس بودکردن کمال تن
فربهی تن نخیزد و باشد که الغرتر و  ، همچنانکه از اندوخنت دانش و معرفت و زینت نفسهالکِ آفت اندوز آید

  تر گردد. پژمرده

  در نشانهای کمال ششم  گشایش
فایدٔه ، و همچنني نشانهای استعداد. و مردم را شناخنت نشانهای نقصان نیز بود تخاصیّ لِ و اما نشانهای کما

، و در تهذیب گردد مستعد را از یاد آن نشانها شوق وصول بدان زیادت نمودن چنني نشانها آن بود که طالب
  اخالق و تطهري و تزکیب نفس نیک بکوشد.

ت سبعی ، از قّوتهای او را رتبت اعتدال بود میان شدت و ضعفاکنون گوئیم نشان مردم تمام آنست که همۀ قّو
، و پایۀ رفیع ، و خاصیت هر یک آثار خاصیت عقل دیگر کشته، و همه مسخر ومطیع شده خرد راو بهیمی و نباتی

، ، و میان سرکشی و مسخری، و میان بد دىل و ناباکیتهای غضبی در حد اعتدال میان تکرب و دناءتزیده: قّوبرگ
، و میان بستگی و همچنني قوتهای شهوانی میان رغبت حرص و نفرتِ ناخواست ؛حمیتی و میان کینه وری و بی
، نه محبوبات ، نه از بوده به بیم گریزندهده، نه در نابوده بامید آویزن، آزاد از بیم و امیدبخل و گشادگی اسراف

، نه ببد بدساز از سرکشی و استقالل، نه بانیک مبغض بغایت، نه مکاره نا پاینده را را محب بافراط گذرنده
، کردارش باحکام خرد سود کار هرزه و نفرین زیان کار بی ، گفتارش پاک از آفرین بیخرسند از تقلید و اعتیاد

، جان را بزینت خرد و دانش ت ناگزران پرونده، تن را بقوّجاده صواب و استقامت مقصور ، رفتارش برمضبوط
، در بال ، و رسیدگان را یارو هم قرین، و رهروان را دلیل و رفیق، مشتاقان جهان معانی را مونس و همدمآراینده
، ، بگوهر آئینه عالم قدست، بخوی نمودار جهان ملکو، بجان راد و آزاد، بنت بارکش، در راحت سپاسدارشکیبا

، حاضر انکار ، نهیش بیآزار ، امرش بی، بکردار قانون و قاعدهٔ سنت و شریعتبگفتار برهان و بیان حقایق
  ، جالی حريت و خريگی.تريگی، چراغ ظلمت و ، پنهان آشکارا، نزدیک دورغایب

امثال این خصال و فضایل و مکارم و عالمات و نشانهای کمال معانی بکمال که بر اشخاص مردم ظاهر گردد از 
، و همچنانکه اشخاص را شمار دشخوار بود بر شمارنده فضایل ای از اشخاص بعضی روشن گردد بر هر بیننده

، که مایۀ هر فضل و چشمۀ هر خوبی و معدن هر خري آن منزل و مأوا و مردم کمال یافته بر شمردن دشخوارتر بود
و اول اوایل  ه آن رتبت است غایت غایات  و حقیقت حقایق و گوهر گوهران، چمرجعست که او سزاوار آن گشت

  و مبدأ مبادی. 
، و فروغ چنني مکارم و محاسن از افعال و خنک آنکه امثال این آثار و عالمات در اخالق و اعمالش پیدا شوند

  اقوالش روی نماید از یاران و سالکانِ آراستۀ چنني رتبت و شایستۀ این کرامت.
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  در ذکر طریق حاصل کردن اسباب یاری دهنده شایش  هفتمگ
، باید که بدانید اسباب یاری کننده ی و زیادت بادبیداران و هشیاران را فهم و درایت و بصريت و هدایت در ترقّ

سبب و علت  »، و دیگری نوعسبب و علت استعداد و صالحیتِ ادراک و دانش«بر کمال دو نوعند: یک نوع 
  .ادراک و دانش

کماالت و زینتها و  اما طریق حصول اسباب استعدادِ علمْ خود را منع کردن از نظر و کوشش در کسب و تحصیل
، و تهذیب نفس و تصفیۀ بصريت از آن احوال و خصال که در بهیمی و سبعی ، و لذاتآرایش جسمانی و حسی

، که در دیگر عالمات کمال مردم بر شمردیم و اندوخنت آن مکارم و فضایل ،ایم مراتب ناقصانِ ناپسندیده یاد کرده
، تا نفس در صفا بحدی رسد که صُوَر معلومات را درُ ، و ملکۀ ذات گردندتا آن خویها بعادتْ طبیعت نفس شوند

  ، و بچنني اعمال و مساعی مستعدّ دانش توان شد.و بتوان برهنه و پاک از عوارض
اب و حاصل کردن اسباب دانش: اندیشه را بر دانستهای اوىل و و بعد از استعداد و صالحیت دانشْ طریقِ اکتس

، از احکام عقلی که از ، و چگونگی تعلق آن اولیات و یقینات بدانچه نه اوىل بودعملهای یقینی مصروف داشنت
، و هر حکم که صادق بود در اندیشه باز جسنت که چرا صادق اولیات زایند و در صدق و راستی آن شک نیفتد

و هر حکم که در صدق و راستی آن بیقني نتوان رسید باندیشه از آن  ؛ه هر آنچه جسته نشود یافته نیاید، کاست
، و آمیزش با اهل شعر و و برپهیزد از شنیدن آن گفتارها و حکایات که در و امکان دروغ بود ؛دور نیاید

که غرضشان شکست منازع بود جدل ، و هم سخن نگوید با اهل مراقبت معانی جویندگان زینت سخن بظاهر بی
ابتداءِ نشو و بالیدن مشاهد » از«و نیز تأمُّل کند در احوال آن چیزها که  ؛بگفتار  اگر چه گفتار از صدق دور بود

، و بحکم عادت از تأمّل در چونی و چرائی آن اعراض کرده و اسباب ای که رسید از عُمر آن بوده باشد تا باندازه
، چنانکه بجوید تا چرا چون دیواری بود ده با نادیده یکی شود بنادانسنت وی و اسبابش، تا دیآن را ناطلبیده

، تا باشد که آگه ، و چون هوا در میان بود شاید دیدمیان نگرنده و آنچه خواهد که بدو نگرد آن را نتواند دید
اند گذشت و دیگری ، که لون حالیست در جسم که نظر چون بوی رسد برو نتوگردد از حقیقت لون و خاصیتش

و همچنني بر اندیشد تا  ؛، و هوا از آنکه لون ندارد قوت نظر بر او گذر کند تا بدان چیز رسد که لون داردرا بدیدن
، و چون همان چیز دور بود از بیننده خردتر چرا هر آنچه نزدیک بیننده بود چندانکه عِظَم او بود بدیده ببیند

، و دیده را که آن چیز در حال دوری هم چندان هست که در حال نزدیکی بود گمان بود با آنکه بی ،ازان بیند
و همچنني بر اندیشد و تعرف کند که چرا اجسام ثقیل چون حرکت  ؛همان قوت بینائی برقرار بود در هر دو حال

» تر ، و چون نشیب حرکت کند اندک اندک قویهمی شود«تر  کنند سوی باال آن حرکت چندانکه فزاید ضعیف
و همچنني بنگرد و تأمل کند تا اجسام عنصری را از چه سبب یک گونه حرکت بود هر یک را یا  ؛همی شود

، و هر بمحیط میل کنند »که«، چون آب و خاک که بمرکز گرایند و آتش و هوا سوی مرکز عالم یا سوی محیط
، و مرغ گاهی برحّد یسار بجنبند ، و گاهی بر حّد یمني ویک از این مطبوعات گاهی سوی باال و گاهی سوی زیر

تا که آگه گردد از خاصیت قوت  ؛، و گاه سوی راست پرد و گاه سوی چپگاهی بباال بر شود و گاهی بزیر آید
  ت نفسانی. و پی چنني چیزها داشنت باندیشه اندوخنت اسباب دانش بود.طبیعی و قّو

، و عالمات کمال و نقصانس مردم میان ت نفو چون اشارتی تمام کرده شد بحقیقت نفس و مراتب خاصیّ
، ببیان فایدهٔ علم و منفعت ، و طریق تحصیل اسباب مدد دهنده، و آفات حجاب کننده، واسباب مدد دهندهکمال

  ، انشاءاللّه.، تا رنج انتظار منتظران بدان سرآیدآگهی و دانش پردازیم
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بر  وصول بدان در پیدا کردن فایده و منفعت دانش، و آنکه راحت گشایش  هشتم
  رنج طلب و مشقت مجاهدت بچربد

ت مردم دانش است و شناخت. و بدان از دیگر جانوران ممتاز که خاصیّ دانستید یاران گزیده و برادران پسندیدهٔ
، یا بفعل چنانکه در اندک عددی از اهل ، و این خاصیت یا بقوت بود چنانکه در جمهور اشخاص مردمپیدا شد
ت مرتبۀ قّوتر مقامی بفعل بودن. مثال  ، و افراشتهت بودنش استت مرتبۀ بقوّراتب این خاصیّو فروترین م ؛دانش

  ، مثال بفعل بودن دبري بودن مردم نویسنده در حال نوشنت. دبري بودن طفل شري خواره
  ت نزدیکی و دوری باشد بفعل.چه در قّو ،ت را و هم فعل را، هم قّومراتبیست» را«و هر یک 
، و لقب این نامه ایم ، که ما آن را مدارج کمال خواندهت مردم چند مرتبه استخاصّیاتب بفعل بودن و اما مر

اما پایۀ فروتر در دانش بفعل آنکه از عالم  ؛ایم که این مراتب و درجات درو پیدا شدند کرده مدارج کمالازان 
آنچه هست آگاه بود بصدق و صواب.  و اجزای عالم و احوال او و قوتهاش و متولدات درو چنانکه هست و بر

گاه  ، و آن چیز را که بدان از این چیزها آگه توان بود نیز بوددوم پایه آنکه این چیزها را داند و از حقیقتشان آ
پایه آنکه بريون از دانسنت و آگهی ازین هر دو پایه آگهی و دانسنت را نیز داند که داند و ازو آگهی دارد. سوم 

 چهارم پایۀ آنکه این پایۀ سوم دارد و آگاه ، و در خود بچیزهای خود رسیدن.نت چیز بود در خود، و آن یافچیست
، و با این دانش نیز داند که یافتۀ در خود نه اثری بود از چیزی بود که دانش یافنت بود بخود چیزی را ازانِ خود

و گمان نیفتدش که همچنني بود ، قیقت چیز، و چنانکه یافتۀ بحس بصر که لون و هیأت چیز بود نه ح»جز خود«
، بلکه داند که یافته شود و پس اثر نشایستی دانست اثر را اثر و هیأت و نشان چیز بود نه چیز» که«یافتۀ بخود 

، از نسبت آگهی کلی با آگهی ، از آنکه چیز نیافته بود. پنجم پایه آنکه با این دانش و آگهیککه اثر چیز است
، هم احساس و یست و عام مر همه اقسام آگهی را، و داند که آگهی کلّی بود که چه نسبت استجز وی نیز آگه

، و آگهی ناگزران بود ، و آگهی نه باحساس آگهی باشد، واحساس بآگهی احساس بودهم تخیل و هم توهم
، که رع او، پس نسبت کلی با جزوی نسبت اصل بود با ف، و احساس و تخیل ممکن آگهی رااحساس و تخیل را

ات که عدد کلیّ »نیز داند«، با چنني پایه در دانش و اگهی پایه آنکهجز وی شاخ کلی باشد و فرع او. ششم 
ات ازو ، تا که منتهی شوند بکلی کلیّیکی در تحت احاطت و عموم دیگری مرتّبند ات، بلکه کلیّتناهی نیست بی

، و بآگهی ازو از دیگر و اول دانستها و آخر و نهایت همهات باشد مبدأ همه کلیهای ، و کلی کلیّعامرت کلی نبود
، آگهی بود از ، و مراتب وجود بوی سرآیند. هفتم پایه در دانش و شناخت و آگهی آنکهفرود اوآگه توان بود
، واز اقسام و شعب و ات و دانندهٔ آن نه کلی باشد فرود او و در عموم و احاطت ازو کمرتآنکه آگه از کلی کلیّ

، همچنانکه حقیقت نوع مردم ، که قسم و فرع چیز عام محیط نگردد برآنچه محیط بوی بودکای کلیات فروع
، ، که اگر مردم یک صنف را بود خاص صنف دیگر نه مردم بودشخصی را از مردم یا صنفی را بهمگی نباشد

، ، بلکه از خود آگه بوده بود، و آگه ازان نه از چیزی ازان خود آگکلی کلیات جز کلی کلیات نیست بلکه دانندهٔ
ات یابندهٔ و یافته خود ، و کلی کلیّات آگه از چیزی باشد ازان خود نگاشته شده دروو آگه از هر چه فرود کلی کلیّ

ت تولید و ، و کمال قوّ ، که کمال عالم بتولید و تفریعستو اینست کمال همۀ کماالت وغایت جملۀ غایات .است
بحرکت  »، و کمال استحالت و تغیريباستحالت و تغیري«کمال ترکیب و جمع بسایط ، و تفریح برتکیب بسایط

، و کمال قوت ادراک ت ادراک و تعقل، و کمال حیات و حسّ بقوّ، و کمال حرکت فزایش بحیات و حسّفزایش
ام و ، و کمال فعل تعقل و دانش باتحاد عاقل و عقل و معقول. و اینست هستی تمو تعقل بفعل ادراک و تعقل
، تر از هستی تمام  ، و نیست چیزی موافقت نیست جز آگهی از وصول بموافق، چه لّذشادی مستدام و لذت باقی
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، که چشمۀ بقا تر از آگهی ذات هستی تمام از خود ، و نه لذتی پایندهو نه تمامی فزونر از احاطت به همۀ هستیها
  و دوام جاوید اینست.

، روی آهنگ در ستایش و ست ایستادهاید و چُ که این کار را میان بسته ،رانپس ای یاران و برادرانن و بیدا
  از نوازش چنني عطا و شکیبائی بر آزمایش بال. سپاسداری آرید

  
  ،، الیه المصري، ال اله الّا همنعم الموىل و نعم النصري

  والحمد للّه ربّ العالمني.
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  هـام نامـره انج ‐۲
  
  

ه ، و علی نبیّ، و یظهر اکرامه و امتنانه، حمداً یوازی انعامه و احسانهه و منتهاه و بدئهولیّاهل الحمد و  اللّه الحمد
  ، و علی آله و صحبه الکرام. د الصّالة والسّالممحّم

و برادران دینی از من  از یاران حقیقی ، که گروهیچنني گوید محرر این رقوم و مبني و مقرر این معانی علوم
تند که از خواندنش و فهم معانیش آگه شوند از سه چیز: از وجود خود و از صفات وجود ای خواس انشاء نامه

و آگه شوند از فایده و منفعت آگهی و علم. و چون خود  ؛و آگه کردند از حقیقت آگهی و علم که چیست ؛خود
ین شکری آن دیدم و بهرت ؛بهره ندیدم واجب شناختم شکر این نعمت گزاردن را از دانسنت پاسخ این سه سؤال بی

مند گردانم. با خود پیمان بستم که این فصول  که خواهندگان شایسته و جویندگان سزاوار را از این فضیلت بهره
، ت و توان من گنجد، و در قّو، بدان بیان که در بینش و دانش من خوردسه گانه را بر پِژوهندگان آن روشن کنم

، از انکه این دانش غایت همۀ دانشهاست و خالصۀ جانهای پرسیدکه سزاوارتر کس بدین دانش آنست که ازو 
، و از آن روی که این خواهش بر سه مرتبه رفتست ؛، و مایۀ کرامت انبیاء، و مطلوب و مقصود اولیاءکمال یافته
  ، ، این نامه را بر سه گفتار بخشیدیم، و سوم زَبرتر هر دو، و دوم برتریکی فروتر

  ؛آگهی دادن از وجود خود و صفات وجود خودگفتار نخستني اندر 
  ؛گفتار دوم اندر آگهی دادن از آگهی و علم که چیست

    گفتار سوم اندر آگهی دادن از فایده و منفعت آگهی و علم.
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  اندر آگهی دادن از خود و وجود خود و صفات وجود خود نـگفتار نخستیاما 
  و آن ده در سخن است 
   

  ،ی دادن از وجود خود چگونه بوددر اول: اندر آنکه آگه
  ، در دوم: اندر آنکه وجود بر چند بخش بود

  ،ای دیگر در سوم: اندر قسمت وجود بر گونه
  ،درچهارم: اندر اقسام موجودات جزوی
  ،در پنجم: اندر اقسام موجودات کلی

  ، در ششم: اندر اسباب موجودات جزوی
  ،در هفتم: اندر اسباب و علل موجودات کلی

  ،م: اندر معنی خود و نفسدر هشت
  ،در نهم: اندر هستی نفس

  در دهم: اندر صفات وجود خود.
  
  

  اندر آنکه آگهی از وجود خود چگونه توان داد :اما در اول
  

، یک گونه چنانکه آگهی داده شود از حقیقتش به تفصیل صفاتش روشن گردانیدن چیز بر دو گونه بود:
بحس و جنبندٔه ، چون جسم با روان یابندهٔ »ر بتفصیل صفاتشچنانکه آگهی داده شود از حقیقت جانو«

دیگر گونه آنست که آن چیز را اقسام بود و تو اقسام وی را بر شمردی تا پرسنده از یاد کردن آن اقسام  ؛بخواست
، ده، از پرنده و خزنده و رون، چنانکه اقسام جانور شمرده شوندحقیقت را در یابد که در همۀ اقسام یکسان بود

، چون حس و جنبش بارادت. و آگهی دادن از وجود تا پرسنده آگه گردد از آن چیز که در هر سه قسم یکیست
، چون معنی جانور ، از آنکه معنی لفظ وجود مرکب نیست از معانی بسیاربیاد کردن تفصیل صفات و جود نتوان

، ، معنی جنبندهٔ بخواستو یابندهٔ بحّس ی، معنو ، معنی یابندهٔ بحّس، معنی جان وکه مرکبست از معنی جسم و
، از آنکه اجزای بلکه وجود را اجزا نیست که ازان بهم آید ؛و هر یک از این معانی صفتیست از صفات جانور

، و جز وجود و نیز اجزاء چیز جز چیز باشند ؛، و وجود هیچ چیز پیش از وجود نبودمرکب پیش از مرکب باشند
 »کردن«،بلکه بیاد پس آگهی از وجود نتوان داد بتفصیل صفاتش ؛ترکیب وجود نیاید، و از عدم نبود اال عدم

  اقسامش توان داد.
، که هر وزن ، چون مقدار که صفت وزنستو فرق میان اقسام آنست که صفت چیز باشد که از چیز عامرت بود

باشد که خاصرت بود. اما یکسان چون و  ؛و باشد که با وی برابر بود در عموم ؛، و نه هر مقدار وزن باشدمقدار بود
و اما خاصرت چون دبري  ؛، که هر جانور جنبندهٔ بخواست جانور، که در عموم همچند جانور استجنبندهٔ بارادت

اما اقسام چیز نه برابر باشند باچیز ، که هر دبري جانور بود و نه هر جانور دبري باشد. و که خاصرت از جانور است
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و هر  ،جان ، چنانکه اقسام جسم که جانور است و بی، بلکه خاصرت از وی باشنددر عموم در عموم و نه افزون
  یک از جسم خاصرت است. 

  در دوم از این گفتار: اندر آنکه وجود بر چند قسمت
 ،یافنت شاید بود و فرق میان بودن و یافنت آنست که بودن بی ، و دیگر یافنت.وجود بر دو قسم بود: یک قسم بودن

و هر یک از این دو قسم باز  نشاید بود. بودن ، و یافنت بییافت بود بی، که بودن اجسام عنصری و معدنیچون 
بودن بقوت فروترین ، و یافنت بفعل. اما تو یافنت بقوّ ؛، و دیگر بودن بفعلتبدو بخش شود: یکی بودن بقوّ

د درخت در تخم و وجود جانور در ، چون وجو، و آن وجود چیزهای مادی بود در مادهدر هستی«ایست  مرتبه
، و معنی یافنت چون وجود اجسام عنصری و غري آن. و اما یافنت بقوت نفس را باشد و اما بودن بفعل بی». نطفه

ت بود بعقل بفعل آید. و ، و آنچه در نفس بقوّاما یافت بفعل عقل راستلفظ نفس و معنی خود یکیست. و 
، چون نطفۀ جانور که بقوت زنده بود اگر بفعل جسمانی بفعل رسد مایۀ جسم که بقوت جسم باشد بطبیعت

  ، و جسم بوی محل و قابل مقدار باشد. ، و طبع جسم را چون جانست جانور رازنده شود بجان بفعل آید
، و همچنانکه بودن ، و نفس بعقل یابنده بودو اما یافت بقوت که نفس را باشد چون بفعل شود بعقل بفعل شود

، از آنکه بودن بیافنت درست ایست از مراتب وجود ایست در وجود یافت بفعل واالتر مرتبه تر مرتبه سیست خبقوّ
، اگر چه یافت بود بود و نابودش بقیاس با وی یکسان بود ، که هر موجود از موجودات که بود وی بیباشد

  ندهٔ آن متفاوت بود.ببقیاس با یا

  ای دیگر قسمت وجود بگونهاندر : سومدر 
نیست میان این قسمت و اگر چه در معنی اختالف بسیار  ، اگر چه درای دیگر وجود را قسمتی هست بر گونه

: »باشد«، لیکن ما بیدن لفظ نیز یاد کنیم تا سبب زیادتی بیان گردد: گوئیم وجود بر دو بخش قسمت پیشني
، و موجود یا بود ه است که گفته سانی بود، و دانسته موجود نفنفسانی و جز نفسانی. اما نفسانی را دانسنت گویند

و  ؛، و موجود بمعنی بوده اال جزوی نبودبروی دیگر موجود یا کلی بود یا جزوی، یا یافته که نفسانیست. و شد
     ، و یافتۀ بعقل و آن کلی باشد. و خیال و آن جزوی بود وجود بمعنی یافته بر دو قسم باشد: یافتۀ بحّس

، و کلی ، واال موصوف نباشدتواند بود و هم موصوف بکلی و جزوی صفت نتواند بودو کلی هم صفت کلی 
، و جزوی چون اشخاص مردم از زید و از اقسام کلی باشد. مثال کلی چون معنی مردم ، و جزویاصل جزوی بود

 نبود و در ، و در یکی بیشرت، و مردمی همه را یکسان بوداصل زید و عمر و مردمست، که بکرو عمرو و مانند آن
  تر در مردمی. ، و یکی مردمرت نباشد از دیگری و دیگر ضعیفیکی کمرت

ت ت حس دریابد یا قوّ ، که جزویات را یابنده بقوّ، که جزوی راو کلی را نه بدان چیز توان یافت که جزوی را
ری که تابش خرد ، پس در خود بنو،و این طعم و آن طعم، و این لون و آن لون، چون این مردم و آن مردمخیال

، که داننده از دیدن آن لون ، چون معنی لونکلیست آن چیز را که صفت جزویات بسیار بود همه را یکسان دریابد
سپید و آن لون سیاه و آن لون سبز بداند و بیابد که اگر چه الوان بسیار با یکدیگر مختلف باشند در بعضی احوال 

، و کلی جزوی را بآلت جزوی توان یافتۀ الوان بود یکی باشد. و ، در معنی لون که کلی بود و صفت همجزوی
  ، و کلی از تغیّر و فساد دور باشد.وجود جزوی مختلف و متغري تواند بود، و ت کلیرا بقوّ
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، که هر دو را از اقسام موجود اکنون ما اقسام موجودات جز وی را برشمریم پس ازان موجودات کلی را یاد کنیم
، تعاىل ، بتوفیق و هدایت توفیق دهنده و رهنمایندهد ازان سبب و علت هر دو موجود را نیز یاد کنیم، بعایم گرفته

  ست اسماؤه.جده و تقدّ

  در چهارم از این گفتار: در اقسام موجودات جزوی
. و ما بلفظ عالم مجموع آن دات وی، اصل عالم است و فرع متولّ اصل و فرعاند:  موجودات جز وی دو گونه

، با هر آنچه از احوال و قوتهای این دات خواهیم که ابتدای آن فلک اقصی است و انتهای آن جرم زمنيموجو
فرع متولدات ، و از عناصر چهار گانه و طبایع ایشان. اما ، و آنچه محرک آنستمجموعست از افالک و انجم

گون جانور که بحس توان یافت یا  ، و گونهعالمند چون انواع و اصناف معادن و فنون رستنیها از گیاه و اشجار
آن  ، آنست که بحّس، با آنکه مدرکات هر دو جزوی باشند»بخیال«و ادراک  فرق میان ادراک بحّسبخیال. و 

، اعنی گوهر آلت حسی بصورت ، و صورت آن در آلت حس منطبع گرددتوان یافت که حاضر بود» را«چیز 
، و خیال هر آنچه در حس نگاشته شود ن آن آگه گرددمحسوس نگاشته شود تا خداوند حس از نگاشته شد

، و چون غایب گردد همچنانکه در حضور ازان آگه بود در غیبتش آگه تواند ادراک کند بهنگام حضور محسوس
  ، و ادراک خیال پندار بود. بود

، چون ونی، نه در و هم و نه در وجود برينه در و نباشد ،و خاصیت موجود شخصی آنست که کثرت در و نباشد
، و کلی اگر ، و نه در وهم توان آورد بسیار چیز را که همه زید مشارالیه باشدشخص زید که بسیار چیز نتواند بود

چه یک معنی و یک حقیقت بود در خود لیکن بريون از خود شاید بود که بسیار باشند همه بدان حقیقت 
، ان آورد کثرتی که بدان یک معنی موصوف گردنددر وهم تو» بسیار نباشند«و اگر در وجود بريونی ، یکسان

، که اگر چه در وجود شخصی آن یکیست لیکن آفتاب بسیار ، نه این آفتاب که جز وی خواهند بدانچون آفتاب
  در وهم توان آورد که همه در معنی آفتاب مشارک باشند.

که نه عالم بسیار در وهم توان آورد  ،اند در وجود ، همه جز وی، با هر چه دروست از اصل و فرعاکنون این عالم
، چنانکه ه در وجود بسیار عالم باشند که همه این عالم باشند. و هر جزوی را وجود بکلی بود و بوی بپای آیدو ن

، بانسان کلی و حیوان کلی که همه دران مشارک هر انسان جزوی و هر حیوان جزوی که بوی اشارت توان کرد
، که اگر شخص  جز وی باطل گردد ، و انسان کلی نه بانسان جزوی انسان بودباشندان ، آن انسان و آن حیوباشند

نسبت دات عالم باطل گردند عالم که اصلست باطل نگردد. و ، همچنانکه اگر فروع و متولّکلی باطل نگردد
  ، که وجود فرع از اصل بود. موجودات کلی با موجودات جزوی همان نسبت اصولست با فروع

  از این گفتار: اندر اقسام موجودات کلی در پنجم
ات از اقسام وی ، و همۀ کلیّهیچ کلی نباشد ، که از قسمموجودات کلی از دو قسم بريون نشوند: یا مرتبۀ علیا بود

  و فروع. یا نه مرتبۀ طرف اعلی بود اگر چه وی را نیز اقسام باشند ؛باشند
، که معنی شیٔ و موجود فرع و قسم هیچ کلی دیگر موجود است اما قسم اول از کلی که یاد کردیم معنی شیٔ و

، و اقسام اعراض و جواهر در جوهر و عرضستو از فروع و اقسام شی و موجود  ؛نیست عامرت از چیز و موجود
و غرض از این نامه و از این گفتار آنست که آگهی داده شود ازوجود خود و  ایم. یاد کردهمنهاج مبني کتاب 

 تر ، و هر چه کلی، و ذکر اقسام کلی ازان رفت که ادراک معانی کلی صفت وجود خود استد خودصفات وجو
  و عامرت بخود نزدیکرت و در ادراک روشنرت. 
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، و یافت جز وی بود ، پس بود بییافت ، نه بمعنی بود بیی از قسم وجود معنی یافت باشندو چون موجودات کلّ
، که شخصی و جز ی بجز وی منتهی شوندتر. و اقسام و فروع کلّ تر یافته ی، و هر چه کلّبحس و خیال یافته شود
حسی و نه دروهم. و مابدین لفظ نه آن خواهیم که موجود » وجود«، نه در صورت وی قسمت پذیر نبود

، بلکه آن خواهیم که او منقسم نشود چنانکه هر قسمی از وی او شخصی را که بوی اشارت توان کرد پاره نباشد
، و مردم که منقسم گردد سمی حیوان بودق، و هر ، چون حیوان که منقسم گردد بمردم و بهیمه و پرنده و خزندهبود

و هر یک ، ولون که منقسم گردد بسیاه و سپید و سرخ سبز ؛، و هر یک از این هر سه مردم بودبزید و عمرو و بکر
، ، که دست زید زید نبود، چون دست و پای و سر، نه چون زید محسوس که وی را اجزا بوداز این اقسام لون بود

  و نه سر و نه پای.
، و انتهای مدرکات معنی شخص و ابتدای موجودات نفسانی که مدرکاتند و معلوماتند معنی شیٔ و موجود است

منهاج ، و معانی اسن اسامی در ، و کلیات یا اجناس باشند یا انواع یا فصول یا خواص یا اعراضمحسوس
  ایم. هگفت مبني

  اندر اسباب موجودات جزوی در ششم از این گفتار
، و اصل در از اصل بود ، و وجود فرع، اصل و فرعاند در پیش آگهی داده شد که دو بخشاز موجودات جزوی 

  گوهران معدنی و نباتی و حیوانی. ، و فرع این اصلموجودات جزوی سپهر است و اجسام عنصری
، و هر مرکبی را چند ، و عالم ومتولدات وی مرکبنددات بود که فرعندمتولّ پس عالم که اصلست از جملۀ علل

و موجودات جزوی را چهار علت بباید در وجود: یکی مایه که ازان  علت بباید در وجود بحسب ترکیب که دارد.
ی که غایت و تمام ، و یکی، و یکی فاعل که ترکیب کند، و یکی صورت که بدان ترکیب یابدترکیب بتوان کرد

، و صورتی و فاعلی و غایتی ای بباید عالم و متولدات چون مرکّبند ایشان را مایهبرای غایت فاعل ترکیب کند. و 
، که وجود و از روی برتر صورت ؛فروترین علل واسباب مایۀ چیز استو هر چهار علت را وجود روشنست. و 

، ازانکه غایت فاعل را شریفرت بذات تمامی و غایتو از هر سه  ؛و از هر دو برتر فاعل ؛مایه بصورت بفعل رسد
، برای آنکه اجزای ترکیب فروع را دات مرکب باشندآن اسباب در متولّ بفاعل کند تا مایه را بصورت بنگارد. و 

، و صورت جسمانی و مایۀ ، چنانکه صورت انسان که مرکب بود از صورت حیوان نباتبیش بود که اصول را
، و مایۀ ، و مایۀ اجسام متولد از اجسام عنصری باشدد از مایۀ حیوان و نبات و اجساموی همچنني مرکب باش

، و چون اجزاء ترکیبش کمرت مایۀ عالم بسیط باشداجسام عنصری جسم مطلق بود ومایۀ جسم جوهر بود. پس 
ا همچنني سبب فاعلی ، و فاعل نخستني ر، که مایه اول را مایه نباشد، و آن علت مادی بودشد علت نیز بکاهد

ایم بدانکه غایت وجود چیست  ، ومادر پیش اشارتی کرده، و غایت و تمامی را سبب غایتی و تمامی نباشدنباشد
 بقوتیا  یافت، همچنني بفعلبود یا  بقوتیا  بود، و یافتاست و  بود، که آنجا که یاد کردیم اقسام وجود را

، از ایست در وجود ایست در وجود یافت بفعل شریفرتین مرتبه ن مرتبهت فروتری، و همچنانکه بود بقوّبفعلبود یا 
  تر گردد. روشن، پس غایت و تمامی وجود یافت بفعلست و ازین پس آنکه بود بیافت درست گردد

  اندر اسباب و علل وجود نفسانی که آن را یافت خواندیم در هفتم از این گفتار
، و جزوی آنست که یافت و ادراک آن بقوت ، کلی و جزویاند ونهدو گ چون دانسته شد که معلومات و مدرکات

، اکنون گوئیم مدرکات از دو گونه باشند: یا مرکب یا ، و کلی آنکه ادراکش بعقل بود و بذاتحسّ و خیال بود
، چنانکه بمدرکات مختلف توان کرد ، و ادراک چیزهای مختلفو مدرکات جزوی جز مرکب نباشند ،بسیط
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، وادراک طعم بحس بحس سمع »ادراک«، و اصوات و حروف را و اشکال بحس بصر بودالوان  ادراک
، وادراک کیفیات دیگر چون حرارت و برودت و رطوبی و یبوست و خشونت و مالست ، وادراک بوی بشمذوق

، و سبب صورب صورت اند سبب مادی مر ادراکات حسی را آالت حسو لني و صالبت بحس لمس. و 
، و سبب تمامی و ، و سبب فاعلی نفس حسی و حیوانیاحساس بدان منتقش و مصور گردد، که آلت محسوس

  ، و وجود جسمانی او نفسانی شود. ، اعنی بوده یافته گرددغایتی روشن و درست شدن موجود جزوی
اما مدرکات کلی که آن را معلومات و معقوالت خوانند هم هم بر دو بخش باشد: بسیط و مرکب. اما معلومات 

، از آن روی که معلوم از محسوس مکتسب بود ، لیکن آنچه بسبب مادی ماندمرکب را سبب مادی نبود بحقیقت
و  ؛و اما سبب تمامی و غایتی بفعل شدن یافت بقوت ؛و اما سبب فاعلی نفس فاکره ؛محسوسات و مخیّالتند
اند دوام و ثبات آن. و اما ، و آنچه بسبب صوری م، که معلومات خود صور باشند نفس راسبب صوری ندارند

، و آن اتصال ، و سبب تمامیرساننده است ، و آن عقل بفعلسبب معلومات بسیط دو بود: سبب فاعلی
، از انکه ماده ، که بسیط را ماده نباشد و نه صورتو سبب مادی و صوری هیچ دو نباشد ؛معلوماتست بعالم

، و چون ذات داننده معلوم داننده بود علل سیط بوی باشد، و نیز انتهای صورتهای بمرکب را باشد نه بسایط را
  ، و فاعل و صورت و ماده معلوم غایت گردد.گردندهمه یکی 

  اندر معنی خود در هشتم از این گفتار
، نه بقوت و نه ، و هر آنچه در وی ادراک نیست از موجوداتایم ما بیک معنی رانده خودو لفظ  نفسلفظ 
، و مردم بیمار را که غشی خود است النفس است آن خواهیم که بی ذوات ه نه از جملۀ، چون وی را گوئیم کبفعل

، و ، برای آن گویند که از ادراک و آگهی بماندخود شد رسد و بیخرب شود چون گویند از خود برفت یا کویند که بی
و آن حرکت نشو و نمو  ،گوهر نباتی را برای آن ذوالنفس خوانند که مرتبۀ نخستني را یافت از مراتب حیات

ارادت دوم مرتبۀ و هر آنچه نه حیات حرکت دارد و نه  ، و حسّ و، که حرکت نشو و نمو اول مرتبۀ حیاتستاست
، و چون ، از انکه اول اثری از آثار نفس در جسم حرکتستحیات دارد و نه حیات حسّ آن را ذوالنفس نخوانیم

نامیۀ  و نفس ؛، و چیز بوی چیز باشدنفس هر چیز اصل و حقیقت وی بوداثر پیدا نبود اثبات مؤثر نتوان کرد. و 
، و جانور و نفس حیوانی اصل و حقیقت جانور است ؛، و رستنی بوی رویدنباتی اصل و حقیقت گوهر نباتست

که چون آثار نفس  ؛، نه بصورت جسمانیو انسان بنفس انسانی انسان بود ؛، نه بهیکل جسمانیبوی جانور بود
ت و شکل أ، اگر چه جسم بر هیاین اجسام نا پیدا گردند و باطل جانوری جانور و مردمی مردم نیست گردددر 

، و همچنني ت، که بران حکم نتوان کرد بانسانیت یا بحیوانّی، چون اجساد مرده از حیوانات و مردمخویش بود
  جسم نباتی که از نفس نامیده بریده گردد. 

  وجود نفساندر  در نهم از این گفتار
، بطریق استدالل بود از ، و در اول کار و آغاز طلب دانشمردم را دانسنت یافنت هر چه بحس نتوان یافت

، چنانکه از یافنت بحس و وی را رهنما سازد  سوی نامحسوس، ، اعنی آنچه بحس یافته بود بواسطه کندمحسوس
، و و چون تمامرت گردد و بنهایت و کمال نزدیکرت ند، و از سریر محسوس درو گر را بداجنبش را جنباننده را دریابد
، و تا از شناخنت فرع اصل را ، و از دانسنت اصل فرع را دریابد، واز سبب بمسبب رسدشود از علت بمعلول رسد

  ، و چون از علم اسباب مسببات دا داند عالم بود نه متعلم.تواند شناخت هنوز در تعلم بود و مرتبه آموخنت دارد
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م و د متعلّ بای ، که چون از خود غافل بود و جز خود را میدانسنت خود که مفس است از این قبل استاکنون 
، بدین طریق که ، و دانسنت آثار نفس در شخصی محسوس رهنمای او بود سوی علم بوجود نفسطالب است

درخت و گیاه یافته  همی گوئیم: چون خواهیم که وجود نفس رویاننده ما را درست گردد از اثری که از وی در
، تا اینحال را که از وی ، باز جوئیم بنظرو برگ و شکوفه برآوردن و بتخم و میوه رسیدن ، چون فزایشباشیم
، و اگر یا از چیزی جز جسم وی، ، از جسم خاستست ازان روی که جسمست، یعنی فزایش جسم رویندهایم دیده

، یعنی که از چیزی جز جسمیت ، پس قسم دوماشد و دروغ، باطل ب، یعنی آنکه از جسمیت او خاستستقسم اول
و باطل  ؛، که جنبش یا ازوست یا از غري او، که قسمی جز از این دو قسم نیست، حق بود و صدق»است«وی 

، که براندیشیم که اگر جنبش و فزایش و و آوردن تخم و میوه از جسم شدن قسم اول هم بدین طریق تواند بود
شک نیست که آن جسم بر جسمیت همی تا آن درخت جسم بودی آن حال باوی بودی. و درخت و گیاه بودی 

، و خیزد بدانیم که این جنبش و فزایش از چیز جز جسم درخت میگردد. پس  ، و آن حال از وی جدا همیماند
نده ، که هستی روینده برویان، پس اصل اوست که آن را همی رویانداین جسم روینده بدان چیز روینده است

  است.
، ، یعنی رهنما و دلیل طلبیدن سوی او و این طریق که اثر را بدانند و از دانسنت اثر مؤثر را بدانند استدالل خوانند

، که حیاتی که آن حسّ و و هم بیدن طریق که از هستی نفس رویانده آگه شدیم از نفس حیوانی آگه توان شد
اگر حال تن او  ؛، یا اثر چیزی که جز تن اوستذاتی تن بودحرکت ارادیست و در تن جانور ظاهر است یا حال 

، و تن ، و شک نیست که تن گاه زنده بود و گاه مردهخویش بودی زنده بودیبودی تا تن او بر جسمیت خویش 
، پس ، و جانور بوی زنده است، پس حیات جسم حّی از چیزی جز جسم اوستبرتنی خویش بود در هر دو حال

  ر زنده نه جسم.اصل آن چیز است د
، لیکن فرقی هست میان انسان آگهی توان یافت» نفس«و هم بدین طریق از دانسنت آثار نفس انسان از 

، از آنکه آثار ، و میان استدالل از آثار نفس روینده و نفس جانور بر مؤثرنفس انسان بر مؤثر استدالل از آثار
و از نفس ، بود ، و آثار نفس انسان در نفس حیوانینفس رویاننده و نفس جانور اال در اجسام ظاهر نگردد

، و جوینده و پژوهنده از نفس انسان هم نفس و نیز جوینده و پژوهنده از نفس انسان بود ؛حیوانی بجسم رسد
، که خود رهنمای طلبیدن تر نماید خود را بداند شگفت» ذات«چون از دانسنت ایشان بذات خود انسانست. و 

  ، انشاءاللّه تعاىل.، و بیان این در در اهم بیایدعجب کاری بود جز خود سوی خود بس

  اندر آگهی دادن از صفت وجود خود در دهم از این گفتار
 ،ت بود، و اختالف نامها بسبب اختالف خاصیّتعریف رود هز یک را بنامی خاص رود موجودات بسیار را چون

، و اگر جسمی طویل باشدتی ارزانیست. چنانکه ، و معنی حقیقت بهست هر چیز حقیقت آن چیز بودو خاصیّ
، ازانکه باید که نخست چیز که محل ، و چیز خود بود و طول خود نبوددانسته شود که طویل چیزی بود باطول

، و طول بهستی وی هست بود. ، پس چیز به هستی ارزانی بود نه طول وی»بود«اوست بود تا پس او تواند 
، پس »و خاصیت مردم حقیقت مردم است«، از برای خاصیت مردم است» مبرمرد«چون نام مردم همچنني 

جان هم برقرار بود بشکل و  ، که جسد بیسزاوار بهستی نفس مردمست. و روشنست که مردم نه بجسد مردمست
ت نفس روینده ، همچنانکه در جانور و رستنیها گفتیم. و نیز نه بخاصیّهیأت و اتصال اجزاء بهم و مردم نبود

، و ت نفس روینده یا نفس حیوانی مردمستنیز نه بخاصیّ، همچنانکه در جانور و رستنیها گفتیم. و م نبودمرد
ت هست. پس حقیقت و خودی مردم که مردم ، که همۀ حیوانات را آن خاصیّگرنه همۀ جانوران مردم بودندی
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، و منشأ طلب یافنت ب است، و منشأ دانسنت آن حقیقت طلبدان مردمست نه حقیقت خودی نبات و حیوانست
و ، ، و خود را طلبیدن بخود باز شدن استآن حقیقت نفس انسانست. پس طالب خود است و مطلوب هم خود

، که مطلوب از یک روی خود را دانسنت بخود رسیدن. و طلب و پرسش آنگه باشد که وجودش یافت بقوت بود
یافت ، و آنچه از هیچ وجه نبود هم نتوان طلبید. و لبید، که آنچه از همۀ وجوه بود نتوان طبود از یک روی نه

، اعنی یافت و و یافت بفعل را دانسنت خوانند ؛، اعنی یافته است و نداند که یافته استبقوت را ارادت خوانند
، و چون خود را یافت هم یابنده و هم یافتۀ نفس چون خود را جوید یافته و یابندهٔ بقوت بودداندکه یافت. پس 

، بلکه ، و چون داننده و یابندهٔ خود است بفعل نه نفس استت نفس است، و تا دانندهٔ خود است بقوّفعل بودب
  ت دیگر گشت نام نیز دیگر گشت.، که چون خاصیّعقلست

  اندر آگهی دادن از آگهی و علم که چیست  گفتار دوم
  و آن یک فصلست

، ، و مردم را ممکنست همۀ چیزها را بدانسنتنتوان یافت، و هر آنچه نبود آگهی و علم یافنت چیز است در خود
، پس نفس ، پس در خود همۀ چیزها بود، و نتوان یافت آنچه نبودپس چون مردم همۀ چیزها را بیابد در خود

  مردم عام بود و محیط بر همۀ چیزها که دروست.
اند یا  یایم که موجودات یا کلّ یش گفته، بدان که ما در پمردمست اکنون حکایت کنیم که همۀ چیزها چگونه در

، و قیام فرع  و شاخ ، از انکه جزوی از اقسام و شعب و فروع کلی باشد، و کلی اصل و حقیقت جزویستجزوی
، و این عالم که طرفی از وی فلک اقصی است و طرفی ، و کلی معقول بود و جزوی محسوس یا مخیلباصل بود

، و ، و کلی را با جزوی مشارکت است در حقیقت و شیئیت و وجوداند یمرکز زمني با هر آنچه ازوست جزو
، که در مردمی هیچ مباینت نیست ، چنانکه نوع مردم و شخص مردمبکلیت و جزویت میان ایشان مخالفت است

، و یکی شخص است محسوس و جزوی و ، و بدانکه یکی نوعست کلی و معقول و اصلو هیچ دوی میان ایشان
دات . و عالم که از قسم موجود جزویست سپهر است با همۀ طبقات وی و اجسام عنصری ومتولّ، دو شدندفرع
، و آنچه جان دارند بعضی د و بعضی جانورنجان ، و مرکبات از عناصر بعضی بی، که اجسام مرکبند از عناصروی

جسم عالم را خرد. پس چون مردم  س، و آنچه حساسند بعضی خردمندند و بعضی بیح حساسند و بعضی بی
، پس جسمیت که ت یکی باشدن حقیقت جسمیّآ، و جسم او با جسم عالم در دریابد از افالک و عناصر مفرد

، و جسم با اجسام مرکب در اجتماع و ترکیب یکسان و چون اجسام مرکب را بداند ؛یافته است بوداست وی را
، و مردم از روی نباتی را در خود بیافت و چون جسم ؛است بود است وی را ، پس جسم مرکب را که یافتهبود
و چون حیوان را  ؛، پس آنچه یافته است بود است او رای و نمو و تولید با همۀ اجسام نباتی یکسانستتعذّ

، پس خود را یافت و خود را که ، پس آنچه یافته است، و مردم از روی حس و حرکت ارادی حیوانستدانست
ایم که بر دو مرتبه است: یکی بود بقوت که آن وجود مایۀ جسم  پیش گفته یافت در بود بییافت بوداست. و 

، و ت بفعل رسد آن را سببی و علتی بود تا قوت وی را بفعل رساند که مرتبه برتر است، و چون از مرتبۀ قّواست
 ، و چونیاز فروع و شاخهای نفسان ، و طبیعت فروتر فرعی و شاخیستجسم بطبیعت بود مایۀ جسم باشد بفعل

، و چون صورت طبیعت جسم یگ گونه است همۀ اجسام در معنی جسمیت یکی باشند در مقدار ابعاد پذیرفنت
، پس شکل و هیذت جسم ، و بسیط باشداختالف اجزا بود ، و آن یکی بیجسمانی در همۀ اجسام یکی بود
و آن شکل کرویست که مقدار ، ، که دروی هیچ اختالف سطوح و اضالع نباشدبسیط شکل و هذتی بود بسیط
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، و آن جسم ستربیش و درازیش و پهناش از همه سوی یکسان بود. پس جسم اول بر هیأت و صورت کروی بود
  س جسم عالم بطبیعت جسمانی برین شکل آرمیده تواند بود. عالمست. پ

، ، که یافت است، و جسم بطبع جسمیت از قوت قبول تمامی بفعل تمامیگرددو چون بود یافته شود تمامرت 
، و طبیعت جسم سب حرکت جسم ، که ار نقصان بکمال جز بحرکت از قوت سوی فعل نتوان رسیدنتواند رسید
، و قوت جنباننده فرعی و شاخی دیگر است از فروع و ، پس حرکت جسم بقوتی جنبانده بودنتواند بود

، و ، که جسم گرد نتواند جنبیدی بود، شریفرت از طبیعت. و اول حرکتی در اول جسمی حرکت دروشاخهای نفس
، و منشأ تضاد در ، و از گردیدن جسم کروی که جسم عالمست مرکز و محیط عالم پدید آیدآن را گردش خوانند

، و مرکز نگردد و ساکن بود. ، که چون جسم گرد بگردد مرکزی معني شود که بران گرددجسم عالم این حرکتست
، و آنچه بسا کن تر بود گرم بود ، پس آن جزو که متحرک نزدیکبرودت و از حرکت حرارت خیزد و از آرام

، و گرم عالم آتشست و سردش زمني. و آن جزو ، و از سردی گرانینزدیکرت بود سرد بود. و از گزمی سبکی خیزد
ود وآنچه بآتش نزدیکرت ب ؛، و آن آبست، لیکن نه بدان حدکه بزمني نزدیکرت باشد چون زمني سرد و گران بود

و آب و هوا درمیان آتش و خاک باشند. و این  ؛، و آن هواست، لیکن نه چون آتشچون آتش گرم وسبک باشد
اند هر یک را صورتی دیگر هست بريون از  عناصر هر چند در صورت جسمی که قبول مقادیر است همه متفق

 ، کهولد از حرکت سپهر استتعدد طبیعت این اجسام را ت، و آن صورت طبعی دیگر اقتضا کند. و صورت جسمی
» دو«، و میان هیچ آن اثر چیزی دیگر است نه جسمانی. و انتهای عظم و مقدار هر عنصری بعنصری دیگر بود

، که انتهای یکی بابتدای یکی دیگر پیوسته بود. و محرک ، چنانکه میان آب و هواعنصری گشوده نباشد و خاىل
، و آن اثر آمیخنت صور رساند تا بمرکز زمني میدین اجسام عنصری دوری باجرام فلکی اثر خود بواسطۀ حرکت 

ترکیب اول وجود معادن ت تضاد شکسته شود. و ، و برتکیب قّو، تا جسم مرکب بوجود آیدطباع ایشان بود با هم
یب نباتی ، که ازان برگريد تا بمرتبۀ ترک، که اول مرتبه و منزلتست جسم را از موجود بمعنی بوده بموجود یافتهبود
، که جسم نبات بجذب اجسام دیگر را سوی جسم خود ، که دران قوت طلب و حرکت از خود پدید آیدرسد
ت جذب و طلب شاخی و فرعی و اثری قوّ ، تا بوی مانند شوند و فزایش کند آن اجسام را همی باید. واین کشد

و مرتبۀ دیگر از  ؛رکیب و مزاج عناصر، بمرتبه فزون از طبیعت ت، بمرتبۀ نفسدیگر است از آثار شجرهٔ نفس
حس بسیارند از انکه  ، و آلترا بودحسی است که با قوت طلب نباتی حیوان  یافتِ مراتب وجود بمعنی یافتْ

، چون الوان و طعوم و روایح و هیآت و ات فراوان گردند، و کیفیّبرتکیب حاالت اجسام عنصری فزایش گريند
حیوان یابنده هر حاىل و کیفیتی را بالتی دریابد: الوان را بآلت خاص بود. پس  ، و هریک را یافنت بآلتیاشکال

، و دیگر ، و طعم را بحّس ذوق، و بویها را بحس شمّو حروف را بسمع دریابد، و اصوات و هیآت بصر دریابد
و تعادل ، تا احوال اجسام همه یافته شوند. و چون ترکیب در فضایل تألیفی و اتزاج کیفیات را بحس لمس

، و وجود و د متحد گردند، و موجودات متعّد، و محسوس معلوم شوداضداد افزون بود یافت حسی عقلی گردد
  کون متغري جسمانی معلوم ثابت روحانی شود.

، و ، و اقسام ارواح طبیعت و نفس روینده و نفس حیوانی و نفس انسانیو چون اقسام موجود اجسامند و ارواح
دریافنت هر چه یافت از این موجودات ، و نفس مردم هیأت و کیفیات چون همه یافته شونداحوال این جواهر و 

، پس ، تا آنچنانکه در پیش یاد کردیم که مردم هر چه یافت در حقیقت آن یافته باوی انباز استخود را نیز یافت
د هم بوده است و هم یافته و ، و خو، و چون بوده و یافته و یابنده را دریافتچون او را یافت خود را نیز یافت

، تر نموده آید ، و در این گفتار دیگر بشرحفایدهٔ آگهی و دانسنت این وجود است، پس خود را یافت. و هم یابنده
  انشاء اللّه تعاىل.
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  اندر آگهی دادن از منفعت و فایدهٔ علم و آگهی  گفتار سئوم
  و آن سه در سخن است.

  

  تدر نخستني: اندر آنکه فایده چیس
مایه و صورت و فاعل  ، و در سخن گذشته اشارتی رفته است بدانکه اسباب چهارند:فایده از جملۀ اسباب است

، که فاعل از برای غایت مایه را نکه دیگر اسباب بوی سبب گردندآ، از و شریفرتین اسباب غایت است ،و غایت
، و غایت پیش از همۀ اسباب ایتستبصورت بنگارد. پس سببِ سببْ بودن اسباب فاعلی و مادی و صوری غ

یفی و ترکیبی این چهار سبب أل، و در وجود ت، اعنی وجود را بوی انتها بودبود بذات و پس از همه بوجود
، پس وی را هر چهار ، و موجود جزوی جز مرکب نبودو چون موجود مرکب نباشد اسباب ترکیب نبود ؛باشند

، و مایۀ جزوی را مایۀ ، و وی را سببی فاعلی دیگر بودی بود مرکباسباب بباید. و باشد که سبب فاعلی جز و
ای و صورتی  ، چنانکه صانع صنعت زرگری و آهنگری و دروگری که او را نیز صانعی و فاعلی و مایهدیگر بود

مچنني های بود. و  ، و خشت و گل و گچ را نیز مایهکه خشت و گل و گچ بود و چون مایۀ سرا ؛بباید تا موجود بود
، و جسم ، که از برای جسم مرکب بود، چنانکه جسم بسیط عنصریکه غایتی دیگر بود» باشد«غایت چیز را 

  مرکب غایت جسم بسیط عنصری بود.
ت نفسانی ، و اعتدال طباع از برای شایستگی قبول قوّ و ترکیب از برای اعتدال طبایع متضاد و ناسازگار بود

نفسانی از برای شایستگی قبول قوت نفسانی روحانی بود و شایستگی قبول روجانی بود و شایستگی قبول قوت 
، و وجود مطلق عام هویت و ، و دانش و خرد از برای وجود مطلق بایدقوت نفسانی از برای دانش و هرد باید

انتهای ، و ، و انتهای اسباب بغایت بود، و این ترتیب و سامان اسباب و بسیاری علل در مرکبات افتدذات را بود
  شریفرت خواهیم که غایتست و کمال.قیقت باشد. و ما بلفظ فایده سبب غایات بذات و هویت و ح

، و بعد از ، و فاعل که از این جمله موجودات جسمانی و روحانی کدامستاکنون اشارت کنیم بفعل که چیست
  ، انشاء اللّه تعاىل.انسبب تمامی و کمال و فعل را و فاعل را بیان کنیم

  دوم از این گفتار: اندر فعل و کنشدر 
، چنانکه هیچ دو حال از آن اثر با هم موجود شود در گوهری کنش حالیست که اندک اندک از گوهری ظاهر می

، چنانکه اثر گرمی از گوهر آتش در گوهر آب همی باید ، و دیگری هستی می، بلکه یکی نیست همی شودنباشد
اندک اندک همی سم نباتی از گوهر نفس نباتی در گوهر جسم نبات ، و اثر فزایش جپدید شود اندک اندک

گردد  ، بلکه حاىل نیست می، و در هیچ مدت آن فزایش و گرمی آب دو حال حادث شده با هم نباشندظاهر شود
در این سخن بلفظ گوهر آن چیز را همی ، و این حال را حرکت خوانند و تغیّر. و بود و دیگری حادث می

، بلکه محل چیزهای دیگر بود ر وجود محتاج محلی نباشد که پیش از وی بود تا درو موجود شودخواهیم که د
، که امثال این احوال جز در ، چون درازا و پهنا و شکل و لون و ثقل و خفتکه جز درو موجود نتوانند شد

  محلی موجود نشوند.
، و تعدد و کثرت بسبب آن احوال بود که ی بودیا محل یا حاّ و محل جوهر است و یکو چیزها بر دو گونه باشند: 

، و در رسالۀ آن احوالست که در جوهر حلولش بود، و کمیّت یکی از جملۀ ، و احوال اول نه چیزنددرو حلول کند
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، و وجود هر یک که چگونه بود در تقدم و تأخر و اقسام هر یک را ایم جملۀ احوال را بر شمرده منهاج مبني
، و جوهر ، که جوهر فاعل دیگر بود،که جوهر بسبب وی جوهری دیگر بوداز آن جمله فعلست، و یکی بنموده

، و در جوهر بودن هر ، و در جوهر منفعل همی رسد، و فعل آن حالست که از جوهر فاعل همی آیدمنفعل دیگر
، ل را فاعل خوانند، و محل فعو جوهر و آنچه در وی حلول کند در مفهوم لفظ پیشرت بود که حال ،دو یکی باشند

، و جوهری که ، و فعل اول او حرکتستو محل انفعال را منفعل. و جوهر که فعل ازو بذات آید نفس است
، و جوهر که منفعل اولست ، و جوهر اول که فاعل اولست نفس استانفعال در وی حلول یابد جسم اولست

از  ،گویند نه بحقیقتی دیگر ظاهر گردد ، و اجسام را چون فاعل گویند و اثری از ایشان در جسمجسم است
، و گرمی فعل جسم ، چنانکه جسم آتش جسم آب را گرم کند، بلکه بعرض باشدانکه فعلْ اجسام را نه بذات بود

، بلکه بعرض ازان روی که آتش را قوتی و طبعی ، لیکن نه بذات ازان روی که آتش جسمست»است«آتش 
تست جسم آتش. و ، پس گرم کنده بآن قّوجسمیّت که گرمی کند خاص از قوتهای نفست ورای صورت و طبع

و اصناف ایشان هر یک را ، که اجسام بسیط و اجسام مرکب از معادن و نبات و حیوان چنني کندگان بسیارند
تی که آن از قوتها و ، بلکه هر یک بقوّ، لیکن نه بذات بود، و اضافت آن با شخص جزوی وی کندکنشی بود

، پس ، و در پیش گفتیم که از جسم و طبع جسمانی حرکت نیاید، ازانکه اصل افعال تحریکستدفروع نفست کن
، و معنی نفس اصل و حقیقت ، پس فاعل اول نفستآنچه بتوسط حرکت تواند بود اولیرت که نه از جسم بود

ان نمودیم که از ، و تعدد اجسام و اختالف ایش، و افعال نفس فنون بسیارند بسبب کثرت منفعالت و اجساماست
، و دو که مرکز را از محیط جدا کرد بسکون و حرکت، که مرکز را از محیط جدا کرد بسکون حرکت دروی خاست

  ، و عدد اجسام چندان شد که بر نتوان شمرد.چهار شد
صال و ، و فعل اول نگاشنت مایه است بصورت جسم که اّت، و منفعل اول جسمستوفاعل اول گفتیم که نفست

و بعد از صورت جسمانی شکل و  ؛، تا مایۀ جسم بصورت جسم مایۀ جسم مایۀ جسمی دیگر شوداست مقدار
حرکت از  ، تا بعضی صورت، مایۀ اجسام مختلف گشت، و بعد ازان جسم مطلقهیأت که از باب کیفیت است

، اجسام مرکب شدند و عناصر مایۀ ؛، چون عناصرات مختلف، و بعضی کیفیّ، چون اجرام سپهرینفس بپذیرفتند
، و اجسام روینده مایۀ جسم حیّ. و معنی این سخن نه آنست که هر مرکبی نبات و مرکب مایۀ اجسام روینده

ای را بحسب شایستگی صورت حدی و نهایتی خاص بود که ازان  ، بلکه هر مایه، و همه نباتی حیوان گرددشود
، و نبات نگردد. و ما آن آمیخنت ندارد از آن حّد در نگذرد، و آن مرکب که پیش از استعداد ترکیب و در نگذرد
، و آنگه پذیرای حیات انسانی ت نمو قبول کرده باشدقوّ  ایم که جسم آنگه پذیرای حیات بود که نخست خواسته

، و همچنني هر مایۀ دیگر هر ت حسی و حیوانی بوده باشد، که نخست پذیرای قّوت عقلیگردد بمعنی قّو
  صورتی را. 
، و هر فاعلی عرضی را فاعلی بود تا آنگه که بمایۀ تر ای بود از وی بسیط ای را از مواد مرکبات مایه پس هر ماده

، و فعل طبعی و گوهری بود ، و فاعل فاعالن که فاعل نخستني بودها رسد که مایۀ رسد که مایۀ نخستني باشد مایه
، و فاعلی نفس بطبع است و حیاتش ری اصلی بود، که هر حال که در چیزی نه اصلی بود در دیگوی را
، و طبع ، و عقل نفس را همچنانست که نفس مر طبع راقلستعو حیاتش از حقیقت و اصل اوست که  ؛بذاتست

نکه آ، و اما فاعل از نکه مایۀ اول را وجود ازوستآمر جسم را. پس نفس را نه مایه بود و نه فاعل: اما مایه از 
، و صورتهای نباتی که بر مادهٔ جسمانی آمد هم از فعل و اثر اوست. و صورت ک اوستفعل تحریکست و محر

اول در اجسام صورت جسمانیست که درو امکان فرض طول و عرض و عمق بود. بعد از صورت جسم صورت 
، بعد ازان صورت امتزاج و ، یا دوری یا مستقیم، و بعد ازان صورت حرکت است، مدور یا مضلعشکل جسمست
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، و بعد ، که در کمیت جسم بود، و بعهد ازان حرکت در فزایش و کاهش، که آن کون و استحالت استجتماعا
ازان حرکت حیوانی. پس همۀ اسباب مادی و فاعلی بنفس منتهی شوند و او را هیچ سببی و او را هیچ سببی 

  مادی و فاعلی نباشد. 

  در سؤم: اندر سبب و علت صوری و غایتی نفس را
، داننده بقوت. اما جوهر بودنش از انکه فعل بوی و در وی ، کننده بطبعکه نفس جوهریست زنده بذاتبدان 

و اما کنندگی بطبع  ؛، و این حال و صفت جوهر است، و خود در هیچ محل نیست، و محل فعل استموجود بود
ا زندگی ازانکه همۀ و ام ؛، و در جز وی عرضی و غریب، که فاعلی دروی اصلیستظاهر است از سخن پیشني

، از خود و دانسنت و اما دانندهٔ بقوت ازانکه در دانسنت چیزها ؛، و بطبع خود مردهو زنده باشند اجسام بوی حّی
داند و دانسته را  ، و چیزی رامی، و اینست دانندگی بقوت که داند و نداند که همی داندخود مشغول و غافل بود

که اگر چه  نقصان نیست ، و از این روی بییابد ند که آن چیز را در خود می، و نداچیزی بريون از خود پندارد
، ، و وجود بمعنی آنکه معقولست و معلوم هم بفعل است نفس راوجود بمعنی ثبات و حصول نفس را بفعلست

تهای نفس تی است از قّو، که حسّ و خیال و وهم هر یک قّوکه جوهر نفس محسوس و مخیل نیست و نه موهوم
، چون اجناس و انواع و انواع معانی و معقول دو قسم است: یا معقول که عاقل نبود ‐، بلکه معقولستسانیان

، ازانکه وجود نفس و و نفس معلومست بفعل ‐یا معقوىل که با معقوىل عاقل و داننده بود ؛معلوم نفس را
، و چون گی نفس بقوت بوداما دانند ؛، پس دانسته شد بفعلجوهری وی دانسته شد بیدن دالیل که گذشت
، و قوتش ، و این صورت عقلست که نفس بدان نگاشته شدقوتش بفعل رسد دانندهٔ خود و دانستۀ خود بود

یّت ، و چون صورت جسمت جسم بودمایۀ جسم که بقّو ، همچنانکه، و با این صورت نه نفس بودبفعل انجامید
، چون نفس بدان ، و دانندگی عقل استت باشددهٔ بقوّ، همچنني نفس که داننبوی پیوندد جسم بود نه مایه

، که غایت دانندگی خود و آن ذوالعقلست ،عقل را هیچ سبب نبود جز سبب غایتیرسید عقل بود نه نفس. و 
، ، که همۀ اقسام وجود: جوهری و عرضی، و بخود از خود آگه بودن. و دانندگی وجود کلی عامستدانسنت است

، و چون بدانندگی اند ، در تحت احاطت و عموم وی، طبعی و نفسانیعی و شخصی، نوجسمانی و روحانی
، و اینست فایدهٔ ، و این داند گیست وجود و بقا و تمام و کمال، و خود غایة الغایاتستخود را دانست بخود رسید

اقی تمام آگهی عقلی کلی ب» با«آگهی طبیعی جزوی ناقص فاسد را بوجود  ، که وجود بیآگهی و منفعت علم
  ابدی باز گردد.

سخن از این رتبت آگهی داده شد گفتار یس کنیم و بشکر توفیق دانسنت و از دانسته آگهی دادن مشغوىل بو چون 
  ، ابداآلبدین.باد ما را و یاران ما را و برادران ما را

  
  ، خاتم االنبیاء، والصّالة علی نبیّه محمّد المصطفیوالحمدللّه ربّ العالمني

  ،، و سلّم تسلیماً کثرياًو علی آله و اصحابه الطّاهرین ،لنيوالمرس
  فی شهور سنة اربع و سبعني و ستّمأیة



     

٤٣ 

  

  ساز و پريایۀ شاهان پرمایه ‐۳
  

، و نیکوئی شناس شدیم »از روی«، و بسائیم وی را چون انجام هر گفتار بدوستآغاز گفتار گريیم از نام آنکه 
، و بشتابیم در شناخت راه وی چون از شناخت وی ذیرای نواخت خود کردسپاس داریم از وی بدانکه ما را پ

، که او را بخود از هر ، و بوی پناه جوئیمسپاریم خود را چون کارساز همه اوست ، و بویهمۀ شتابها آرام گشت
وزانندگان و ، و درود و آفرین فرستیم روان پیشوایان و آم، از آن چیز که ما را از وی دور کندچیز نزدیکرت دیدم
، و به آئني ایشان ، که از فروغ بینش و دانش ایشان بازماندگان و رسندگان دانا و بینا شدندراهنمایان گذشته را

روحه و رضی  هقدس اللّ«نبیسندهٔ این نامه میگوید ، و یاران وهمراهان و پريوان ایشان را. دین دارو بآئني گشتند
،تا هدایت خویش روان مرا با خرد که فروغ هستی اوست آشنا کرد س بلطف وکه چون حق تعاىل و تقدّ »عنه

ای گشت که  ، و آئینه، و از فروغ خرد فروزان شدبآشنائی و پیوند خرد روانم از آالیش طبع جسمانی زدوده گشت
و ، گویا و ناگویا دروی بنمود ، زنده و مرده، آرمیده و جنبنده، گوهر و جز گوهر، اصلی و فرعیهستیهای عالم

، و اصل و حقیقت» و هستیهای جهان«، ، و در آغاز بینش دانشها اثر بود و تمثال از هستیهای جهاندیده آمد
، و چون نمودن دیدن شد و دیدن دانش و بدؤم دیدنْ هستیهای جهان اثر بود و تمثال و دانشها اصل و حقیقت

و مرتبۀ هر یک را در ، ی دیگر پرداختمبعضی هستیها را بر بعض دانش یقني آنگه بتفصیل و تمییز و برگزیدن
، که گوهران را هستی ، از هستیهای جهان گوهران را از حاالت و اعراض و صفات بیشرت یافتموجود باز جستم

، و بعضی فروع و ، و از گوهران بعضی اصول و مفردات بودند، و هستی حاالت و صفات بایشان بودخود بود
، و از خاصیت ت ترکیبشان بود، چه خاصیّرا مرتبه و فضیلت برتر از مفردات یافتمو مرکّیات  ؛باتدات و مرکّ متولّ

، و جانور را جان بودند و بعضی جانور بات بعضی بیدات و مرکّ و از متولّ ؛مفردات واصول خویش بهرمند بودند
و  ؛ت جان افزون آمدصیّبهره نبود و به خا جان بی ت بی، که جانور از خاصیّجان بمرتبه و مقدار فزون یافتم از بی

ت ، چه خاصیّ، و مردم را بمرتبه و فضیلت برتر از نامردم یافتماز گوهران زنده بعضی مردم بودند و بعضی نامردم
و از مردم بعضی سرور فرمان گزار بودند و بعضی  ؛ت مردمی بر سر، وخاصیّهمۀ گوهران زنده و مرده او را بود

ت هر ، که سروران و فرمانگزاران را خاصیّتبه و فضیلت فزون بود از فرمان پذیرو فرمانده بمر ،رهی و فرمان پذیر
ت گفتار از های آشکارای مردم خاصیّو از خاصیتّ ؛ت تدبري و کارسازی بفرمان فزون بودند، و بخاصیّمردمی بود
یت ج اندک خاصّ، چه رهنما سوی هستیهای پوشیده از حسّ بزمان کوتاه و رنها برتر بود و بهرت تدیگر خاصیّ
و از  ؛تر یافتم از سخن دروغ و گفتار ناسودمند و از گفتارها گفتار صدق و سخن سودمند را گزیده ؛گفتار بود

، و ن سخن سودمند که سودش بفرومایگان رسدآسخن سودمند آن شریفرت که سودش بشریفرتین مردم رسد از 
  شریفرتین مردمان سروران و شاهان بودند.

 و گفتاری سودمند از برای بهرت صنفی از ،تب را بشناختم خواستم که یادگاری سازم از بهرت سخنیو چون این مرا
، و دستوری ساختم سر جملۀ مکارم ، این نامۀ مختصر را نوشنت گرفتم، که آن سرورانند و شاهاناصناف مردم

و دروی  شاهی را ازان بپای آرند. ، و سامان، تا آن را برابر دل و دیده دارنداخالق را که شاهان را بکار است
مالمت از ابتدا بآخر رسانند.  اختصار و کوتاه گفنت ازان برگزیدم تا چون رای بدانسنت و دیدن این نامه آورند بی

، از انکه سخن در ، و از این نامه جویندهٔ نفع بمقصود رسد، نه بسیاری گفتارو از سخن مقصود نفعست و فایده
، و توفیق حقّ و درست گفنت و کردم ساز و پريایۀ شاهان پرمایه، و نام این نامه ک مایه دارداین نامه از معنی نی
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و عنایت و فضل و هدایت ربوبیت ارزانی شود گوینده و شنونده را. و سعادت نیک شنیدن و کار بسنت بلطف 
  ، سرآید بمبارکی و همایونی. ، و یک فصل ختم رااین نامه بسه گونه گفتار

  
  نخستنيگفتار 

  ، و یاد کردن پادشاهان موجوداتِ جهاناندر معنی نام پادشاه
  ،، و انتهای پادشاهی بمردماند که چند صنف

  و باز نمودن مرتبۀ پادشاهی مردم در قرب بپادشاه پادشاهان
  بقیاس با مرتبۀ دیگر شاهان

  
  گفتار دؤم

  ا، و برشمردن آن چیزها که وی راندر بیان کار مردم و پادشاهی او
  بباید تا پادشاه بود بر مردم دیگر

  
  گفتار سؤم

  ،اندر کار کنان و نایبان پادشاهان و یاد کردن آن
  و یک فصل ختم ختم گفتار و نامه را

  
  

در معنی پادشاه، و یاد کردن اصناف پادشاهان موجودات جهان،  اما گفتار نخستني
بقیاس با مرتبۀ شاهان  پادشاه پادشاهانبپادشاهی مردم در قرب  و باز نمودن مرتبۀ

  دیگر
، یعنی اصل و و دارندگی«و پاد پائیدن  ،، و شاه در سخن باستان اصل و خداوند باشدپادشاه نامیست باستانی

، ، چون نام سوزنده و برنده آتش و تیغ را، و نامیست از کار و صفت نامدار شکافته»خداوند پائیدن و دارندگی
، و پائیدن چیز دور داشنت چیز بود از مخالف صفت پاینده و کنده و دارنده بودازانکه پائیدن و دارندگی کار و 

، گريد ، و چیز از موافق نه نیت گردد و نه نقصان، اما به نیستی و اما بنقصان، که چیز را از مخالف آفت رسدوی
، نیستی و نه به نرسد، آفت ، و جنبش را از جنبش، و کمال را از کمالو این حال در موجودات حسی روشن است

، و همچنني آفت ، و آفت لطیف کثیف بود که لطافتش را نیست کند یا کم، بلکه نريو و افزونی یابدنه به نقصان
هر گه که دو چیز را با هم قیاس کنی ، و آفت حیات مرگ. و سکون ، و آفت جنبْش، و آفت کمالْ نقصانسرد بود

، و گوهر چون گوهر جنبنده و گوهر آرمیده ،الف یک دیگر بونداز یک روی موافق باشند با هم و بدیگر روی مخ
، و ، و بگوهر بودن با هم موافقبجنبش و آرام و لطافت و کثافت با هم مخالف باشند، که لطیف و گوهر کثیف

، از انکه در چیز هیچ چیزی چیز دیگر را ناچیز نکند، چون کمی و بیشی و غري آن. و همچنني در دیگر احوال
دیگر از احوال » از احوال موجوی چون بحاىل«، و موافق آفت موافق نبود بلکه حاىل مه موافق باشندبودن ه

موجودی دیگر مخالف حال وی رسد، اگر هر دو حال مخالف در قوت برابرانند هر دو حال از یکدیگر نقصان 
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آفت کم شود، و همسان خودش کند، چ ون گرمی آتش افزون آید گريند، و اگر یکی از دیگر افزون آید افزونْ 
سردی آب را گرمی کند، و همچنني جملۀ احوال مخالف باهم، و چون روشنست که مخالف بود، و هستی 

  یکدیگر ناقص کنند یا باطل گردانند، روشن بود که موافق هستی موافق نگه دارد و نقصان را تمامی کند.
اتمام، و نگهداری از مخالف بر مخالف نیاید، واجب بود پس چون پادشاه نگه دارندهٔ هستیها بود و تمام کنندهٔ ن

  مخالف پادشاه نبود.که پادشاه مخالف هیچ چیز که بدان پادشاه بود نباشد، و هیچ چیز از ایشان 
و موجودات عالم دؤند: یکی اصل ودیگر فرع، و هر اصلی نگهدار فرع خود بود، و هر فرعی باصل خود پاینده 

الم بدین دو صفت دو وجود شد، اعنی اصل بودن و فرع بودن، و چون بهستی نگریم بود، و وجود موجودات ع
نه بصفت اصل و فرع هستی دؤی باطل گردد، و هیچ مخالف نبود در هستی، و هستی مطلق که وجود اصل را و 

د، و خوانن ازلت حقست تبارک و تعاىل و آن را آغاز نیست، و بی آغازیش را وجود فرع را عامست فروغ هوّی
گویند، و از موجود  دهرگویند، و مدتش را که مقدار هستی است نام  ابدبی انجامست، و بی انجامیش را 

،و اصل هم دو گونه است: از وی بعضی ثابت بات عالمدات و مرکّعالمست، و فرع متولّ » مفردات«عالم،اصل 
ال. و ثبات هستییٔ بود یکسان، و و بعضی از وی جنبنده و گردنده از حال بح ؛و آرمیده بر حال هستی خود

جنبش هستییٔ بود مرکب از هستی و نیستی، چه جنبش پیاپی بودن هستی و نیستی بود. و جنبش بر دو گونه 
ت و مقدار آن را است: یکی جنبش پیوسته و نامنقطع، و آن جنبش گوهران آسمانیست، بدور پیوسته شده، و مّد

ی که از مبدأی برگريد و به نهایتی انجامد، چون جنبش گوهران عنصری و دیگر جنبش مقدر متناه ؛خوانند زمان
از مکانی بمکانی یا از حاىل بحاىل. و قسم نخستني از هستی، که آن ثبات و آرامست، هستی گوهران عالمست، 
و قسم دوم، که جنبش است، هستی بعضی احوال گوهرانست و نیستی بعضی، چون حرکت گرمی سوی سردی. و 

، عقل کلاند، و بعضی  خواندهعقل اول لق که فروغ هویّت است بعضی از علمای باستان آن را بنام هستی مط
اند و گوهران عنصری، و جنبانندهٔ گوهران  اند گوهران آسمانی و گوهران عالم که جنبنده ؛طبیعت اوىلو بعضی 

و جنبش گوهران  ؛طبعیه خوانند، ن ارادی و شوقیاند، و جنبش سپهر را  خوانده نفسآسمانی را علما 
مکان یا ، و آنچه سوی خوانند طبعییا سوی حال وی » بود«سوی مکان اصلی آن گوهران  عنصری را، آنچه

، و حرکت آب گرم سوی ، چون حرکت آب از باال سوی نشیبخوانند. اما طبیعی قهری و قسریحال غری بود 
  ، و حرکت آب سرد سوی گرمی.، چون حرکت آب از نشیب سوی باال، و اما قسری و قهریسردی

، و پادشاه گوهران عنصری که آب و خاک و باد و بگوهران عنصری سرآید و عدد مفردات و اصول هستیها
، و نفس ، و بمرتبه از دیگر پادشاهان فروتر استدارد تش نگه می، که هستی هر یک را بخاصیّاند طبیعتست آتش

، و چونکه بجنبند جنبش ایشان بانتها از یده و ساکن باشندبر طبع پادشاهست. و گوهران عنصری بطبع آرم
، از آغازی ، و جنبش گوهران آسمانی از نفس است. و جنبش عناصر متنهاهی بودجنبش گوهران آسمانی بود

» را«سپهر را انجام هر جنبشی با آغاز دیگری پیوندد. و طبع گوهران و اجرام سمائی معني بانجامی معني. و 
، و عقل بر نفس خلیفۀ عقل اولست نفس، و و نفس پادشاهست بر اجرام و گوهران سمائی، نفس خوانند
، و نسبت پادشاهی ، و عقل بر نفس پادشاهست، و نسبت پادشاهی عقل بر نفس خلیفۀ عقل اولستپادشاهست

  ، و هویت حق جل و عال مبدع و دارای عقلست.عقل بر نفس نسبت پادشاهی نفس بر طبعست
، و یکی شدن خوانند انفصالیکی ، بدان که بسیار شدن دات عالمندبات و متولّدات فرع که مرّکو اما موجو

، چنانکه گوهر هیچ از چیزها بود با هم میزش و پیوستگیآبهم آمدن و مرکب شدن ب. و ترکیب و التیامبسیار 
  امیخته شدن گوهران عنصری از اثر حرکات آسمانی بود.یکدیگر جدا نتوان یافت. و 
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، تا یک اند: یکی از آمیخنت گوهران عنصری و با هم پیوسنت ایشان بود ومتولدات و مرکبات عالم بر چهار گونه
، چون آهن و روی و سُرُب و قلعی و زّر و سیم و لعل و بیجاده و بلور بود گوهر معدنی، و آن را نام چیز شوند
قوتهای جنبانندهٔ روحانی که قوت گوهران  و چون گوهران عنصری با قوتی از ؛، و آنچه بدین ماندو عقیق
و چون باین گوهران عنصری و قوت  ؛خوانندگوهر نباتی ، آن را ، و یکی شوندبا هم پیوندد» است«آسمانی 

و  ؛خوانند جانور، آن را ، و یکی شوند، پیوندند، که اثر و خاصیت نفس استت شوقی وارادیمحرکه نباتی قّو
خوانند. و موجودات فرع این چهار مردم ، آن را ، و یکی شوندار عقل نیز پیونددچون با این جمله اثری از آث

  اند. جمله
خوانند.  معاد وجودمعدنی تا گوهر انسانی  ، و مزاجشمرند مبدأ وجودو از عقل تا گوهران عنصری از مراتب 

تا عقل بمرتبه برتر از ، کاهد و همچنانکه مراتب پادشاهی در چهار مرتبۀ عقل  و نفس و آسمان و عناصر می
، که مایۀ ، باز مرتبۀ مرکب از عناصر افزونی گريد از مرتبۀ عناصر، و نفس برتر از جسم آسمان و عناصرنفس بود

و مرتبۀ نبات از معدن برتر بود که قوت گوهر  ؛ت مزاج فزونرت بود، و بخاصیّت هر یک بهره داردوی از خاصیّ
، که بخواست و شوق که اثر و مرتبۀ جانور از نبات برتر بود ؛فزایش نیز داردت جنبش و قّو ،معدنی با او بود

و  ؛و مرتبۀ مردم از مرتبۀ جانوری بگویائی و خرد که فروغ عقل اولست افزونی دارد ؛نفس اولست فزونی دارد
گشنت سوی وی ، که مرتبه از قیاس بآمدن هستیها از وی بازای نباشد پادشاهی خدای را تعاىل و تقدس مرتبه

، و ، آنچه نزدیکرت مرتبۀ وجود وی بلندترپیدا همی شود» مرتبه«، تا هر موجودی را از نزدیکی و دوری وی خیزد
  ، چون وجود متغیّرات و فاسدات.هر چه دورتر رتبت هستیش فروتر

، و شرف و علو و در معاد هیچ موجودی را درجۀ مردم نیست ،و در مبدأ هیچ موجودی را مرتبۀ عقل اول نیست
، ایست خدای تعاىل را در رسانیدن هستی ، و عقل اول خلیفهرتبت هر دو را از قرب بحق تعاىل و تقدس خاست

  ، تا چهارم مرتبه که عناصرند.، بمراتب فرود ویکه تابش نور اوست
بخدای بازگردند ، که هستی موجودات را بمرتبه مرتبه همی ستاند تا ایست خدای را تعاىل و تقدس و مردم خلیفه

گوهر  ، و هستیت روینده همی ستاند، و هستی معدنی را بقوّ، هستی عناصر را بقوت معدنی همی ستاندهمه
، و بخدای ت ادراک نفس گویا، و هستی حیوانی را بقوّت حیوانی و ادراک حسی همی ستاندروینده را بقوّ 

  تعاىل باز رسد با این همه هستیها.
، و قوتی دهنده و دور کنده از تی ستانده بود، و در موجودات معاد قّومبدأ نیستو قوت ستند در موجودات 

، چنانکه در گوهر را بقوت دهنده و دور کننده ردّ کند ، و ناسزانزدیک کنندت ستاننده بخود ، تا سزارا بقوّخود
، و گوهر نباتی را بجویدمایۀ پرورش ، که قوت روینده بجاذبه غذا و جاذبه و دافعه توان یافت »کار«نباتی از 

، و ، و هاضمه بغاذیه سپاردبیخنت شایسته کندش گوهر نباتی رابدارد تا هاضمه » ، و ماسکهسپارد«لسکه بم
  ، و آنچه ناسزا بود گوهر نباتی را بقوت دافعه دهد تا از وی دور کند.غاذیه آن را با گوهر نباتی پیوندد

و نا موافق  ،ت شهوانی موافق را بجوید، تا بقوّاند دافعۀ نباتیت شهوت و غضب چون جاذبه و و در جانور قّو
  ت خشم دور کند.را بقوّ

، و بخرد اند تا محسوسات را بادراک بجوید تهای حسی از برای آن نهادهو در مردم که مستعد تمامی بود قّو
و بحافظه سپارد که  ،»چون جاذبۀ نباتی که مایۀ غذا را جذب کند«، تا محسوس مخیل گردد نزدیک گرداند

گردد نفس انسانی  ، تا شایسته، چون هاضمه در نباتی، و مفکره در آنچه حافظه دارد کار کندبجای ماسکه است
  ، با گوهر نفس انسانی پیوندد.، و از مخیلی بمعقوىل رسیده باشد، و قوت عاقله آنچه سزاوار بودرا
  



     

٤٧ 

بدان پادشاه  ن آن نشانها که مردمیاد کرد اندر کار مردم و پادشاهی او، و گفتار دوم
  گردد بر مردم دیگر
 ، مفرد و، اصل و فرعاز همۀ موجودات ،دانسته شد که آن مایه که مردم را بکار است تا مردم بآن مردم بود

و هر یک از موجودات آنچه از مبدأ خود یافته  ؛، و از خاک تا جان گویا، از عقل تا خاک، بحاصل آیدمرکب
 دارد: هر چیزی آلتی» ستدن«، و مردم از برای ، و مردم همه را بمرجع و معاد خود باز بردداست بمردم ده
، و آوازها را ، رنگها را به بینائی چشمت حسی همی پذیرد، و اعراض را بقوّتهای جسمانیاجسام را بقوّ
درشتی و نرمی و  ، و سردی و گرمی و خشکی و تری و، و طعمها بذوق زبان، و بویها بقوت شمّبشنوائی گوش

، و موافقت و مخالفت و دوستی و دشمنی و غالبی و مغلوبی را سختی و سستی و مانند آن را بحس بسودن
خاصیت ستدن  »با«، و »دارد«را بخودی و آگهی که  از پیوند خرد  ، و حقیقت و خودیت گمانبقوّ

تهای عقلی را که در خود نگاشته بیند که صور، موجودات خاصیت دادن معانی عقل را بگفتار و کردار نیز دارد
  ، و آشکارا کند. ، و بگفتار بگویددر برون بعمل بنگارد

، چون رفنت بدو پای و ناخن پهن و ت جسدیت مردمی بصورت جسمانی و خاصیّو خرسندی مباد از خاصیّ
نهادن و خوردن و  ، چون یافنت بحس و گریز و آواز و ذخريه، یا باجتماع خاصیت حیوانی»از موی«پوست برهنه 

، که این فرمانی و حرص و شُحّ و جنب ر و لجاج و بي، و چون تکبّ، یا بخصال و خواص دیوی و شیطنتخفنت
تها. هیأتهای انسانی که خاصّیتمامی همۀ  ، و همچنانکه جسم و هیکل مردم بیتها بس نیست مردم بودن راخاصیّ

  ی همۀ خواص معنوی و روحانی تمام نبود.تمام ، همچنني و معنی مردم بیبهم آیند ناقص بود
، و اند بهره نه ، و هر چند که از پیوند اجسام بیو این اشخاص مردم که همه بهیأت جسد با هم ماند بیشرت

قیاس وی با فروغ عقل قیاس روشنائی شب بود » که«خردمندترینِ مردم عامّه را از پیوند عقل اول آن مایه بود 
  با نور خورشید تابان.

، و آن خواهد که و نشان برسیدن و پیوند یافنت از نفس اول آنست که ارادت مردم موافق ارادت نفس اول بود
، و نشان رسیدن و پیوسنت با فروغ عقل ، و کون کاینات و فساد فاسدات باخواست وی راست آیدبودنی باشد

نی آن جز بتقلید و حکایت آگهی نبود ، و هر دانشی که جمهور مردم را ازان و از چواول غالب شدن یقینها بود
  خرد.  »جز«، و در دانسنت مستغنی گردد از معاونت حواسّ و تعلیم شخصی را که ازان پیوند بود یقني باشد

نه  ،، که هر یک بخاصیت خود تمام بودتهای حیوانی باشد در ویو از جملۀ عالمتهای تمامی مردم اعتدال قّو
، چون کسی که قوت شهوانی بروی ظاهر بود و زون باشد و دیگری ناقص، و یکی افیکی بود و دیگری نه

» باخرد«تها آنگه هرن بود که باستیالی خرد ، که مغلوب بود این قّو، و غضب در غایت سستی و مغلوبیغالب
و  ، چه احوال قوتها و مَلکتها، نه آنکه بگوهر خود ناقص باشد، و کار کردن ایشان بفرمان خرد بودهمسان باشند

، و چون عامالن زیر عامالن زیر فرمان باشند پادشاهی اخالق حیوانی با خرد چون حال عامالن پادشاهست
، و چون کار کرد ، و نقصان پادشاهی بود، و چون بگوهر نقصان دارند چون عامالن ناتوان باشندبکمال بود

، و پادشاه ، و از فرمان بری بروندون آیندایشان با آرزوی طبع بود چون گماشتگان پادشاه  باشند که بر پادشاه بري
تهای که بنامیه نیز قّو، و برخود و پادشاه بزیان آرند. و ، سرانجام مملکت را از پادشاه باز برنداز ایشان عاجز بود

برای  ،و مولّده و دافعه تهای جاذبه و ماسکه و هاضمه و غاذیه و مصوّره، چون قّوتعلق دارد هر یک بکمال بود
تها ناتمام بود تهای که آن را بکار است بخاصیّ، و چون کار رویندگی و قّوبنیاد جانوری قوت روینده استآنکه 
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، و همچنني تا مایۀ حرکت و حسّ نريومند و مستحکم نبود مردمی جانور یا خود موجود نباشد یا ناقص بود
  از جملۀ خاصیتهای ظاهر است.، واین ، چه بنای مردم بودن بر جانور بودنست، یا ناقص آیدبوجود نرسد
ای  ، که در بدو آفرینش جسد را از هر یک بهرهتهای حسی باشندتهای نهانی معنوی نه چون خاصیّو اما خاصیّ

، ، بعد از کمال اسباب حسّ و حرکتِ حیوانیهای نامحسوس ت، بلکه معانی نهانی و خاصیّمحصل باشد بفعل
مردم تمام بصورت و معنی ت بفعل نیاید وحیات سرآید. و ز قّو، و باشد که ابفعل نرسند» تاز قوّ «هنوز 

، و در تمامی مرتبۀ آن دارد که ناتمام را چون تر و عزیزتر آنکه خود تمام باشد ، و از وی دیریابدشخوار یاب بود
ن ت تمامی خویش آن مرتبه دارد که آ، چون آتش که در خاصّیاستیال و غلبت تمامی خویش» به«خود تمام کند 

تهای چون خاصیت خرد مردم را از قوت بفعل آید جملۀ قّو، و چیز را که نه آتش بود بغلبه و استیال آتش کند
، بتدبري و کارسازی خود ت بودباصل آفرینش تمام فعل و خاصیّ ، بريون از آنچهحیوانی و نباتی و طبیعی خود را

، چون خورد و خفت و خوانند فرهنگو  ادبشود  ، و سامان و تدبري کار هر قوتی که بخرد یافتهبسامان دارد
، چون بتدبري خرد فضیلتهای خُلقی چون کرم و جود و راستی و ثباتدید و شنید و گفت و کرد خردمند. و 

و دانشی که کارسازی هر قوتی و هر صنفی ازان توان کرد نامی  ،اندوخته شود نشان قدرت و قوت عقل بود
، چنانکه شناخنت تدبري خاص بیک نوع تعلق دارد آن را نامی خاصّ باشد ، بلکه هر تدبريی کهخاص ندارد

، و خوانندفالحت ها را دانسنت علم  ، و تدبري قوت نامیۀ نامیۀ درختان را گیهخوانند طبقوت نامیۀ انسان را 
بیدن و تدبري و اصالح نفس حیوانی که انسان راست در گفنت و کردن و سکون و حرکت و دیدن و شنیدن و جن

، از این جمله ، و باز گرفنت چون زیان کار شود، و فرا گذاشنت بقدر نفعای که سودمند بود بوئیدن و بسودن باندازه
 شریعت، و آنچه بتدبري تعیّش و مخالطت جماعتی و صنفی تعلق دارد علم آنچه بخاصیت یک شخص بازگردد

ذایل اخالق و طریق رسیدن بمکارم و پاک و شناخنت مکارم اخالق و ر ،خوانند فرهنگعلم و  سیاستو 
شدن از رذایل ادب خوانند و فرهنگ. چون شخصی در خاصصیت مردمی بظاهر و معنی تمام گردد از این 

، مگر که ، و دیگری نتواند شناخت، و نشان کمال معنوی همان شخص کمال یافته بیندعالمات بروی پیدا شوند
، و هر موجودی ، که نور الهیّتمردمْ دیدن پیوستگیست با وجود مطلق، که از عالمات تمامی هم وی آگهی دهد

، و صال نشانی است که خود توان دید، و آگهی از این اّتبدان مایه که یافته است هستی بر وی درست است
، از انکه چون درست بود که بازگشت موجودات فرع را ، و این خاصیت ناچار است تمامیدیگری از وی بداند

و «، ، و انتهای فزودن مراتب بمردمستب استت، و راه بازگشنت فزودن مرادات عالمند باز مبدأ عالمستّلکه متو
، و رسیدن ، و رسیدن بصورت جسمانی جز بآمیزش جسمانی نباشدرسیدن بمبدأ و اصل» از مرتبۀ مردمست

، که معنی وجود مطلق، و حقیقت و ، و حقیقت و معنی همۀ موجودات جز بآگهی نبودبحقیقت و معنی خود
، که دانده با دانسته پیوسته  وصول باشد »و«، نشان پیوستگی ، چون ازان آگهی پدید آیدفروغ ربوبیّت است
تهای معنوی و صورتی او را محصّل باشد. و همچنانکه ، پس مردم بحقیقت آنست که خاصیّبود و بوی رسیده

، و اگر کسی آنرا تمام د آن جسد محسوس ناقص باشداندامی یا بیشرت نباشایم اگر در صورت محسوس  گفته
، های معنوی که اصل و بنیاد آن خرد است و آنچه بخرد توان یافت ت، همچنني از خاصیّخواند ازو باور ندارند
، همچنانکه ، واگر بقوت باشد نه بفعل ناتمام بود. و کمال هر چیز بفعل باشدت مردمی نبوداگر نبود خود خاصیّ

، و تا جسدی نشود نگاشته بصورت و هیأت آنکه جسدی تمام گردد ، بیوت مردم بودن بس نیستنطفه را بق
مرتبۀ استعداد  »در«، و چون هنوز ، و چون خصالْ همه با هم آیند مردم بودن واحب گرددجسد مردم کمال ندارد

ازی همۀ قوتها را که فرود باشد مردم  بودن ممکن باشد. و چون مردم بواجب مردم بود سزاوار باشد تدبري کارس
در مرتبۀ خویش  ، و چندانکه، بتدبري شریعتی و سیاستی و طبّی و خُلقی، چنانکه گفته گفته شدانسانیت باشد
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، نه بر نفس حیوانی و نباتی بلکه بر مردم ، که سزاوار پادشاهی گرددباید فزاید شایستگی فزونی مملکت خود می
، و نسبت مردم ناتمام با بهایم و سباع و تمام نسبت مردم تمام بود با مردم ناتمام، و نسبت مرتبۀ وی با مردم نیز

، و قیاس درخت و گیاه با آهن و روی و ، و قیاس بهایم و سباع و طیور و و حوش با درخت و گیاهطیور و وحوش
، و قیاس یمکارم و آداب پادشاه معدن، و قیاس گوهران مرکب با گورهان عنصری. و دیگر گوهران معدنی
، چه هرن در مکارم و اداب پادشاه در قوت  و وجود فزون از مکارم و آداب جز پادشاه باشدگوهران عنصری. و 

چون ، و پادشاه هرنمند بود و دیگران را چون خود هرنمند کند. و دارد که خود هرنمند بوددیگران چندان قوت 
  ای تمامی پادشاه نیز یاد کنیم.تهتهای تمامی مردم را بر شمردیم بعضی از خاصیّخاصیّ

بدان که چون شخصی از اشخاص مردم بتأیید و عنایت الهی مستعدّ و آراسته گردد سروری و پادشاهی را بر 
، و بیشرتین ، شوق وخواهش و آهنگ وی سوی آگهی و بیداری و دانش و خرد باشددیگر اشخاص مردم

، و شادی و تازه دىل وی بدانش چون ا اهل دانشنشست و خاست وی و گفت و شنید با خردمندان بود و ب
، و نگرش بکارسازی حیات حسی چون کند هم از برای آن کند بیابد افزون بود از شادیش بدیگر منافع و مطالب

، نه از برای آنکه تا کار و حال زندگی حسی نظام و تا شایستگی و سزاواری پیوند خرد بجای و حّد خویش رسد
اعتدال و صحّت مزاج جسته آید و » و«احکام قاعدهٔ حیات حسی هر چند کوشش رود در  »چه«، نوا یابد

، ازانکه برماند ، و رنجهای کشیده بیهده و بیاسباب صحّت را جمع کرده شود سرانجام هم بدمارو هالک بود
، و د، و حال غریب پاینده نباش، و مرگ و بیخربی طبیعی و گوهریزندگی و آگاهی تن را غریبست و عارضی

، و آگهی را نگه داشنت بر آنچه بیخودی و ، و زنده داشنت چیزی را که بطبع مرينده استحال طبیعی غالب گردد
 ،بر ، و رنج بی، و کوشش بیهده و ضایع ماند، و عاقبت بگوهر خویش باز شودبیخربی سرشت اوست آسان نیست

ذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ الَّ٭ قُلْ هَلْ نُنَبِّىُٔكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا
پس نظر پادشاهی بر تدبري و ترتیب کار حیات  ۲٭وََقدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا ۱صُنْعًا٭

، از ، و پیوسنت استعداد را بحقیقتن امکان خردمندی بود باستعدادخود و رعیّت از برای رسانید و نظام معاش
انکه تا مردم در اسباب حیات از یکدیگر و از بد سگاىل خود آسوده نباشد از کارهای حسی بکار دانش و عقل 

د کار یابندگان در استعدا» نظام«، و نیز ، و امکان خردمندی مردم بفکر و اندیشه باستعدا دانش رسدنرپدازند
، بلکه ، چه از نوع انسان بکمال خود نه یابندگان بجائی رسندگان محتاجندسبب نظام اسباب رندگان بود

، و بتغیّر و حرکت آن را بچگان در رحم مادران و نطفه در اصالب پدران همه روی وجود در کمال انسانی دارند
، و تا ادراک حسی بسامان و نظام گريد، و تا کار نفس روینده ساخته نبود شایستگی حیات بنیاد نهمی جویند

مهم است که راه رسیدن و پیوسنت بحیات » ازان«تدبري و ترتیب حیات حسی نگردد ادراک عقلی نباشد. پس 
  باز پسني بدانست. 

و چون پادشاه سزاوار بود آغاز هیچ کار نکند که انجامش نبیند. و چون استعداد کمال پادشاه را بحقیقت رسد 
  یقت گردد.پادشاهیش حق

، و تغیّر ، که مایۀ تباهی و ناپایندگی بتضاد و خالفستو از خصال پادشاه یکی آنست که وی را مخالف نبود
ضدّی نزدیکرت از مردم  ، و از موجودات عالم هیچ بمرتبۀ بیحال مطبوعات جهان را سببْ غلبۀ ضدّی است

، و عاقل همۀ ، که عقل ضّد نداردت عقل، بلکه از روی خاصیّ، نه از روی خواصّ حسّی و جسمانینیست
                                                 

  .۱۰۴و  ۱۰۳سوره کهف آیۀ  - ۱
  .۲۳سوره فرقان آیۀ  - ۲
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، چون حرارت و برودت و رطوبت و یبوست و حیات و موت و حرکت و اضداد و مخالفان یکدیگر را بداند
، و اگر دانارا ضّد ، پس دانسنت دو ضّد بودن دو ضّد بود داناراو دانسنت چیز بودن دانسته بود دانا راسکون. 
، و نه چنني ، و ضدّش نادانسته ماندیموجود شدی و دانسته که موافق وی بودی ، از اضداد آن ضّد وی رابودی
 و با هم ،، و ضدّیّت و مخالف هر دو باطل گردد در دانا، که هر دو ضّد و هر دو مخالف دانسته شونداست

ت چون پیوند خرد تمام گش ، و پادشاه راخالف دو مخالف، و نیست عدل مگر باطل کردن موجود در نفس وی
، ضدّی پدید آید که ، و چون تأمل رود در لوازم بی، و خالف همۀ مخالفان بوی باطل گرددوی را مخالف نبود

  خالفت خدای تعاىل آنگه وی را حقیقت شد.  ؛ضدی بر پادشاه درست گشت از روی خرد چون بی
، و جویندٔه ار پرستنده بود، و نیازمند ناچ، که درویشی و نیاز ناتمامی بودنیازیست دیگر خصلت توانگری و بی

نیاز و  بی، و پرستندگی و پادشاهی با هم نپیوندد. و نیاز و تمام گردد ، تا بیآنچه نیاز و ناتمامیش را باطل کند
، و نکه هر چه شایستۀ خود داند از خود دور بیندآ، و نیازمند توانگر آنست که هر چه شایستۀ اوست با وی بود

از انکه جز  ،نیازی نتواند یافت مردم اال خرد بر همۀ خصلتهای وی غالب گردد و بی، کوشد تا با وی پیوندد
و بتغیّر تمامی خود همی طلبد. و خرد را کمال با  ،تغیّری نبود موجودی از موجودات مفرد و مرکب بیخرد هیچ 
جود بودندی اصلی و ، و اگر نه آنستی که همۀ چیزها در خرد مو، و هر چه شاید بود خرد را باشدشخود باشد

، پس مایۀ توانگر نیاز باشد و ، و هر کرا همۀ بود بی، مردم را ممکن نشدی بخرد هر چیز را یافنت و داسنتفرعی
  پادشاهیست خردمندیست. تو توانگری که خاصیّ  نیازی بی

، نی و غضبیت شهوا، و شکیبائی توانائیست بر قّو، و حلم از شکیبائی خیزدبردباری است دیگر خصلت حلم و
ت غضبی. و ناشکیبا بودنْ نفس مردم را از قّو ، یا از نابایستت شهوانی بودکه اضطراب ناشکیبا از بایست قّو
، نشان زبونی و مغلوبی وی باشد از ، یا از نادیدن و ناشنیدن و نایافنت موافقدیدن و شنیدن و یافنت ناموافق

  چاکر خود بر دیگری غالب و پادشاه نبود. ، و مغلوب و زبون کارگر وکارکنان و چاکران خود
، و ر زُفتی و بخیلی نمودنست بمرتبۀ خود با دیگری، و تکبّر باشد، نباید که پادشاه متکّبخصلت تواضعستدیگر 

ر بقدر و منزلت خویش عالمت کم بخل متکبّتواضع رادی نمودن و سخی شدن بمرتبۀ بلند خود با فرود خود. و 
، چه هر ، و تواضع نشان پرمایگی متواضع در رفعت و قدربرنتابد رفعتش خرج ، ازانکهمایگی اوست در رفعت

، تواند داد. و این صفت و حال خردمندیست که خرد و بزرگ را یکسان برسد بدانسنت فرومایه را ازان نصیب می
  ، و خردمندی مایۀ تواضع شاهانست.و در دانسنت بزرگ را قبول نکند و خرد را ردّ

 ، و آن را کهباشد ، چه هراس و ترس از غلبۀ ضدّ هراسان و بد دل بود ، نشاید که پادشاهصلت شجاعتستدیگر خ
، ترسیدن مردم از آفات بر دو گونه بود: یا از آفات محسوس جسمانی ترسد که بوس رسدضد نبود نهراسد. و 

، و بخاصیّت معنوی و قوّت خرد رسد یا از آفتی ترسد که ؛تمامیی را که دارد از حیات بر وی ناقص کند یا باطل
، برای آنکه ترس از ماند  چون خرد غالب آید بر مردم از چنني ترس و هراس آسودهکمالش را نقصان کند. و 

 ، هم جنبش را و، و چون بخرد نگرد مردم داند که هستی خرد بر همۀ هستیها غالبست و محیطت و همستخاصیّ
، ، و چون خرد محیط باشد و غالب بر دیگر موجوداتدو را نشایستی دانستو اگر نه چنني بودی هر  ،رام راآ

و اما  ؛، پس ترس نبود از آفت معنویپیدا بود که مغلوب و محاطْ وجود غالب محیط را نه باطل کند و نه ناقص
واگر متغیّر ، ، چون مردم خردمند باشد داند که تن را از تغیّر نتوان پائیدنآفت تن که حسّ و حیاتش را بگرداند

، تا آنچه از اند تها از برای تغیّر با وی، که این قّوجاذبه و نه هاضمه و نه دافعهنگشتی نه قوّت غاذیه داشتی و نه 
، و این ، و اگر از وی پیوسته چیزی محق نشدیرساند وی باطل گردد بتأثري بريونی عوض و بدل آن را باز می

، و چون هزار من غذا ، تن بقدر غذا افزایش گرفتیکشیدندی ه بوی میتها از بريون مدد تن و غذای تن همیشقّو
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، بريون از انکه بدافعه ، و چندانکه بهمه عمر بیافتی و بکار بردی از غذاو چون بیشرت بیشرت ،یافتی هزار من شدی
ی و نیز اگر ممکن بودی که عوض هر چه از تن جانوی بکاست ؛، در طول وعرض و عمق بیش فزودیجدا گشتی

، تن جاور تباه نگشتی. پس پیدا آفتهای بريونی چون کشنت و بریدن ، بیهم چندان از غذا بوی بازرسیدی هرگز
، و همچنانکه در مبدای وجود دات جهان آن را مبدأی بود و مقطعیبود که تغیّری را که یابی در کاینات و متولّ

ت وانتهای کاسنت نیستی است و بطالن. بس ، و غایرات کمال بافزایش بود متناهی شدنش بکاهش باشدمتغیّ
، و وجود ترکیبی تن از خردمند داند که خوی طبیعی را نتوان گردانید. و نیز داند که ترس پرهیز است از مخالف

، از انکه ، و خرد از تباهی تن پرهیز نجوید، بلکه بطبع سوی انفصال همی گرایدپرهیزد انفصال و عدم نمی
، و خرد است که حکم بر  انفصال وی و همی بیند«ود است تا خردمند همی داند صورت تباهی در خزد موج

، بلکه گمان و پس ترس نه تن راست و نه خرد را »، پس خرد از آنچه حکم اوست چگونه پرهیز جوید.کند همی
  ، و مردمی ناقص.، و تا ظّن و خیال استیال دارد خرد سست باشدخیال راست

ایم  ، و از ذکر این که یاد کردیم آن خواستهکردیم فراوان خصال دیگر در تحت است و این چند خصلت را که یاد
، که خوب و ناخوب را جز خرد از هم جدا ، و چگونه نبودکه روشن نماید که اصل و مایۀ همۀ خوبیها خرد است

، باز نیکوئی گردند، و رشتیهای اخالق درنگی شد خوبیها فراوان شوند ، و چون خرد در جان در جان گویاندارد
، و تهور ناباکی شجاعت و پردىل ، و بالدت و کسل حلم و وقار شودشکیبی بازدکاو زیرکی گردد و شتاب و بی

، و ، و بددىل عفو، و اسراف جود و بسیار گفنت بیان گردد، و درشتی و عقوبت کردن ادب و فرهنگ دادنشود
ر ماند نیکوئیها باز زشتیها گردند. پس چون تمامی مردم کا و چون خرد پوشیده و بی، و ترس احتیاط. مکر عقل
خرد بر خردمندان پادشاه نشود. و  ، که بی، تمامی پادشاه سزاوارتر که بخرد بود، و نیکو بخرد نیکوستبخر است

چون مردم از خرد مایه ورگشت پادشاه شد ناچار بر هر که در خرد کم مایه ور گشت پادشاه شد ناچار بر هر که در 
گاه ، و خالفت حق بر وی درست گشترد کم مایه تراز وی بودخ ، که شرط سزاواری خالفت خدای تعاىل آ

خرب بود پادشاهی وی از شمار پادشاهی گوهران  ای که از گمارندهٔ خود بی ، و هر گماشتهبودنست از گمارندهٔ خود
، و اشد و نه از کار فرما و گمارندهٔ خود، که نه از خودآگه بعنصری باشد و از شمار پادشاهی قوت رویندهٔ نباتی

، ازانکه آگاهی خردمند ، و پادشاهی آگاهان خرد پاینده و باقی بودخربان ناپاینده و گذرنده باشد پادشاهی بی
، که هرگز ازین چنانکه صد بودن دو پنجاه و هزار بودن ده صد«، ، و یقني باقی است و پاینده و نگرددیقني است

اگر  ، این حکم باطل نگردد.، و اگر مردم باشد یا نباشدای گوید این سخن و اگر نگوید نده، اگر گوی»نگردد
، این حکم باطل نگردد. و پایندگی چنني ، و اگر مردم باشد یا نباشدای گوید این سخن و اگر نگوید گوینده

، و رتبت پیوند خرد جز د، که گذرنده با پاینده نپیوند، و هیچ جسدی باخرد پیوسته نیستدانستها با خرد است
، و این حال روشن است از کار اندیشه ، و ببقای خرد باقی شود، و روان از پیوند خرد خرد گرددروان را نیست

  ،، و چون بیقني ر سید جنبش طلب باز آرام وصول گرددکه هیچ نیارامد از طلب مگر که بیقني رسد

  اندر نایبان پادشاه گفتار سوم
یکی  ، و بدو کار راست شود:، و پروردن رسانیدن باشد شایستگان تمامی را بتمامیردنستبدان که پادشاه پرو

و دیگر آنکه هر چه آفت رسیدن  ؛آنکه هر چه یارو مدد باشد شایسته را در وصول بکمال بوی نزدیک گرداند
دیک داشنت بکمال بود آن را از وی دور دارد. و چون معلومست که کمال مردم بخرد است پرورش مردم بنز

و اما آفت  ؛تر شوند وصول را ، و از کارها آن گزیدن از بهر مردم که مردم زان کار شایستهخردمندان بود با مردم
که  »باید«، و لکن نخست خودی زاید رسیدن بخرد را دور داشنت از مردم چون کارهائی بود که ازان غفلت و بی
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، که مردم هر چند در صورت محسوس با هم ممکتپادشاه مطلع گردد بروجرد و طبع هر صنف از اهل 
، بعضی مستعد باشند کمال را و بعضی نا اند لکن در شایستگی رسیدن بکمال معنوی بر تفاوت باشند نزدیک
، لیکن مستعد باشد بعضی خصلتها ، و باز نامستعد بر دو گونه باشند: یکی آنکه مستعد کمال انسانی نبودمستعد

، چون مهندسان و دانش رسیده باشدی از فنون ، چون جماعتی که هر یک بفنّدم شمرندرا که هم از کماالت مر
، و وران حاذق و ماهر باشند ، و چون جماعتی که در بعضی کارها پیشهان و دبريانمحاسبان و نجو میان و طبیب

، و ال انسانی ندارندای دیگر باشند که روی بکم و طایفه ؛پیشوائی و استادی دیگران را بشایند از اهل آن صنعت
، که بنیاد مزاج ایشان در باشند: قومی از ایشان ضعیفان باشندو این قوم هم بر دو گونه  ؛نه بفنی از فنون کماالت
تهای مدرکه و محرکه هر دو خلل ، یا در قّوتهای مدرکۀ ایشان نقصان خلقی باشد، و در قّوآفرینش خوار مایه بود

ز همه شایستگی همۀ فنون کماالت انسانی از ایشان آفتی نرسد مستعدان و طالبان ، لیکن اگر چه دور افتد ابود
، و چنني قوم و قومی آن طایفه باشند که بادوری از استعداد کمال که بود ایشان را آفت نیز باشند مستعدان را ؛را

، چون تعداد خرد باشد، و کار و سريتشان بر خالف اساند نام اهل جهل بر همه درست بود اگر چه بسیار گونه
، چون نفع با مضرت و گم کردن عمر و وقت بهم آرند ، کردن بیکاران کسل و بیهده کاران که زیادت برنا کردن بی

، چون متنعّمان و میخوارگان و زانیان و دیگر ، و جویندگان لذات حسی بافراطبازی گران و اهل فسوس و سخره
  » زدان که همه میل ایشان بتباهی اسباب زندگی باشد.و چون قتاالن و ناباکان و د«، اهل فجور

، و اگر چه عدد این اصناف و چون پادشاه بر همۀ اصناف مطلع باشد داند که تدبري هر صنفی چگونه توان کرد
، ، که عرصۀ خرد از اعداد جسمانی تنگ نیاید، آسام بود، نه بنتبسیار است اما چون همه را بعقل در ضبط آرمند

، و همۀ موجودات بخرد با هم توان آورد اند ه مردمست به نسبت با موجودات دیگر از عالم اندککه هر چ
آن است که در خود و احوال جسد و قوتهای نفسانی  بادراک. پس طریق آسانرت در تدبري و کارسازی مردم

، و پرورش هر ز چیست، و کمال و نقصانشان ا، و صالح و فساد هر یک را بنگرد که از چیستخویش اندیشه کند
و از برای حفظ «، و صحت مزاج خود را با درست مزاجان رعیت برابر کند ؛یک بکدام نوع از دانش توان کرد

تهای شهوانی خود را با ، و قّو»آن را و دفع اسباب و آفات و فساد را تدبري طبی خود را با طبیبان رعیت برابر کند
، و شره و حرص خود را با دزدان و کاران رعیت کسل خود را با بی، و قوت لذت پرستان رعیت و متنعمانشان

، و قوت فرهنگ خود را که کارساز و مدبر و ،و سخا وجود خود را با مقتصدان رعیتنهابان و ربایندگان رعیت
، و تدبري و بصالح آرندهٔ این اخالقست با علماء شرع و اهل تقوی و خداوندان مکارم اخالق رعیت برابر کند

و همچنانکه بدانش خود مملکت نفس خویشنت را بصالح  ؛الح اهل افراط و تباهی از رعیت بسایسان سپاهاص
، و بنظام داشنت یقینی را، و مستعدان دانشهای همی دارد بدانا آن رعیت کار رعیت و مملکت بصالح همی دارد

آنکه یاور و مدد باشند ایشان را بنظام ، و دیگران را از برای ، اصل همۀ تدبريها گريدایشان را تا بکمال رسند
، و یکی از چون پادشاه قیاس تدبري رعیت از خود و تدبري خود بر گربد از سهو و غلط ایمن باشدهمی دارد. و 

، و چون خود بر خود واقف بود بر از برای آنکه پادشاه تمامرت مردمست ،تدبري او بهرمند و دیگری محروم نبود
، و هر که بر تمام واقف باشد بر ناقص هم واقف ، و بر نگهداشت تمامی بروی توانادتمامرتین مردم واقف ش

نیز چون قوت شناخت ، چه آنکه بتمام رسد از نا تمام کم نیاید. و ، و بر نگهداشت استعداد بر وی هم توانابود
، و هر آنکه ت مردممراتب در پادشاه بکار بود از اشخاص رعیت بشناسد که هر یک مستعد چه کمالست از کماال

، و تدبريش ضایع ، تا طلبش بمقصود انجامدکماىل را مستعد بود جز آن کمال را از وی نجوید که مستعدش بود
، و مستعد کار شریف را بکار خسیس وری بیند از وی کار گزاری حاکمان نخواهد ، و آن را که شایستۀ پیشهنگردد

کار  ، که نفس نامیه هر گزبیعت اولست خود را بر آن ترتیب دارد، و همچنانکه در تدبري و ترتیب طباز ندارد



     

٥٣ 

، تا ، و کار شهوت غضب نکند، و کار جاذبه از دافعه نیاید، و کار دافعه از جاذبه نیایدحیوانی نکند» نفس«
، و خلیفۀ بحق در پرورش آنچه فرود اوست گمارنده پیشوائی بود بحقیقت موجودات را در بازگشت بمرجع

  خدای خویش را. فرمان 

  فصل اندر ختم این نامه
اتفاق نوشنت این نامه بعد ازان افتاد که اندیشه چند گاه در کار جمعی از پادشاهان که بنام پادشاهی خرسند باشند 

، بلکه پادشاه مدآت و هرن و معنی پادشاهی در ایشان جسته شد کمرت یافته ، و چندانکه خاصّیبود از پادشاهی می
، و غلبۀ غضبش بر ت یا از بیشرت ایشان افزون بودم که میل او بشهوت راندن از همۀ اشخاص رعیّرا چنان دید

های ناپایدار بر  ، و حرص و شره بر اندوخنت و نهادن ذخريهت بر خردشان زیادت آمدخرد از غلبۀ غضب رعیّ
، و بدان دانشها یقینی بود، و از خرد اصلی که ، و از دانش و مکارم اخالقت رجحان داشتحرص و شره رعیّ

، و همۀ کوشش و جدش در سري کردن آز و تر بود خربتر و غافل ت بی، از رعیّآگهی از عاقبت کار و بازگشت
، اگر غارت و اگر ، بهر طریقی که زودتر برآیدو سريی آز بگرد کردن مالهای گذرنده دید ،خشنود خشم بود

، اگر چه ، و خشنودی خشم را بقهر آنکه بخواست وی راتدنی بودخواسنت بالحاح و ستدن بقهر از آنجا که ناس
، و ، و جمه اسباب بازی، و بهنگام خلوت و فراغت کارش خوردن بافراطسزاوار قهر نبود و مستوجب هالک

بود همه بر خالف  تر که از پادشاهان ظاهر می این احوال و زیادت، و گفتار ناسزاوار یافتم. و ، و خندهٔ بیهدهغفلت
، بلکه استیال و غلبۀ مستولیان که بروز و میل طبع و آرزوی نفس شهوانی و شرایط سروری و آئني جهانداری دیدم

، و انجامش چنني پادشاهی بدمارو ، چون شري و پلنگ ودیگر سباعغضبی بود باستیالءدیگر جانوران بهرت ماند
، د خصلت از خصال پادشاه دران یاد کرده آیداین جهت آهنگ نوشنت این نامه کردم تا چنهالک ابدی باشد. از 

، و ، و جان و روانش از فروغ خرد نشان دارداز شاهان و سروران شخصی که بعنایت الهی متعني گردد »تا«
، و راه خالص جان را جسنت از پرهیز پیوند با چیزهای بطبع از چیزهای گذرنده سوی هستیهای پاینده گراید

، راه رستگاری جان و خالص ، و بر خواندنش ایستادگی نمایدن این نامه را برخواند، چوتباهی پذیر گزیر شناسد
، و بیقني شودش که اینچه شاهی نمود دیگران را و فزونی قدرو رتبت روان از بیم و هراس فنا بروی روشن گردد
بحقیقت بدبختی ، و آنچه جمهور خلق نیکبختی و اقبال همی خوانند دران پنداشتند غایت گرفتاری و اسريیست

، ساز و اسباب نشاط و ، فرمان برداری رعیت واندازه از لباس و پريایه و ، تجمل بی، و خزانۀ آبادان وو ادبارست
، و هر آن حال که امکان گذشنت و چنني چیزها که دل با وی آموزد و فلا بگريد بستۀ آن شود ؛، و مانند اینلهو و

، که اگر این چیزها را که ، نه ازادی و رستگاریفتاری و اسريی دل بودبا آن بستگی یافت سبب گر دارد و دل
از سالح و سپاه و چهارپا و زّر و سیم و گوهر و آالت و سرا و ، اسباب و عالمات اقبال و نیکبختی همی پندارند

، توان کرد، چنانکه از وی بدشخواری باز ، همه بزنجري و ریسمانها در این یک شخص بندندپاگاه و باغ و قصور
، همچنني چون جان بستۀ چنني ، و نه از نیکبختی تن بود چنني حالازین در غایت گرفتاری و بدبختی باشد

، هم نه نشان آزادی ، آن را حّب خواننداسباب گردد بزنجري و ریسمانی که از گوهر آن اسباب و گوهر جان بود
همچنني زشتیها را خوب دیدن از خلل بینائی ، و عالمت بدحاىل و بدبختی بود. و جان و رستگاریش باشد

، در دو جهان ، و این نامه یار بصريت پادشاه شود، و نور بصريت تمامخلل و آفت بود ، و چون بیننده بیدانستم
، و غرض از اختصار آن بود که تا نیاز باشد. و هر چند این نامه بصورت مختصر است لیکن بمعنی تمامست بی

، که هر خوئی که در طبع ، و مداومت نمودن بریدن و خواندنش شرطستیک بار باز نماند از مطالعت آن هر روز
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، ، بدیدن و خواندن اندک نه برخیزد، یا خوئی که سالها بگذرد و در مردم قرار نگرفته باشدمردم بسالها قرار گريد
  .، انشاءاللّهفزاید و نه قرار گريد. و عزت این نامه بقدر فزایش رتبت خواننده در ادراک و فهم همی

  
  ،تمام شد این نامه بفرّخی و بهروزی و شکر و سپاسداری عقل و روان را

  ،و درود و آفرین بر روان پاکان و رهنمایان
  .، والحمدللّه ربّ العالمنيو حسبنااللّه وحدهُ و نعم الوکیل
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  احهرساله تّف ‐۴
  
  

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
  که بوقت وفات امال کرده است.احه ، معروف به تفّالتیست ازان ارسطاطالیس حکیماین ترجمۀ مق

و  ،عمر بپایان کشید از شاگردان وی چندی بر وی حاضر بودند» را«چنني گفتند که چون ارسطاطالیس حکیم 
مگر آنکه در ، ، از حیاتش نومید گشتند، و نشانهای مرگ از وی پیدا یافتندچون نزاری تن و ناتوانی وی بدیدند

یابد بر خالف  کرد برانکه او را خود حاىل می نشاط و درستی عقل آنچه دلیل می »و«دیدند از سرور  وی می
بوی گفت که: ما را جزع بر تو بیش از  »که نام وی سیماس بود«، پس شاگردی دیدند آنکه دیگران از وی می

یابی  ، و اگر ازانست که تو از خود چیزی میگذشنت خودتریم که تو از  ، و از گذشنت تو غمناکآنست که ترا برخود
  یابیم ما را نیز آگهی ده. بريون ازانچه ما از تو می
یابید نه ازانست که مرا در حیات خود طمعی مانده است. و لیکن  آنچه از خرمی من میارسطاطالیس گفت: اما 

  از استواری منست بحال خویش پس از مرگ.
، که تا همچنانکه ترا وقوف استواری هست سزد از تو که ما را نیز بنمائی سبب آن سیماس گفت: اگر ترا این

  است ما را نیز باشد.
، لیکن سخن نخست ارسطاطالیس گفت: اگر چه برمن دشخوار است سخن گفنت اما رنجی برگريم از برای شما

  یازد. بینم که در سخن می ، که دروی میاز قریطون بشنوم
، لیکن طبیعی که ، ای آموزنندهٔ بسزاخواهانم شنیدن سخن ترا و پیدا کردن دانش از تو قریطون گفت: من نیک

، و چون گرمی بروی غالب  ، که سخن گفنت او را گرم کندمتعهد تست مرا فرموده است که او را بسخن گفنت میار
  ، و دیرتر منفعت دهد.شود مداوات ورا دراز گردد

، که روان را چندان نگه دارد که من در و از ادویه ببوی سیبی بس کردم، ارسطو گفت: من رای طبیب بگذاشتم
بیارید و مرا آگاهی دهید که ، و بهرتین امید مت از داروی نريوی سخن گفنت است. اکنون سخن حق شما بگزارم

  شما را یقني است فضل حکمت یا نه:
  یلت وی دانستیم بر دیگر چیزها.پاسخ دادند که: گرامی داشنت حکمت از ما نبوده است اال ازانکه فض

  ارسطو گفت: فضیلت آن در دنیاست یا در آخرت؟ 
  اثبات فضیلت و منفعت وی در آخرت کنیم.، و بناچار ما را بدان آرد که ایم گفتند فضیلت حکمت را منکر نه

د ارسطو گفت: پس چون شما را مرگ ناخوش افتد؟ و منزىل را که ازان فضیلت حکمت و منفعت بشما رس
بسنده دارید؟ هر چند که از شما سزد که در ناخوش آید؟ و منزىل را که ازان زیان بشما رسد خوش آید و بخود 

  نگرید که این مرگ که نزد عامه ناپسندیده است خود نیست اال از قالب جدا گشنت.
  گفتند: جز اینش ندانیم.

  گنید یا نه؟هز شما در گذشت از دانش هیچ اندواید از دانش هیچ خّرمید یا نه؟ و بدانچه ا گفت: بدانچه یافته
  گفتند: بلی.
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، که مایۀ کوری و کری و سستی و ناسودمندیست هنگام جدا گفت: بکدام یک از تن و روح دانش اندوزید؟ بنت
  ، که جاوید مردم بدان شنوا و بینا و دانا و گویا بود تا با اوست؟ماندن روح از وی؟ یا بروح

  ، و بگرانی و درشتی تن بازماند.نی روح سبکی او دانش یافته شودگفتند: بلکه بزندگا
، و بیافنت دانش ارسطو گفت: پس چون پیدا گشت که دانش ثمرهٔ روح است و ازان باز دارنده گرانی تن است

و  ،، ناچار بود که جدا شدن روح از تن بربودن روح با تن اختیار کنید، و بباز ماندن ازان غمگني گردیدخرم شوید
، و ات وی از زن و فرزند و مالآخر نبینید که آرزوهای تن و لّذ ؛از تن جدا گشنت به آرید روح را که با تن بودنش

، زیان کارند بحکمت جسنت؟ و نه چون شما این لذات را ، و بارکش و چهارپایخورش وپوشش افزونی
  بگذاشتید برای نگاهداشت خرد و گرائیدن بدانش بگذاشتید؟

  یگفتند: آر
، ناچار تن که پذیرای این ات تن که تن ازان بنريو شود. تباه کنندهٔ خرد استپس گفت: چون خسته شدید که لّذ

   زیان کارند خرد را زیان کارتر بود.اتست که خرد را لّذ
، لیکن چون ، تا بدین سخن که رسیدیمگفتند: بناچار رای ما ما را معرتف کرد بدینچه از سخن تو درست گشت

  پرهیزی؟  و چه سازیم تا ما نیز بر مرگ چنني دلري گردیم که تؤی؟ و همچنني از حیات پرهیزیم که تو میکنیم 
، و از انکه نگوید اال راستارسطو گفت: سزاتر چیزی که جویندهٔ دانش ازان بمقصود رسد کوشش گوینده است 

ما نیز بکوشید در راست و ، شمن بکوشم در راست گفنتکوشش شنونده درانکه نشنود اال درست. اکنون 
شما دانید که معنی فلسفه دوست داشنت حکمتست؟ واال بدان خرسند نشود؟ واال درست شنیدن و پذیرفنت. نه 

  بدان آرام نگريد؟ 
  ریآگفتند: 

گفت: نه شما دانید که سرور روان بحکت است؟  و حکمت بسبکی نفس و روان توان یافت؟ و سبکب وی 
  ی روان بکمی بلغم و گُش و خونست؟ بدرستی وی است؟ و درست

  گفتند: آری
، از نیست شدن این اخالط ، و درستیش بکمی این اخالط استگفت: اگر سبکی روان بدرستی وی است

  تر و سبکرت گردد.  درست
  بینیم. یابیم که از تو می ، و با این همه در خود این نشاط مرگ نمیگفتند: ما را بر گفت تو هیچ انکاری نیست

، بکوشید تا باشد ، و نگهدارندهٔ ویست از مضّرتسطاطالیس گفت: چون بینش بیننده را پیشرو است بمنفعتار
، ، نبینید که جویای حکمت، و مضّرت زندگانی ایشانکه بینش شما را بیفزایم بمنفعت مرگ دوستاران حکمت را

، که چه اهل و مال و چهار پای راخود را مريانیده است پیش از مرگ؟  ،ویژه شده استکه روان وی از گناه 
، چونانکه از آن رنج ، و رنج بسیار و بارگران از جسنت حکمت برگرفته، باز گذاشتحیات دنیا را برای آن خواهد

، پس چیست نیاز آنکه بلذت زندگانی سود نیابد بزندگانی؟ و چیست گریز آنکه آسایش اال بمرگ آسایش نیابد
، و نادان آنکه سزاوار معنیش بود ، ستمگار شد هر که نام حکمت جست بیوی اال بمرگ نیست از مرگ؟ بلی

تواند بود که شما را تمنا بود که نام گشت هر که پنداشت که با راحت و لذت تنعم راه تواند یافت بحکمت. هیچ 
  علم بر شما افتد بالذات این جهانی از خورش و پوشش و دیگر چیزها؟ 

، و چون طمع بریم بحکت و کار این جهان با هم؟ با آنکه ایم و جویای این نه ،گفتند: ما را این طمع نیست
، چون ، یا در دل جنبشی پیدا آید از چیزی که ضّد خرد بودایم که چون وقتی در طعام و شراب افزونی بود دیده

چون بود ، پس دل بعمل نیاید ، اگر چه جنبشکار ماند آن هنگام ، خرد بیشهوتی یا خشمی یا حرصی و حسدی
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تر است از خرد طالب  نیست هیچ چیز که نگه داشنت وی را سودمندتر و تباهی بدو رسندهخود که بعمل رسد! و 
  علم.

اگر زانست که در دنیا از شهوات  ؛اش ، و نه پارهٔ چیز اال از جملهارسطو گفت: نباشد: شاخ چیز اال از بیخش
 هر که، و بیخ گرائیدن بدنیا دوست داشنت بقاست در دنیا. پس بودپرهیز کنید و بدل بدنیا گرائید پرهیزگاری تمام ن

، و تمام و رسیده آنست که از لذات دنیا پرهیزد و بازماندن در دنیا دوست دارد شاخ گرفت و بیخ را فرو گذاشت
  او را با شاخ بیخ نیز بود.

ز سخن تو یافتم برانم که هم برین نچه اآ، و اکنون از سیماس گفت که: من بودم از نعمت این جهانی خویشنت دار
، ای آموزانندٔه ، و سريت تو گريم، و بر پی تو روم، و چون این در بر من گشود جویای آن شوم که تمامرت بکنمبمانم
  بسزا.

، که هیچ کس نیست که نه مرگ او را زیان کار است اال فیلسوف قریطون گفت: اکنون بمن نمود بینش دانش من
، ، و هر که ازان بازماند گو از مرگ بگریز هر چه زودتربجوی رسید و تمام کرد گو مرگ بخواه و ، و هر که بدانرا

  ، که بپای نماند مرگ را و از غم مرگ آسایش ندهد مگر حکمت.تر و برپهیز هر چه سخت
گرائیم. شویم تا ببازماندن در تن  تی برخوردارسخن ارسطاطلیس هیچ راه نداد ما را که بالذّ زینون گفت که:

، اال آنست که در کار و حال خود بصالح ، اگر چه من نیز سخت ترسان نیمواینچه او بر مرگ از من دلیرت است
، و از خود آزو نیاز ، و اگر من چارهٔ خود کرده بودمی همچنانکه او کرده استتر از من بوده است آوردن کوشنده

  یابم. همان دلريی پدید آمدی که دروی می، در من و خشم برانده بودمی همچنانکه او رانده است
  ترسم. و اکنون از پائیدن حیات می ،ترسیدم دیگری گفت: من ازین پیش از تاخنت مرگ می

  زینون گفت که: تو بر مرگ تواناتری که بر عمر دراز یافنت.
  رگ بمن آید.دارد که مرگ را بخود خوانم پیش ازانکه م جوابش داد که: سري شدن من از حیات مرا بران نمی

تر  ایم که دوستان پیشی کنند بدیدن آنکه ایشان را ندیده باشد. اگر مرگ را دوست زینون گفت که: ما دیده
  نکه او ترا جوید؟آدارد پیش از جسنت وی باز میداری چه چیز ترا از  می

هندش و دوستش خوا ، لیکن پولیست که تا بدان نگذرند بدان چیز نرسند که میجواب دا که: مرگ دوست نیست
  دارند.

  دانی درست که گرامی خواهی گشت بمرگ. نکه میآزینون گفت: پس پائیدن تو چیست؟ با 
  ، و اگر بگذرد و بگشاید بکرامت رسد. ، اگر بپاید بارنج پایدگهدارندهٔ ثغرمنجواب داد که: من چون 

، و آنچه تن ثغر ثغرش تن است، و زینون گفت: چیست نهاد این مثل؟ گفت: اما مقیم در ثغر نفس فیلسوفست
، و کرامت ، و رنج تدبري نفس است در کار این اخالق و دور کردن ایشان از خوداوست آزو نیازو خشم است

  نفس در بازگشنت بدان رسد از سرور و فرح. آنست که
، که از نام بودی ، نام او اسقالن: اگر نام فیلسوفی را همني فایدهجا رسید دیگری گفت و چون مناظرهٔ ایشان بدین

  ، واجب بودی که در جسنت آن بکوشیدمی تاتوانستمی.نادانی برون برد اهل خرد را
  دیگری گفت: اگر خود از فرزانگی نام بودی بجستمی این نام را.

  برای آن بجستمیش تا از فزع و سهم مرگ أمن یافتمی. زینون گفت: اگر برای هیچ چیز رغبت نکردمی بدین نام
  بزرگرتین منفعتهای این علم آنست که غمهای فراوان مرا یکی کرد. قریطون گفت:

غم خورند همت کسی است که غم  ، سودمنرت چیزی که بدانقرتیاس گفت: چون در این جهان خود یک غم ماند
  خورد. چیزی باقی می
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شمنان فیدروس گفت: مردم همه در کارزارند. سزاوارتر خصمی که کازار جوی آهنگ وی کند نزدیکرتین د
  گفت: چیستند دشمنان فیلسوف؟، و آن غمهای سینۀ وی است. ابلیطوس ویست

  ، که بحکمت جسنت زیان دارد. فیدروس گفت: نزدیکرتین دشمنان فیلسوف سینۀ اوست
وچون سخن این طایفه برسید سیماس روی بارسطو کرد و گفت: بر فروز دلهای  ما را بفروغ چراغ خود پیش از 

  ، ای پدر مهربان. نشیند انکه فروغش فرو
، و ترین علما در علم آنست که دانش نیندوخت اال پس از انکه نفس را فرهنگ داده بود ارسطو گفت: پاینده

، و استوارترین ترین گویندگان آنست که بگفتار نیاید اال پس از اندیشه ، و راست گویخوی خود را ستوده کرده
هیچ کس بآهستگی و حزم در عزم بکار آوردن ز اندیشه و انداخت. و کارکنان آنست که در کار نشود اال پس ا

، که رنج آن بنقد است و منفعت آن باز پس کار. گوی کار نچه پیش گريد از اینآ، در نیازمندتر از فیلسوف نیست
، پس ، گوی دیدن را پیشگوی کردن ککننگرسنت وی را بدیدن رساند »چون«، پس نگرسنت در پیش دیدن دار

دیدنْ کم کردن بوی نمود گوی رنج کار کردن برگري پیش از رسیدن بثمرهٔ و چون از سرد دیدن اختیار کردن چون 
، و بار طالب ، که هر آنکه خود را از لذت بازگريداز کارکردن درانده نباید بودکرد بهنگام آنکه ثمره باید چید 

بهنگام مرگ غمگني شود خود را بدان باز آورد ، و آنگه ، تا بپاداش آن برسد پس از مرگعلمی بکشد برای خدا
، و چون ، و بجای خنده و افسوس بود آنکه دعوتی سازد و گوشکی بنانهدکه برو خندند و بر کار او فسوس دارند

مند و غمناک شود. و من  بهنگام آن رسد که مقصود دعوت ساخنت و بنای گوشک نهادن بخواهد یافت اندوه
، و چه عجب از کسی که بشک بود از پاداش پس ، و در پاداش آن بشک بودج بکشدنشناسم کسی را که این رن

با آنکه دعوی  »بلکه عجب دارم از کسی که از مرگ ناشاد بود«، از مرگ که خشم آیدش از مرگ و ناشاد بود
  داراست در یقني بپاداش پس از مرگ.

دل  و آن خواستی که ما پس از تو خوشبپایان رسانید قریطون گفت: اگر تو چون ارسطاطالیس این سخنان 
، و اگر مرگ تو را سودمند ، اندوه بیفزود بر مفارقت، بدین بیان خوب که کردی، ای آموزانندهٔ شایستهباشیم

  ، درانچه بر ما بماند از مشکالت مسایل که دران تو پناه جای ما بودی.است ما را باری زیان کار است
و اگر سريت  ،دارد و زیان بدیگری اال میان ایشان نخالفتی بوددیوخس گفت: هیچ چیز سود بچیزی ن

ارسطاطالیس او را سودمند است و ما را زیان کار اختالف ما و اوست. قریطون گفت: میان ما و او اختالف 
  ، و بماندن ما و رفنت او مختلفیم.هست و اتفاقی: بآروز و هوا متفقیم

، و لیکن از باز ماندن شماست بمنزل نزل کرامت خواهد رسیددیوخس گفت: اندوه شما نه زانست که او بم
  خواری.

، و ، ستون بزرگرت بیفتاداید که در آن خانه چراغها بود ای بوده ، و شما ستون خانهلیناس گفت: هر دو راست گوئید
از آن افتادن  و شما نه ؛خانه را روشنی کم شد و تاریکی افزون ،تر را بنشاند ، و چراغ روشنبر دیگر ستونها آمد

  ، بلکه از تاریکی خانه و گرانی سقف. ستون و مردن چراغ غمگنید
ترین چیزی که جویندهٔ حکمت را بکار  ، ما را بیاگاهان تا چیست نخستپس سیماس گفت: ای پیشرو حکمت

  آید. 
  تر دانشی که او را بکار آید دانش نفس است. ارسطو گفت: چون روان معدن حکمت بود نخست

  گفت: چون بجوید؟سیماس 
  ارسطو گفت: به نريوی خویش.

  سیماس گفت: چیست نريوی خودش؟
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  ارسطو گفت: آن نريو که تو خود را از من بدان پرسی.
  سیماس گفت: چون تواند بود که چیزی خود را از دیگری پرسد؟

نشسته باشند رنگ خود ، و چنانکه نابینا از آنها که پريامن وی ارسطو گفت: چنانکه بیمار خود را از طبیب پرسد
  پرسد. 

سیماس گفت: چون خود از خود کور بود؟ که اصل بینائی خود است. پوشیده بود هم از خود کور بود و هم از 
  فروغ چراغ هم از خود کور بود و هم از دیگری. ، همچنانکه چشم بیدیگری

  چراغ نتواند نگرید.، و نگرنده اال از سیماس گفت: پس آموزنده اال از جهت حکمت نتواند آموخت
، چون ، و بینش بیننده گذر نیابد اال بچراغحکمت نشود اال بدرستی که طبع او بودارسطو گفت: نفس پذیرای 

  همه بهم آیند بگذرد.
یاوری حکمت و فروغ چراغ بروشنی کارها نرسند پس هیچ  سیماس گفت: اگر نفوس و چشمها بنريوی خود بی

   چیز بنفس اولیرت از حکمت نیست.
ارسطو گفت: چگونه چیزی بدانچه پذیرد اولیرت بود از معدن خودش؟ نبینی که آموزگار بنام دانش سزاوارتر بود 

، و ، که دانش ازو خیزدچه آموزگار است معدن دانشتر بود که نريویاب؟  ، و نريومند بنام نريو الیقکه آموزنده
  نريومند است معدن نريو.

بیاگاهان که از چه بود که گريم. مرا  ، و من باز سرمیگفت: سخن بپایان آمدو چون سخن بدین جا رسید لیناس 
  علم نفس سزاوارتر که آموزنده نخست آموزد؟

  ارسطو گفت: برای آنکه دانشجوی اصل آموزگار و آموزنده است.
  سیماس گفت: از چه دانیم که دانشجوی نفس است؟ 

، و چون نفس از وی جدا گشت دانش ازو اوی استارسطو گفت: ازانکه دانش باتن چندان بود که نفس ب
  پوشیده شد.

  لیناس گفت: باشد که از تن افتاد نه از روان.
  ارسطو گفت: اگر از تن بودی از تنِ مرده همچنان دانش پذیر بودی که از تن زنده.

، که که نادانی ویخربیم. هیچ تواند بود  خربیم از نادانی وی هم بی لیناس گفت: ما همچنانکه از دانش مرده بی
  ، ازانست که نفس از وی جدا گشت؟دانیم نمی

نادیدنست در کارها پس نادیدن و نادانی تن پیش از مرگ پیداتراست از نادانی وی ارسطو گفت: اگر نادانی 
  پس از مرگ.

  ، نادانی بیهوده کاری با وی نیست.لیناس گفت: اگر نادانی کوری با وی است پس از مرگ
  حدائیست میان نادانی کوری و نادانی بیهوده کاری؟ ارسطو گفت: چه

  لیناس گفت: چه یگانگیست میان ایشان؟ 
، چون ناخوشی و اما نادانی بیهوده کاری ؛اند درانکه رنجه دارندهٔ اهل خردند ارسطو گفت: هر دو یکی

  د.، و گندگی از وی برآی، و اما نادانی کوری چون بوی ناخوش استگوئی است زشتکاری و زشت
هیچ تواند بود که این  ؛دانم که با روان در تن نهادستند چنان می» را«لیناس گفت: زشتکاری و هواجوئی 
  زشتکاری هم از روان خیزد نه از تن؟ 

، ارسطو گفت: اگر زشتیها خوی اصلی روان بودی با آنکه روان از کارهای گذرنده دور است با همه روانی بودی
، ، و ما چون یافتیم روان حکما را که از زشتکاری دور بودند و از ناپاکیودیزشتکاری نب و هیچ روانی بی
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، و ، و این خویها را مقهور کرد، و دست بر آرزو خشم یافتشناختیم و دانستیم کز پاکی روان او بر هوا غلبه دارد
  هوارا همسان خود گردانید.

  افتاد که هوا با روان از تن جدا شد؟لیناس گفت: پس چون میان روان و هوا چندین میانه است از چه 
، همچنانکه ، و چون از اخالط تن یکی بر سر آید تن را بسوزدارسطو گفت: روان فروزنده است و هوا سوزنده

، چنانکه آتش روشنائی و تبش را از اندرون چوب بريون ، و فروغ روان را از تن بريون کندآتش هیمه را بسوزد
  ست روشنائی روان را از تن.، و هوا برون کردن آتش اکند

  لیناس گفت: هیچ تواند بود که روشنی خود از گرمی بود؟ 
، همچنانکه شب تابستان از تر از روز زمستان بودی ارسطو گفت: اگر گرمی روشنی فزودی شب تابستان روشن

  تر است. روز زمستان گرم
، بروانی این ندهٔ شایستۀ، ای آموزنکردی جا رسید لیناس گفت: روان مرا زنده و چون کار مناظرهٔ ایشان بدین

و بر  ؛، و میان تبش هوا و فروزش روان، و ناچار روان من بدان گرائید که میان روان و میان هوا فرقی کندگفتار
خواهم که فرق میان سريت هوا  ، و اکنون می، و جدائی روان از هر دو بصفاتمن روشن شد هم رنگی هوا و تن

  ی همچنانکه فرق میان ایشان بنمودی.و سريت روان بنمائ
  هر دو یافتی؟ » کار«ارسطو گفت: هیچ مخالف میان 

دارم که تو فرق میان سريت روان و  ، لکن دوست میلیناس گفت: هیچ دو را مخالفْ گوهر نیافتم اال مخالف کار
  ، بنشانهای روشن که کار هر یک ازانِ دیگر جدا کند.سريت هوا مرا بنمائی

  ، و هر چه نیکیست همه کار نفس است.: هر چه بدیست همه کار هواستارسطو گفت
  دانم. لیناس گفت: من فرق میان خوب کاری روان و زشتکاری هوا از فرق میان گوهر هوا و گوهر نفس بهرت نمی

رسد در » ، و بدی آنست که چون بتورسد ترا بصالح آرد«ارسطو گفت: خوب کاری و نیکی آنست که چون بتو 
  باهی آرد.تو ت

 و چگونه ،هیچ چیز بمن نرسد که از من نرسد که از من طرفی بصالح آرد که نه طرف دیگر تباه کند لیناس گفت:
  تباهکاری نیافتمش؟  او را خوب توانم خواند چون بی
ای آن طرف از تو بصالح آرد که تو بدوست داشنت آن اولیرت باشی که بدشمن  ارسطو گفت: چون بصالح آرنده

  ای را تباه کند که تو بدشمن آن سزاوارتر باشی که بدوست داشتنش. ، ازان خشم مگري که گوشهداشنت
  لیناس گفت: آن چیست که باید که من آن را دشمن دارم؟ و آن چیست که باید که من آن را دوست دارم؟

  خردی را دشمن داری. یب، و ارسطو گفت: تو سزاواری بدانکه خرد را دوست داری
  ت: پس چه آید ازین؟لیناس گف

، دار هر آنچه خردت را بصالح آرد ، پس دوستخردیت بکاهد ارسطو گفت: پس در خرد نیفزاید اال آنچه از بی
خردی کم از فضل او نیست با تو در صالح  ، که فضل او با تو در تباه کردن بیخردیت را تباه کند اگر چه بی

  خرد. 
، و پس از تو و مرا بنمودی مخالف کارهای ایشان بمخالفت بنیادشان، لیناس گفت: جدا کردی میان روان و هوا

گاه کردی که دیگرزانِ کند کار هر یک ا ، بنشانی که جداپرسیدم تا کارهای هر دو بر من روشن کنی ، و تو مرا آ
ه ، تو گفتی هر آنچ، و من پرسیدمت فرق میان کار خوب و کار زشتخوب کاری کار نفس است و بدکاری کار هوا

خردی  خرد را بکاهد کار بد است اگر چه در بی ، و هرچه، اگر چه نادانی ازو بکاهداز خرد بیفزاید کار خوبست
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، و نیفزاید اال از همسان خود. لکن من هنوز ، و هیچ یک از خرد و جهل نکاهد اال از مخالف خودبیفزاید
  را بکاهد.، و چیست که خرد تاگزیرم از بیان آنکه چیست که خرد را بیفزاید

، و هر آنچه بینش ترا در کارهات ارسطو گفت: هر آنچه بینش ترا در کارهات روشنی فزاید خردت را بیفزاید
  ، و هر آنچه کارها را بر تو بپوشاند خردت را بکاهد.روشنی فزاید خردت را بیفزاید
  شنی دهد؟ و آن چیست که پوشش آرد؟لیناس گفت: آن چیست که رو

  ، و شک و آنچه بدان ماند از پوششها.وئی و آنچه بدین ماند از روشنیهاستارسطو گفت: راست گ
  ؟، لکن آن چیست که بدیشان مانددانم ، و پوشش شک همچنني میدانم گوئی می لیناس گفت: روشنی راست

  ، و ناراستی که سمتست بدروغ و شک.ارسطو گفت: راستکاری که عدلست براست گوئی ماند
  درچه چیز بهم ماند؟لیناس گفت: عدل و صدق 

  ارسطو گفت: هر دو کار برنهاد خود بگذاشتنست.
  لیناس گفت: ستم و دروغ در چه بهم مانند؟

  ارسطو گفت: هر دو کار را از نهاد خود بیفگندنست.
  پرسم. ، و من ترا از همۀ کارها میکسی کند که کارگزار و قاضی بود لیناس گفت: ستم و داد

هر که بینش او در کارها  ؛خی قاضی خاصند و برخی قاضی عامر، از ایشان باند ارسطو گفت: مردم همه قاضی
و هر که بینش او بچیزها  ؛ستمگار است و دروغ زن، ، و بدانچه او را نبود درآویزد، و زبان اودروغ گویدبلغزد
و از این دو  ؛، راستکار و دادگر است و راستگوی، و بدانچه او راست خرسند بود، و زبان او راست گویدرسد

  اندازه که گفتم هیچ کار مردم بدر نشود. 
  لیناس گفت: من چگونه بدانم که از این دو اندازه هیچ چیز بدر نشود؟ 

، اگر زانست که بريون ، تا هیچ از این اندازه بدر شودگذرد و گذشت ارسطو گفت: بازجوی در کارها که بر تو می
  شمار آن گري که بر تو گذشتست. نشود آن کار نیز که بر تو نگذشتست هم از

، و لیناس گفت که: من چگونه آن را که بر من نگذشتست در شمار آن را هم از شمار آن گريم که بر من گذشت
   بروی همان حکم کنم؟

، پس اندک آنچه اند ، و اجزاء چیزها باصل خود مانندهچیزهای بسیار استارسطو گفت: اگر چیزهای اندک از 
، و اگر این سخن بینی بینی دور نیست که بدان کماند که می ، و بسیار آنچه میار آنست که نمی بینیبینی از بسی می

درستست پس خوب و زشت کارها که هنوز بر تو نگذشتست هم در آن حکم کن که خوب کارها و زشت کارها 
  که بر تو گذشت.

  ه بر حاضر؟دارد که بر من غایب همان حکم کنم ک لیناس گفت: و مرا چه بران می
، و آن چیز که ترا بدان آورد که از که ناچار بر غایب حکم کنیارسطو گفت: آنچه حاضر تست رای ترا بران آرد 

  دانسنت حضور حاضر غیبتِ غایب را بدانستی.
لیناس گفت: چه مرا از دانسنت حاضر باز دارد اگر من غایب را ندانم؟ یا چه دانش من بیفزاید بغایب اگر من 

، و نه نادیدن نماید بینیم آن را که ورای آنست از زمني بمن نمی از زمني که می» مایه«ابدانم؟ چه من آن حاضر ر
  کند. بینیم هیچ زیان می ، بدیدن اینکه میرسد ، که چشم من بدان نمیآنچه ورای آنست

مچنني واجب شود که ؟ ه»بینیم آنست که نمی بینیم بريون از این زمني که می«کنی  ارسطو گفت: پس نه حکم می
، همچنانکه حکم کردی که ورای آنچه دیدی از حکم کنی که ورای آنچه بر تو گذشت از کارها آنست که نگذشت

  زمني آن زمني است که ندیدی.
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ازان بود که بر » اگر«، اما مرا معلوم گردان که لیناس گفت که: مرا ناگزیر شد که بر غایب حکم کنم از حاضر
، دانسنت حاضر را هیچ زیان دارد؟ که از دانسنت این مرا فایده رسد بحکم کردن بر حاضر غایب حکم نکنم از

  غایب از حاضر؟
  ارسطو گفت: چیز را نشناخت هر که آن را از مخالف آن جدا نتوانست کرد. 

  لیناس گفت: چونست این؟
، و دا نتوانست کردنشناخت هر که از باطلش ج احقّ ر«ارسطو گفت: اگر سخن داریوس حکیم درستست که 

  پس تا بغایت خستو نشوی ترا راه نبود بشناخت حاضر. ‐»صواب را نیافت هر که از ناصواب باز ندانست
اند  ، از تو پرسم آن کارها که عامه مردم اتفاق کرده، ای پیشوای حکمتاکنون ؛لیناس گفت: این سخن گذر یافت

ی و غدرو فریب و کینه و حسد و نادانی و عجب و بخود ، از زنا و دزدی و مستی و خیانت و ناراستبزشتی آن
، همه را در یک معنی توان آورد که بريون نشود؟ که من پس ازان بشناسم که از این چیزها که بر من شاد بودن

  گذشت ماند آنست که بر من گذشت.
ن و تباه کنندهٔ ارسطو گفت: اهل این خصال واخالق چون بدان یازد که او را نیست ستمگار است و دروغ ز

  بینش خود.
  چونست این؟لیناس گفت: 

ارسطو گفت: نبینی که هیچ از این بدیها پیش نگريد که نه نخست در وی آزو خشم و آرزو نجنبد؟ پس این کارها 
، و ، و چون بسامان نماند ره راست نماند ره راست نربدرا پیش گريد؟ و با آرزو و خشم و آرزو خرد بسامان نماند

  ، و هر که ستمگار است دروغ زنست.راهست ستمگار است ، و هر که بیراه شود ره راست نربد بیهر که 
، هیچ تواند بود که نیکوئیها را نیز در یک معنی باز لیناس گفت: هر چه بدیهاست همه در یک معنی باز نمودی

  نمائی؟
، پس مر پرهیزیدن نیست اال بحق گرائني، و از باطل ارسطو گفت: باز گذاشنت ستم نیست اال بداد و راستی پیوسنت

  ، ناچار بر تو روشن شد که بگذاشنت بدی نیکوئیست.ترا زشتی بدیها روشن شد
، که اگر من بدی را بگذارم به نیکوئی نرسم و در آن میانه لیناس گفت: میان بدی و نیکوئی هیچ میانه نیست

و آنکه از ستمگاری باز  ؛راست گوید و نه دروغ بمانم؟ همچنانکه آنکه دروغ نگوید و برخاموشی بماند و نه
  آید و نه بیداد کند و نه داد؟

اگر بر دانائی خامش گشت راست گوئی  ؛ارسطو گفت که: خاموش خاموشی نگزیند اال بر دانائی یا بر نادانی
ر راست اگر ب ؛قف گشت یا بر کژقف یا بر راست متوّمتوّ، و اگر بر نادانی خامش گشت دروغ زنیست. و است
  قف کرد ستمگار است و بیدادگر.و اگر بر کژ توّ  ؛قف کرد داد گراست و عادلتّو

، و مرا بنمودی ، دو فرق روشنلیناس گفت: برمن روشن کردی فرق میان هر آنچه بر من گذرد از خوبی و زشتی
دارنده ترا بران ، و نگاه ذشت. بخشندهٔ این حکمت بتوگ که آنچه بر من نگذشت آن هم مانند آنست که بر من

، و پس از مرگ هیچ مرياثی ازین ، که هیچ پدری بزندگانی چنني پرورش نکندپاداشت کناد از من بخوبی
  تر باز نگذارد. گرامی

بینم که در سخن  ، که درو میتا سخن گویدارسطو گفت: اگر از جواب سؤال خود شفا یافتی فریطون را بگذار 
  یازد. می

  ، و در گذشنت و سخن را فرو گذاشنت پس از امروز حسرت.تو نهادن رنجستقریطون گفت: بار سخن بر 
  ، که من خود را بران بپای آرم.هیچ سخن را از من مگذار تا در من رقمی مانده است ارسطاطالیس گفت:
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، و خستو شدم بشناخنت غایب از حاضر شاهد، قریطون گفت: شنیدم و یافتم آنچه به لیناس گفتی و دادی جواب
، که بدان اقرار دادم و خستو آنکه بدانم که این غایب را ، بی، لیکن مرا ازان شفائی تمام نیستنانکه او شدهمچ
  ، بدانم که چونست صفات و کارهای غریب آن.شدم

  ،جز دانسنت و نادانسنت و پاداش این هر دو ،دانم در غایب شاهد ارسطو گفت: من هیچ نمی
چه هنوز مقرّ نشدم بدان و اگر از انکه در دین در غایب و در حاضر؟ قریطون گفت: من چگونه اقرار دهم ب

  حاضر تو مرا اقرار آوری در غایب اقرار ندهم اال بحدود و برهان.
  »ارسطو گفت: آن برهان که ترا در حضور بنماید همان در غیبت بنماید. قریطون گفت: چیست آن برهان؟«

  واب جوئی آنست که سقراطیس گفت؟ارسطو گفت: هیچ مقرّ شوی که رای درست در ص
  قریطون گفت: چیست آنچه او گفت؟

، که آن بی یکی از آن دو گفت: هر آنکه بر رای تو دشخوار گردد آن را دو وجه بنه ارسطو گفت: او را یافتم که می
  ، پس بنگر تا کدام یک شکسته شود که در باطل گشنت یک وجه بپای آمدن دیگر وجه باشد.وجه نتواند بود

، اکنون دلیل ما چیست از کار غایب و قریطون گفت: بلی او را دیدمی که در مطالبات مشکالت چنني کردی
  شاهد؟ 

  دهی که نیست چیزی بريون از علم و خالفش؟  ارسطو گفت: هیچ اقرار می
  قریطون گفت: ناچار است.
  د و تباه نگرداند اال خالف آن؟ دهی که چیزها را بصالح باز نیارد اال همسان خو ارسطو گفت: هیچ اقرار می

  قریطون گفت: درین شکی نیست.
، و اگر خالف علم بود پس پاداش پس نبینی که اگر پاداش علم نه همسان او بود خالف وی بودارسطو گفت: 

، و ، و هر آنکه بار علم بکشید مقرّ بوده است بر آنکه پاداش آن نخواهد یافتبلکه نکال باشد ،دانا بنادانی بود
، و پاداش خوب کاری رود ی، پس پاداش بینائی به بینائاین حق شد» خالف«چون این حکم باطل گشت 

  ، و پاداش حکمت جسنت بحکمت یافنت.بخوب کاری
  به ثواب دانش و عقاب نادانی.قریطون گفت: مرا اقرار آوردی 

اگر نه چنني بود پاداش ، و ارسطو گفت: اگر پیش تو درست گشت که پاداش نادان برخالف پاداش دانا بود
، و این مذهب و قول ، و پاداش دانشْ دشمنی یافنت حکمتکوری بینائی بود و پاداش بدکاری خوب کاری

، و در باطل شدن باطل است نزدیک آن کس که رنج طالب علمی برگرفت بامید ثوابش و پرهیز از عقاب نادانی
  این مذهب حقّ گشنت خالفش است.

، و از همان روز بر من روشن شد که من رنج طالب علمی برگرفتم طلب ثوابش راقریطون گفت: این سخن 
که دانش را ثوابی  ، و انکار کنم، و لکن تو چه گوئی اگر من باز آیم ازاین اقرارنادانی پرهیز کردم از بیم عقابش

  است و نادانی را عقابی؟ 
  ، یا چیزی دیگر؟ دانائی و گریز از مضّرت نادانیدارد؟ رغبت بمنفعت  ارسطو گفت: پس چه ترا بر مناظرهٔ من می

  قریطون گفت: بلکه رغبت بمنفعت دانائی و گریز از مضّرت نادانی مرا برین داشت.
، و نه عقاب ، و ثواب ازان برون نیست که نفعستارسطو گفت: پس اقرار دادی بمنفعت دانش و زیان نادانی

  ازان برونست که زیانست.
  ، نه پس از مرگ.بمنفعت دانش بزندگانیمقّرم  قریطون گفت: 

  ، زیستنت بکام یا افزایش دانش؟ارسطو گفت: منفعت علم بزندگانی کدامست
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، ناچار بدان باز ات زندگانی زیان کار استبلذّ ، و دیدم که دانشچون مقر گشتم بسود دانش»: گفت«ن وقریط
  آید که سود و منفعت دانش در آخرت بود.

 ، پس هیچ راه نیستت دنیا نیست در دانائیشکی از منفعت دانا در آخرت با آنکه لّذ ارسطو گفت: اگر تو در
  .خرتآ، نه در دنیا و نه در ترا که منفعت دانش را اثبات کنی

اکنون منکر  ،قریطون گفت: بدیدم من که اگر اقرار دهم به منفعت علم ناچار اقرار باید داد که در آخرت بود
  ، تا انکار توانم کرد که در آخرت سودمند است.ستشوم که دانش را منفعت می

  و شنوائی و خردمندی کنی بر کوری و کری و احمقی؟ ارسطو گفت: نه تو اختیار بینائی
  .قریطون گفت: بلی

  ارسطو گفت: برای منفعت اختیار کنی یا نه برای منفعت؟
  .قریطون گفت: برای منفعت

  ، پس همانت الزم شود که در پیش الزم شد.تارسطو گفت: دیگر بار مقرّ شدی که منفعتی هس
، و غم یابم ، از روح و آسایش دانائی که میقریطون گفت: منفعت دانش را مقرّ شوم پیوست تا زنده باشم

  این هیچ منفعت دیگرش ندانم.  ، و جزمنادانی ککه نبود
  ارسطو گفت: برون ازین هیچ دیگر هست که نه چنني است؟

  ، همچنني است که در حیات؟، و ان پس از مرگستست برانکه بريون از تنقریطون گفت: چه دلیل ا
  ارسطو گفت: و مرگ هست جز از تن بازماندن؟

  قریطون گفت: نیست جز ازین.
  ا هم بدانکه در حضور ازان بصالح بود؟که در غیبت به صالح ماند الّ ارسطو گفت: و کدام غایب است

  قریطون گفت: جز این نتواند بود.
چیست که نفس منفعت ازان گريد در حال غیبت از تن از انچه منفعت «پرسی که  گفت: پس تو از کجا می ارسطو

  »، که در حضور نه همان برو زیان کار است؟، یا چه برو زیان کند در حال غیبتگريد در حال حضور
، و زیان و آخرت قریطون گفت: ترا دیدم که هیچ بريون شدی نگذاشتی مرا در انکار منفعت دانش در دنیا

، که من در غایب و ، و ترا راست گوی داشتم بدانچه گفتی، و بدین اقرار دادم ناچارنادانی در دنیا و آخرت
، لکن تواند بود که جز این دیگر چیزی بود و دیگری یابم جز دانائی و نادانی و کیفر این هر دو حاضر چیزی نمی

  یافته است و من نیافتم؟
  اب توان داد اال پس از سؤال؟ارسطو گفت: هیچ جو

  قریطون گفت: نه.
  پرسند در یادبود؟ ارسطو گفت: هرگز سؤال باشد اال پس از انکه آنچه ازش

  قریطون گفت: نه.
ارسطو گفت: اگر تو یافتی آنچه ازش پرسیدی جواب آن یافتی در جواب آنچه پرسیدی از علم و جهل و کیفر هر 

  ان سؤال توان کرد بر من هیچ جواب الزم نشد.اگر تو در خود نیافتی آنچه از ؛دو
، و از انچه پرسیدم هیچ جواب نمانده است ، و مرا بر تو، سؤال من دران ثابت نشد، بلیقریطون گفت: اینست

  جواب یافتم.
  ارسطو گفت: پس سیماس را مهلت ده تا نوبت خود بدارد در سخن.



     

٦٥ 

، و همه بر من روشنست مگر یک و آنچه بقریطون دادیسیماس گفت: شنیدم هر چه به لیناس برسید از سخن تو 
  کلمه که قریطون از تو پذیرفت و مرا هنوز درست نیست.

  ارسطو گفت: کدامست؟
و مرا از آنجا  »هیچ چیز نیست جز علم و ضدّش و کیفر هر دو«، که شنیدم که تو در غیبت و حضور گفتی گفت: 

  این نیست. شود که جز روشن نمی
  هیچ چیز دیگر یافتی؟ ارسطو گفت: تو

، که من نتوانم که آن سمان را یافتم و زمني و کوه و دشت و جانور هر چه در خشک و تر استآسیماس گفت: من 
  بُرهانی. ، بی، و نه جزای هر دو، و نه جهلرا علم خوانم

ت آن ام؟ سیماس گفت: چیس ارسطو گفت: هیچ اقرار دهی بسخن هر مس که من در کتاب طبایع خلق آورده
  سخن؟

، و سستی نیابد اال از مخالف ارسطو گفت: او خربداده است که: هیچ طبع نريو نگريد اال از پیوند همسان خویش
  خود.

  سیماس گفت: بلی چنني است که هیچ چیز نیست اال که تجربه دران درستی سخن هر مس نماید.
  ست.ارسطو گفت: پس اقرار دادی که جز علم وجهل و کیفر هر دو چیزی نی

  چرا؟ ،سیماس گفت: نه
  ارسطو گفت: از اینها که بر شمردی هیچ نیست که نه از دنیاست؟ 

  سیماس گفت: نه.
  ارسطو گفت: هیچ دانی که چه چیز حکما را بران داشت که دنیا را فرو گذاشتند؟

  سیماس گفت: دانش ایشان بدانکه این چیزها خرد را زیان کار است ایشان را بران داشت.
  خردی بود. ، و مخالف خرد بیهر چه خرد را زیان دارد مخالف خرد بود یفت: پس تو دانستارسطو گ

  اگر آنچه که تو گفتی که خرد را زیان دارد بر زمني درست است بر آسمان درست نیست.سیماس گفت که: 
  ارسطو گفت: و آسمان نیست اال همچون زمني در این کار.

  زیان کار است بخرد که زمني؟ سیماس گفت: از چه روی آسمان همچنان 
، ، پس دشمن بینائی بودارسطو گفت: کمرتین زیان آسمان بدانائی آنست که بصر را از نفوذ و گذشنت باز داشتست

  . و دشمن بینائی دشمن خرد بود
  ، در غایب چه گوئی؟سیماس گفت: این سخن هم درستست در حاضر

  مخالف حاضر باشد یا موافق او.ارسطو گفت که: غایب هیچ ازان برون نیست که یا 
  گفت: آری.

ارسطو گفت: اگر موافق است هیچ تواند بود که نه موافق را یاری کند؟ و اگر مخالف است هیچ تواند بود که نه 
  مخالف و ضدی کند؟

سري اکنون ناچار اقرار داد نیست بر آن جملۀ که قریطون از تو قبول کرد. اکنون مرا اگاهی ده از تف سیماس گفت:
ای نفع  ، و نه هر دفع کنندهای دفع کننده است ، که: هر نفع دعندهام یک کلمه که در ذکر افالطون بزرگ یافته

، و از آن چیزها که دفع ، بای که فیلسوف از آن چیزها که نفع دهنده و دفع کننده است بسیار اندوزددهنده است
  کننده باشد نه نفع دهنده بکفاف خرسند بود.
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، و از وی ساندر : افالطون ترا خرب داده است که فیلسوف را بسامان ندارد اال چیزی که نفع بوی میارسطو گفت
، و فرمود ، و دفع تاریکی جهل بکند، که روح بدانسنت رساندخواهد ، و بدین چیز دانش میکند دفع مضّرت می

، چندانکه ناگزیر مسکن خواستنا سودمند خورش و پوشش و  ، و بدفع کنندهٔاندوزدکه ازان باید که بسیار 
، و میانه جسنت دفع ، و دران اقتصار فرمود. و بدان که از اندازه گذشنت در این چیزها زیانکار است دانش راباشد

، و ازینست که فیلسوف را باید که نیک ، که هیچ روح را دانائی ازان نخیزدکننده است و نفع دهنده نیست
  ، و نیک حریص یابندش بآموخنت. و جسنتخرسند یابند در اسباب حیات ساخنت

  اند بدفع کردن؟ ، و هر دو موافقسیماس گفت: چیست که دفع کننده را ازان باز داشت که نفع دهنده بود
، از دفع ، اگر دران افراط رود، هر چه دفع کننده استارسطو گفت: نفع دهنده از دفع کنده بدان پیدا شود که

، ، و نفع دهنده که دانش است چندانکه بیشرت بود نفع او بیشرت بودکار شود یکباره کنندگی نیز بريون رود و زیان
، نبینی که اگر تو در خورش باندکی خرسند شوی دفع مضرت و دفع کنده چندان دفع کننده بود که باندازه بود

، و دفع کردن از د، و اگر افزون شود ازانچه باید همه زیان کاری کن، و همچنني آشامیدن و لباسبکندگرسنگی 
، ، که آن حکمتست، چون سالح گران که دارنده را بکشد و خسته کند؟ و اما نفع دهندهٔ دفع کنندهوی باطل شود

، پس افالطون خواست که فرق میان نفع دهنده و دفع بود ، اگر چه بسیاربر خداوند نگردد چون سالح گران
  ، چنانکه از سخن وی شنیدی.کننده بنماید
  ت: ازین دو حّد هیچ چیز بريون بود یا نه؟سیماس گف

  ارسطو گفت: یک حّد دیگر مانده است که اگر با این دو جمع شود هیچ چیز ازان بريون نشود.
  سیماس گفت: کدام است؟

، و ایست که نفع رساننده نیست ، و دفع کنندهایست دفع کننده اند: نفع رساننده ارسطو گفت: کارها بر سه گونه
  ایست. رت دهندهمّض

  سیماس گفت: زیان کار کدامست؟  
  ارسطو گفت: دفع کننده که دران افراط رود و زیان کار شود.

، همچنانکه نور دیدهٔ نگرنده از روشنی روز ، و از گفتار تو نفس جال یافتسیماس گفت: این سخن تمام شد
ی دیده دهد هیچ نزدیکی نیست؟ ، اکنون مرا آگهی ده که میان آنکه جالی خرد دهد و میان آنکه جالجال یابد

  یا عقل و بصر هیچ بهم نمانند؟
  ارسطو گفت: ازاین خویها نبیند که بگوهر نه همچنان بیکدیگر ماند که بکار. 

  گفت: بلی.
  گفت: اگر ازانست که جواب سؤال یافتی دیوخس را مهلت ده تا سخن گوید.

  سیماس خاموش گشت.
تر بود. اکنون مرا خرب ده که صدق و دروغ از  ر یافتیم که رای او تیزبنيت عدیوخس گفت: ما از حکما آن را متوّر

  روشنی رای خیزد یا نه.
 ولیرت، که او بعداوت آن هوا ا، و هر هوائی را خردی در برابر استارسطو گفت: هواها انواعند و خردها گوناگون

چه هر دو در زیان کردن  ، اگر، بلکه هر یکی عني خود استتنه شهوت عني جهالت است بخاصیّ ؛است
ت و خوست ، و نه نیز آن قوت و خوی که پرهیز فرماید عني آن قّواند  بفیلسوف و منع ثواب از وی کردن یکسان

، مثل ، بلکه میان ایشان موافقتی است و مخالفتی، و نه نیز مخالف یکدیگرندکه جهل را باطل کند و دانش آرد
، و همچنني دانش ، و یکی درشت و کثیفیکی تُنک است و لطیف، موافقت و مخالف آب روان و آب فسرده



     

٦٧ 

، هر که خوی و رعش سست بود و خوی دانش ، و تقوای عظیم ضّد شهوت عظیم باشدبود ّدلطیف را جهل ض
، و آنکه بعکس این بود کار و رای وی بعکس این نريومند رای او در بینش درست آید و کار او در ورع سست

  باشد.
چیزی بريون از دانش و جهل و نیست «ای که  ، با آنچه در پیش گفتهین سخن چون راست بوددیوخس گفت: ا

  ؟ اکنون دانش را اثبات کردی و نادانی و ورع و شهوت و دیگر چیزها.»جزای هر دو
، و دیگر شعب ، همچنني است نزدیکی شهوت بنادانیارسطو گفت: نبینی که آب روان و آب فسرده بهم نزدیکند

  د.و چون بهم نزدیک شد در عمل بنام یکی گشتن ،همچنني
  دیوخس گفت: چگونه بدانم که نادانی بشهوت چنان ماند که آب روان بآب فسرده؟

  ، همچنانکه آب روان و آب فسرده تبش را بربند؟ارسطو گفت: نبینی که هر دو خرد را زیان کارند
  ترین علوم که بدان یازم کدامست.اکنون مرا خرب کن که سزاوار دیوخس گفت: این سخن گذر یافت.

، سزاوارتر ، و ثواب آنست که بهرتین ثوابهای آخرتستارسطو گفت: چون طلب حکمتست بهرتین کارهای دنیا
  دانشی که بدان یازی حکمتست.

  دیوخس گفت: هیچ دانشی دیگر هست جز از حکمت یا نه؟
، که ستی و سخا و وفا و دیگر حسنات ضایعای چند از دانش و حلم و را ارسطو گفت: عامه خلق را هست بهره

  از حکمت چندان میانه دارند که صورت جانور از تمثال و رقوم دیوار.
  دیوخس گفت: چرا این خصال را ضایع خواندی در عامه؟

  خربی عامه ازان. ارسطو گفت: از جهت بی
  دیوخس گفت: چونست این؟

، و حلیم ایشان بار آن بکشد بکار برد که وزن او بیفزاید ارسطو گفت: برای آنکه دانای عامه دانش خود را بدان
، و بخشندهٔ ای بود ، و راست جوی ایشان آنجا صدق بکار آرد که خود پسندد اگر چه سیئهکه سزای نکال بود

، الجرم این ، و وفای ایشان بوعدهای تلف کننده بود و شنوای ایشان بیهوده شنودبر ناشایست بخشش کندایشان 
  ، اال همچندان که نقش بر دیوار بجانور زنده ماند.حسنات اهل علم نماند، و به ر ایشان ضایع باشدحسنات د

  دیوخس گفت: این مثل را چه نسبت است تا حسنات خاصه و عامه؟
  ای که دانش زندگیست و نادانی مرگ؟ ارسطو گفت: نه تو دانسته

  گفت: آری.
  .، و جهل نادان کردهای وی را بمرياندارسطو گفت: علم دانا کردهای وی را زنده دارد

  دیوخس گفت: این خوب کاریهای ایشان هیچ افزونی دارد بر زشتکاری ایشان؟
  ارسطو گفت: بلی.
  گفت: چگونه؟

، و هر دو در ، و بدکردار عزم بدی دارد و بکردکند ارسطو گفت: نیکو کار عامه عزم نیکوئی دارد و طریق خطا می
  را افزونیست البته.، و یکی خطا یکسان باشند

، که کردها ، اکنون فضل حکمت بنمایدیوخس گفت: اکنون دانستم که حسنات ایشان از چه روی ضایع است
  اال بدان سودمند نیست.

، و هر ارسطو گفت: هر که خوبی را دید و زشتی را دید و زشتی را بگذاشت و بنیکوئی آمد موافقت حکمت کرد
  ، از حکمت در گذشت.عزم بدی کرد و بجای آورد یا ،که عزم خوبی کرد و خطا کرد
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، نخست بر که روشن ، یعنی حکمتدیوخس گفت: این گفتار جمله روشن گشت. اکنون مرا بنمای که این کار
  شد.

، همچنانکه چشمهای موخنتآ ارسطو گفت: خردهای مردم ازان دور است که بچنني کار بزرگ تواند رسید بی
  وشنائی چراغ.ر ایشان دور است از دیدن بی

  دیوخس گفت: حکما از که آموختند این را؟
تر کسی  ، و از زمني ما نخستخواندند ارسطو گفت: پیوسته داعیان و رسل قرون در آفاق زمني مردم را بدان کار می

  هر مس بود. که این دانش بدو رسید بوحی
  هر مس آمد؟» به«دیوخس گفت که: از کجا 

، و از وی بزمني ، وایشان از ذکر حکیم گرفتند، و از مال اعلی بدو رسیدان بردندارسطو گفت: روان وی را بر آسم
  ، و علما از وی گرفتند. آمد

  دیوخس گفت: من چگونه بدانم که هر مس این علم از اهل آسمان گرفت.
  ارسطو گفت: اگر این علم حق است رسیدن او از باال تواند بود.

  دیوخس گفت: چرا؟
، و تر بود که زیرش که باالی آب و زبرش صافی،ه باالی هر چیزی از نشیب وی بهْ بودارسطو گفت: نبینی ک

، و پاکرتین درخت ، و بهرتین اعضای مردم سر باشدتر بود که جایهای نشیب جایهای بلند از زمني خوشرت و نزه
، گوهر رین آنکه، و از همه چیز چنني است: پس سزاوارتر چیزی که از باال رسد حکمتست و دلیل بمیوه بود

  حکمت وخوبی وی بر همۀ چیزها بچربد و بلندتر آید. 
گراید با ما پیمانی کن امروز که ما را از  ، خرد ما از خرد تو هیچ باز نمیگفت: ای پیشوای حکمتدیوخس 

  مخالفت یکدیگر نگاهدارد.
  ارسطو گففت: اگر بر سريت من خواهید بود بکتب من اقتدا کنید.

  ، کدام اولیرت بفصل میان ما اگر خالفی افتد؟تو بسیار است دیوخس گفت: کتب
، و آنچه مشکل شود از علم از کتاب هر مس جوئید تارسطو گفت: اما آنچه جوئید از علم و حکمت ربوبّی

، و آنچه بر شما مشکل شود از خوب و زشت کارها از کتاب سیاسات و تعلیم خلق از کتاب طبایع خلق بجوئید
و آنچه از حدود سخن بود و شما را دران خالف بود از کتب چهارگانه در منطق بجوئید: کتاب ، اخالق طلبید

، و اول قاطیغور یاس و دوم باریر مینیاس و سوم انولوطیقا و چهارم کتاب برهان که فرق میان حق و ناحق کند
، و طاقت شد روانش بی بدان برهان توان انگیخت بر کارهای پوشیده. و چون سخن ارسطاطالیس بدین جا رسید

، و حکما جمله برخاستند و بنزدیک وی شدند و سرو چشمش ببوسیدند ، و سیب از دستش بیفتاددستش بلرزید
  و بر وی ثنا گفتند.

، و خاموش گشت و در ، و گفت: روان را سرپدم بپذیرای روان حکمادست قریطون گرفت و بر روی خود نهاد
  گذشت.

  ، و، و شکر و سپاس دارندهٔ دو جهان رااحهتمام شد ترجمۀ رسالۀ تفّ
  ،اندازه بر فرستادهٔ وی محمد مصطفی صلوات اللّه علیه درود و آفرین بی

  ،، و حسبنا اللّه وحده و تعم الوکیلوالحمداللّه ربّ العالمني
  فی ذی القعده سنة اربع و سبعني و ستّمأیة.
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  عرض نامه ‐۵
  

  
  يمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ
  بنام ایزد دارای دانا
  خواهش و نیایش

، گویائی مرا توانائی شمار و خرد بوی گویا شد ، که جان بوی جویاود و فروغ وجودتبفزونی جُ ،خداوندا
تا گفت من در حکایت انواع  ،، و بدان بخشش و بخشایش گونه گون پیدا و هویدا کننعمتهای تو ارزانی دار

، و نريوی انگیزش سالکان و گرامیان و گزیدگان و شایستگان وق مشتاقاننواخت و فنون شناخت تو مدد ش
، و بر شنوندگان ، و سخنم را بعصمت و صیانت باقی و ثابت خویش مستقیم و مستدام گردانحضرت تو شود

  الفضل العظیم و المنّ الجسیم.ا، بفضلک یا ذخجسته و بجان و روانشان پیوسته

  و اندرز طالبانصفت حال این نامه و فایدهٔ او 
پایۀ یابنده از پایۀ نایابنده ، بر شما پیدا و روشن است که ، و جویندگان هنجار خواصای پویندگان راه اخالص

، که طبع جانور دیدن را بر ، و برهان صدق این گفتار خوی و طبع جانور، و نفع یافته از نفع نایافته فزونرتبرتر
، و نایابندگی ، از آنکه یابندگی یادگار جهان زندگی و بیداری و آگهیستندنادیدن و شنیدن را بر ناشنیدن برگزی

، و ، و نفع یابندگی دانش است و فایدهٔ دانش همیشگی و پایندگیخودی اندوختۀ جهان  مردگی و غفلفت و بی
نیستی ، و چون بیخودی و غفلت به ، و طبیعت مردگی قبول تغیّر و تباهیخودی و مردگی ثمرهٔ نایابندگی بی

، تا از نیستی ، پس بکوشید تا جان را از االیش غفلت و بیخودی و بیدانشی پالوده کنیدتر است که بهستی ماننده
، تا بدان پیوندید همان شوید. و ، و بهستی حق و همیشگی مطلق نزدیک شوبدو آنچه به نیستی ماند جدا گردید

، فصل فصل که حکایت ، جمله جمله و فّن فّن و، وانیداین نامۀ همایون را بهشیاری و بیداری در نگرید و بخ
، و ذکر ، و صفت حال و ادوار و اطوار ایشان میان آغاز و انجامآغاز و انجام گزیدگان و گرامیان نوع مردم است

ایست و  ، که هر یک ازان زینت طایفه، از فوائد و منافع و دانشهای گونه گون، در هر گردش حاىلآنچه بیافتند
از مراتب وجود بدان ای  ، که آن صنف خود را در مرتبهای و پایهذخیزهٔ صنفی و گروهی از اصناف مردم عدت و
، و هر آنگه که همگی سخن این نامه دانسته شود تی معنوی و روحانی، بخاصیّمردم آیند، و در شمار بپا آرند

، و او اصل و دیگران شاخ و فرع ء او، و دانندهٔ فنی و فصلی چون جزروشن گردد که دانندهٔ جمله چون کل بود
  ، و ایشان بدانش وی دانای بعضی.، و او بخود دانای همهاو

، بگفتاری رانده است که صدق و ، که در وی حکایت و صفت انواع هستیهای کلی رانده شدو ین نامه را
، بلکه از بیان بود، و اگر در سخنی از سخنانش شکی افتد نه از سستی درستی آن بکذب و خالف آلوده نگردد

، و ناتوانی و نقصان قوت یابنده نادانسته و ناراست نماید. و هر آن سخن که در درستی و راستی گواه خواهد
نکه سخن درو دو گونه است: آ، از ، و دعوی تنها از این نامه دور استگواه و بیّنت نیست ، بیبنشانی محتاج بود
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، و سخنهای او آگهی دهد از ایم بنام عرض خوانده ، و این نامه رای، یا بیّنت با ونتبیّ یا صدق او پیدا بی
  ، نه از جزویّات فاسد و گردنده و مستحیل.معلومات دائم باقی

و بدین سخن نه آن خواهیم که جزویات فاسد و احوال زمانی را که حادث شوند و بگذرند نام نربیم و یاد 
، و شرح ، بیان کی بودن، و متولدات و حوادث تا آمده راا، بلکه آن خواستیم که کائنات این عالم رنکنیم

، که چون فالن کوکب را با بهمان کوکب اتصال ، چنانکه علمای احکام نجوم گویندچگونگیش نگوئیم و ندهیم
، از تبدل ملکی یا تغري ، حاىل و حدثی افتد در بعضی اقالیم زمني، قران یا تثلیث یا تسدیس یا مقابله یا تربیعبود
یا از آن گونه که جمع کاهنان از کارهای آینده و بودنی در مستقبل زمان آگهی  ؛ای ریعتی یا خسفی و زلزلهش

تی ثابت و معنوی بر ، و نیز از شمردن آن نفعی و فایدازانکه امثال این موجودات را بر نتوان شمرد ؛دهند
  شمارنده نماند.

تر و تمامرت است که به جز دانندهٔ از انکه نفس  یوند درستو گوهر داننده پ و معانی سخنان این نامه را بنفس
، که موجودات یا ، و ازان اوست، و همۀ چیزها دروست، نه در حیّز جزویاتمردم در پایۀ کلیات وجود است

، و نفس ، یا کلی که بنور آگهی و فروغ خرد شاید یافنت، که بروح حسی و خیاىل بوی توان رسیدناند جزوی
، و اگر طبیعت گوهر ، و اگر قوت جنبانده نباتی، اگر روح یابندهٔ حسیستن قوت ارزانیست کهمردم را ای
  اند. ، همه پرتو فروغ نفس مردمجسمانی

ت ، که بقوّ، و قوت داننده و کندهٔ او تا پیدا گردد انواع علوم نفسو در این نامه یاد کرده شود صفت نفس مردم
، تا چون طالبان و افعال وی که بقوتهای عمامه و فعاله تعلق دارد ، و فنون اعمالداننده محصل شده است

، خود را پایان را ، و در خود بیابند این فضائل و الطاف فراوان و نعمتهای بیسالکان از این نامه بر خوانند
وفیق از ، مدد ت، و نقصان درو نیاید، که مددش باز نگسلدانتها موجودات بینند و مایۀ هستی بیخزانۀ حقایق 

، و آتش ، و طلب مستدام، و آفات شناخنت و دانسنت دورت رسنده باد نبیسنده و خوانندهٔ این اوراق راعالم ربوبّی
  شوق فروزان.

  سخن اندر شرط یافنت فایدهٔ این نامه و باز نمودن اقسامش
گاه باشید باشید و بدانید ، که جویندهٔ هر چیز دانش، ای شایستگان اگهی و خواهندگان دانائی و جویندگان نور آ

، ، که خواهندهٔ آب اگر آب را از معدن نوشا در طلبد از مراد باز ماندبمراد نرسد مگر که از معدن و محلش بجوید
، و روی بآب روان و باد ، و نه آهنگ آتش و آفتاب کندو سرمازده که بتاب آتش و تابش خورشید نیازمند گردد

همچنني جوینده و خواهندهٔ دانش و بیداری و آگهی آنگه بکام رسد که  ؛ه بمراد، بهالک نزدیکرت بود کبزان آورد
، و محل دانش خربی نهد ، نه روی بحیز جهل و مذوای بیآهنگ محل و معدن دانش و بیداری و آگهی دارد

گاهدانا بود ، میدوارترز وی ا، ترا یافنت مقصود اتر ، و هر دانا و آگه که مسافت میان تو و او کوتاه، و معدن اگهی آ
، ، و روی طلب زی او آوری، اگر آهنگ شناخت وی کنیان خردمند توو اگاه نیست بتو نزدیکرت از جو هیچ دانا 

، ناکامی را و از هنجار او بگرداند ،، و اگر دیو گمراه پندار ترا از راه وی بپیچاندزودا که بر مراد پريوز گردی
شجوی را هیچ آفت نیست بوی نزدیکرت از نگرش و میل بنت و احوالش دانخودی را آراسته. و  ساخته باش و بی

، و تن را ، و زیان این حال برو تا حدی برسد که خود را فراموش کند و گمو دانش را بآالت جسمانی جسنت
، و ود، تا حکم کند که هر آنچه نه جسم یا نه در جسم بود نیست و نتواند ب، و دانا و یابنده تن را داندخود پندارد

  ، و دانشها و ادراکات همه در جسمست و بجسم قائم.اعتقاد کند که خود همان تمثال مجسمست
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، و خودی خربی و بی و چون این خیال بر نفس مردم مستحکم و ثابت شود همسان گردد در نایابندگی و بی
، از ای گريد در وجود ایه، و بهرتین احوالش آنکه وجود جسمانی را فروتر پبتّرین حال انجام مردم این حالست

، که جسم را از بودن همچندان آگهیست که از انکه بداند که هستی جسم از نیستیش جدا نیست بقیاس با جسم
، و اگر جسمی را فزونیست بر جسمی ت و الم و شادی و غمعدمست در لّذ ، و بنزد اجسام وجود چوننابودن

، چون اجسام زنده که از اجسام مرده بپایۀ وجود ازو برتر، آن فزونی از حاىل و چیزی بود جز جسم در وجود
، که اگر از جسم خاستی هر آنچه جسم بودی ، و زندگی ایشان نه از وجود جسمی خاستتراند شریفرت و گرامی

، و جسم زنده از جسم مرده بدان شریفرت است که در زنده اثر اگهی و بیداری بود از وجود خود یا جز زنده بودی
  باشد از خود و جز خود.  آگهی خربی و بی در جسم مرده بی ، وخود

، و نه آثار جسم است بیداریو ، اعنی دانسنت آنکه زندگی و چون این دانش در مردم درنگ یافت و قوت گرفت
، و ناچار ، و خود را با آگهی و خرب یابد، و از بی خرب آگه و باخرب نزاید، که از مرده زنده نخیزدنه از جسم زاد

، و سبب آن جست و جو نبود مگر شرف و بلندی رتبت زنده و بیدار آن چیز را بجوید که آگهی و بیداری ازو آید
، ، و در این طلب غالب بدانشهای گونه گون رسددانش و مرده در پایۀ وجود خود و بی ، و فرومایگی بیدر وجود

کثافت و سبکی و گرانی و تريگی و روشنی و  ، در سکون و حرکت و لطافت و، و حالهای اجساماز نظر در اجسام
آگهی مردم و احاطت دانش وی بدین اجسام و احوال بزرگی و خردی و سختی و سستی و نرمی و درشتی. و 

، به بیّنت و برهان فزونی و بلندی رتبت داناست بر نادان و خربی اجسام از وی و از حال وی ، و بیاجسام
، که از یافنت آلت حسّ در است و تفصیل محسوسات رض عالم طبیعتع، و این نوع دانش محیط بر محاط

  نفس مردم حقیقت و اصل آن پیدا گردد.
اجسام که محل این احوال مخالفند  ، و از انواعو چون اصناف حرکات و تغريات و حاالت اجسام شمرده شوند

، آهنگ شناخنت اسباب د نگردداش بدین مایه دانش بس نکند و خرسن ، و گوهر جویندهدانشجوی پرداخته گردد
، و اگر از اند یا از جز خود ، که این اجسام جنبنده از خود در جنبشاین حرکات گونه گون و مبادی اجسام کند

، و صفت گوهر آن جز خود جنبش پذیرند سبب هر جنبش و انگیزش مختلف یک سبب است یا اسباب مختلفند
، و نه گوهر ایشان بگوهر جسمانی ماند و یا صفات دیگرند ، همني صفات اجسامستاسباب و آن مبادی چیست
  است. ، و این علم عرض عالم ملکوتنه احوالشان باحوال جسم

و در جهان و بريون از جهان  ، ، و طلب هنوز غالب بودو چون نفس مردم بر این دانشهای فراوان فريوز گردد
، در بعضی بجنبانیدن و کننده است در این اجسام موجودی دیگر  را نیابد جز این اجسام و جز انچه متصرف و

، آنگه بخود باز گردد و یابندگی و دانندگی خود ؛، و جز یابنده و داندهٔ آن چیز و آن احوالدادن در بعضی به آرام
، و هیچ ، و اسباب آن موجودات علمی، و اصناف معلوماتآلت وادراکات گونه گون بعضی بآلت و بعضی بی

، و نهایت است عرض جهان ازل و عالم ربوبیت، و این دانشْ ه که ب رهمه واقف و مطلع گرددنیارامد تا آنگ
  و تمامی وانجام خواصّ و گزیدگان مردم این مرتبه است.

العلل و سبب  ةبدأالمبادی و علّ، و بازگشنت بمبعد ازان رتبت وصول و محیط شدن بر فایدهٔ علوم و غایت خود
، و جملۀ ، و اوست اصلو این علم غایت و مقصود جملۀ علومست و بر همه محیط ،األسباب و حقیقة الحقایق

، چون علم فصّادی و جراحی و ، ودانشها همه در تحت احاطت او، و تخم همه و بار ثمرهٔ جملهعلوم فروع او
ر ، و علم عبادات و علم حدود و دیات د، و علم حّد و قیاس در تحت علم منطقکحاىل در تحت علم طّب

  ، و علم حساب و علم منطق و علم طبیعت و دیگر علوم در تحت علم ربوبیت.تحت علم شریعت
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، و مقصود از شمردن فنون علم و باز نمودن صنف صنف دانش برانگیخنت نفس مردم است از غفلت و
است:  ، از انکه وجود چهار پایه، و برانگیختنش رسانیدن اوست بنهایت و کمال وجودخربی از گوهر خود بی

، و آن مبدأ و ، و داننده پایۀ برتر، و آن جهان جسمانیست بجملگیپایۀ فروترکرده و کننده و دانسته و داننده.کرده 
، و حقایق ، و نفوس و ارواح کنندهاند ، و کننده و دانسته میان هر دو پایه. اجسام کردهانتهای وجود است

، و مردم تمام ها و حقیقت دانشها و خرد داننده، اعنی حقیقت کنندگان و حقیقت کردمجردات داسته
، تا درو کرده بدانسته پیوند و کننده بداننده و تا همۀ اصناف کردها مجموعیست از کرده و دانسته و کننده و داننده
 ،کنندگان آن انواع را نیابد ، و تا مردم همۀ انواع جسم خود و همۀکه اجسامند شمرده نشوند کرده دانسته نباشد

، و برانگیخنت نفس مردم برای عرض این چهار ، کنندگان او با دانندگانش نپیوندندو کنش و کرده را باز ننگرد
، و او با همه بمبدأ خود ، وبدانش و احاطت وی ثابت و باقی گردند، تا همه بوی یکی شوندجمله بایست

  ، بهدایة اللّه تعاىل و فضله. پیوندد
، آثار کرده و کننده و دانسته و داننده دادن از آنکه مردم مجموع این چهار استپس از این جهت الزم شد آگهی 

، و از آن سخن پیدا ، نام آن مدارج الکمال، و این بیان در یک نامه یاد کرده شده استتبا هم در مردم توان یاف
  ر چهار عرض:، و آگهی از این چهار رکن وجود مشتملست بگردد مجموعی مردم ازیان چهار گونه موجودات

  ،اند انفعال و قبول کنش ، عرض اجسام که در پایۀعرض نخستني
  ،، عرض کنندگان و کارگران درا جسام عالم و جسم مردمعرض دوم
  ،عرض دانستهای مردم و اقسام آن، عرض سئم

  ت داننده.نیّت و ّا، عرض دانندگان و بیان ماهیّ عرض چهارم

  اما عرض نخستني که عرض اجسام است
  ، و آن پانزده در سخن است:اند پایۀ انفعال و قبول کنش و در

  ،، در آنکه چیزها را کی توان دانستدر اول از سخن
  ،، و نام جسم بر چه چیز افتد از موجوداتچگونه شناخته شد جسم ، در آنکهدر دؤم از سخن
  ،، در بخشهای جسم و حال جسم آسماندر سئوم از سخن
  ،نصری، در اجسام عدر چهارم از سخن
، و اندر آنکه میان اجزاء جسم عالم هیچ گشادگی نیست و ، در اتصال و پیوستگی جسم عالمدر پنجم از سخن

  ،خاىل
  ،، در مکان و ماهیّت آندر ششم از سخن

  ،، در زماناز سخن در هفتم
  ،، در ذکر اقسام علل حرکتدر نهم از سخن
  ،، در سبب اختالف طبایع اجسام عنصریدر دهم از سخن

  ، در علت آمیخنت و درهم شدن طبایع و عناصر مختلف،یازدهم از سخن در
  ،، ودر خاک متولد شوند چون معادندر دوازدهم از سخن، در آثار و نشانها که در هوا پیدا شوند

  ،تهای ایشانو قّو ستنیهار، در در سیزدهم از سخن
  ،تهای ایشان، در اجسام زنده وقّودر چهاردهم از سخن

  صفت ترکیب اجساد مردم.، در ز سخندر پانزدهم ا



     

٧٣ 

  اما دراول از سخن، در آنکه چیزها را کی توان دانست
نه اصل و موجوداتست از آنچه ، صافی و جدا کردن اصول و حقایق ، که دانسنت چیزهاخواهندگان دانش ،بدانید

، و ، و آمیخته را جداک، تا آلوده را پا، و این حال از آن چیز آید که خود اصل بود و جدا و صافیحقیقت بود
، و هر آن حقیقت و اصل که با آنچه نه حقیقت و اصل بود بیامیزد و بیاالید تريه و آلوده تريه را روشن تواند کرد

، پس بکوشید در صفا و خلوص اصل گوهر تابوی هستیهای ، و از آمیخته صفا نزاید، و از تريه روشنی نیایدبود
  دانید هر آنچه توان دانست.، و بگونه گون را همسان خود کنید

در دؤم از سخن، در آنکه جسم چگونه شناخته شد، و نام جسم بر چه چیز افتد از 
  موجودات

بعضی ازان جنبنده در نهاد  که مردم بآلت حس جزوی هستیهای مختلف را دریابد: اما دانسنت جسم چنان بود
و بعضی دیگر جنبنده و رونده از جای  ؛، چون سپهر گردنده، که از آن جای جدا نگرددخویش بر یک جای

، ، و رفنت جانور از جای بجای، و جنبیدن آتش از نشیب سوی فراز، چون جنبیدن آب از فراز سوی نشیببجای
ت و چونی از حال و بعضی جنبنده در کیفیّ ؛چون رستنیها ،و جنبیدن چیزهای فزاینده و کاهنده در چندی و مقدار

، یا از لونی و طعمی سوی لونی و بسوی سبکی جنبد و بخار گردد و پس هوا شود ، چون آب که از گرانیبحال
از ، چون بار و میوهٔ درخت که از ترشی بشريینی و از سپیدی بسرخی یا سیاهی یا لونی دیگر رود. و طعمی دیگر

، چه نیست شوداز این حال هر آن، یا شاید بسرخی یا سیاهی یا لونی دیگر رود. و این حال هر آنچه نیست شود
، و آن چیز که درو این احوال ، چون بگردد و نیست شودیا شاید بود که نیست گردد و حاىل دیگر هست شود

، پس هستی انچه ، و نیست نگردد در گردیدن و نیست شدن احوالهست و نیست شوند برقرار وجود خود بود
. اعنی آنچه گاهی جنبش درو آید تباهی پذیردسزاتر بیند که هستی آن حاالت که  حقیقتو  اصلبرقراربود بنام 

، آرام توان یافت ، و آرام بی او نبود و او را بیجنبش توان یافت ، و جنبش بی او نتواند بود و او را بیو گاه آرام
، و کثافت را ازو و آنچه لطافت و کثافت درو توان یافت ؛از هستی جنبش و آرام تر تر و پاینده هستی او درست

تر که هستی کثافت  ، هستی او ثابت، که اگر لطیف بود هم او بود، و او در وجود از کثافت مستغنید وجودنگزیرد 
  و لطافت.

دات ، چون زمني و اصناف متولّو بعضی تريه ؛، چون اخرتاناند و همچنني از این موجودات چندی فروزنده
سپهر و گوهران عنصری از آتش و هوا و  ، چون جرمو شفاف رنگ و بعضی بی ؛، و جملۀ اجسام رنگنيومرکبات

چون این احوال را هم ثابت و هم ، و بعضی گران چون آب و خاک. و و بعضی سبک چون آتش و هوا ؛آب
، باز جویند ، در محلی یابند که در همۀ احوال یکیست، که بدان احوال این موجودات مختلف نمایندآنچه در تغري

، و شایستگان و دانش پژوهان نوع مردم این محل را که درو موجود دارداین احوال چه صفت  که آن محل بی
اما گوهر بودنش  ؛، و بدین نام گوهری با مقدار خواستندخواندند جسم، و بنام یافتند اصل گرفتند در وجود

دار و ، و اما مقدار ازانکه در این اختالف احوال و کون و فسادشان مقازانکه خود بود و این حاالت درو بودند
، و مجموع هر دو را جسم. و آن مایه صورتخواندند و چندی مطلق را  مایه، پس گوهر را چندی باوی بود

، و گوهر و چندی گوهر و چونیش جز در گوهر هستی نیابد ،گوهر حلولْ جای و منزلگاه چندی و چونی بود
، که است ی وی را صورت چندی، و نخستني صورتجسمانی پذیرای صورتهای بسیار تواند بود یک از پس دیگر

، و پس از صورت چندی پذیرای شکل و ، بدرازی و پهنی و ستربیبدان هستی گوهر محدود و باندازه شود
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، و ، و شکل اول در وجود گوهر جسمانی شکل گوی است گرد، که آن چونی و کیفیت جسم باشدهیذت گردد
ورتهای جسمانی از چندی و چونی که گوهر این صها و نهایات وجود مقدارش متساوی از هرسو. و  دّح

، نخست چندی و ، و تا گوهر، که پذیرنده از دهنده پذیردجسمانی پذیرای آن باشد از چیزی جز جسمانی بدو آید
، که حسّ بصر تا ، و بهیچ حسّ آن را نتوان یافت، چون لون و حرکتصورتی دیگر نتواند شد نپذیرد محل چونی

، و هر جسم که کیفیات او بیشرت س تا گرم یا سرد یا درشت یا نرم نبود ازو آگهی نیابد، و حس لملون نبود نبیند
  تر ازو دورتر. ، و هر چه بسیطبادراک حسّ نزدیکرت

  در سئوم از سخن، در بخشهای جسم و حال جسم آسمان،
و  ، آتشو چهار عنصراند: سپهر  و اجسام اول پنج قسم ؛مرکب و متولد ، و اجساماند: اجسام اول اجسام دو گونه

اند: معدنیات چون بلور و عقیق و زبر جد و آهن و نقره و  و اجسام مرکب و متولد سه گونه ؛هوا و آب و زمني
  ، و اجسام روینده چون درخت و گیاه و اجساد جانور.و مانند آنروی و زر وزاج و گوگرد و سیماب 

ی را که بعضی ازان اجرام سپهرند و بعضی دیگر ، دانندگانْ مجموع این موجودات جسماناما اجسام آسمان
، ، و فاضلرتین اجسام را آسمان دیدندو آسمان را یکی گویند عالم، و گروهی از ایشان ، بنام عالم خواندندعناصر

، و او را ، که جسم بدان جسم بود که آن چندیست، پس از صورت جسمانیاز آن روی که آن روی که آن اجرام را
، و صورتهای دیگر که پس ازو در جسم موجود شوند بدو بپای بود ، از انکه جسم بودنانندخو قومصورت ّم

، که ، و آن شکل کرویست، بر فاضلرت و شریفرت صورتیستسپهر از این صورتهای تمامی ،خوانند صورت تمامی
روشنی و و دیگر  ؛و دیگر روشنی و صفاست که جسم صافی فضیلت دارد بر جسم تیزه ؛شکلهاستتمامرتین 

و دیگر حرکت که جسم متحرک تمامرت و فاضلرت از  ؛تر از جسم مظلم فروزندگی که جسم مضیء و فروزنده گزیده
تر حرکتی حرکت دوریست. پس اجرام سپهر شریفرتین  و دیگر حرکت دوری که تمامرت و پاینده ؛جسم تا متحرک

  تر حرکتی.  ، متحرک بپایندهوهریتر گ تر و فروزنده ، و صافیاجسامند بر فاضلرت هیأتی و شکلی
اما شکل کروی برای آنست که گوهری برای آنست که گوهری که پذیرای صورت جسمست در خود یک گونه و 

، بهمگی ، پس چون صورت مقدار پذیرد از مصوّرشای بر خالف پارهٔ دیگر نیست ، و از وی پارهیکسانست
ز در وی یکسان بود پس شکل گوهر یکسان با مقدار ، پس مقدار وی نیخود آن صورت را فرا گريد یکسان

، و مدوّر متساوی ، که چهار پهلو و پنج سو و شش حّد متفاوت بعد و مختلف مقدار باشدیکسان گرد تواند بود
، و نه ، صورت شکل و هیأت نپذیرد، که چندی و مقدار استو تا گوهر را صورت جسمانی نباشد ؛از هر سو

، پس ، و تا شکل و هیأت ندارد جنبش نپذیرد، که هر چه مقدار ندارد بهیچ شکل نبودصافی بود و نه فروزنده
، چون اخرتان و ، و از وی بعضی فروزنده استجرم سپهر بشکل گرد است و بگوهر صافی و بجنبش گرد گرد

  ، چون تنۀ افالک.رنگ بعضی شفاف و بی
 زَبَرین پريامن طبقۀ زیرین در آمده ازبَرین پريامن طبقۀ ، و طبقۀ زَ، بعضی ازو در میان بعضیو سپهر نُه طبقه است
، و طبقۀ زَبَرین را که دورترین طبقات فلک از زمني که نزدیکرتین طبقات فلکست بزمني، هر سو تا بفلک ماه

، تفاوت ، راستار است بیاند ، و دانش جویان اخرتی آن را بر دوازه بخش انگاشته و نهادهخوانند فلک الربوج
، و همه بیکار ، که بر ستارهای بسیار استو دوم طبقه را فرود او فلک ثوابت ؛و هر بخشی را برجی خوانند

و فرود  ؛، و سبکرت و دیرتر از دیگری نجنبد، و هیچ یک از ایشان در پیش کوکبی پیشرت ازو نیفتدجنبند با فلکشان
که فلکیست بیش از یک  ای طبقههر ، و بر نند، که آن را افالک اخرتان رونده خواثواب هفت طبقۀ دیگر است

، فرود او ترین این افالک و نزدیکرتین ایشان بفلک ثوابت فلک زحل و چرخ کیوانست ، نخستستاره نیست
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، و پس فلک ، و پس فلک مشرتی و چرخ مهر، و فرود او فلک زحل و چرخ بهرامفلک مشرتی و چرخ برجیس
، و جنبش و روش این اخرتان و افالک ، پس فلک قمرو و چرخ ماه، پس فلک عطارد و چرخ تريو چرخ ناهید

گانه  ، و از اختالف سريشان طبقات هفت، گاه پیش بود و گاه پس و گاه برابر، یکی با دیگریگانه مختلف هفت
، که اگر هفت اخرت را یک فلک بودی همه یکسان جنبیدندی چون اخرتان ثابت بر فلک ثوابت. و دانسته شد

، و و حرکتشان موافق هم بود از حّد مشرق تا سوی مغرب ،اند بر یک سوی گردند طبقۀ سپهر که نه فلک این نُه
، و به بیست و چهار ساعت بدان نقطه باز ، و او از همه تیز گردتر بوداصل در حرکت همه حرکت فلک اولست

، و اندکی ازو بش نیز ازو کمرت، و همچنانکه بجرم از وی خردتر بجن، و پس فلک ثوابترسد که از وی برگرفت
، چنانکه بمدت دو ، و پس از وی چرخ کیوان در گردش باز ماند از فلک اولبازپس ماند در هر یک گردش

، و پس از وی چرخ برجیس بنزدیک یک سال یک برج فتد از جنبش فلک اولاسال و نیم یک برج باز پس 
چگونگی س فلک آفتاب و زهره و عطارد و ماه. و ، و پو پس ازان چرخ بهرام ،بازپس ماند از فلک بروج

اند علمای هیأت عالم. و بدان سبب که جنبش ایشان دیرتر از جنبش فلک  تفاوت روش همه در کتب نوشته
، و چنان جنبند بر خالف گردش و ضّد جنبش او بازماندنشان ازو چنان نماید که ایشان از مغرب سوی مشرق می

، تا یک پاره ، و نه در جنبانندهٔ او ترکیب و تعدد و اختالفضدّیت و مخالف نیست ، ازانکه در گوهر سپهرنیست
، و انبیا علیهم الصّالة و فلک اطلسنیز گویند و  فلک اقصیازو برخالف پارهٔ دیگر جنبد. و فلک بروج را 

ر است شفاف و . و گوهر آسمان و طبقاتش آنچه تنۀ سپهکرسیو فلک ثوابت را  ،خواندندعرش السّالم آن را 
، مگر جرم ماه که روشنی و فروغش از آفتاب بود و خود اخرتانند رخشان و تابان ، و آنچهرنگست صافی و بی

، ، و نور از برابری وی گريد، و یک نیمه از روی همیشه برابر آفتاب بود، و ظاهر جسمش صقیلتريه و مظلمست
ای رسد نیمۀ روشنش سوی  ، و چون با آفتاب بنطقهتوان دیدبود مظلم ماند و نو نیمۀ دیگر که نه برابر خورشید 

، و چون از آفتاب فرا گذرد بقدر دوری او از ، و ناپیدا ماند، و ناپیدا ماند، و نیمۀ تريه سوی زمنيآفتاب بود
 ، وگردد تا که بغایت دوری رسد از افتاب ، و روشنی افزون میای از نیمۀ روشنش پیدا همی شود خورشید پاره

، و از این روی بود ، آن نیمه را که برابر خورشید، ماه را جمله بینند، و مردم میان هر دو باشندبرابر آفتاب شود
   .دانسته شد تريگی ماه

  در چهارم از سخن، در اجسام عنصری
، و آتش جسمیست ، جرم آتش است، بعد از چرخ ماهنزدیکرت است بطبقات سپهراز جملۀ اجسام اول آنچه 

، که اگر رنگني بودی میان نگرنده و اخرتان ، و رنگ ندارد و شفّافست، اعنی همۀ اجزاش مانند همبسیط
، و اگر ، و جایش زبر همۀ عناصرو طبع وی گرمست و خشک ،حجاب شدی تا هیچ ستاره را نشایستی دید

  .بقوتی غریب جز قوت خودش زیر عنصری افتد میل و جنبش او سوی فراز و مأوای اصلی بود
، و جای اصلی و مأوای طبیعی او ، و هوا جسمیست لطیف و شفاف و بطبع گرم و ترو فرود آتش جسم هواست

  تر است بسبب تری که درُوست و در آتش نیست. ، و از آتش گرانفرود آتش
، بسبب سردی و تری تر ، و آب جسمیست صافی و شفاف و بطبع سرد و ترو از هوا گرانو فرود هوا جرم آبست

، ت که سردیست، و مخالف هواست بیک کیفّی، اعنی سردی و تری، و ضد آتش است بهر دو کیفیتدروستکه 
  و جای اصلی وی زیر هواست باالی خاک.

، مخالف گوهر هوا ، و بطبع سرد و خشک، و خاک جسمیست تريه و غلیظ و گرانو پس از وی جرم خاکست
، و جای اصلیش فرود همۀ کیفیّت و آن خشکیست، و مخالف آب بیک بهر دو کیفیت اعنی سردی و خشکی
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و گردش سپهر پريامن  ،خوانند مرکز عالم، و او را اجسام است و مرکز جملۀ دوایر سپهر و طبقاتش زمني است
  ، هم سپهر و هم اجسام عنصری.شکل اول این اجسام نخستني شکل گویست گرد، و برو گردد. و وی بود

و اندر آنکه میان اجزاء جسم  یوستگی جسم عالم،در پنجم از سخن، در اتصال و پ
  عالم هیچ گشادگی نیست و خاىل

، مصور که گوهر اجزای یک گوهر است ؛بباید دانست که اختالف دؤی میان اجزای عالم نه از گوهر اجزا افتاد
و بعدی و  ، و درو مقداری بود و بعدیاز وی که فرا گريی همني صفت دارد ، و هر جزو، محدود بابعادبمقدار

، ، و میان هیچ دو جزو بیشرت گشادگی و گسستگی نیست، اگر خرد و اگر بزرگعظمی در خودرو سزاوار آن جزو
گشادگی که اجزای خاک  ، خاک بآب همچنان پیوسته است بیاند و درهم بسته که همۀ اجزای او بهم پیوسته

، و آب بهوا همچنان پیوسته است همگشادی که اجزای خاک ب است بی  ، و آب بهوا همچنان پیوستهبهم
، و همچنني هر ، و آتش همچنان با جرم فلک پیوسته است که اجزای آتش باهمای که اجزای آب با هم فرجه بی
  ای از طبقات فلک با طبقۀ دیگر تا فلک اقصی. طبقه

، همچنني بودن، که گوهر را هیچ دؤی نیست در گهر ت اتحاد گوهر استو سبب این اتصال و پیوستگی جسمیّ
ی و حاىل و حرکتی جدا نماید از پارٔه ای بصورتی و کیفیّ ، هر پارهبلی ؛هیچ دؤی نیست با جسمی در جسم بودن

، بلکه بحرکت و سکون ، چنانکه جسم عناصر را از جسم سپهر نه بجسم بودن جدائیست یا بشکل کرویدیگر
و جرم آب و  ؛، نه میان جسم و جسمبذات، پس جدائی میان حرکت و سکون است این جسم جز آن جسم شد

، پس لطافت و کثافت و ثقل و هوا نه بجسمیت و قبول ابعاد از هم جدایند بلکه بلطافت و کثافت و ثقل و خفت
ای  ، و جملۀ عالم یک جسمست هر پاره، و این احوال نه از حقیقت و گوهر اجسامندخفت از هم جدایند بذات

ت با هم متصل ، همه بجسمّیای گرم سرد و پاره ای ای نرم و پاره ای سخت و پاره ره، ازو پااز وی برنگی و حاىل
ای  ، و میان پاره، که صورتی و کیفیتی داردای از جسم عالم دانسته باید که اگر میان پارهو بکیفیت از هم جدا. و 

ا یا مقداری و بعدی باشد یا ای و گسستگیی بود آن رخنه و انفصال ر ، رخنه، که نه آن صورت و کیفیت دارددیگر
نخواهند جز  جسم، که بلفظ ، و اگر مقداری دارد خود جسم بودهیچ جدائی نتواند افگند میان هر دو جزو

و دلیل اتصال این اجزاء عالم بهم آنکه اگر  ؛ایم و ما او را جز جسم گرفته ،چیزی را که مقداری و بعدی دارد
، و هوائی را که در میان در اب نهی و یک طرف را در دهان گريی، یک طرفش را نیی گشوده از هر دو طرف
صال هوا و آب بگوهر و ، و سبب آن نیست جز اّت، آب نیز از پی هوا برکشیده شودنی بود بمکیدن برکشی

و در میان اجزای جسم هیچ چیز نتواند ، تْ اتصال جسم را باطل نکندپس روشن شد که انفصال بکیفیّ ؛جسمیت
  ، و عالم جمله یک جسمست مُصْمَت.بود جز جسم

  در ششم از سخن، در مکان و ماهیّت آن
، و هر ، بلکه جای ازان چیزی بودنکه بچیزی باز خوانند وجود نداردآ ، و جای مطلق بیمعنی مکان جای بود

که از ، ، و نه نیز هر آنچه نام موجود برو درست ایدچه نام چیز برو درست آید واجب نیست که آن را جای بود
، و آن چیز که در جای بود جز جسم نباشد. و معنی لفظ جای بدرستی نه موجودات و چیزها باشند نه در جای

، و گویند زمني جای از آنکه اغلب مردم بجای جز زمني را نخواهند ،آنست که بیشرتین اشخاص مردم گویند
هر آنکه که همگی سطح جسمی بهمگی  ، و نیز مطلق زمني گویند نه ظاهر وی یا سطح وی. و علماجانورانست
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، و همگی هیچ جسم ، فراز آمده را جای و مکان آن چیز گویند که بوی فراز آمده بودسطح جسمی دیگر فراز آید
، و آن ظاهر را سطح نیز گویند. و ، بلکه ظاهر جسمی بظاهر دیگری فراز آیدبهمگی جسمی دیگر فرو نیاید

، همچنني جای و مکان ، و شاید بود که مرکب و مختلف باشدیکسان بودهمچنانکه جسم شاید بود که بسیط و 
، همگی آن ، که جای و مکان سطح زبرین کرهٔ آتشیست، چون سطح زیرین فلک ماهباشد که بسیط و یکسان باشد

، ، چون جای جانوران و اجسام دیگرو شاید بود که مختلف بود ؛سطح فلک بهمگی این سطح آتش فراز آمده
بعضی بسطح هوا. و سطح  ، که ظاهر اجسادشان بعضی بزمني رسیده بود ومني ایستاده باشند یا افتادهکه بر ز

، که انواعمقدار خطست و سطح و ، پس سطح نوعیست از چندی و مقداراجسام بعد اجسام و مقدارشان بود
گر قیاس گريی یا مالقی ، که سطح را چون با سطح دیمکان نوعیست از سطح، اعنی درازا و پهناو ستربا. و عمق

، پس ، و بعد هم جسم را بودای دارد آن فرجه بعدی دارد ، و اگر نه مالقی بود و فُرجهآن سطح بود یا نه مالقی
و مالقی یا محیط بود بهمگی آن سطح  ؛، و یک طرفش بدان سطح دیگریک طرفش بدین سطح متصل باشد

، که سطح این حال اجزای عالم و متولداش را بودو  ، سطح محیط را جای گویند و مکان.دیگر یا نه محیط
و سطح هوا و آب و خاک  ؛، و سطح طبقات عناصر همچننيمحیطستی از فلک بسطح طبقۀ فرودش ا طبقه

و  ،گویند که انتهای جسم عالمست مکان االماکنجای آنچه محاط ایشان است. و فلک اقصی را از این جهت 
، پس ، تا جای عالم باشد و مکان ویح وی محیط باشد بر سطح جسم عالمبريون از عالم جسمی نیست که سط

  مکانْ اجزا و پارهای جسم عالم را بود.

  در هفتم از سخن، در زمان
، و این درنگ هیچ حال در وجود ، بیدانسته باید که جنبش و حرکت پیاپی شدن هستی و نیستی احوال جسمست

، در چهار حال افتد از احوال جسم: یا هستی گفتند حرکتن را نام ، که آپیاپی شدن هستی و نیستی احوال جسم
یا هستی و نیستی مقدار و  ؛، اعنی بگردیدن مکان جسمو آن را حرکت مکانی گویند ،و نیستی جای جسم بود
یا  ؛، و چنني حرکت را نمو خوانند، چون بالیدن و فزودن درخت و جانور و جز آنچندی جسم بود بفزایش

دل و حرکت در چگونگی یا تبّ ؛، و چنني حرکت را ذبول گویندن خرد شدن بزرگ و الغر گشنت فربه، چوبکاسنت
، و ، و سخت شدن و نرم شدن و شريین شدن و ترش شدن و مانند آن، و گرم شدن سرد، چون سیاه شدن سپیدبود

جسمی که برابر جهتی بود ، چنانکه یک پاره از یا در نهاد جسم بود و وضع او ؛چنني حرکت را استحالت گویند
در  »و«، و چنني حرکت را انقالب ، چون خاست و نشسنت جانور و غلتیدن اویک سوی دیگر شود ازان جهت

  گردیدن گویند.
، و هیچ نوع ، این حرکت که در نهاد و وضع گفتیمو از جسم عالم آنچه سپهر است جز یک گونه حرکت درو نبود

نکه بريون از سپهر جائی نیست که سپهر بدان جا آ، از ت از جای بجای، نه حرکدیگر از حرکت او را نیست
، و وجودش بر یک اندازه درنگ ، که جرم سپهر را نه نمو باشد و نه ذبول، و نه حرکت افزودن و کاسنتگردد

، که جرم سپهر از لطافت بکثافت و از حرارت بربودت و از صالبت بلني نگردد. ، و نه حرکت در کیفیتیافتست
، ، چون حرکت سوی مرکز، که حرکات مخالف و متضاد در اجسام عنصری افتدرات فرود سپهر باشندچنني تغیّو 

، و هیچ حرکت در وضد حرکتی نباشد و بر خالف ت متضاد نیست، و در سپهر هیچ کیفیّ و حرکت سوی محیط
  زبر نباشد.  ، و گاهی زیر و گاهی، و گاهی گرم وگاهی سرد، و گاهی سبک و گاهی گرانجهت او

  ، و باللّه التوفیق.ات افتدو اما جسم عناصر را هم تغیّر در کمّیّت و هم تغیّر در انواع کیفیّ
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  در هشتم از سخن، در زمان
که از برای آن حال توان گفت که این  ،دانسته باید که جنبش و حرکت که گفته شد او را حاىل و مقداری بود

، که آن حال مقدار و اندازهٔ حرکت و این دیری و زودی صفت حاىل بود، حرکت زودتر بود و آن حرکت دیرتر
صال و انقطاع صال و انقطاعش تابع و اّت، و اّتر، پس زمان مقدار و اندازهٔ حرکت و تغیّ، و زمان خوانندباشد
، چون حرکت عناصر سوی و هر حرکت که از مبدأی بود سوی مقطعی زماش را نیز مبدأی بود و مقطعی ؛حرکت

، ، و آن حرکت سپهر استپیوسته دوری بود، و حرکت و زمان حرکت پیوسته پیوسته باشد ؛مرکز و سوی محیط
  الجرم زمانش نیز تابع حرکتش باشد در پیوستگی. 

، همچنانکه زمان ، و دهر که مقدار و مدت وجود است بوجود بپای بودو اما مقدار وجود موجودات را دهر گویند
، و دهر که مقدار و مدت وجود جسمست پیشی دارد بر زمان حرکت اجسام کت قائمکه مقدار حرکتست بحر

صل تی. پس زمان حرکت منقطع محاط باشد بزمان متّتی سوی حاىل و کیفیّ، و از حاىل و کیفیّعنصری در مکان
  ، و باللّه التوفیق.ت، و وجود بهویّ ، و دهر محاط بوجودصل دائم محاط بدهر، و زمان متّدائم

  هم از سخن، در ذکر اقسام علل حرکتدر ن
  ، و قهر.، و نفسبباید دانست که حرکت از سه چیز آید و بدان سه علت باز خوانند: طبع

، که سبب ، و حرکت آب گرم سوی سردی، و حرکت آب سوی نشیب، چون حرکت سوی باالحرکت طبعیاما 
، از انکه طبع ، و پیوسته نبودمقطعی معني ن بود تامعیّ، و چنني حرکت را مبدأی آن حرکت طبع آتش و آب بود

، که جنبش گریخنت است از حاىل و جائی سوی حاىل و ، نجنباندش، تا اجسام بر حال و جای طبیعی بوداجسام
، که غالب گردد جسم را نه طبعی دآری حاىل و جائی بیفت ؛، و از حال و جای طبیعی گریز بطبع نبودجائی دیگر

، تا ، و آن کوشش را میل خوانند، طبع با آن حال غریب بکوشدجائی نه طبعی بردش ، و بحاىل وبر قوت طبعی
  ، و جسم را بحال و جای طبعی باز برد.، و طبع غالب شودت غریب منتهی گرددآنگه که قّو

چون حرکت آب از سردی سوی گرمی بگرمی ، ت طبعشتی جز قّو، حرکت جسم بود از قّوحرکت قسریو اما 
، ، که تا آن قوت غریب با وی بود آن حرکت ازو پیدا همی شودت غریبت سنگ بر باال از قّو، و چون حرکآتش

، و ، و طبع سنگ سنگ را سوی نشیب باز آوردو چون سست گردد قوت غریب طبع آب آب را بسردی باز برد
  ، که طبع غریب باچیز نماند.صال نباشدچنني حرکت را نیز اّت

،  و علت حرکت سپهر نه قسرو قهر و آن سپهر راست حرکت دوری: یکی تسه گونه اس حرکت نفسانیو اما 
، مگر که جسم را حاىل مخالف طبع ، برای آنکه طبع جسم گفتیم که اقتضای حرکت نکنداست و نه طبع. اما طبع

 ، و چنانکه حرکت طبعیو نیز طبع از مبدأ جنباند و گریزاند ؛، پس طبع او را بجنباند سوی حاىل طبعیدرآید
، و هر نقطه که ازو دور شود ، و حرکت سپهر گردیدنستگريد از مبدأ دور ترو بمقطع نزدیکرت همی شود فزایش می

او  ، و طبع همان چه ازو گریزد هم سوی، و بوی نزدیک همی ودو از وی گریزد هم سوی آن نقطه آهنگ دارد
ت طبعی و جنبش بطبع دانستیم که قوّ  ، از انکه چونو اما قسر و قهر هم مبدای جنبش سپهر نباشد ؛بگراید

، چون حاىل عارضی و ت قسری و قهری بناپایندگی سزاتر، قّو، با آنکه طبع اصلیستتواند بود متصل نمی
و اما قسم دیگر از اقسام  ؛، پس سبب آن نه طبع است و نه قسر، و حرکت سپهر پیوسته است و پایندهغریبست

، چون حرکت اجسام ، تا غایتی و نهایتی محدود که ازان نگذردهنجارحرکت نفسانی حرکتی بود بر یک نسق و 
و اما قسم سؤم از اقسام حرکت  ؛خوانند ملکی، و چنني حرکت را ی خاصروینده در درازی و پهنی تا حّد
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، گه سوی پیش و گه سوی پس و گاهی بر فراز و گاهی بلکه مختلف و متضاد ،نفسانی حرکتی بود نه بر یک نسق
ت حرکات ارادی ، و خاصیّگویند ارادیو  اختیاری، و چنان حرکت را ، چون حرکت اندام جانوردر نشیب

و در حرکت  ؛، و چنان حال را خستگی خوانندمیت فزایش گريدکت یا در آنست که حرکت ارادی اگر در شّد
  ، اگر چه پیوستگی و پایندگی ندارد.ملکی و در حرکت طبعی خستگی نبود

تر است از مدد حرکت دیگر  تر و پیوسته  و ازانست که مدد حرکتش پاینده، هر دو یکیست و طبع سپهر و نفسش
، و طبع ، و نفسشان باشد که از اجسام ایشان مفارقت کند، و طبع دیگر اجسام دیگر است و نفسشان دیگراقسام

مقدار جسم نخستني اثری از نفس در جسم عالم بعد از صورت و شکل و جسمشان از جسم جدا نگردد. و 
، از انکه ، و طبیعت جسمانی بآرام نزدیکرت است که بحرکت، و حرکت حاىل است مخالف طبع جسمحرکتست

، پس ، و جنبش سوی یک بعد سزاتر نیست از جنبش سوی دیگری، درازی و پهنی و ستربیجسم را سه بعد بود
  طبع جسم سبب سکون و آرام بود نه سبب جنبش. 

  اختالف طبایع اجسام عنصریدر دهم از سخن، در سبب 
و هر جسم که درو حرکتی بود نه از طبیعت جسمی  ،چون معلوم است که طبع جسم اقتضای و آرام و سکون کند

، و نفس سپهر و ، و حرکت سپهر گفته شد که سبب و علت آن نفس است، و سبب جنبش او جز جسم بودجنبد
، و دلیل اتفاق طبع و نفس سپهر پیوستگی حرکت ، و، چون نفس اجساد دیگر فرود اوطبعش مخالف ندارد

، که از تحریک نفسشان ، نه چون اجساد جانوران فرود اوآنکه در جسد او خستگی نباشد از بسیاری حرکت
، و بواسطۀ اجسام ذو نفس ، از این توان دانست که هر جسم که از نفس دورتر حرکتش کمرتماندگی و تعب خیزد

، و از معدن زندگی و اجسام عنصری از این جهت بود که محرک نفسانی ندارند، پس سکون جنبد اگر جنبد
  حیات دورند.

و اما اختالف طبایع آن اجسام در گرمی و خفت و لطافت و سردی و ثقل و کثافت بسبب نزدیکی ودوری 
پدید ، گرمی ماىل سخت، چنانکه اگر دست را بر دست ، که از قرب حرکت گرمی زایدایشانست بجسم گردنده

، و از سکون سردی زاید و از سردی کثافت و ، و از گرمی خفت خیزد و از خفت خیزد و از خفت لطافتآید
تر  تر گرمرت و سبکرت و لطیف ، تا الجرم آن جسم عنصری که بجز و گرد گرد از عالم نزدیک، و از کثافت ثقلستربی
، الجرم و میان هوا و سپهر آتش واسطه است، ، و هوا چون دورتر است از سپهر و حرکتش، و آن آتش استبود

، ، و آب چون دورتر است بر سردی خویش که زادهٔ سکونست بماندتر است گرمی هوا و لطافت و خفتش کاسته
  و زمني که در غایت دوریست از جرم سپهر در غایت سردی و کثافت و ثقل بود.

و  ،خوانند مرکزبگردد بر چیزی گردد که آن را  ، جرم کره چونو اما سبب دور ماندن این اجسام از حرکت آنکه
، و در وقت حرکت کره آن منتهی که ، که بعدش از دایره از همه سوی یکسان باشدمرکز میان جاس جسم گرد بود
، و هر چه دورتر ، و حرکت را ناپذیراترتر تر ساکن ، و هر جسم که بمرکز نزدیکمرکز است ثابت و ساکن بود

متحرک  ، و آثار حرکت در مجاورانون در نزدیکان ساکن از ثقل و برودت و کثافت پیدا تر، و آثار سکتر مطیع
  ، از خفت و لطافت و حرارت.تر روشن

  عناصر مختلف ، و آمیختگی کیفیّاتامتزاج طبایع سببدر یازدهم از سخن، در
، که از آثارشانمخالف نتایج و  ، و همچنني، و متحرک و ساکن ظاهر است و روشنمخالفت حرکت و سکون

 و کثافت و ثقل و برودت مخالف با مخالف از دو قسم و خفّت و حرارت، الجرم لطافت مخالف زاید مخالف



     

٨٠ 

، از انکه همه ، یا کوشیدن و با هم برآمیخنت. و گریخنت و رمیدن محالست: یا گریخنت و رمیدن از همخاىل نماند
، که ، و بريون از کل فضائی و گریز جائی نیستند در کلاجزای چیز مجموع و محصول باش ، واجزاء جسم عالمند

، و از آمیخنت ، و از کوشش آمیختگی و درهم شدن خیزد، پس کوشیدن ناگزیر شودجزو از کل سوی آن گریزد
، که بطبع و کیفیت هیچ تی حادث شود، و طبعی و کیفّیی باتحاد ترکیبی بدل گردد، و عداوت ضّدمخالف کم شود
، که نه بگرمی ، و بخار پدید آید، و که با هم بکوشند نريوی هردو سستی گريدبآ، چون آتش و دو مخالف نماند

  ، و نه بسردی و گرانی و تری آب.و سبکی و لطافت آتش بود
، و ، و باطل شدن را فساد، و آمیختگان را کونْ جسم آمیخته خوانندو مایۀ همۀ متولدات و مرکبات این عناصرند

، و از عناصر بعضی مر تغیّر و ، و سبب فساد غلبت بعضیو یکسانی گرائیدن مخالفان سبب کون باعتدال
، و آخر هر یگر، و همۀ طبقاتشان مرتب و مهندم در یکد، و بعضی دشخوارتراستحالت را پذیراترند از بعضی

نتهای هوا باتدای ، و ا، و انتهای آب بابتدای هوا، انتهای زمني بابتدای آب متصلای متصل ای باول طبقه طبقه
  و انتهای آتش بابتدای سپهر.  ،آتش

، و طبیعت آن جزو آمیخته بود با طبیعت آن و از هر جزوی که مجاور عنصر دیگر باشد بطبع آن عنصر گراید
، و آن طبقه ، و بگرمی و خشکی گرایدتر بود هوا آن طبقه که بآتش نزدیکرت طبع وی با طبع آتش آمیختهعنصر. از 
، و همچنني آب و خاک آنجا که بهم رسند تر ، و برتی و سردی گرایندهتر آب نزدیکرت با طبع آب آمیختهکه بعنصر 

  نه آب بود و نه خاک بلکه گل بود.

د شوند ودر خاک متولّ  در دوازدهم از سخن، در آثار و نشانها که در هوا پیدا شوند،
  چون معادن

چیزهای دیگر  شنِ  وِ، و آمیزش ایشان بُاند ساد اجسام عنصریپیدا و روشن است که مایۀ کائنات عالم کون و ف
، و مزاج ، بلکه بر تفاوت بود، چنانکه قوت هر یک چند قوت دیگر ماندو آمیزش هر چهار یکسان نیفتد ،است

، و طبایع مزاجات از روی قسمت عقلی دو مکونات بعضی براستی و اعتدال نزدیکرت باشند و بعضی ازان دورتر
، و و طبایع مرکب پنج: گرم و خشک ؛،طبایع بسیط چهار: گرم و سرد و خشک و ترند: بسیط و مرکب گونه باش

، یا در حیز ، یا در حیّز آبو تولد مکونات یا در حیّز هوا بود ؛، و معتدل، و سرد و ترگرم و تر سرد و خشک
، از آتش ش رسد چیزی از ایشانز آت، و چون بحّی، که عناصر همه فرود آتشندد نبودولّ، و در آتش هیچ تخاک

  ، و طبایع ایشان بر طبع آتش نه غالب شود و نه کوشش تواند با وی.طبع وی مقلوب گردد و آتش سشود
، و آن طبقه که مجاور آتش است بگرمی و ، ازانکه طبقات هوا را طبع مختلفستاما متولدات در هوا نیز مختلفند

، و آنچه بخاک پیوسته است بحرارت کست بطبع آب و خاک، و آن طبقه که مجاور آب و خاخشکی گراید
و  ،گویند کرهٔ نسیم، و آن را ، سردیی که از خاک اندوخته بود کمرت گردددودها و بخارهاحیوانات و طبایع 

تر بود از دیگر  و گوهر هوا در قبول استحاالت و صور و تغیريات مطیع خوانند. کرهٔ زمهریززبروی سرد باشد و 
ت ، و از کیفّیت روشنی گرددت تريگی بکیفیّنانکه از طلوع و غروب کواکب رخشنده زود از کیفّی، چعناصر

ای از وی  ، و در هر طبقه، و از برودت سردی گريد، واز حرارت زودتر گرم شودروشنی به کیفیت تريگی شود
، از تافتگی گیخته شدن بخار، و سبب آن برخاسنت دود بود و ان، چنانکه در کرهٔ نسیم باد خیزدتولدی دیگر بود
ای دیگر  ، و آن جنبش بپاره، که یک پاره را از هوا بجنباندو تر از تاب خورشید و دیگر کواکب  اجسام خشک

 ، تا به بیشرت پارهای آبگريای دیگر رسد ، و آن جنبش بپارهای جنبانیده شود ، همچون آبگريی که ازو و پارهرسد
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، تا حرکت گريد ، و جای وی میشود ای دیگر غالب می ای مندفع گردد بر پاره رهاای که از پ ، و هر پارهباز آید
هوا چون از جنبیدن طرفی مندفع گردد زحمت کند بر هوائی دیگر که نزدیکش موجی در آب پدید آید. همچنان 

، و است، و باد موج هو، و باد خیزد، و ازان حرکت موجی در هوا حادث شودبر انگیزد ، و از آرامجایشبود
، و چون ، که از وی غبار خیزد در هواتر و گرانرت باشد ، که از هوا سختچون بنريو بود اجسام دیگر را نیز بجنباند

، چون موج دریا که ، اگر بنريو بود درختها و بناهای افراشته را از جای برکند و بگسلددرخت که از باد بجنبد
و اگر از جانبی باد خیزد دیگر  ؛، و براند و بدیگر جای بردزدحیوانات دریا و دیگر اجسام را از جای برانگی

 ؛، و چنني باد را نَکْبا خوانند، جنبش گرد از ایشان پدید آید و بباالبر شودمقابل وی بادی دیگر آید و برهم رسند
زمهریر مندفع ، و از باالی از کرهٔ نسیم برگذرند، چنانکه دودهای برخاسته و باشد که سبب جنبش هوا از باال بود
، گویند. و از انگیخته شدن دودها سوی باال باد خیزد صرصر، و چنني باد را گردند بر سوی زبر بسختی و عنف
و باشد که کثافتش تا حدی بود  ؛، که بخار چون بهوای سرد رسد کثیف گرددو از انگیزش بخارات سوی باال ابر

، و با نبیق برآید و سرشک که از گل تافته در کوره برخیزد، چون بخار گل ، و بباران باز پس آیدکه قطره گردد
و اگر سردتر  ؛، و بیفسرند  ئ تگرگ شوندتر شوند و اگر هوا سردتر قطرهای باران کثیف ؛گردد و بقابله فروچکد

االتر و اگر دود از کرهٔ ب ؛، و برف گردد و فرو آیدو هنوز بخار بود که افسرده شود ،بود ابر را بقطره شدن نگذارد
، ازان حرکت سخت در هوا آتش ، و بحرکت سخت بدان موضع باز اید که ابر بوداز طبقات هوا مندفع گردد

   بود. تندرو آن آتش چون برتی ابر رسد آواز  ؛پدید آید برق، و ، و دود بر افروخته شودگريد
، و برانگیخته که از آب و خاک برخیزدو جملۀ اثرها که در هوا پیدا شوند بر گونه گونه مایۀ همه دود و بخار بود 

فهای ، ودر تجوی، و قوت تمام دارد، اگر بسیار بود، و از این دود هر چه در اجزای زمني باز ماندشود سوی باال
تر و بنريو  و اگر سخت ؛بود زلزله، و ، و چون نیاید زمني را بجنباند، ناچار منفذ بريون شدن جویدخاک نگنجد

و اگر بخار بود که باز ماند در  ؛، و باشد که زیر و زبر کندیوند بگسلد و شکافته شودبود اجزای خاک را پ
و آنچه آمیخته بود با گوهر خاک و  ؛بريون آیدچشمه شود و به  ، در مواضع سرد آب، نه دودتجویفهای زمني

ن و آنچه بدین ، چون نفط و قطرا، و کیفیات دیگر درو ظاهر شوند، لکن آمیخته گردد، آب صرف نباشددخان
، و از ایشان ، ازان انواع معدنیات تولد کند چون سیماب و کربیت و زاجو هر آنچه قوت بريون آمدن ندارد ؛ماند

، از آهن و روی و سرب و قلعی و نقره و زر و بلور و عقیق و زبرجد و لعل و انواع گوهران دیگر آفریده شوند
، و هر صورتی اثری بود و فروغی از ای مختلف مصور شوندات عناصر بصورته، که بقدر آمیزش کیفّییاقوت

  ، در خور گوهر پذیرنده. نگارندهٔ صور
، و ازین است که هیچ موجود ترین صورتیست ذاتی گوهر پذیرا را که از وی جدا نگردد و قوت پذیرائی نخست

، اما صورت شریفرت گريد ، و بناچار صورتی دیگر، و بر یک شکل نماندبر یک صورت نپاید در این عالم اضداد
، تر فساد ، و بصورت خسیسخوانند کوْن، و نگاشته شدن را بصورت شریفرت تر از صورت پیشني و اما خسیس

، هر چیزی کوْن چیزی دیگر بود. و صورت شریفرت صورتی را گویند که صورت پیشني را نیست نکند فساداگر چه 
، و هر صورت که بگوهر بخشنده پیشني را باطل کند یا ناقص تر آنکه صورت ،و صورت خسیسبلکه تمامرت گرداند

از آنکه اعتدال و تر و تمامرت. و  ، شریفرت و گرامی، که بگوهر پذیرندهٔ آن صورتو نگارندهٔ صورت بهرت ماند
ترند از  ، اجسام مرکب گرامیضدی بطبع و گوهر نگارنده و بخشندهٔ صور نزدیکرت است که مخالفت و تضاد بی

، چون گوهران معدنی که از عناصر بسط فزون باشند ، از آنکه برتکیب تضاد و مخالفت کم شودعنصری اجسام
  در رتبت وجود.
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  ستنیها و قوتهای ایشانردر سیزدهم از سخن، در 
، و نشان ب باعتدال نزدیکرت گرددد و مرتّک، آن متولّتر ، و ترکیب درستتر بود و چون آمیزش عناصر متضاد قوی

، و نه همه نشانهای کردگی و ، اثری از آثار و نشانی از نشانهای کنندگی در و پیدا گرددتدال آنکهقربش باع
، و آثار کنندگی در اجسام روینده پیداتر تر که بمصور و نگاشته و نگارنده الیق بمصور، که کنندگی پذیرائی دارد

دیگری را بخود تواند کشیدن و همسان ، از آنکه جسم روینده جسم بات معدنی و غري معدنی است که در مرّک
تها فزونی از ،این قّوات را این نريو و توان نیست و جسم روینده را، و معدنیّخود کردن به قوت جاذبه و غاذیه

، تا مددی بود ، بسبب شایستگی جسم نباتی مر قبول آثار نفس رافایض شده است، از نفس اتت معدنیّقّو
ت ، نام آن قّویست جویندٔه موافق که بدان قوتْ اجسام دیگر سوی سم خود آرد،که وی را قوترستنیها راوجود 

، نچه ماسکه بداشته بود«پزانندهٔ ، و قوتیست ماسکهآرد نام آن قوت  جاذبهجاذبه و قوتیست بدارنده آن را که 
یتست بريون و قّو ،مّمیزهت ، نام آن  قّوتیست جدا کنندهٔ شایستۀ از غذا از ناشایست، و قّوهاضمهنام آن قوت 

تیست که آنچه شایسته بود غذا را ، و قّودافعهت ، نام آن قّوکنندهٔ ناشایست و ناسزای غذا را از محل غذا
تیست که بدان غذا فزایش جسم روینده ، و قّوغاذیهت ، نام آن قّوهمسان جسم روینده گرداند و پیوسته او کند

، و چون جسم روینده بدان حد رسد که در و خورد مُنْمیه، تام آن خوردای رساند که درو  ، تا که وی را باندازهدهد
تی ، و نیز قّو، تا که جسم را مزاج باطل گرددکار شود و قوت غاذیه بر کار باشد بی ت منمیه ، این قّوببباال و پهناش

در جزوی از ، و ند، و بمایۀ جسمی دیگر هم از نوع آن جسم کای جدا کند ت از غذا پارهدیگر هست که بدان قّو
، و پیوندی را که بدان از اصل خویش نیاز گردد ، تا آنگه که از پرورش بی، و همی پرورانداجزای وی تعبیه کند

، و طالب غذا و مایۀ فزودن و ، و باجزاء اصل و تولد جای خویش پیونددمدد پرورش بدو رسیدی بگسالند
تی ، و نام قّواز خاک افتند هر یک باز درختی و گیاهی شود، که چون ب، چون تخمهای درخت و گیاهبالیدن گردد

  گفتند. مصوّرِهکه چنني کار کند 
، و هر جسم که این ، و هر یک کار خود را بتمامی باز نمایدتها بکمال بودو اجسام روینده نیز نه همه را این قّو

ت خرما و درخت جوز و انگور و امثال ، چون درختر بود تر و پاینده تها بکمال رسند آن جسم بگوهر خود مقیمقّو
  تر. تر جسدش ناپاینده تهای وی کمرت یا ضعیف، و هر آنچه قّوآن

تی و ، هر یک را خاصیّ، و هر صنف را اشخاص بسیار، و هر نوع را اصناف بسیارو رستنیها انواع بسیارند
ت بالیدن و مدت پائیدن قداری از قوّ ، و هر یک را مای که جز آن مایه را نزیبد ، و هر صورتی سزاوار مایهصورتی

، چون انواع گیاه و اجناس کار ماند ، و نه ازو چیزی تهی و بیکه لن محل را گنجاوی فزون از آن مقدار نبود
آور  تر از مدت پائیدن درخت بیخ ، که مدت بالیدن گاه سست بیخِ ضعیف شاخ و بتخم رسیدنش کوتاهدرخت

ان انواع گیاه اختالف و مباینت در خردی و بزرگی بسبب کم بیشی مایۀ و در ، و باز میسترب ساقِ قوی شاخ بود
، و در ثبات و تغیّر ات عنصریگرمی و سردی و نرمی و سختی و تری و خشکی بسبب شدت و ضعف کیفّی

، و چندانکه ات مختلف با هم و ناراستی و بدسازیشانبحسب و اندازهٔ اعتدال طبایع متضاد و سازندگی کیفیّ
، نشانهای کنده در تر ، و کثرتشان بوحدت گرایندهیدن و پراکندگی جسنت اضداد از هم بآشتی و اجتماع نزدیکرترم

  تر. اجسام کرده روشن
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  تهای ایشاندر چهاردهم از سخن، در اجسام زنده وقوّ
ی باز نگسلد ، اگر مدد پرورش پرورنده از وکه درو آثار کنده بغایت روشنی و پیدائی رسید هر مزاجی و ترکیبی

، بصورتی نگاریده شود آن جسم ممتزج مرکب که نشان آگهی و بسبب سستی گرفنت یا برسیدن قوت قبول مدد
، و بدان آثار آن جسم ، بلکه فروغ و پرتو داننده نیز بر و تابد، که نه اثر کنندگی جدا بودی ازو بنمایدحیات حسّ

، و تا طبیعت رویندگی بتمامی و آگاهی تمام و آراسته شوند، و حرکات و احوالش بیابندگی زنده و پاینده گردد
و چون جسمی ، ت حیات و حسّ پدید نیاید، شایستگی قبول خاصیّتهای جسم روینده کمال نیابند، و خاصیّ ترسد

، کننده و پرورندهٔ جسم از آن مددی ، و قبولش هنوز گنجائی فزونی دارداز اجسام آن خاصیت را بکلی قبول کرد
، اثری در کرده و پروریدهٔ خود ظاهر کند ، که او بدان مدد در مرتبۀ کنندگی بپایسترسد داننده بوی میکه از 

، که د در واضع مختلف، چون اصناف کرمهای متولّباندازهٔ قبول و در خور شایستگیش: اگر بیش از حسّ بنگارد
دان تواناتر گردد برجسنت غذای موافق و ، و بو در همۀ ظاهر تنش این آگهی باشد،لمس نبود ایشان را جز حسّ
، و از تنش واگر بجز از حس لمس شایستگی حسی دیگر دارد بحس ذوق نیز آگهی یابد ؛گریخنت از مخالف

، چون بعضی حشرات ، تا غذا را از گذر برآن اندام شایستگی فزایداندامی محلیت چنني حسی را طرازیده شود
، تا پیش از رسیدن موافق و مخالف زان در خورد بویائی نیز مدد ذوق گرددو اگر زیادت ا ؛زمني و جانوران آبی

تر افتد بینائی و شنوائی نیز در اندامی  و اگر محل در شایستگی تمامرت و بلیغ ؛، ببویائی آگه شودبآلت ذوق
، تا که باشد می ، دادن از دهنده و پذیرفنت از پذیرنده پیوستهو هم بر این ترتیب ؛خاص و جزوی الیق آراسته گردد

، و حواس نهانی چون ، حواس پنج بر ظاهر اجزای جسم زندهی در اجسام رنده تمام شوندخواص حیات حسّ
  خیال وگکان و حفظ در اجزای درونی.

  در پانزدهم از سخن، در صفت ترکیب اجساد مردم
رنده را از انچه خواص ، قبول فزونی عطای پروهر آنگه که جسم امتزاج یافته و مستعد گشته و شایسته شده

، آنگه بفروغ خرد حیات حسیش مایه ، و قوت قبولش از قبول بس نکند، بکمال رسدجانوریست و زندگی
، و ، و آن جسد بمردمی رسدتر شود و آن جسد و هیکل در زندگی و جانوری خاصرت و گزیده ،دارومدد یاب گردد

، که ، و نام بندگی مر مبدع و أصل این ارکان راهستی راگاهی گردد آثار و عالمات جملۀ ارکان و دعائم  انجمن
، در ، که هیچ مزاج طباع، و اجسام کرده بوی سرآیند، چنني جسم را زبید و او را سزدخرد نخستني فروغ اوست

، و باز در چنني اجسام خالف و ، مر هیچ جسم را از چنني برنگذردرتبتِ تمامی و محلیت جملۀ آثار و آیات
تر و بمبدأ  تر گرامی تد بحسب شدت ظهور ایت آثار و ضعف آن و هر آنچه نشانهای خرد و درو رخشندهغريیّت اف
  تر و کمرت از مبدأ دورتر. ، و آنچه پوشیدهتر همه پیوسته

بفضل  ،، فرعی چون مرکبات و متولدات، اصلی چون سپهر و عناصرتمام شد سخن در عرض کردها که اجسامند
  ست اسماؤه.ره و تقّدو هدایت ایزدتعاىل ذک

  عرض دوم که عرض کنندگان است 
  و آن پنج در سخن است

  
  ،، در کنش و کننده و کرده که چیستدر اول از سخن



     

٨٤ 

ک و کننده ، و انچه نه بمحرّ کت وجودش حرکت باشد و محّر، درانکه کدام چیز است که علّدر دؤم از سخن
  ،ود نه کرده بود چه گویندشت وجودش را چه خوانند بنام و چون موجموجود شود علّ 
  ، ، درانکه کنش و حرکت در جسم از چیزی جز جسم آید در جسمدر سئم از سخن

  ،، که بدان اجسام را کننده گوینددر شمار مبادی کنش اجسام ،در چهارم از سخن
اثر و  ، و روشنی وجود نفس و آنکهتر کردن غرض از شما رو تفضیل افعال و حرکات ، در صریخدر پنجم از سخن

  حال وی یک اثر و یک حالست و همچنني حال جسم.
  

  در نخستني سخن، در کنش و کننده و کرده که چیست
، و خواهیم که وجودش در محلی تواندبود ، و دراین موضع بلفظ حال چیزی راکنش حالیست میان دو گوهر

رَض خواندند و چنني محل را ، و علما چنني حال را عَبگوهر هر چیزی را خواهیم که وجودش نه در محلی بود
نیاز را در وجود از محل جوهر. و  ، و هر یپس هر آنچه وجودش را از محل ناگزیر بود او را عرض گویند جوهر

، و یکی که بدو که دو محل بخواهد: یکی که ازو آیداین حال را که ما کنش خواندیم از جملۀ آن اعراض است 
معنی کار و کنش ىسد. و  ، نو نو بگوهر کار پذیر می، بلکه بتدریجره بیک باآن را که ازو آید گوهر کاگر ن ؛رسد

، و در چند چیز ، که در سخن گذشته بدان اشارتی رفت و نموده شد که حرکت برای چه حال گویندجنبش است
و  ،، که جنبش یا در کم و چندی بودافتد که آن چیزها هم احوال و اعراضند و هر یک در وجود بمحلی محتاج

، و این همه ، یا در وضع و نهاد، یا در أین و جای، یا در کیفکنندهٔ آن حال جنباننده بود و کردهٔ او جنبانیده
اعراض و احوالند که در گوهر باشند. پس هر یک از این احوال چون نو نو بتدریج از گوهری پدید همی آید آن 

. اگر فزایش کمیت بود گوهر کردهرسد بدان  که بدو میو آن گوهر را  ،گویند کنندهو  کارگرگوهر را بدان حال 
، کننده را سرد کننده و گرم کننده و سپید و سپیدی و سیاهی و سبکب و گرانی و ماند آن ،گویند فزایندهکننده را 

ک ، و کرده را سرد کرده و گرم کرده و سپید کرده و سیاه کرده و سبکننده و سیاه کننده و سبک کننده و گران کننده
  و گران کرده.

، و نه از ، و هر موجود که وجودش نه نو نو و بتدریج بود از چیزیایم بلفظ کرد و کنش پس بدین معنی که خواسته
، هر چه و چون کرد و کنش حرکت بود ؛، و نه موجود آن را کننده، آن را کرده نخوانیماین احوال بود که برشمردیم

  ، و نه موجدش را کرده.ری بود موجدش را کارگر نگوئیم، چون وجودش از دیگنه بحرکت موجود بود
    

و  ،است ت وجودش حرکت محرکنکه کدام چیز است که علّآدر در دؤم از سخن،
و چون  ،ت وجودش را چه خوانند بنامعلّ  گرددک و کننده موجود نه بمحرّ آنچه

  خوانندشموجود نه کرده بود چه 
و  ، و دیگر موجودات نه بکرد و حرکت.کرد و کنش و حرکتاند: یک گونه موجودات ب موجودات دو گونه

شود  تش متبدل میو انواع آن یکی آنکه کمّی، و اصناف موجودات بکرد آن چهار قسمند که بر شمرده شدند
شود بسیاه شدن و سپید شدن و گرم شدن و سرد شدن و انواع  ل میتش متبدّآنکه کیفّی، دیگر بفزودن یا بکاسنت

، ، یا در نهاد تبدل بود، چون بباال برشدن وبزیر فرو آمدنل کنداین و بودن در مکان تبّد »در«یا ، دیگر از کیف



     

٨٥ 

، برو و ، یا یکی از این چهار حال، و زیر باال شدن. و هر جسم را که این چهار حالچون برخاسنت و بنشسنت
لکه کردهٔ کنده دراز کرده و گرم کرده ، ب، و نه جسم بودنش کرده بود، آن جسم کرده بود بدان حالمتبدّل همی شود

 بلکه علت جسم ،را کرده در جسمی ، که آنچه نه جسمنه جسم کرده، و کژ کرده و دور کرده و نزدیک کرده بود
ت ابداع آنست که ابداع را بوجود خاصیّ. و ابداع، و اثر را مبدَعو  حادثبودن را مبدع گوئیم و جسم را 
 ، و فعل و کنش تا محل که جسمست موجود نبود آنت نبود که ابداع بوی رسدمحلی موجود پیش از ابداع حاج
، و در پذیرر، یکی کارگر نبود و دیگری کاو نیز تا دو گوهر موجود نباشد با هم ؛احوالِ کنش نتواند بود بتدریج

، و دید آوردناعنی فرا پیش نظر و  ،که ابداع پدید آوردنست، و نیز ابداع در خود بود ؛ابداع این شرط نیست
، و از اینست که آنچه در کرده پدید آید تواند بود که در ، و کرد و کنش بريون از خودنظر و دید در خود تواند بود

، و گرم ، و گردانندهٔ سپهر گردان، چه الزم نیست که شريین کنندهٔ خرما بود و تلخ کنندهٔ حنظل تلخذات کنده نباشد
آنکه  در  ، و پدید بودن با دیگری نپیوندد بیپدید آرندهٔ چیز پدید بودآب سرد. اما ، و سرد کنندهٔ  کنندهٔ آتش گرم

، و مایۀ جسم بودن و ، و بهیآت و اشکال و کیفیات و انواع آن کردهاند اجسام بجسم بودن مبدعو بود. پس 
ایجادشان نه در  ، از انکه ابداع و، مبدع و مبدعات را ازىل نیز گویند، که آن چندی مطلق استصورت جسمی

، و حرکت بجسم متحرک و گوهر ، و بحرکت و کنش قائم بود، که زمان مقدار حرکت و کنش استزمان بود
، و مقدار مطلق پیش از مقدار خاص ، پس وجود جسم پیش از زمان بود که بحرکت جسم موجود شودمحرک

، که وجود بتدریج را و نو موجود گردداز زمان بود نه بحرکت و تدریج ن ، و هر چه وجودش پیشبود که زمانست
  زمان الزم شود نه وجود ابداعی را.

  نکه کنش و حرکت در جسم از چیزی جز جسم آید در جسمآدر سئم از سخن، در
، و و هر دو حال با یکدیگر در غایت مخالفت و تقابلند ،روشن است که سکون و حرکت هر دو باشند در جسم

، بلکه یکی اصلی بود و یکی عارضی. هر دو در یک محل اصلی و ذاتی باشند نشاید که دو حال متقابل مخالف
یا سکون و ثبات اصلی و  ؛، و سکون و ثبات عارضی و بجز جسمپس جسم را یا حرکت اصلی بود و بذات

  ، و حرکت و تغیّر عارضی و بجز جسم.بذات
، و نه گوهری را خواهیم با مقدار نکه ما بجسمآ، از، راست نیستاما قسم اول که حرکتْ اصلی بود و بذات

، و و حرکت را باز نمودیم که در چند حال افتد ؛، بلکه مطلق مقدار، دراز یا کوتاهخاص بزرگ یا خرد مقداری
، که اگر نمو از اقضای ، بفزایش اصلی نباشددر هیچ حال جسم را حرکت اصلی و بذات نبود: اما در مقدار

و  ؛گشتی تا جسم بودی ست دارد جاوید حرکت فزایش کردی و بزرگ می، هر چه نام جسم درجسم بودن بودی
آنکه نهایتی  ، بی، جاوید تا جسم بودی همی کاستی، اگر حرکت کاسنت جسم را بذات بود، همچننياما بکاسنت

، که جسم مقداری و نیز نتواند بود که حرکت جسم از مقدار بود سوی بی ؛ستی، و کاسنت را نهایت ضرورداشتی
و همچنني  ؛، و چنني حرکت را هیچ ذات اقتضا نکندمقدار گردد نیستی جسم بود ، و چون بی، استدارْ جسمبمق

، و نه هر جسم از کیفی ، اگر بذات بود جسم را پس تا جسم بود آن جنبش ازو آیدحرکت در کیف و این و وضع
، که جسم را م دؤم درست شدقس، جاوید حرکت کند. پس ، یا از وضعی بوضعی، یا از جائی بجائیبه کیفی

، و حرکت عارضی و بجز جسم. و هر آنچه بجز خود جنبش کند پذیرای جنبش بود پدید آرندهٔ سکون بذات بود
، چنانکه ، و آنچه بخود جنباننده است و فاعل گوهریست محل عرض فاعلی و کنش، و منفعل بود نه فاعلجنبش

، این دادن و پذیررفنت بسبب اتحاد هر دو در گوهر بودن، و جسمْ گوهری بود محل عرضِ منفعلی و کردگی
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است و ، و کنندهٔ بخود نفس کننده دو بخش است: کنندهٔ بخود و کندهٔ نه بخودمستدام بود هر دو ار. پس 
  ، و چنانکه اجسام بسیارند افعال و کنششان نیز بسیار بود.، و بنفس کنده باشند، و کنندهٔ نه بخود انواعندیکیست

  که بدان اجسام را کننده گویند  ارم از سخن، در شمار مبادی کنش اجسام،در چه
اجسام اصل و اول سپهر است و اجسام ، و فرع ومرکب. و اند: اصل و اول معلوم است که اجسام دو گونه

علما مبدأ فعل و کنش هر چیز را طبیعت آن چیز ، و فرع و مرکب اجسام معدنی ونباتی و حیوانی. و عنصری
، و مبدأ نام کردند طبیعت فلکی، مبدأ جنبش جرم سپهر را ، و جنبش آن جسم را بوی نسبت کردنددندخوان

، و مبدأ جنبش اجسام عنصری را در کیف و این طبیعت عنصریجنبش اجسام عنصری را در کیف و این 
قوت ا باز ، و آن طبیعت رطبیعت مزاجی و نباتی، و مبدأ جنبش اجسام مرکب را در مقدار طبیعت عنصری

، و ، و جنبش اجسام جانور را باختیار و ارادت بطبیعت حیات وزندگی نسبت کردندگفتند نفس روینده ونامیه 
، و چون خواندند قوت عنصریجنبش اجسام بسیط را  أ، و مبدخواندند نفس حیوانیباز طبیعت حیات را 
  گردانند. نفستر بود نام قوت را باز نام  ترکیب و امتزاج درست

، و چون با اجسام ، و جسمی جدا بودبدان که هر جسمی از اجزای جسم مرکب چون جدا بود مبدأ فعلی دارد و
، و مبدأ هر فعلی نامی دارد جز نام مبدأ فعلی ، افعالش بسیار گردند، و همه یکی شوند برتکیببسیار آمیخته گردد

، اگر گفتند فاعل، که بسبب ظهور آن او را جسم تهای نفس فعالند در آن، و آن مبادی افعال همه آثار و قّودیگر
 طبع فلک، و نیز گفتند نفسبود نه فاعل. اما آنچه مبدأ جنبش آسمانست علما نام آن  منفعلچه او بدان آثار 

 فعل عنصرو قوت گویند. مبدأ  طبیعت، و امامبدأ افعال عناصر را ، و بهر دو لفظ یک کعنی را خواستندگفتند
، و فعل این ، و خشکی قوتی دیگر که از گرمی خیزد چون بکمال بودکه آتش بدان آتش بود ،طبیعت گرمیآتش 

طبیعت و مبدأ آن عنصر که سرد باشد  ؛کردن و سبک کردن ، و خشکطبیعت گرم کردن آن جسم که بدو رسد
ک را وهمچنني عنصر ترو و عنصر خش ؛، و فعل او سرد کردن است و گران کردن و کثیف کردنخوانندسردی 

پیشني آن دو طبیعت اول ، و افعال او تر کردن و خشک کردن. وعلمای است خشکیو  طبیعت تریمبدأ فعل 
  .منفعل، ، أعنی خشکی و تری، واین دو طبیعت دیگر راگفتند فاعل، ، أعنی گرمی و سردیرا

ت گرم کردن و سرد کردن ، که افعال بر بساطعنصری چون بیامیزند و درهم شوند نام آن افعال نیز بگرددو اجسام 
، از برای طبیعت تخدیر و تقطیع و تحلیل و ججل یا مفّطع یا محّل، و گویند فالن چیز مخدر است یا مقّ نمانند
، از جسم تر شود ، و آمیزش رسندهباز چون ترکیب زیادت گردد ؛، که آن اجسام بدین طبایع آن کارها کنندتفجیج

، و پختیدنش و روردنش پس از ، و چون داشتنش بعد از طلبغذا ، چون طلبمرکب آثار دیگر پیدا گردند
که بسبب این افعال مختلف از نام فعل برای  ؛، و بصورت اندام باز نگاشنت، و بخود پیوسنت پس از پخنتداشنت

، و هاضمه را از برای پخنت و و ماسکه را برای داشنت ،، چون جاذبه را برای جذب غذامبدأ آن نامی شکافتند
مجاری و ، و مصوّره را از برای نگاشنت این غذا بصورت اندامها. و ، و غاذیه را از برای غذا ساخنتکردن هضم

 نکهآاز  ،، او را در اجساد حیوانی اثر بیشرت و ظاهرتر استگفتند قوت مصوره، که آالت و افاعیل مبدأ تصویر
که جسم جانور را بسی آالت بباید تا کار ، ترکیب جسم حیوان نه چون ترکیب جسم روینده و اجسام معدنی است

، که در ، هر یک را بر صورتی، و هر آلت و هر اندام را از جسم غذائی باید نگاشتزندگی بدان ساخته شود
، که ازو کار پرورش همۀ اندامها بغذا گویند جگر، و آن را تهای نباتی بودجسد جانور اندامی خاص برای قّو

، و آن را ، که ازو مدد زندگی و روح حیوانی بهمۀ جسد رسدی از برای قوت حیات، و دیگررسانیدن راست بود
که آالت حسّند بدان مدرک و حساس  ، که اندامهائیتهای مدرکه و حسّاسه، و اندامی از برای قّوگویند لد
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را از این چهار  ، و اندامی که خزانۀ تخم و منشأ تولید مثل باشد. و باز هر اندامی مغزو  دماغ، نام آن باشند
، از مداخل که غذا بدان مداخل ، که کار صورت و فعل آن اندام از آن عضو بنظام مانداندام اصل اندامها باید

نخستني دهان و مری و معده یا ، و مخارج که فضله و فزونی بدان مخارج از آن اندامها برون شود. مدخل درآید
، و در معده ، و در رهگذری بتواند گذشتدر دهن خرد شود ، که غذا، و پس گذرگاههای تنگ سوی جگرشکنبه

، و این ، در منافذ تنگ بجگر نرود، که غذای خائیده و خرد گشته در دهنتر شود ، و روانو شکنبه پخته گردد
تر که  ، بمجاری فراخ، و بجگر نباید که رسد، و غذا را نشاید، و آنچه فضله بوداندامها مداخل طعامند سوی جگر

کردن فضله از تن جانور   ، تا بدان مخرج که برای برون، مجری مجریاند همی گذرد ه و شکنبه پیوستهبمعد
، و جای هر مدخلی و هر مخرجی و هر و همچنني جای هر اندامی ازین چهار اندام نگاشته و آراسته شده است.

، گر چه تصویر و نگاشنت رانني ، که بیکدیگر نماند. چ، بر صورتی و هیأتی و ترتیبی و وضعیمنفذی و مجرائی
لکن میان این  ،، و مبدأ تصویر اجسام نباتی را هم قوت مصوره گفتندخواندند قوت مصورهمبدأیست که آن را 

ت مجاری غذا از این اعضا ، و کیفیّ، و تمامی شرح و شمار اعضای حیوانتصویر و آن تصویر بسی اختالفست
، و ما را در این آند و نوشتهت در کتب یان علوم طبیعی ذکر کرده، جماعت علمای طّب و داناسوی همه عضوی

، بلکه بدان مبادی که آثاراند از نفس فعال بطبع ، که نه بذات فاعلندموضع غرض اشارتی بود بمادی فعل اجسام
جسام ، و کثرت ا، و کثرت افعال از کثرت اجسام منفعلایشان را فاعل گویند. و کثرت مبادی از کثرت افعال خاست

، که ، و گوهری بعرض فعل جدا شد از گوهری دیگر، و تکثّر گوهر از اعراض آن انفعالستمنفعل از تکثّر گوهر
، و گوهری بعرض شکل از گوهری مقدار جدا گشت ، و گوهری بعرض مقدار از گوهر بیعرض آن انفعالست

بیان اعراض بسیار و یگانگی گوهر بعد . و اما ، و علی هذا، و گوهری بعرض تجزّی از گوهری نا متجزّیٔشکل بي
  ، انشاءاللّه.از این عرض یاد کرده شود

حرکات، و  و تفضیل افعال و تر کردن غرض از شما در پنجم از سخن، در صریخ
 و همچنني حال ،یک اثر و یک حال و آنکه اثر و حال وی ،روشنی وجود نفس

  جسم
، که اگر از جسم بودی از آن و حاىل از چیزی جز جسمگفتیم که هر فعل که در اجسام پیدا شد صورتی است 

 ؛، و از یک حال آید، ازانکه یک چیز است، همۀ اجسام بیک صورت و یک حال بودندیروی که جسمست
و اگر ذات جسم  ؛اگر جسم ازان روی که جسمست دور اقتضا کند از اشکال پس مضلّع از چیزی بود جز جسم

و اگر جسم را از ذات اقتضای گرمی بود پس  ؛چیزی جز ذات جسم آید حرکت اقتضا کند پس سکون جسم از
و اگر حرکت نمو از جسم بودن جسم خاست حرکت ذبول از جز جسم  ؛جز جسم آید سردی جسم سرد از چیزی

آگهی صفت ذات جسمست شنوائی و بینائی صفت چیزی جز جسمست. و این  خربی و بی واگر بی ؛خاست
، و یک چیز ، و کنده نیز نفس است و یکیستیکیست و بدین احوال بسیار نمود ، و جسمکنشها بسیار است

  اقتضای یک حال کند.
، و آن یک حال کدامست که پس بباید دانست که این یک حال کدامست که مقتضای جسم بودن جسمست

ست ، و بسیاری این کنشها چگونه است. اما آن حال که طبع نفس کننده امقتضای نفس بودن نفس است
و اما آنچه صفت گوهر  ؛، و ازوی جز این حال نیاید، که جنبش و فعل انگیختگی اوستحیاتست و زندگی

و اما بسیار شدن صور و  ؛، و از خود جز این صفت نداردجسمانیست شایستگی قبول فعل و جنبش از نفس
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بودن وجود حاالت. احوال از آن سبب خاست که ذات کنش و جنبش جز تبدّل صور و احوال نیست و پیاپی 
، و تغیّر نیست جز غريیّت و دیگر شدن را انگیخنت ، و تغیري تیست جز غريّیتپس فعل و کنش نیست جز تغیري

، هر یک جزو از وی تا نیست ، نونوکثرت از تحریک و تغیري و حرکت نه یکبار گیست بلکه بتدریجپذیرفنت. پس 
، که اجزای جنبش و فعل هم که فرا گريی همني صفت دارد جزو از وی، و هر که نگردد جزو دیگر موجود نشود

، همچنانکه اجزای جسم هم جسم ، و جنبش و فعل از چیزی جز جنبش و فعل فراهم نیایدجنبش و فعل باشد
و اجزای فعل بسیار: فاعل  ،، پس فعل یکیست و فاعل یکی و منفعل یکیباشند و جز جسم با جسم ترکیب نیابد

  ، منفعل جسم. ، جنبش وفعل کنش و ،، فاعل نفس ونفس و
، و عبارت از آن آثار ، بلکه بدان آثار که از نفس در جسم آیندو هر فعل که نسبت وی با اجسام کند نه بذات بود

، بقدر و اندازهٔ قبول هر جسم: اجساد عنصری را و معدنی کردند. و قوت پیوند است میان نفس و جسم قویبه 
، و ، و از نفس همان کیفیات توانستند پذیرفت که دارندایشان خوانند طبایعهاست که را پیوند با نفس بدان قوت

  ، آثار پیوند در افعالشان بیشرت و بهرت نمود.اجساد حیوانی چون پیوندشان بهرت بود
، همه روشن کنندهٔ را ، و جنبانیدنش مر اجسام راو آنچه شرح داده شد از طبع  گوهر کننده و حیات و انگیخنت

، و مسخر داری اجسام پذیری و طاعت ، که معلوم گشت فرمانوابست جویندهٔ دانش را سوی وجود نفسص
  بودنشان مر دهندهٔ این صور و آثار را.

، ، و هر چه در اجسام بود، و منشأ کثرت نه کثرت استو کثرت نیز روشنست که جز در اجسام و اجزای او نیست
، و هر چه نه جسم بود پس نفس نه جسم بود ،خواندیم نفسغري را بنام ، و آن ، از جز اجسام آیدنه از اجسام

، پس نفس مقدار و طرف و نهایت ندارد. و ادراک چنني وجود نه بحّس تواند مقدار و نهایت و طرف باشد بی
، که تهای نفستی و شاخی از قّو، که حسّ و خیال و وهم هر یک اثریست و قّو، و نه بوهم، و نه بخیالبود
، و بقوتی و شاخی از شجرهٔ نفس بکلیت نفس ی آالت جسمانی بدان آثار تمام و شایسته و پاینده شوندبعض

، و ، و نفس چون محسوس و مخیّل و موهوم نتواند بودرسید. پس یافتنو دانسنت نفس بعقل تواند بودنتوان 
و پذیرفنت اوست صور و آثار ، و معقوىل او مطاوعت و مسخر بودن ، ناچار بعقل یافته شودشک بود وجودش بی

گون مر نفس را  ، و دانشهای گونه، که مطاوعت و مسخری و قبول اوست آثار نفس را، چون منفعلی جسمعقل را
، چون صورتهای گونه گون بود مر جسم را از نفس. و همچنانکه جسم باختالف صور و کنشها اجسام از عقل

، چون نفس نامیه و نفس غضبی و نفس شهوانی و هٔ قبولشدند نفس بانواع صور عقلی نفوس باشند بانداز
  نفس عمّاله و نفس فاکره و نفس حافظه و نفس مخیّله و نفس اشخاص مردم.

، و پس ، چون جذب غذا نخست، ودلیل بران انتظام ترتیب افعال ویو هیچ نفس از اثری عقلی خاىل نبود
و باز حرکت اعضای مردم در صنایع و بنمودن  ،و ترتیب و نظم عقلی بود ؛، و پس غذا، و پس هضمامساک

، و باللّه ، و خرد مر نفس را چون نفس است مر جسم را، که آن همه آثار خردندشگفتیهای بسیار در صنعت
، و درود ، و سپاس و ستایش بخشندهٔ مایۀ بینائی و پريایۀ دانائی رااالستعانة. تمام شد سخن در این عرض

  صفا و ایستیدگان بر هنجار وفا.فراوان و آفرین بر اهل 

  »هفده در سخن است«عرض سئوم که عرض دانستهاست 
، درآنکه دانسته در این عرض نه بدان معنی است که سخن عرض نخستني و دؤم ازان عبارت در اول از سخن

  ،کرد
  ، ، در آگهی دادن از جهان دانش و عالم عقل و وجود آندر دؤم از سخن
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لوق و مبدع و حقیقت و مثال و جهان کلی و جهان جزوی و جهان روحانی و جهان ، در مخدر سئوم از سخن
  ،جسمانی

  ،مثال و حکایت، و جهان کَوْن ، درانکه جهان خرد جهان حقیقت استدر چهارم از سخن
  ، ، در نشان موجودات حقیقتی و موجودات مثاىلدر پنجم از سخن
  ،، در دانش و دانندهٔ و دانستهدر ششم از سخن

  ،، در مراتب آگهی مردم از وجود موجوداتهفتم از سخن در
  ،، در اقسام دانستهادر هشتم از سخن
  ،، در اقسام دانستهای بذاتدرنهم از سخن
  ،، با آنکه مبدأ همه یکیست عامّ مر همه رادر علت کثرت معلومات کلی،در دهم از سخن

  ،، در اقسام معلوماتدر یازدهم از سخن
  ،ر معلوم کلی اول و اقسامش و احوالش، ددر دوازدهم از سخن
  ،، در قسمت موجود بجوهر و عرضدر سیزدهم از سخن
  ،، در کمّ و اقسامشدر چهاردهم از سخن
  ،، در کیف و اقسامشدر پانزدهم از سخن
  ،، در اضافت واقسامش و باقی اعراضدر شانزدهم از سخن
  ،عراض نیستا ، در آنکه جوهر چگونه شناخته شد چون بیدر هفدهم از سخن

  

که عرض نخستني و دؤم  ستآندر اول از سخن، درآنکه دانسته در این عرض نه 
  دانسته شد

گاه شو و بدان ، که سخن هر دو عرض گذشته برای دانسنت  و طالب ای دانش را محب و دانستها را خواهان  ،آ
، دو قسم را از اقسام موجودات،و خوانندهٔ و شنونده و یابندهٔ آن سخنان و معانی را هر آن موجودات بایست

، هم دران دو عرض ، عرض سیم در بیان دانستهاشاید بود که در اندیشۀ او آید که، پس ، دانستفاعل و منفعل
، و عرض اند ، و آن چیزها دانسته نه، یا دانسنت آن چیزها نه دانستگیست، و حاجت بعرض سئم نیستمندرج شد

س فایدهٔ عرض پیشني چیست بريون از دانسنت چیزهای عرض داده؟ و ، پدانستها بگفتاری دیگر محتاج است
، و ازین ، و از روی دانستگی دگراین شک بدان برخیزد که دانسته شود که چیزها از روی کنندگی و کردگی دگرند

پرسندش ، تا اگر ، واز آن روی که دانسته است ازو آگهی نداردبود که مردم از کرده و کننده شاید بود که آگه بود
، پاسخ تواند ، و کارگری و کارپذیری ایشان در کدام جای و محلسکه این چیزها را وجود در چه چیز و کجاست

برپسند از این چیزها که از روی دانستگی ، و اگر ، یا خود جهان مجموع ایشانستداد که وجودشان در جهانست
در این جهانند که مجموع کرده و کننده  ،نبود که و اگه ،فرو ماند ، باشد که از پاسخدر کدام محل و چه چیزند

،و حیز ایشان روشن برای این بایست تا وجود دانستها پیدا گردداین عرض دانستها، یا نه در این جهان. پس است
، بتوفیق و ، و چگونگی وجودشان و اقسام آن موجودات و تفاصیل آن وعلت و سبب آن یاد کرده شودشود

  ، عظم شانه و عزّ برهانه.دارنده و موجد و مبدع آن موجوداتنهایت  هدایت وجود بی
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  در دؤم از سخن، در آگهی دادن از جهان دانش و عالم عقل و وجود آن
اند:  ، که موجودات دو گونهپس از یاد حرکت و آنچه بحرکت موجود گردد ،در عرض نخستني اشارتی رفته است

، و حیّز ین گویندعالم تکوو حیّز مخلوقات را  ؛اتازلّی ،جهان ازل، و مبدعات را منفعالت که مخلوقاتند
، و نیز عالم جهان خرد، و حیّز مبدعات را گویند جهان طبع، و نیز جهان مخلوقات را مبدعات را جهان خرد

، آنکه دو جهانند: و این همه الفاظ را یک معنیست .جهان کلی، و عالم ابداع را گویند جهان جزویکَوْن را 
و موجودات  ؛، و مثال جهان جزویحقیقتْ جهان کلی ؛، و مثال فرعحقیقت اصلْ ؛مثال ، و دیگریکی حقیقت

بانواع کلی ، و اشخاص جزوی این مکونات این بمبدعات او قائم ؛جهان جزوی مثاالتِ موجودات جهان کلی
 ؛کمیت و اندازه ، و موجودات جهان کلی بیای هر یک را مقداری و اندازه و موجودات عالم جزوی ؛او موجود

و آگهی حسی این  ؛، و موجودات جهان ابداع بخود زندهو موجودات جهان کَوْن بخود مرده و بجز خود زنده
، و جهان جسمانی مثال و حکایت جهان روحانی. اکنون ، مثال آگهی عقلی آن جهانی، اعنی جهان کَوْنجهانی

  ، انشاءاللّه.ئیم، و نشان این هستیها بنمامعنی این الفاظ را پیدا کنیم

کلی و جهان  و جهان در سئوم از سخن، در مخلوق و مبدع و حقیقت و مثال
  روحانی و جسمانی و جزوی

چون کون درخت از  ،مخلوق و مکوّن و محدث هر سه لفظ را معنی موجودیست که از موجودی دیگر کرده شود
، که بکنش ایم را در عرض کنندگان یاد کرده ، و این قسم موجودات، و جامه از ریسمان، و تن جانور از غذاتخم

  ، گوهری از حاىل بحاىل دیگر شود بتدریج.گوهری
، و قیام ، بلکه بیک دفعهکه وجود ابداعی نه بحرکت و بتدریج باشد، و معنی مبدع نیز گفته شد بر عقب آن

، و صور معلوم نا متغري ، بلکه صور و حقایق مجرد باشند، چون مکونات و محدثاتمبدعات نه بماده تعلق دارد
، محتاج آب و گل و گچ و آجر و ، در نفس، که معنی معلوم از بنای کرده بر زمنياند در نفس داننده از آن جمله

  مقدار مدت و زمان. ، بی، بلکه موجود شدنش دانستنش بودحرکت دست بنّا و مدت کون زمانی نباشد
  و وجود احوال او باو. ،و اما بلفظ حقیقت آن خواهیم که وجودش بذات بود

، که جوهر بودن جوهر و جانور بودن با جوهر و اما وجودحقیقی چون جوهر بودن جوهر و جانور بودن جانورو 
  ، و دوئی و بینونت میان ذات و وجودش در نگنجد.جانور یکی بود

که لطیف بودن تابع ، ، و چون پوینده بودن جانور یا پرنده بودنشو اما وجود نه حقیقی چون لطیف بودن جوهر
  ، و همچنني پوینده بودن تابع جانور بودن.جوهر بودن باشد

، ک حکایت بود از جانور ، چون نقش حیوان که نقاش بر لوح نگاردو بمعنی مثال حکایت اصل خواهند
  در نفس.ب شوند برای حکایت معانی ، و الفاظ که مرتکّ اصلی

بجهان جسمانی نشأ منبع حیات و حرکت و زندگیست. و ، که مو بجهان روحانی جهان نفس و عقل خواهند
سپهر و عناصر. و بجهان جسمانی سپهر و عناصر. و بجهان کلی حیّز معقول و معلوم. و بجهان جزوی حیّز 

، و بريون از خود شاید که بسیار گردد محسوس و مخیل و موهوم. و معلوم کلی آن معنی که در خود یکی بود
، ، چون معنی رنگ که یکیست و بسپید و سیاه و سرخ و زردمثاالت را یکسان باشد ، و آن معنی همۀبمثال
، و باصناف عرف و عجم و ترک و و چون مردم که یک حقیقتست ؛، و این بسیار همه در لون بودن یکسانبسیار

، و الزم گر، و همه در مردم بودن یکسان. و جملۀ این الفاظ را معانی نزدیکند بیکدیروم و اشخاصشان بسیار
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، و همچنني حقایق کلی و مثاالت ، و مبدعات کلیاند ، که مخلوقات جمله جزویمعنی لفظ کلی و جزوی باشند
، محسوسات و و ، معلومات و معقوالت کلی، جسمانی جزوی وی و، روحانی کلّجزوی حکایت از کلی و

  ، واللّه اعلم. الت و موهومات جزویمخّی

  مثال جسمانیو جهان  ان خرد جهان حقیقتست،نکه جهآدر چهارم از سخن، در
، و در جهان جسمانی آگهی و بیداری ما بجهان عقل جهان آگهی و بیداری و روشنی و صفای وجود خواهیم

 و ،، و نه هیچ جسم از جسم عالم از وجود جسمی دیگر آگه باشد، که وجود جسم بنزد جسم روشن نیستنیست
، که ، و آنچه بیشرت مردم را گمانستسم صافی از اعراض نتوان یافت، که هیچ جنه صفاست در وجود اجسام

، و از وجود اشخاص مردم اجسامند و هر شخص جسمانی از شخصی دیگر و از وجود اجسام معدنی و نباتی
، بلکه آگه نفس است نه اند ، که آگه نه اجسام شخصی، این گمانی غلطست، آگهستعناصر و از وجود آسمان

، که آن اجسام شخصی بآگهی نفس آگهند نه اجسام شخصی بآگهی نفس آگهند نه بخود و، اجسام شخصی
درستست که جهان ، و آگهی ندارند. پس ، که آن اجسام چون از نفس باز ماند همچنان اجسام باشندبخود

، و جهان دانش و خودیست خربی و تريگی و بی ، بلکه جهان بیجسمانی نه جهان آگهی و بیداری و صفاست
، و معنی لفظ حقیقت ، که وجود هر حقیقت در خود بخرد روشن توان یافترد جهان روشنی و بیداریستخ

، و نشان ، و ناسزا بهستی اگر هستی یابد نه بخود یابدبود »هست«، و سزای هستی بخود سزای هستیست
امکان زوال و تغیّر. و معلوم  ، و نشان ناسزائیْ وجود باامکان زوال و تغیّر ، بیسزاواری بوجودْ وجودِ ناچار است

و موجود جهان طبع یا ، پژمریده و متغیّر و نیست و تبه نگردد، و و مصوّر در نفس بر یک گونه وجود باقی بود
و اگر در گمان آید که صورت دانستها باشد که فرامش شوند و  دارد.، یا امکان فساد و بطالن فاسد و متغیّر شود

، از آنکه ما بمعلوم حقیقت ، این گمان غلط و خطاستیز فاسد و نیست تواند شدنادانسته گردند پس معلوم ن
، و نفس عاقلۀ کلی معقول خود را فرامش ، که در نفس عاقلۀ کلی باشد نه در نفوس جزویکلی و یقینی خواهیم

د و حاضر صور ، گه گاه مشاه، که بسبب پیوندشان با نفس عاقلۀ کلیاند ، و فراموش کننده داندگان جزوینکند
، و باز چون باز خود آیند ، و چون باز صور جسمانی گرایند بنظر آن صور کلی را فراموش کنندکلی و یقینی باشند

، تا فرامش گردد، چون احکام و قضایای یقینی که بیاموزند و بدانند و ازان بگذرند آن فرامش گشته را باز یابند
، که کلی سرتده شدندی هیچ نفس جزوی باز بدان نتوانستی رسیدنو اگر آن معلومات یقینی از نفس دانندهٔ 

نیست و نابود را باز نتوان یافت. و نیز محال بودی که هر یقني که دانندهٔ جزوی بیافتی و بر هیچ آموزنده پیدا 
  ، هیچ دانندهٔ جزوی دیگر بدان رسیدی.نکردی

، ، و در نیست و ناچیز نتوان رسیدینی رسنداشخاص دانندگان شاید بود که بصور حقیقی و یق پس چون همۀ
، و محل صور معقول کلی جز نفس تغري رند در محلی ثابت بیصور حقایق یقینی ثابت و مصّو روشن شد که

اند محال  ی، و اگر از چنني محل آن صور محو شدندی نفوس جزوی را که فروع نفس کلّعاقلۀ کلی نتواند بود
  ه از کلی در گذشت و فائت شد جزوی بدان نتواند رسید.، که هر چبودی بدان صور رسیدن

، و بقا و ثبات نشان حقیقتست ر نیست و ثابت وباقی استپس روشنست که موجود جهان نفسانی فاسد و متغّی
  ، و باللّه االستعانة.نه نشان مثال و جز حقیقت
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  و آلودگی مثاالتموجودات حقیقتی صفای در پنجم از سخن، در نشان 
ی و موجود جزوی شخصی. و موجود جزوی شخصی مختلف گوهر بود و موجود کلّ دو گونه اند: موجودات

، ، جدا و خالص از اعراض نتوان یافت، و پس اعراض درو، که نخست او بود، و گوهر اصلمحل اعراض بسیار
، که هیچ ه اعراض، نه جوهر و ن، و هیچ یک صافی نبود، همه با هم یافته شوندو آنچه از پیش و آنچه پس از وی

، و باز هیچ جسم بسیط یا مضلّع یا بسیط یا مرکّب بود زرگ یا گردبجسم مطلق نبود که نه دراز یا کوتاه یا خرد با 
 ، گرمی یا، نرمی یا سختی، لطافت یا کثافتخِفّت یا ثقل نتواند بود که جز بساطت چیزی دیگر با وی نبود:

و هیچ نبات را نتوان یافت که جز جسمیت و رویندگی حاىل  ؛ض بود، بلکه آمیخته و آلوده با این اعراسردی
و هیچ جانور نبود که جز جانوری صفتی  ؛، یا خرما، یا جوز، یا بلوط، یا انجري، یا انارکه یا سیب بود ،دیگر ندارد

ر با او نبود، که و هیچ مردم مطلق نباشد که جز مردمی صفتی دیگ ؛دیگر ندارد: یا پوینده باشد، یا خزنده، یا پرنده
، کار. و  اعراض همچنني ور یا بی نه نر بود یا ماده، یا خوب یا زشت، یا زیرک یا ابله، یا عالم یا جاهل، یا پیشه

انکه طول یا عرض یا عمق باشد، و نه عدد مطلق،  هیچ قسم از اعراض خالص نبود، نه مقدار خالص مطلق، بی
که نه لون بود و نه بوی و نه هیأت و نه شکل و نه حرارت و نه برودت ت آنکه طاق بود یا جفت، و هیچ کیفّی بی

کبودی و مانند آن  و نه تری و نه خشکی و امثال آن، و هیچ لون که نه سپیدی یا سیاهی یا سرخی یا زردی و
ن باششد، و آنکه گرم کردن یا سرد کردن یا بریدن یا پیوسنت یا آمدن یا شدن و امثال آ بود، و نه هیچ فعل مطلق بی

و در جهان نفسانی همۀ  ؛همچنني دیگر اعراض و اقسامشان، هیچ یک را جداگانه و خالص وجود نبود
موجودات یگانه و جدا باشند از یکدیگر، هم محّل و هم حال درو، که جوهر مطلق که صفتش جز وجود نه در 

نفس نتوان یافت، و همچنني مقدار و انواعش مقدار یا بامقدار یا با حاىل باشد، جز در  آنکه بی چیزی نباشد، بی
و دیگر اعراض و انواعشان، و جملۀ موجودات نفسانی بر این سانند. و اگر این موجودات خالص و صافی نه 
در جهان نفسانی بودندی، خردمندان جزوی این حقایق و معانی را کی شناختندی، و چگونه نام نهادندی، و 

گاه کردندی؟ از آ مجرد و صافی از احوال در این جهان جسمانی نیند، و نه این نکه این موجودات یکدیگر را آ
مرکبات این جهان از آن مجردات جدا، که مردم شخصی جسمانی با عوارض مردمی، و جانور جزوی جسمانی 
مرکب با عوارض، بمردم مطلق و جانور مطلق مجرد از عوارض مردم مردم و جانورند، نه بعوارض درازی و 

و دانندگان جزوی را هیچ شکی نیست درانکه ایشان نه بادراک حسی  گویندگی. ناکی و ی و رودگی و خندهپهن
، و بدان بیابند ات راست با جزویات، و بدان پیوند که کلیّاند و نه دراین جهان جزوی بدان کلی بدان رسیده

، و یکی شوند دریافنت ی باهم رسند، تا دانندگان جزوی دیگر بدان کل، نام هر یک گفتندجزویات بآالت جزوی
،  و هیچ اختالف و ازین است که جملۀ خردمندان در دانستهای یقینی یک گونه شوندو دانسنت آن حقیقت. و 

   دوئی نبود.

  در ششم از سخن، در دانش و دانندهٔ و دانسته
، و نه بداننده جز ن و پیدا، و نه بدانسته جز چیز روشما بلفظ دانش نخواهیم جز روشنی و پیدائی وجود چیزها

دانشی  ، و به بی»و بروشنی و پیدائی نخواهیم مگر تمامی وجود چیز«، علت و سبب روشنی و پیدائی چیزها
و نه بنادانسته مگر پوشیده و پنهان. و پیدائی و پنهانی چیزها  ،مگر پنهانی و پوشیدگی وجود چیزها نخواهیم

، چیز پیدا را ، که چیزها در نفس مردم یا پیدا باشندیم دراین موضع، و بلفظ خود نفس خواهمردم را خود بود
، و روشن باشند، و مردم تمام را چیزها در خود پیدا و نایافتهو  نادانسته، و ناپیدا را گویند یافتهو  دانسته
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، ان ناقص بود، و وجود پوشیده و پنه، یا بعضی پیدا و روشن و بعضی پنهان و پوشیدهناتمام را ناپایدار و پنهان
، که گفتیم از ، و جود بسزا پیدائی و روشنیست و حقیقت و اصل و ذاتپیدائی و روشنی تمام گردد» به«و 

نکه چیز را بیان نتوان کرد و روشن نتوان آ، ازاو اند نه حّد نامهای چنني وجود است. و این الفاظ شرح نام دانش
، تا پیدائی و روشنی تر از پیدائی و روشنی اشد پیداتر و روشن، و چیزی نبنمود مگر بچیزی روشنرت و پیداتر ازو

  بدان پیدا و روشن گردد. 
و حیّز و معدن پیدائی جهان  ،خوانند عالم جزوی، و آن را و حیّز و معدن پوشیدگی جهان جسمانیست

وی عالمی ت جهان جزوی آنست که اگر چه یکیست از رو خاصیّ خوانند. عالم کلی، و آن را نفسانیست و خرد
، برتکیب یکی بود و بأجزاء بسیار. و جهان خرد و ، و هر جزو از وی همني صفت داردلکن بسیار است بأجزا

، که اگر چه مردم باصناف و اشخاص در ت آنکه چیزهای بسیار جهان جزوی درو یکی باشندعالم کلی را خاصیّ
، و درو اختالف ست در جهان خرد یکیست، لکن بنوع که حقیقت مردمیجهان  جسمانی و عالم جزوی بسیارند

، و حیوانات بسیار عالم ، و چون اجسام بسیار عالم جسمانی بجسم واحد عالم خرد جسم باشندو کثرت اجزا نبود
، و ، الزم بود بناچار که جهان جسمانی جزوی بجهان کلی خرد جهانستجسمانی بیک حیوان عالم خرد حیواند

، و گاهی آثار ، گاهی آثار خرد درو پنهان باشند و آثار طبیعت پیدار دو جهانستحقیقت مردم از انکه مجموع آثا
  خرد درو پیدا و آثار طبیعت پنهان.

  ، آگهی و دانش مردم نیز بر دو گونه است: کلی و جزوی.، یکی کلی و یکی جزویو همچنانکه جهان دو است

  در هفتم از سخن، در مراتب آگهی مردم از وجود موجودات
، و یک قسم مراتب آگهی و روشن بودن وجود چیزها مردم را چهارند: سه قسم ازان آگهی جزویست اقسام
  کلی.

و درشتی و سادگی و سختی و نرمی  ، چنانکه گرمی و سردیاما قسم نخستني از آگهی جزوی آگهی حسی است
ی و شوری و تیزی و چنانکه تلخی و شريین ؛، و مردم ازان آگه شوند بحس لمسچیز پیدا گردد در آلت لمس

، و و چنانکه بوی چیزهای بویا در هوا تنیده گردد ؛تفهی بآلت ذوق رسد و مردم آگه گردد ازان بحس ذوق
و رنگ چیزهای رنگني و هیأت  ؛، و مردم از وصولش بآلت شمّ آگه شودبهوای مجرای شمّ رسد و با وی بیامیزد

و آگهی حسی این  ؛آگه شود ازان بینائی ، و مردم بحّسو شکل و مقدار چیزها در برابر رطوبت شفاف چشم آید
، یا حاسه ، که حضور محسوسات در حس ثبات ندارددرنگ و ناپاینده و متغري باشند ، و جمله بیاند ج گونهنپ

و در حواس احوال چیز ت احساس ازان سست گردد. ، قّو، و اگر درنگ یابد مدتیازان یا محسوس غایب شود
، و بوی ، و حرکت هوا را توان شنید نه هوا را، که آنچه توان دید رنگ بود نه محل رنگچیز پیدا شوند نه وجود

  ، و گرمی و سردی توان یافت نه محل گرمی و سردی را.را توان یافت نه بویا را
، بخیال نیز ازان آگهی بود هنگام که هر چه در حواس پیدا شود ،و اما قسم دؤم از آگهی جزوی مردم خیالست

تغّیری  ، و چون از حسّ غایب گردد مردم تواند که بدین قوت غایب را حاضر پندارد و انگارد بیر محسوسحضو
، و همچنني بوی خوش حضور عسل بآلت ذوق در خیال توان یافت ، و ازین است که حالوت عسل بیو نقصانی

آنکه برابر آلت بینائی  ، و لون سپیده و سیاه و اشکال محسوسات بیحضور مشک و عفونات و ناخوش را بی
  آنکه بپوست اندام رسد. ، و آواز بربط و طنبور و خروش کوس و تندر بیبود

، که بدین قوت آگهی بود از حاىل نامحسوس از چیزهای جزوی مردم گمانست و اما قسم سئوم از آگهی
، چون حال غیبتشان ، نه در حضور آن چیزها مرحسّ را و نه در، که بحواس و خیال ازان آگه نتوان شدمحسوس
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، و ازان خوف و رغبت نفس ، که از بعضی محسوسات در گمان آیدو گزایندگی و نوازندگی عداوت و صداقت
  ، و در این سه مرتبه اشخاص مردم با اشخاص دیگر جانوران تمام آفرینش انبازند.حیوانی زاید

، احوال پیدا شوند بی اجسام و اجسامْ بی ، که مردم را بخرد احوال اجسامْ و قسم چهارم از آگهی مردم خرد است
، نه شکل جسم از جسم ات پیدا شوند همه با هم باشندو اجسام جزوی که در حواس باشکال و احوال و کیفّی

یابندگان حسی جسم را آن خفیف. و  ، و نه خفت بیثقیل ، و نه ثقل بیجسم ، و نه رنگ جسم بیجدا توان یافت
و جز بخرد  ،لمس دریابند ني که بحّسل، یا آن صالبت و بصر ازان آگه گردندهیأت و شکل پندارند که بحس 

، و ، بلکه جسم اصل این احوال و آثار بودنتوان دانست که جسم نه صالبت و لني و شکل و هیأت و رنگست
  وجود آن احوال بعد از وجود جسم در جسم باشد.

، و آگهی بحواس آگهی از ی حقیقت و اصلیست، که آگهی بخرد آگهو ازان تفاوت آگهی مردم توان دانست
  ثار و فروغ حقیقت بود.آ

 ، کهجسمست با جسم ، نسبت احوال و اعراض و آثارو نسبت آگهی و ادراک حسی با آگهی و ادراک عقلی
، ، همچنانکه وجود لون و شکل اثری و فرعی بود از وجود جسمادراک حسی اثریست و فرعی از ادراک عقلی

، که اگر محسوسی بچند بار مچونمدرکات حسی که احوال و آثارند نه پایدار و گردنده بوده و ادراک حسی
، یا بحرکت و ت، یا بکیفیّنا، یا بمک، که بزمان بگرددبار یافته شود یافته شود شاید بود که دؤم بار نه چون نخست

، که هر آنچه سیاه دانسته شد گردد و آنچه در کرّت اول ازو بحس دانسته شد نادانسته ؛، یا بفعل یا انفعالسکون
، و آنچه ، و آنچه در مکانی یافته شود چون مکان بگردد هم در آن نتوان یافتچون سپید شود سیاه نتوان دید

، و آنچه خرد دیده شود چون بزرگ گردد خرد بامداد یا زمان اول روز یافته شود شبانگاه هم بامداد نتوان یافت
، و اگر ایستاده و خاسته دیده شود یافته شود چون ساکن گردد متحرک نتوان یافت، و آنچه متحرک نتوان دید

، اگر چند چون بنشیند ایستاده نتوان دید. و دانستۀ کلی در نفس داننده بر یک وجود نامختلف و نامعتغّري بود
راک حسی همچون ، از بزرگی به خردی و از حرکت بسکون و از زمان انتقال نکند. پس ادبکرات بوی باز گردد

  ، و ادراک عقلی چون مدرکات عقلی واللّه اعلم.مدرکات حسی باشند ناپایدار و متغیّر

  در هشتم از سخن، در اقسام دانستها
، اند که ذاتشان از دانستگی جدائی دارد، و دانستۀ نه بذات آن چیزهایا نه بذات دانسته یا بذات بود دانستگیش
، چون گرمی گرم که اگر بآلت حسی اند و جز وی ، و آن مدرکات حسینباشند و شاید بود که باشند و دانسته

، و همچنني هر حال دیگر که بحس ازو ، و چون غایب گردد آگهی از وی نبود هر چند باشدرسد دانسته بود
و اما دانستۀ  ؛، که گاهی وجودش بادانستگی بود و گاهی وجودش از دانستگی جداآگهی بود همني حکم دارد

، و این صفت ، و دانستنش بودنش باشد، و بودنش دانستگیذات آنکه وجودش از دانستگی وی جدا نبودب
، و هر آنچه معلوم گشت ، که هر آنچه در نفس موجود شد معلوم شدمعلوماتست و صور موجودات نفسانی

، و ت بودز بقوّ، و اگر دانستنش بقوت بود وجودش نی، و هیچ جدا نباشد و نه پیش و پس از همموجود گشت
  ، واگر وجودش بناچار نیز بناچار. اگر بفعل بفعل

ت دانستۀ نه ، و خاصیّ، ازان آگه گرددتیواسطۀ آلتی یا قّو ، بیو خاصیت دانستۀ بذات آنست که دانندهٔ بخود
حس و ، چون قوت خیال و وهم و آلت حس. و دانستۀ بواسطۀ لتی ازو آگهی بودآتی و بذات آنکه بواسطۀ قّو

، که معنی ، و ازو فزون نیایدخیال اگر چه وجودش در نفس باشد لکن وجود نفسانیش همچند وجود بريونی بود
، یا عمرو نیز ، و از وی فزون نیاید و بعمرو رسدزید شخصی در نفس همچند زید موجود باشد بريون از نفس
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، از یک یکی بود ، اگر چه در نفسیت چون صورت نوعی و جنسواسطۀ آلت و قّو ، و دانستۀ بیزید باشد
، و هم آنچه در یک ، و بهمۀ اشخاص دیگر و انواع دیگر برسدشخص آن نوع و یک نوع آن جنس فزون آید

، از صورت نفسانی برون نشوند که در ، و هم آنچه در زمان آینده موجود شوند بريون از نفسزمان باهم باشند
  نفس معلوم باشد.

  سام دانستهای بذات، در اقدرنهم از سخن
، و نشان درستیش در هستی پایندگی و دانستهای بذات چیزهای کلی پیدا و درست هستی باشند در نفس

، و نشان پیدائیش آگهی نفس ازان و بدان از تش احاطت وی بر اشخاص بريونی، و نشان کلیّزواىل و ثباتست بی
  اشخاص بريونی. 

 مبدأ ، و آن یک، پس دانستۀ بسیار از یک دانسته خیزداز یک بود ، و بسیارو دانسته یا یکی بود یا بسیار
، چنانکه یک مبدأ دو بود و بتوسط ، و یک مبدأ هر بسیاری نبود اال برتتیبی ذاتی و طبعیدانستهای بسیار بود
رتِ کث ، وسه ، و کثرت اول مبدأ کثرت دوم آنِ، و یک مبدأ کثرت اولستپس کثرت اول دو بود ؛دو علت سه گردد

، پس یک دانسته مبدأ دانستهای بسیار بدین ، و بر این ترتیب کثرت همی فزایددوم مبدأ کثرتِ سئوم و آن چهار
، اعنی از روی عدد و از روی ذات و از روی و دانستۀ اول یکی بود از همه روی ؛ترتیب طبیعی تواند بود

، و آنکه معلومات بسیار را بوی توان شمرد، و نشان تمامی: اما یگانگیش از روی عدد بدانکه مبدأ کثرتست
، و یکسانی ذات و مبدأ بودنش ، بساطتشو اما نشان آنکه یکیست از روی ذات ؛انتهای تحلیل کثرت بوی رسد

، که جملۀ و اما از روی تمامی و کمال نشان یگانگیش فسحت و عمومش ؛جملۀ معانی و معلومات مرکب را
، و بسیط بوی محیط بود. و هر معلوم که وحدتی دارد بوحدت او واحد بود، و بر همه معلومات را فرا رسد

ت نبود از انکه دانستگی و دانش ، و دانستگی او را علّ، و پیشی دارد بر همۀ معلومات، و تمام بوی تمامبسیط
  للّه اعلم.، و ا، و او باشد علت دانستگی آنچه نه بذات دانسته بود، و هر چه بذات بود علت ندارددؤی ندارند

مبدأ همه یکیست عاّم مر  در دهم از سخن،در علت کثرت معلومات کلی، با آنکه
  همه را
، و جزوی چون ، و محسوس و مخیّل جزویستنددانستهای کلی اصل و حقیقت دانستهای محسوس و مخیّل

، و فرع ع بود، که اصل بدان پیوند اصلِ آن فرک پیوندی بود میان او و اصل و حقیقتشّ قیامش بکلیست بی
  بدانْ فرع آن اصل.
، و باز ، و جز مدرک حس شم و ذوق و لمس، که مدرک حس بصر جز مدرک حس سمعستو فروع بسیارند

، هم از روی کثرت نوعی ، لکن از روی مبصرات بسیار استمحسوس حس بصر یکیست از روی مبصر بودنش
، از ، و هر چند بسیاریش همی فزایدت بسیار، و هم از روی عدد باز دیدن یک مبصر بکراچون الوان بسیار

و  ؛، از شم و ذوق و سمعو همچنني مدرکات دیگر حواس ؛دیدنی و مبصر بودنش که یکیست درنگذرد
، ادراکات الوان ، و ادراک حسی یکی استاند ادراک حسی همچنانکه انواع ادراکات هر حسی در تحت

و باز ادراک لمسی  ؛نائی شوند و در تحت ادراک لمسیبسیار و ادراکات کیفیات بسیار در تحت ادراک بی
، و ادراک بینائی یکی ؛، و اصل و حقیقت ادراک حرارت و ادراک برودت و خشونت و مالست باشدیکی بود

، و و ادراک جملۀ حواس با آنکه ادراکات بسیارند اصل همه یکیست ؛و اصل بینش سپید و سیاه و دیگر الوان
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همچنني ادراک حسی و خیاىل و وهمی و عقلی با آنکه بسیارند اصل جمله ، و آن ادراک حسی است
، ، و بدین طریق یک معلوم بسیار معلومات شوند، و سبب کثرتش کثرت محل، و ادراک یکیستادراکست

ت و ، و محل کمّیت و مقدارانکه وحدتش باطل گردد در خود. و منشأ کثرت هیچ چیز نتواند بود جز کمّی بی
، و چون و مقدار متصل بقوت مقدار منفصل بود ؛، و مقدار دو گونه است متصل و منفصلاستمقدار جسم 

، و چون منفصل را با هم ، هر جزو یکی باشد و مقدار منفصل بوداجزای مقدار طول یا سطح یا عمق فرض کنی
ل آن. پس ، چون پنج که یک مقدار است و ده بیست و امثاچیز انگاری انفصالش اتصال گردد گريی و یک

، و جسم که جسمست، و کثرت معلوم از کثرت محسوس کثرت حقیقتها از جسم ذومقدار خاست نه از حقیقت
   .، و باللّه الثّقةمعلوم یکیست و جسم محسوس بسیار

  کلّی در یازدهم از سخن، در اقسام معلومات
لفظ جانور و جسم و سیم و  معنی، چون اما معلومات و دانستهای کلی یا مفرد باشند که هریک جدا دانسته شود

یا نه مفرد و جدا بلکه با دیگری دانسته  ؛دیگری دانسته بود ، که هر یک چون دانسته شود بیزرو سنگ و آهن
  .»گرانی آب کم از گرانی زمني است«، چون معنی گفتار گوینده که بود

 چیز، و آن معنی لفظ بود بر دانستۀ مرکبو اما دانستهای مفرد یا بسیط باشند یا مرکب. و دانستۀ بسیط را پیشی 
اند و همه  ، و همه بوی دانستهمستبر همۀ دانستها متقدّ هستو  چیز، که دانسنت هستاست و معنی لفظ 

و  ؛، و ازین است که هر آنچه نام وی شنوده شود شنوده را هیچ شک نیفتد که معنی آن نام چیزیستمرکب باشند
، از انکه چیز بودنش بذات ه چیز است و چگونه است و چندانست و کجاستشاید بود که در شک بود که چ
  ؛، و چندی و چونی و کجائی نه بذات معلومستمعلومست و داننده نتواند که نداند

، چون ، و مجموع همه معنیی دیگر بودو اما دانستهای مرکب چنان بود که چند مکعنی دانسته با هم یکی شوند
ایست  ، و معنی لفظ مردم دانستهجداست و با هم مردم است، که هر یک معنیی وندهمعنی زنده و داننده و ر
، و مرکب را گویند مرکب را صفتیهای معنی مرکبند  و هر یک را از آن معانی که پاره ؛مرکب از هر سه دانسته

  ؛محمولگویند و آن اجزا را  موضوعو باشد که مرکب را  ؛موصوف
، همچون مرکبات جزوی اند: ذاتی و نه ذاتی ی که اجزای وی باشند دو گونهمرکب که اجزای و و صفات معنی

، بلکه یا نه اصلی ؛را وجود نبود ، که تا آن اجزا فراهم نیایند آن مرکبکه اجزای جسم مرکب یا اصلی باشند
اصلی ، و مثال اجزای نه را  اجزای اصلی چون دیوار و سقف و عرصه خانهمثال اجزای کماىل و فزونی. اما 

  ؛چون راستی دیوار و همواری عرصه و بلندی سقف و فراخی و تنگی و روشنی و تريگی
لکن فرق است میان معانی کلی  ؛همچنني معانی کلی که مرکب را چون اجزایند دوگونه باشند: ذاتی و غري ذاتی

، و ویندگویند و صفت نگ جزو، از انکه اجزای موجودات جزوی را مرکب و میان موجودات جزوی مرکب
ودر معانی کلی هر صفتی را بنام مجموع شاید  ؛اجزای معانی کلی را اجزا و جزو نگویند بلکه صفات خوانند

، ، با آنکه مردم را بجز از روندهٔ بدوپای بسی صفات دیگر است، چنانکه روندهٔ بدو پای  بنام مردم شاید کردکرد
، نگویند خانه دیوار کبات جزوی جزو را بنام کل نکنند، و در مرچون جانور و گویا وبرهنه پوست و پهن ناخن

  ؛، یا خشت و گل است، یا سقف استاست
، چون شکل مر اما صفت ذاتی مرمعانی کلی مرکب را صفتی باشد که مجموع از آن صفت و دیگری بپایبود

بعد از قوام و اما صفت نه ذاتی صفتی بود که  ؛، که معنی مثلث از معنی شکل و دیگری مثلث بودمثلث را
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، که تا مثلث مثلث نبود سه زاویۀ او برابر دو ، چون برابر بودن سه زاویۀ مثلث با دو زاویۀ قائمهمجموع باشد
   ؛قائمه نبود

، که نخست شکل دانسته رامر مثلث ، چون صفت شکل و نیز صفت بود که پیشی دارد بر موصوف  در دانستگی
، چون برابر و باشد که با موصوف دانسته بود ؛م گویندنني صفت را متقّد، و چبود تا مثلث را بوی توان دانست

الزم ، و چنني صفت را ، که دانستگی آن با دانستگی مثلث بهم بودهای مثلث با دو زاویۀ قائمه بودن زاویه
، چون همچندِ هم بودن اضالع مثلث و نه و از صفات باشد که از موصوف بازپس بود در دانستگی ؛گویند

و از صفات باشد که اوىل بود  ؛، که نخست مثلث دانسته بود پس یکسانی و اختالف اضالعمچند هم بودنشانه
، که مردم صفت زید بود را ، چون صفت مردم مرزیدواسطۀ صفتی دیگر با موصوف باشد مرصوف را که بی

ر صفت مردم بود و مردم ، که جانوو باشد مه نه اوىل بود چون صفت جانور زید را ؛واسطۀ صفتی دیگر بی
، چون جانور مردم را که از مردم موصوف فزون آید و بدیگری نیز رسد و از صفات باشد که از یک ؛صفت زید

، چون ، و باشد که چند یک موصوف بود در عمومگویند صفت عام، و آن را فزون بود و بجز مردم نیز رسد
، و ، که اندیشه گر جز مردم نبود، و نه مردم ازو فزون بود، که این صفت از مزدم فزون نیایداندیشناک مردم را
، چون دبري مردم و باشد که از موصوف کم بود ؛گویند مساویو  خاصه، و این صفت را گر نبود مردم جز اندیشه

  ؛، ومردم باشد که نه دبري بود، که دبري ناچار مردم بودرا
، و کمرت از ، و باشد که مساوی بود و خاصرتموصوف باشد باشد که عامرت از، و از صفات ذاتی که در پیش گفتیم

و از صفات نه ذاتی باشد  ؛، و برابر نیز باشدو از صفات نه ذاتی باشد که عامرت از موصوف بود ؛موصوف نباشد
، چون سپید مردم ، و کمرت هم: اما صفت عامرت از موصوف و نه ذاتی، و برابر نیز باشدکه عامرت از موصوف بود

و اما  ؛خوانند عَرَض عامّ ، و چنني صفت را ، و بجز مردم نیز رسدکه سپید عامرت است از مردم و فزون از وی، را
و صفت  ؛، چون هندی و ترکی مردم راو باشد که کمرت بود ؛، چون روندهٔ بدو پای مردم راصفت مساوی نه ذاتی

   ؛گویند هخاّصمساوی و خاصرت را هر دو 
جنس ، و عامرت را اگر اوىل بود ، یا مساوی ویاند: یا عامرت از موصوف ا دو گونهو صفات ذاتی مر موصوف ر

  .فصل، و مساوی را خوانند
، و ، و ذاتی یا اوىل بود یا نه اوىلو صفات یا عارضی باشند یا ذاتی ،اند یا موصوفات پس معانی کلی یا صفات

، گویند فصل، و آن را یا همچند موصوف بود ،خوانند جنس، و آن را صفت ذاتی اوىل یا عامرت بود از موصوف
صه و هر دو قسم را خاّ ،، یا برابر یا خاصرتخوانند عَرَض عاّم، و آن را و صفت عارضی یا عامرت از موصوف بود

  گویند.
، یا صفات معانی ، یا صفات معانی معقول کلی باشند، ذاتی و عرضیو این صفات جمله که گفته شدند

 ؛گویند نوع، بلکه رت ذاتی اوىل مر موصوف شخصی و جزوی را جنس نگویندامّو صفت ع ؛محسوس جزوی
و هر آنگه که  ؛خاصهو  عرض عام، و صفات نه ذاتی فصلو  نوعاست و  جنسپس صفات ذاتی موصوف 

، و گویند جنسموصوفات را  ، آن صفت مر آنرتچند معنی کلی موصوف باشند بیک صفت کلی ذاتی اوىل عامّ
، آن و هر گه که یک معنی کلی موصوف بود بصفتی ذاتی اوىل کلی مساوی ؛نوعن صفت را موصوفات مر آ

 عرض عامآن صفت را  ،رتکلی موصوف باشند بصفتی عرضی عامّ و هر گه که چند معنی ؛گویند فصلصفت را 
 خاصه، چنني صفت را و هرگه که یک معنی کلی موصوف بود بصفتی عرضی مساوی موصوف یا کمرت ؛خوانند
  گویند.
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، و نوع یک موصوف کلی بود بصفتی کلی پس جنس صفتی بود کلی ذاتی اوىل عامرت مرچند موصوف کلی را
، و عرض عام صفتی است کلی ، و فصل صفتیست کلی ذاتی اوىل مریک موصوف کلی رارت ازوذاتی اوىل عامّ 

، و شخص لی را، و خاصه صفتی است کلی عرضی مریک موصوف کعرضی عامرت مرچند موصوف کلی را
  موصوفی بود جزوی بصفتی کلی ذاتی اوىل عامرت.

از آن روی که اگر  ؛، لکن صفت اال کلی نباشد، و شاید بود که جزوی باشدو موصوف شاید بود که کلی بود
، نه در ، و جزوی آن معنی که بسیار نبود، و کلی آن معنی است که بريون از نفس شاید بودموصوفش کلی بود

، که ، و صفت را گفتیم که جزو موصوف بودپس موصوف باشد معنی کلی بنقیض خود، نفس ريون ازنفس و نه ب
اگر موصوف جزوی بود چیز از نقیض خود مرکب و مجتمع نگردد. و  ، و هیچموصوف ازو و دیگری بهم آید

 نشاید بود که شخصی جزوی که زید بود بشخصی دیگر جزوی که عمرو است موصوف باشد. پس صفت جز
  کلی نباشد اگر موصوفش کلی بود و اگر جزوی.

، چون مردم که صفت زید است و و نیز شاید بود که معلومی کلی صفت چیزی بود و موصوف باشد بچیزی دیگر
، و نوعی بود از معموىل کلی دیگر و نیز شاید بود که معموىل کلی جنس بود معموىل کلی را، موصوفست بجانور
، بلکه منتهی انتها نبود ، لکن بیجنس وی شاید بود که نوعی باشد از جنسی دیگر، و همچنني که جنسش باشد

، تر باشد ، از آنکه هر جنسی از نوع خود بسیط، و او را هیچ جنس نباشدباشد جنس اجناسگردد بمعلومی که 
و  انتهای تحلیل مرکباتو چون او را جنسی بود بساطت و عمومش زیادت بود و اجزاء ترکیبش کمرت. و 

  تر معلومی و دانستگیش بیشرت. ، و هر چه بسیطانجامد واحدو  بسیطمعدودات به 
، و بفروغ دانسنت بسایط و آنچه نادانسته بود مرکبات باشند ،و نفس داننده را بسایط کلی جمله معلوم بود

  بدانستگی رسند اگر دانسته شوند.
، داننده معنی کلی عقلی را بصفت ی بودندیو موجودات شخصی اگر نه مثاالت موجودات نفسانی و صور عقل

، و درست و راست نبودی که معنی کلی عقلی را بصفت اشخاص مردم کردی و شخص جزوی نتوانستی کرد
و اگر زید شخصی که مثال مردم کلی است نه بفروغ  ؛مردمست ور مردم استگفتی که زید مردم است و عمرو 

، و عمرو و بکر را نه مردم بدانستی مردمی زید را بر زید تنها دانستی ای  زید را ، اگر دانندهکلی دانسته بودی
گاه نگشتیدانستی و باز اگر صورت معقول که چون مردم است مر زید را و  ؛، و از ایشان و مردم بودنشان آ

ردم ، که نسبتش با مردم و جز مردم نسبت م، هم بفروغ معقوىل دیگر ازو عامرت دانسته بودعمرو را دانسته شد
و همچنني جانور اگر دانسته بود بچیزی بود که دانستگیش پیش از دانسنت  ؛، چون جانورو جز زید بود بازدید
ات و عام نخستني و همچنني تا بکلی کلیّ ؛، و نسبتش با جانور و جز جانور باشد با مردم و جز مردمجانور باشد

تۀ بذات و دانستۀ بسیط و دانستۀ ضروری و دانستۀ ، و اوست دانستۀ اول و دانس، که او بخود دانسته بودرسد
  ، از همۀ وجوه.واحد

، و آن ، و در ترکیب فزون از همهتر در طرف خصوص همچنني دانستها برسند و سرآیند بدانستۀ خاصرت و باز پس
، که و او امثال حقیقی باشد در نفس،، که بحس جزوی یا قوت خیال توان شناختگویند شخص جزویرا 

  ، نه بقوتی ازانِ خود یا آلتی.نفس آن را بذات خود باز نگرد
اند و انواع: جنس  ، و وسایط میان این دو طرف اجناسو کلی کلیات و جزوی محسوس دو طرفند مردانستها را

، و نوع اول جنس متوسط ، و نوع اول آنکه بقیاس با آنچه فرودش جنساول آنست که نوع هیچ جنس نبود
، و نوع جنس ، و فرود او اصناف و اشخاص باشندآنکه نوعش جنس هیچ نوع فرود او نبود و جنس آخر ؛بود

، و دانستۀ جزوی شخصی اشخاصو  اصناف، و فروع و اقسامش را خوانند نوع انواعو  نوع اخريآخر را 
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، وکلی کلیات را هیچ صفت ذاتی ، و انواع و اجناس هم صفت باشند و هم موصوفموصوف باشد نه صفت
  اول بود. ، از انکه اولست و اول بی، و صفت ذاتی جملۀ اقسام خود بودباشد که موصوف شود بدان صفاتن

  در دوازدهم از سخن، در معلوم کلی اول و اقسامش و احوالش
که معنی لفظ موجود و شیء بدان روشن و دانسته  ،موجودو  شیءهیچ دانسته نیست بیش از معنی لفظ 

، که اگر معنی لفظ ، بلکه چیز مطلقروشن است نه از آنروی که این چیز یا آن چیز است ،از آنکه چیز بخوردشود
بخود ، و ، و بناچیز چیز روشن نبود، بجز خود که ناچیز بود روشن باشدچیز نه بخود که چیز است روشن بود

پس معنی  ،، و روشن را روشن نتوان کرد، پس وجود روشنی اوست و هم روشن باشدروشن بودنش وجود است
  شیء و موجود را بیان و روشنی حاجت نیست.

، و بدین تقسیم نه آن خواستیم که میان چیز و وجود مفارقت و جدائی تواند ، چیز یا بود یا نبوداما اقسام شیء
، بلکه بلفظ وجود وجود بريون از نفس چیز نیست وجود بی نه چیز بی، که وجود ، چنانکه چیز چیز بود بیبود

چیز ، و دیگر وجود بريونی. که از آنکه چیز را وجود از دو روی بود: یکی وجود در خود اعنی نفس، خواستیم
در این موضع ، و چیز بود که هم در خود بود و هم بريون از خود. و بود که در نفس بود و بريون از نفس نباشد
، لیکن ر دو الزم یکدیگرند، و اگر چه معنی لفظ شیء و لفظ وجود هبلفظ خود و نفس یک معنی را خواهیم

، »وجود چیز«، که اگر معنی شیء و معنی وجود یکی بودی پس گفتار گوینده که معنی هر دو لفظ یکی نیست
  ، و تکرار نیست این گفتار. »وجودِ وجود«یا » چیزِ چیز«، همچنانکه گفتی تکرار لفظ بودی

، چنانکه ، و چیز را اضافت بوجود نشاید کرد، چنانکه گوئی وجود چیزو نیز وجود را اضافت بچیز شاید کرد
، با آنکه لزوم نشان اتحاد نیست بلکه فظ دیگر است اگر چه الزم هم باشندل، پس معنی هر گوئی چیز وجود

  دوئی است.نشان 
، چون چیز بودن چیز و مردم بودن مردم و سنگ بودن بود چیز را ، وجود یا ذاتی و جوهریو اما اقسام وجود

قسم اول را ، چون متناهی بودن چیز و زیرک بودن مردم و سخت بودن سنگ. و ه ذاتی بود و جوهری، یا نسنگ
، و مردم ، که چیز بودن چیز ناچاریست مر چیز راگویند مر چیز را وجود واجب و ضروریاز وجود از وجود 

نیست مردم را و نه ، که عالم بودن مردم ضروری گویند وجود ممکن، و قسم دوم را بودن مردم را ضروریست
و وجود ممکن اثر و فروغ وجود واجبست. ونیز  ، بلکه ممکن بود.سخت بودن و سست بودن مر سنگ را

  ت یا معلول.م یا متأخر یا ثابت یا متغیّر یا علّیا متقدّ موجود یا واحد بود یا کثري
چنني موجود  ، وازو بهم آید ، که عددبدان مبدأ کثرت خواهند گویند و واحد، بدان که لفظ اما موجود واحد

، و آن موجودِ مطلق را بود که گویند آنکه وحدت از ذاتش جدائی ندارد واحد بذات، و واحد بود از روی عدد
، بود بخود یکی، او ، و همۀ موجودات بسیار چون بوی یکی باشند در موجودیعامست جملۀ اقسام موجود را

، و آن واحد بوجودیک قسم ازان  :، و آن اقسام استنه بذاتد و واحد گوین ؛بذات بود واحدو بخود یکی 
، و چنني موجود واحد باجزاء ، که وجودش در نفس و بريون از نفس یکی بودشخص جز وی محسوس باشد

، که مردم اگر چه ، که بعدد بسیارند و بنوع یکی، چون اشخاص موجوداتبود واحد بنوع، و باشد که بسیار بود
و طیور و ، چون انواع بهائم و باشد که بنوع بسیار بود و بجنس یکی ؛مردمی همه یکی باشندبعدد بسیاراند ب

، و باشد که اتحاد ، و به جانور که جنس همه است یکی، که انواع بسیارندسباع و خزندگان و هوام و مردم
و باشد که در  ؛چپ ، چون انگشتان دست راست با انگشتان دستگویند مساوات، و چنني اتحاد را ت بودّیبکمّ
، و آن و باشد که باضافت بود ؛گویند مشابهتحاد را ، و چنني اّتاند ، چون شهد و قند که بشريینی یکیت بودکیفیّ
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حاد فاعل و منفعل ، چون اّتو باشد که بگوهر یکی باشند ؛یر، چون دو برادر که یکی باشند بربادت گویندرا معیّ
، چون حاد بنهایت بودو باشد که اّت ؛ت بحلول محلت و کمّیحاد کیفیّچون اّت ،و باشد که بمحل یکی باشند ؛بگوهر

  دو خط که بیک نقطه سرآیند.
  ، انشاءاللّه.، اقسام آن در عرض چهارم یاد کرده شودم وموجود متأخّرو اما موجود متقّد
جود یا بخود بود یا بجز ، که مو، در پیش اشارتی رفت بسخن، و موجود که معلول باشدت بودو اما موجود که علّ

اما ، چون مردمی مردم و جسمی جسم و گوهری گوهر. و و موجود بخود آنکه وجودش از ذاتش مباین نبودخود. 
و  موجود عن الغريو  موجود للغريو  موجود فی الغريو  موجود بالغريموجود بجز خود اقسام است: 

که اشخاص ، وجوداتِ بحقیقت و صورت نوعی، چون وجود اشخاص مموجود بالغري. اما من الغري موجود
، اعراض باشند در جوهر موجود فی الغريو اما  ؛مردم و جانور بحقیقت جانوری و مردمی مردم باشند و جانور

گویند و  غایت، و این غري را ت ترکیب، چون وجود مرکبات برای وجود خاصیّموجود للغريو اما  ؛موجود
و اما  ؛خواند فاعل، و چنني غري را ون موجود شدن بنا از بنا و تخت از نجارچ ،موجود عن الغريو اما  ؛تمامی

، و وجود درخت از تخم ، و وجود جامه از ریسمان، چون وجود مردم و دیگر جانوران از نطفهموجود من الغري
قیقت چیز که خوانند. و از این اقسامْ چهار قسم را علت خواند: صورت و ح مایه، و چنني غري را و نان از گندم

، واقسام تقدم ، و غایت چیز. و علت را بر معلول پیشی بود و تقدم، و فاعل چیزو مایۀ چیز، چیز بوی چیز بود
  پس ازین شمرده شوند.

  ، و ذکر حرکت گذشت در سخن گذشته.، حرکتست که هر جزو از وی دیگر بودمتغیّر موجوداما 
اما قسم اول  و مقطعی دارد. دیگر آنکه مبدأی ، وع و مبدأ ندارداند: یکی آنکه مقط دو گونه موجود ثابتو اما 

و آنچه مبدأ و مقطع ندارد از یک روی و از  ؛است موجود مطلق عامّآن  ،که مقطع و مبدأ ندارد از هیچ روی
و  ،، از این روی مبدأ ثباتشان مبدعشان بودوجود مُبْدَعات است که ثبات ایشان بمبدعشان باشد ،روی دیگر دارد

، آن احوالند و و اما آنچه مبدأ و مقطع دارد ؛انقطاع وزوال از آن روی که وجودشان باطل نگردد ثابت مانند بی
  ، که برون از آن چهار حال باشند که حرکت در ایشان بود.اعراض

را  ، هر یک مبدأ آن احوال بود که موجودات، از آن روی که موجود استو این احوال که موجود را بر شمردیم
و  ؛خوانند ت و إِلهیربوبیّ ، واین دانش را علم ، همچون مبدأ بودن موجود جملۀ اقسام و شعب خود راباشند

، و ، و علم و معلوم کلی مبدأ بود مر علم و معلوم جز وی رابود و کلی یا جز ویاما از آن روی که موجودْ معلوم 
و جملۀ علوم را که در پیش نام  باشد. منطق صناعتو  علم، موضوع و مبدأ خاصّ از عامّ شناخته گردد

، و تهای او، و علم نفس و افاعیل وی و تفصیل قّو، از فنون علم طبیعت و علم مقادیر از هندسه و عددایم برده
، و هر ، هر صنفی بنوع آن اصنافباشند برتتیبی خاّص ، جمله بدانستگی علم الهی دانستهعلم سیاسات و شرایع

، چنانکه علم شریعت و سیاست و علم فرهنگ پس از ر جنس متوسط بجنس باالتر از وی، و هنوعی بجنسش
، و دانسنت اسباب اختالف اعمال و کثرت طبایع مردم پس از دانسنت علم و شناخت اعمال و طبایع نفس مردم

س از دانسنت تهای مردم پ، و دانسنت اسباب اختالف قّوتهای مختلف مردم که اعمال و افعال تابع آن باشندقّو
اختالف طبایع حیوان و ترکیب اجسادشان و تدبري بالیدن و پروریدن اندامهای حیوان و چگونگی آن تدبري را 

، و شانات متضادّ، و شناخنت طبایع مرکبات پس از شناخنت مبادی ترکیب و طبع هر یک از مبادی و کیفیّشناخنت
، و شناخنت حرکت رکت سپهر و سکون اجرام عنصری، پس از شناخت حعناصر و مبادی شناخنت خالف و تضادّ

و شناخنت جسم پس از ، و سکون پس از شناخنت محل حرکت و سکون و مبدأ قبول آن صور که جسمست
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، و احوال و اعراض ، و شناخت مایه و صورت پس از شناخت گوهر بسیط بیشناخت مایه و صورت جسم
  ت و اّنیّت که آن چیز است و وجود. ماهیّ احوال و اعراض پس از شناخنت شناخت گوهر بسیط بي

، و اند ، هر یک را نام برده شد فرود علم ماهیت و اّنیّتتفصیل اقسام و شعب ، بیو این دانشها که بطریق اجمال
 ،، و در وی هیچ اختالف و تفاوت نه، که او بخود مبیّن و معلوم استآن معلوم و روشن همه بمعلومی و روشنی

، بلکه بعضی اند و معقول ، و نه بذات معلومت. و این دانشها که فرود اویند مختلفندوم بعموم و کلیّو زَبَر همۀ عل
وجودشان که فرع وجودی ، و فایدهٔ دانستنشان چون ل و بعضی موهوممطبوع و بعضی محسوس و بعضی مخّی

  ، و فایدهٔ علم کلی کلی.ای دیگر دیگر است فرع فایدهٔ دانسته

  ن، در قسمت موجود بجوهر و عرضدر سیزدهم از سخ
، الغري بود. آن غري که درو موجود بود چیز که موجود فی ،بدان که اقسام موجودِ نه بخود یک قسم آن گفته شد

موجود در  ، و بعرض، و آنچه درو موجود بود عرض. و بجوهر موجود نه در چیزی خواهنداند گفته جوهرنامش 
، أن ، مِلک، متی، أین، وضع، اضافت، کیفض را که اصول و کلیاتند نُه: کمّاند و اعرا چیزی. و جوهر یکی گفته

  ، أن ینفعل.یفعل
، و آنچه آنکه از وی جز بودن نه در چیز دانسته نبود جوهر بسیط. اما مرکبو  بسیطاما جوهر دو گونه بود: 

آنکه وی را با  ر مرکبجوهاما وجودش درجوهر بود از آن اعراض که بر شمرده شدند باوی یافته نشوند. و 
  عرضی یا بیشرت یابند که وجودش تابع وجود جوهر بود.

اعراض  ، و بسیط بی، که انقسام جوهر باحوال و اعراض باشد نه بجوهر بودنو اما جوهر بسیط را اقسام نبود
و کیف و وضع  ، اگر با عرض کمجوهر مرکب که او را با عرضی یا بیشرت یابند، پس او را کثرت نتواند بود. و بود

  .مادّه، ، و اگر با انفعال، واگر بافعل دانسته بود نفسگویند جسم، آن جوهر را یافته بود و دانسته
اگر فعل مطلق باوی یافته شود که کنش است و ، او را بسبب انقسام فعل اقسام بود: اما آن جوهر که نفس است

 نفس منمیه، ن بر ترتیبی پیاپی از وی یافته شوند، و اگر افعال مختلف و متفنّگویندش نفس فلکی، جنبانیدن
، و اگر افعال مختلف ، که فعل جذب و امساک وهضم و غذا و تولید با او بود یکی پس از دگریخوانندش

، آن نفس را نسبت با ، چون حرکات حیوانترتیب طبعی باوی یافته شوند بعضی بر ترتیب طبیعی و بعضی بي
، آن را نفس ، چون کارهای اهل صناعات، و اگر کنشهای وی عقلی بودیندشگو نفس حیوانیحیوان کنند و 

، و ترکیب و اثبات بعضی با هم و تفصیل و نفی ، و اگر کنشش تمییز معانی محسوسات بودعلمی انسانی خوانند
، و ترکیب و ، و اگر کنشش تمییز معانی محسوسات بودخوانند نفس علمی انسانی، آن را بعضی از بعضی

  گویند. فاکره وعاقلهو  نفس ناطقه، آن را ت بعضی با هم و تفصیل و نفی بعضی از بعضیاثبا
، و جسم گوهریست که با عَرَض و اما جوهر مرکب که با انفعال دانسته و یافته بود آن مایۀ جسم بودن جسمست

ختلف وی باشند ، که انفعاالت م، و نشان انفعال مادهٔ جسمانی حرکات جسمستمقدار و چندی دانسته بود
، و جسم باز دو گونه است: بسیط و مرکب. اما جسم بسیط آنکه اجزا و بحسب اختالف افعال گوهر فاعل

و جسم مرکب آنکه اجزا و  ؛، چون جسم آسمانی و اجسام عناصرپارهاش یک شکل و یک طبع و یکسان باشند
گویند. و ذونفس باز جامد ذونفس را ، و جز جز ذونفسو  ذونفس، و بر دو گونه بود: پارهاش مختلف باشند

، و ذوحسّ چون انواع حیوانات. و . و جز ذوحسّ چون انواع رویندگانجز ذوحسو  ذوحسبرد و گونه بود: 
  خرد دیگر جانوران. ی، و ب. باخرد چون مردمخرد بیبود یا  باخردذوحسّ یا 
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خواصّ آن را بنظر باز جسنت علمیست و و هر نوع از هر جنس در این اقسام جوهر که یاد کرده شدند احوال و 
ت است و علم ف و تفحّص از جوهر بسیط و وجودش و احوال وجودش از علوم ربوبّیفنی از دانش: اما تعرّ

، و بحث از اجسام ف از جوهر مادی و جوهر جسمانی و خواص احوال او مبادی علوم طبیعیو تعرّ ؛الهی
ف از طبایع و آن و کیفیت آن عناصر و تعرّ هیأت، و است ، چون جسم عالم از آن روی که در حرکتجزوی

و تفحص  ؛گویند علم کون و فساد، و آن را آن فنی دیگر از علم طبیعتاحوال و امتزاج و ترکیبشان و چگونگی 
 علم آثار، آن را علوم طبیعیست ، چون رعد و برق و سحاب وشهب که هم از جملۀف از تولدات در هواو تعرّ
 »و«، و بعد ازان از گوهران نباتی از درخت و همچنني بحث و تفحص از تکون گوهران معدنی ؛گویند علوی
، و بعد ازان تعرف از کَوْن حیوان و انواع و صورشان و اختالف ترکیب ، و تفصیل قوتها و خواص هر صنفیگیاه

سانی و کیفیت وجودش و و اما بحث و تعرف از گوهر نف ؛و ترتیب و اعضاء ایشان همه از فنون علم طبیعتست
 علم ، و از شعب این علمستخوانند علم نفستهای هر نوع و قوت عملی و قوت نظری تعدید افعال و قّو

و تدبري کار تعیّش اشخاص و نظام کار  علم سیاست و شرایعو  اصالح اخالق و ریاضت نفوس جزوی
  اند. زندگانی مردم با هم. و در هر فنی کتب ساخته

  مقدارسخن، در کمّ و  در چهاردهم از
که بوی اجزا و پارها در گوهر پیدا  ، و آن حاىل است در گوهرکمّ و مقدار و چندی و اندازه را یک معنی است

کم دو ، و آن جسمست. و ، و مقدّر آن گوهر بود که وجودش باندازه باشدپذیر بود ، و گوهر بوی قسمتتوان کرد
، و اتصال و انفصال ، و کم جنس ایشانستاین هر دو گونه دو نوعند از کم، و ، و کمّ منفصلگونه باشد: کمّ متّصل

  دو فصل هر دو نوع را.
، و باز کم متصل آن مقدار است که میان هر دو جزو از وی که فراگريی حدی مشرتک بودکم متصل اما 

، و عمق و سطح پهنا ،خط دراز است. و عمق وسطح و خط ، و انواعش ، و او جنس آن انواعستانواعست
. و حّد مشرتک میان دو جزو از ، و ستربا از سه روی، و پهنا از دو رویطول از یک روی قسمت پذیردستربا. و 

، و جزو سطح . و جزو خطّ خطّ بودسطح، و میان دو جزو ستربا خط، و میان دو جز و پهنا گویند نقطهدرازا 
، اجزای عمق ، و اجزای سطح خطّ وقطه باشند و، اجزای خطّ ن، و جزو عمق عمق. و آنچه گمان بردند کهسطح
، ، و سطحها بر سر هم افتند عمق، و خطّها بپهلوی یکدیگر آیند سطح، و نقطها بر سر هم نشینند خطّ بودسطح

که  ؛و نهایت چیز پس از چیز بود ،، و این هر سه نهایاتندکه اجزای چیز پیش از چیز باشند ؛گمانی خطاست
، وهمچنني ، و سطح منتهای عمق. و تا خطّ نباشد منتهاش نتواند بودخطّ منتهای سطح ، ونقطه منتهای خطّست

، و چون منحنیو  مدورو  مستقیم، چون خطّ باز هر یک از این انواع کمّ منقسم شوند باقسامسطح و عمق. و 
جاور و افتد باز اقسام شوند: چون م . و چون سطحی را باسطحی دیگر نسبتیسطح کرهو چون  سطح مستوی

بهمگی بود یکی ، یا نه بهمگی مالقی بود. اگر مالقی. و باز مالقی یا بهمگی خود مالقی سطح دیگر بود
است: و آن مقدار  زماناز جملۀ انواع مقادیر یکی خوانند. و  مکان، و سطح محیط را بود بدیگری محیط

، و ، وعمق اجسام سه سوچون عمق کره ،تغیّر و حرکت جسم باشد نه مقدار جسم. و همچنني عمق را اقسام بود
، و خوانند علم هندسهف و بحث از این مقادیر و انواع و اصناف آن را تعّر، و مخمّس و مسدّس. و چهار پهلو

  فنی است از فنون علم ریاضی و تهذیب قوت فاکرهٔ نفس.
دو جزو از  یان هیچ، چون عدد ده که مآنست که میان دو جزوش هیچ حّد مشرتک را نیابی کم منفصلو اما 

، و همچنني چندانکه ، و نه میان سه و چهار، و نه میان دو و سه، نه میان یک و دواجزای وی حدی مشرتک نبود
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ت هر صنفی از اعداد و احوال آن ، و خاصّی، که کمّ منفصل است و اقسام ویف و تفحّص از عددبود. و تعرّ
  اید آن در کارهای مردم فراوان.، و منافع و فواست از فنون علم ریاضی علم حساب

  در پانزدهم از سخن، در کیف و اقسامش
آن جوهر است یا نه چون آن جوهر  ، که بدان حال شاید گفت که این جوهر چون، حالیست در جوهرکیفاما 
 وجسمانی ، و نخست بدو قسمت بخشیده شود: ، و انواع بسیار استخواند چونی، و بلغت دری آن را است

  . یغري جسمان
، چون سوخنت و لطیف ، چون قوت اجسام که ازان افعال ظاهر شودفعلیاند:  ات جسمانی بر دو قسمو اما کیفّی

و  محسوساند:  دو گونه انفعاىلو  ؛خوانند ملکاتو  قوی، و آن را کردن و افسرانیدن و کثیف کردن
نگها و بویها و طمعها و ، چون انواع راما محسوس هر آنچه بحواس پنج ازان آگه توان شد ؛نامحسوس

، چون شرمندگی و دلريی و و نامحسوس از شمار کیفیات جز جسمانی باشند ؛مدرکات حسّ لمس جمله
ترسندگی و حرص و شره و بخل و رادی وزُفتی و کرم و تکبّر و دناءت و زیرکی و کندی و دَها و محتاىل و امثال 

  خوانند. اخالقو  هیآت، و این را ملکات و آن

  نزدهم از سخن، در اضافت واقسامش و باقی اعراضدر شا
، و بر دوگونه است: یا ، و ماهیت او همان نسبت باشد، حالیست در جوهری بقیاس با جوهری دیگرضافتاما ا

، یا نسبتش با یکی نه نسبتش بود با دیگر. اما آن قسم که نسبتش با هر دو نسبتش با هر دو جوهر یکسان بود
، و چون موافقت و مباینت و ، که با هر دو نسبت برادریستون برادری زید و عمروگوهر یک نسبت باشد چ

، دیگر نیز موافق ، یا مخالف او، یا مشابه او، یا مباین ازو، که چون یکی موافق بود با دیگریمشابهت و مساوات
چون پدری و  ،ری باشداما آنکه نسبتش با یکی نه نسبتش با دیگاو یا مباین یا مشابه او یا مخالف او بود. و 

، که پدر آن بود که پسر ، که اگر چه هر دو نسبت بدو جوهر تواند بود لکن نسبت با هر یک دیگر استپسری
، و همچنني در حالهائی ، و چون بلند بودن و نشیب بودن، بلکه آنکه پدر دارد، و پسر نه آن بود که پسر دارددارد

و » بود«، که با یک گوهر نسبت سختی و سپیدتر و گرمرت و سردتر تر ، چون سیاهکه پذیرای شدت و ضعف باشد
  با دیگر نسبت سستی.

چون بودن  طبیعی، و آن دو گونه باشد: برتتیب بودن اجزاء جسم بود بنسبت با مکان جسم نهادو  وضعو اما 
چون  طبیعینه اما نهاد سر مردم سوی باال و پایش سوی نشیب و یک دست سوی یمني و دیگر سوی شمال. و 

  بودن سر مردم سوی زمني و پای بر سوی باال. 
، چون بودن هوا زیر آتش  باالی آب. و حقیقت مکان در ، بودن چیز بود در مکانشکجائی» و«و اما این 

بودن سنگ در چون  نه طبیعی، یا بود چنانکه در مثال نموده شدطبیعی ، و مکان یا عرض گذشته یاد کرده شد
  ، و مکان انبازی نپذیرد.ت مکان آنست که در یک مکان دو جوهر نباشندآب. و خاصّی هوا و هوا در زیر

 فعل، که پیدا شدن اثری نونو از جوهری در جوهری ، سخن دران پیش از این عرض گفته شدو اما فعل و انفعال
. و آن منفعل رسد ، و آن جوهر که در و میگویند جوهر فاعل، و آن جوهر را که ازو و پیدا همی شود گویند

، و وجودش در آن احوال بود ، چنانکه در بیان حرکت بدان اشارت رفت از طبیعی و نفسانیاصنافست و اقسام
  که بر شمردیم.
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 ، که در مکان انبازی نبودت مکانستو خاصیت زمان برخالف خاصّی ،، بودن چیز بود در هنگامشمتیو اما 
، چنانکه بسیار جسم هر یک را حرکتی یزها انباز باشند بیک زمانبود که بسیار چ ، و در زمان شایدچند چیز را

  ک.، و آن یک زمان مقدار حرکت هر یکی بود از آن اجسام متحرّبود در زمانی معني
، چون بودنِ بنده خاص ازان ، که آن دیگر نه او را خاص بودبودن چیز است ازان دیگری خاص ،و اما مِلک
، که شاید بود که خداوند چهار پای و خانه و سرای نیز بود. و بنده بود ، و خداوند نه خاص ازانِخداوندش

، و چون جوهر در جوهری یکی بود هیچ جوهر باشند ، که اعراض ازانِملک نسبتیست میان اعراض و جواهر
  ، که جوهر ملک خود نبود.جوهر ملک جوهری نتواند بود

، و نشان عرض ، که وجودشان در جوهر تواند بوداند و این معانی کلی کمه بر شمرده شدند جمله اعراض
، و کیف و کیفیت جوهر و فعل و انفعال و جوهر بود ، که مقدار ازانِ بودنشان آنکه وجودشان بگوهر باز خوانند

  ، و جوهر وجودْ نباشد.همچننيدیگرها 

  اعراض نیست چون بی ،در هفدهم از سخن، در آنکه جوهر چگونه شناخته شد
، حقیقت ایشان برآنچه هست جز در نفسِ داننده ، از جوهر و اعراض نُه که بر شمرده شدی کلیاین جمله معان

، و اتاند و فروغ این کلیّ مثاالت این معانی اشخاص جزوی آن موجودات که بحس ازان آگه توان شد ، ونبود
جدا از دیگری را نفس خردمند هر چند این جمله احوال را در گوهر محسوس با گوهر بهم یابد و هیچ یک 

هر یکی را  ، وگوهر بداند یباعراض و اعراض را  ، و گوهر را بی، و در خود نگردکار کند ، لکن حس را بینیابد
، یکی را اصل بیند در ، اعنی گوهر و اعراضش، و چون از ان مجموعبصفتی از دیگر جدا کند و نامی برنهد

، چنانکه اگر مرد بزرگ و مرد »برخیزد«لش در حس ، بآزمایش آن اصل با اختالف احواوجود و دانستگی
، و وجود بزرگی و اختالف بزرگی و خردی مرد بودن را مختلف نبیندخرد را ببزرگی و خردی مختلف یابد از 

و همچنني ازاختالف خوبی و زشتی مرد خوب و مرد زشت مرد بودن را  ؛خردی در مرد و ازان مرد بیند
، و با و همچنني یکی را پدر داند و یکی را پسر ؛تی در مرد و ازان مرد یابد، و خوبی و زشاختالف یابد بی

و  ؛و پدری و پسری را وجود در مرد و ازان مرد بود ،اختالف پسری و پدری مرد بودن را مختلف نه بیند
 ، و اختالف بودن در سرای و بودن در بازار در مرد بودنهمچنني یکی را در سرای و دیگری را در بازار

و همچنني اگر یکی بشب دیده شود  ؛، و بودن در سرای و بودن در بازار در مرد و ازان مرد بوداختالف نیارد
، و بودن در شب و بودن در روز ودیگری بروز از اختالف بودن بشب و بودن بروز اختالف در مرد بودن نخیزد

نشسته یابد از اختالف ایستادگی و نشستگی  و همچنني اگر یکی را ایستاده و دیگری را ؛در مرد و ازان مرد بود
، و همچنني اگر یکی را رنجاننده ، و ایستادگی و خفتگی را وجود در مرد و ازان مرد بوداختالف مرد بودن نیابد

، و رنجانیدن و رنجیدن در و دیگری را رنجیده بیند اختالف رنجانندگی و رنجیدگی مرد بودن را مختلف نکند
چیزی و نه تابع هستی چیز  ، که هستی مرد نه در چیزی و نه ازانِکند گوهرمرد را نامْ د. پس مردبو مرد و ازانِ 

  .عرض، و آن چیزها را که هستی در مرد و ازانِ مرد و تابع هستی مرد داند نامْ شناسد
، و ، چنانکه بخردی و بزرگی دو گوهرباشند یکی بزرگ و دیگر خردو گوهر که یکیست بدین اعراض بسیار بود

، ، و بزیر بودن و زبر بودن یکی زیر بود و یکی زبر، و براستی و کژبه تريگی و فروزندگی یکی تريه و دیگر فروزان
  و بکارگری و کار پذیری یکی کارگر و دیگر کار پذیر.

، باحوال و عدد هر چند بسیارند ، هم اشخاص جوهر و هم اشخاص عرضو هر یک از اشخاص این معانی
، و اتحاد اصناف سیاهی ، چنانکه اتحاد اصناف سپیدی بنوع سپیدیلییکی باشند برتتیبی خاصبدین معانی ک



     

١٠٥ 

، و اتحاد انواع رنگها ، و اتحاد اصناف سبزی بنوع سبزی، و اتحاد اصناف سرخی بنوع سرخیبنوع سیاهی
و  ، و اتحاد اجناس رنگ و بوی و طعم و خشکی و تری و گرمی و سردی و درشتی و سادگیبجنس رنگ

ات انفعاىل و ، و کیفیّات انفعاىلات حسی و جز حسی بکیفیّ، واتحاد کیفیّسختی و نرمی بجنس کیفیت حسی
، چون مقادیر ، باصناف مقدار، چون این مقدار و آن مقدارو همچنني اتحاد اشخاص مقدار ؛فعلی بکیف مطلق

، و اتحاد انواع بجنس عام مقادیر ، و اتحاد اصناف مقدار بانواعاجسام مختلف از حیوان و نبات و جمادات
  و همچنني اشخاص باقی اعراض. ؛آن انواع تا بمقدار مطلق رسد

، که هر ، چون اتحاد اشخاص مردم بصنف عجم یا عرب یا ترک یا هند و امثال آنو اما در اشخاص جوهر
، و اتحاد انواع ّساتحاد انواع مردم و نامردم بجانور صاحب ح، و صنف عام بود مر همۀ اشخاص آن صنف را

، و جسم ، و اتحاد انواع جسم ذو نفس و جز ذو نفس بجسم طبیعیحس بجسم ذو نفس صاحب حسّ و بی
و ، ، و جسم مرکب و جز مرکب بگوهر صاحب مقدارطبیعی و جز طبیعی چون اجسام صناعی بجسم مرکب

د نه در چیز و موجود نه در چیز و ، و اتحاد موجومقدار بموجود نه در چیز اتحاد گوهر صاحب مقدار و گوهر بی
موجود در چیز بموجود و چیز. و معنی از این معانی کلی که برشمرده شد از عموم معنی چیز برون نیست نه 

  عرض دانستها بحمداللّه تعاىل و عمیم افضاله.، واللّه اعلم. سرآمد جوهر و نه اعراض

  عرض چهارم که عرض دانندگان است
، که ازان که سخنان عرض نخستني و دؤم و سئوم ،ّک و غلط گمان شایستگان راز وجود رامجال ش دانسته باد بی

، از آنکه سخن عرض اول خرب دهنده ، بسخن این عرض همی تمامی گردداقسام سه گانۀ موجودات پیدا شوند
سخن  ، و، و سخن عرض سئوم از چیزهای دانسته، و سخن عرض دؤم از چیزهای کنندهاست از چیزهای کرده

، از آنکه این عرض آگهی دهد از داننده ودانش و آغاز و انجامْ بودنِ دانندهٔ بخود مر دانسته و کنده و کرده را
، و آنکه داننده را احاطت داننده بدانسته و کرده و کننده احاطتیست ذاتی و حقیقی و کلی که ازو هیچ برون نبود

، و آنکه دانای بذاتست وجود بخش و وجود پذیر و فایده ده تانجام همه اوس و، بلکه آغاز آغاز و انجام نیست
  ، هر بخشی دری از سخن:خن در این عرض بر هفت بخش آمد، و از این روی  سگري و فایده

  ، در اقسام دانندهدر اول از سخن
  یّت داننده، در ماهیّت و اّندر دوم از سخن
  ده و کرده رانته و کنبودنِ داننده مر دانس، در آغاز و انجام در سیم از سخن

و حقیقی که ازو  ، در آنکه احاطت داندهٔ بذات بدانسته و کننده و کرده احاطتیست ذاتی و کلّیدر چهارم از سخن
  ،هیچ برون نماند

  ،، در آنکه دانای بذات و حقیقت آغاز و انجام ندارداز سخن در پنجم
  د استدانای بذات دهنده و پذیرندهٔ وجو، در آنکه در ششم از سخن
  .عرض نامه، در حال و صفت در هفتم از سخن

   

  در اول از سخن، در اقسام داننده
و اثر دانندگی و نشان آگهی در بعضی از آن موجودات همی  ،موجودات جزوی بسیارند از اصول و از فروع

نه بخود  و ظاهر است ، و روشنست که از موجودات جزوی آنچه نشان آگهی و دانندگی درنماید و در بعضی نه
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، و چون پیوند ، که آن اثر آنگه درو و توان یافت که زنده بود و پیوند نفس باوی بودداناست و بدان وجود جزوی
پس این اشخاص جزوی بنفس  ، آن آثار و نشانهای آگهی ناپیدا شوند.، و زندگیش باطل گرددنماندش با نفس

، در هر شخصی جزوی ، که اگر بذات داننده بودبخود، و نفس نیز نه بذات داننده است و اند نه بخود داننده
، ، و نه هر چه ذونفس است یا زنده داننده است، همچنانکه اثر حیات پیداستذونفس اثر دانندگی پیدا شدی

، و دانندگی ، پس کنندگی بذات بود نفس رابلکه پیدا در همۀ ذوات أنفس آثار و نشانهای کنندگیِ نفس باشند
، و دانای بخود ، و نفس بدو داننده بود نه بخودود. پس داندگی بذات جز نفس راستنه بذات بود و بخ

، برای آنکه ما بنام دانای بذات چیزی را بخود دانای بذات، و دو چیز نباشد هر دو محالست جز یکی بود
ندگی ، و دانخواهیم که دانندگی و ذات و وجودش هر سه یکی بود. پس اگر آن چیز که وجودش داندگی است

، پس هیچ ، و جز دانای بذات نه دانای بذات بود، و هر چه دو باشند هر یکی جز دیگر بود، دو باشندذاتش
  ، و ماهر دو را دانای بذات گرفتیم.یک نه دانای بذات باشند

  داننده دانسنت و در دوم از سخن، در ماهیّت و اّنیّت
، و دانش را خدی نیست که ، و معنیش خداوند دانشهخردمند بداند که نام دانده لفظیست از نام دانش شکافت

، چون جنس و ، از آنکه حّد گفتاریست که بدان اسباب و علل محدود شمرده شوندبگفتار ازان آگهی شاید داد
تر  ، و روشنتر از چیز بود ، و علت روشنی چیز روشن، تا محدود بذکر آن اسباب وعلل روشن و دانسته گرددفصل

، جز دانای بخود تر از روشنی چیزی نیست که روشنی بوی روشن بود و روشن ،وی روشن بوداز روشنی چیزی ب
، پس دانای بذات ، و جز روشنی تريگی بود، که اگر جز روشنی گريیمش، و دانای بذات جز روشنی نیتو ذات

  ، و تريگی علت روشنی نباشد.تريگی بود
، و آن را سببی و علتی بسخن سه نامند بمعنی یکیست اگر چه دانای بذات و دانش بذات و دانستۀ بذاتپس 

، آن خواستیم که نامی و لفظی را و ما چون گفتیم که بیان کنیم آن را ،ازو پیداتر که بذات پیدا شود محالست
، ، از آنکه از الفاظ بود که از شنیدن آن نفس شنونده بگذرد و بمعنیش ننگردبنامی و لفظی دیگر بدل کنیم

، و چون بلفظی دیگر بدل شود که در آن معرض مدنِ نفس از شنیدنشآستعمال آن لفظ و سري بسبب کثرت ا
، و بیان ما مر معنی داننده و دانسنت را از این ، و بمعنی آن التفات رودتر افتد بشنودن کمرت بکار آورده بود مقبول

علم و  داناو  عالم، و آن لفظ د، که لفظی را که در معرض بیان بسیار بار بسمع مردم رسیده باشجمله باشد
ای از آن شنوندگان  ، و اندک طایفهاند ، و جمهور مردم شنیده، که از شنودن الفاظ کم کسی باز مانداست دانسنت

 ،بدل کردیم و روشنی معدن پیدائیو  مایهو  علتو  و پیدائی روشنی، ما آن را بلفظ بمعنیش رسیده باشند
  ت داننده پیوندد.، و بماهیّ، و بمعنی آن الفاظ نگردد از معنیش یافنتتابو که شنونده بشنیدنش بس نکن

، خردمند را پس از دانسنت ماهیت رسیدن بحقیقت دانا حاجت نیفتد بدلیل که داننده و اما اّنیّت و هستی
، چون ماهیت بعضی موجودات که ، از آنکه ماهیت دانا و دانش از هَلیَّتش جدا نیستوجودش را روشن کند

، که ماهیت عنقا و فلک چهاردهم شاید روشن باشد و دران دلیل جوید هلیّتش انکهآ شن بود نفس را بیرو
، برای معنی لفظ دانده و دانش بر چنني الفاظ و معانی قیاس نشاید کردانکهوجودش روشن بود. و  دانست بی

، توان دانست که دانا وجود ت آنآنکه چون دانسته باشد که دانا مایۀ روشنی و پیدائی وجود است ومعدن و عل
  حقیقت او بس برهان وجودش را.، که ناموجود دانا و دانش را نداند. پس دارد تا دانا و دانائی را دانست

، و آنچه در ، وهر آنچه بداند او را جز از خود بريون از خود شناسدلکن از مردم بود که چیزها را در خود نیابد
، و چنني طالب را راهِ ودلیل از برون خود جوید سوی دانسنت آنچه درو و بود ،نفس بود نتواند یافت بآسانی
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، و همچنني هستی افعال های خود باز جوید که هستند اومیدوارتر بمقصود آنست که از خود و دانائی و دانسته
ا آورد که صفت ، و یجسد را باز نگرد، تا از هستی همه بدرستی آگه شود. پس ، و محل آن افعال راکندهٔ خود را

، و هر حال دیگر که دروست بريون از این ذات و حال حقیقت او از روی جسمیت چیست جز گوهری با مقدار
قوام و صالح جسد بدان یا از ، که این افعال که تدبري ، چون جذب و امساک و هضم غذاصفت جسمیّت است

و حقیقت جسم او همی پیدا گردد. و قسم ، یا نه از ذات طبیعی ، از آن روی جسمیستذات وجقیقت جسم آیند
، و جسم جسم ، تا آن چیز آن چیز بود آن حال ازو پیدا باشد، از آنکه هر حال که از ذات چیزخیزداول باطلست

، از آن ، که این افعال نه از ذات جسم همی خیزند، پس قسم دیگر درست شدبود و این افعال و احواالزو نیایند
، از ، بجذب وامساک و هضم مایۀ غذا و باوی پیوشنتري قوام و صالح جسد مردم، و تدبروی که جسم است

  چیزی جز جسم همی آید.
، پس ، که همۀ اجسام بجسم بودن یکسانندو چون پیدا شد او را که جسم او بجسمیت مبدأ این افعال نبود

  نا و دانش است نه جسم بود.، که جویندهٔ وجود دابر این افعال در جسم این مردمدرست بود که مبدأ و مّد
بر و ، از آن روی که مّد، و خواهد که روشن گرددش تا فاعل ومدبر جسم اوو چون کارگر جسم خود را بازیافت

، یا نه ، و داناست بذاتگاه است از جسم  از فعل در جسم واز فاعلی خودآ، اوست که فاعلست غذا و نمو را
بر غذا و ، که یا چنان بود که فاعل و مّدنهاد در طلب داننده بنهد، همان دو قسم را که در طلب فاعل باوست

، یا ، دانا و آگه است از خود و فاعلی و فعل وجسم، از آن روی که فاعل وپرورندهٔ جسم استپرورش جسم
بی جسم دانا بودی فعل وتربیت جسم ، از آنکه اگر فاعل و مرّ دانسنت و آگهی نه ازوست. و قسم اول باطلست

، و قسم ، ودر همۀ اجساد نامیه آثار تربیت اجسام دگرند و آثار دانش دگر، وهر فاعل و مربی دانا بودبوددانش 
چون درست شد دهٔ فاعل جز فاعلست. و ن، پس دانبذات نه فاعل راست دوم درست ماند که دانسنت و آگهی
، و اگر در فعل و تدبري او اثر ت بذاتبر جسم او دانندهٔ فعل و فاعلی خود نیسطالب این دانش را که فاعل و مّد

، از آن روی که ، پس درست شد بضرورت که هیچ فاعل و مدبر هیچ جسمدانش پیدا گردد نه از فاعل بود بذات
، که فاعل جسم او . و اگر در فعل و تدبريش اثر دانندگی نماید نه بذات بودده نبودن، دانبر جسمستفاعل و مّد

  ، همچنانکه جسم او با همۀ اجسام در جسم بودن یکسانست.نیست وفاعل هر جسم در فاعلی دو
بر و فعل بر جسم بماند و وجود دانندهٔ فاعل و مّد، وجود فاعل و مّدو بعد از روشن شدن حال جسم و وجود او

 هر آنچه نه، یا بجز خود و بذات. و دانندهٔ جسم از دو خاىل نبود: یا بخود داند و بذاتو تدبري در جسم. و 
، اگر بذات دانا بخود و ذات داند بچیزی داند که آن بخود و بذات دانا بود. پس چون وجود داننده درست شد

    ، وجود دانای بذات روشن شدبود و اگر نه بذات

  ده و کرده رانم از سخن، در آغاز و انجام بودنِ داننده مر دانسته و کنئودر س
 ، و بعضی لغات دری پیش و، و نیز تقدم و تأخر و قبل و بعدستلفظ آغاز و انجام به لغت تازی اول و آخر ا

، ، و در چند معرض مختلف این الفاظ را بکار دارند: یک معرض برای چیزهای مرتب یکی پس از دیگریپس
، و ان چیز را که نخست بوی التفات رود پیش گویند و قبل و ، محصور میان دو طرف و کنارو یکی دور از دیگر

، چون طبقۀ فلک ر و بعد و  آخر و پس و انجام، و آنچه نظر و التفات بدو باز گسلد متأخّل و آغازمتقدم و او
، و فلک اقصی را اند میان این دو طرف ، که آنچه طبقات دیگرند مرتباقصی از طبقۀ آسمان و طبقۀ فلک ماه

را متأخر و آخر و بعد و پس ماه فلک ، و م و آغاز و اولدر احاطت بدانچه فرود اوست پیش گویند و قبل و متقدّ
، و حوت انجام ، حمل آغاز و اول برجهااند مرتب از حمل تاحوت ، و چون بروج که اجزای فلک بروجو انجام
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م و پیشی مردم بر اصناف حیوانات و رستنیها و ، چون تقدّت و رتبت وکرامتو دؤم معرض شرف و عزّ ؛و آخر
، که م جواهر بر اعراض، چون تقدّو دیگر معرض پیشی و پسی بود بوجود ؛صرر و بازپسی عنا، و تأخّعناصر مفرد

و  ؛جسم متحرک اگر چه او را با حرکت بهم یابند شک نیفتد یابنده را که وجود جسم پیش بود از وجود حرکت
 ،و دیگر معرضْ ذات و اصل گویند ؛، و پیشی موسی بر عیسیهيلع، چون قبلیّت نوح بر موسی دیگر پیشی بزمان

، که غایت پیشی ، و چنني قبلیت و تقدم سبب تمامی وغایتی را بود، فالن بذات پیش از بهمانستچنانکه گویند
، ، که صحت بذات پیشی دارد بر معالجت، چون معالجت بیماری از برای صحتدارد بر آنچه از برای او باشد

، وجود متأخر بود از معالجت ، اگر چه در، که معالجت برای صحت بودکه ذات صحتست علت وجود معالجت
  تا عالج بدو تمام گردد.

م بوضع و زمان ، و اما تقدّت بذات و شرف و کرامت الزم است مرداندهٔ بذات رام و قبلیّم تقدّو از این اقسام تقدّ
، ای را بود بر بعضی ، از آنکه چنني تقدم بعضی اجزاإ جملهتقدم بوضعو وجودْ صفت دانندهٔ بخود نیست. اما 

، و خرآ، که یک طرف آغاز و اول بود و یک طرف انجام و ه از آن اجزا بعضی دو طرف باشند مر جمله راک
، ، که طرفی بود از دو طرف یا اول یا آخر یا واسطۀ هر دو طرفدانای بذات نه جزویست یا نوعی از موجودات

ز آن روی نشاید که دانندهٔ بذات پیشی م بزمان ااما تقدّبلکه دانا را نسبت با همۀ اقسام موجود یکی است. و 
، م بر زمان نه بزمان بود، و تقدّ، و برو نیز پیشی دارد، و زمان هم قسمیست از موجوداتدارد برهمۀ اقسام وجود

ت پیدائی و روشنی و کمال ، از آنکه دانای بذات علّم بوجود هم نشایدکه پیش از زمان زمانی نبود. و اما تقدّ
، و اصل ، و علت وجود پیدا و روشند پیدا و روشن اصل و علت وجود ناپیداست و کمال او، و وجووجود است

  م دارد.، نه بوجود برو تقدّاو
م بشرف و کرامت. اما ، دیگر تقّدم بذات که علت تمامی و غایت راستم وی بدو معنی بود: یکی تقدّپس تقدّ

، و هیچ دانش و که هیچ وجود از دانش بر نگذرد ،، از آنکه دانای بذات غایت و تمامی وجود استتقدم بذات
، از آنکه تمامی وجود به پیدائی و روشنیست. و ، و وجود بدانش تمام بوددانسته جز بداننده منتهی نشود

، و تمامیش پیدا و روشن و موجود پوشیده ناتمام بود ؛، و پنهان و پوشیدهاند: پیدا و روشن موجودات دو گونه
، و آغاز ، و آن ذات داناستاست و روشنی غایت وجود. و پیدائی بعلت و مایۀ پیدائی بود، پس پیدائی شدنست

، که اوست آغاز و انجام چیزها، از آنکه ازوست روشنی و پیدائی. پس و تقدم بذات وجود روشن و پیدا راست
پیشی بشرف و عزت و ، و هم از این جهت او را تقدم است و اند چیزها از این دو بخش پیدا و پنهان برون نه

، که روشن و پیدا و مایۀ پیدائی و ، و دانای بخود معلول نتواند بودبود یا معلول موجود یا علت ، از انکهکرامت
، پس پوشیدگی و پنهانی علت روشنی و ، و جز روشن و پیدا پنهان و ناپیدا بودروشنی اگر معلول جز خود بود

، و شریفرتین ، و علتستدانائی بذات معلول نبودی و پیدائی نیاید. پس ، و از پنهان و پوشیده روشنپیدائی بود
، و فاعل و دانای بذات غایت غایاتست. پس درست بود او را آغاز بودن مر ، اعنی مایه و صورتعلل غایتست

  ، پس آغاز و انجام همه دانای بذاتست.، و چیزها از کرده و کننده و دانسته بر نگذرندچیزها را

 ،از سخن، در آنکه احاطت داندهٔ بذات بدانسته و کننده و کرده در چهارم
  احاطتیست ذاتی و کلّی و حقیقی که ازو هیچ برون نماند

، و اگر از دانسته چیزی برون ماند از ، و داننده فراز آید بهمگی آنچه دانداحاطت فرا ریسدن بود بهمگی چیز
، که جهان و در عقل چیزها پنهان نیست ؛اند: پیدا و پنهان بخشچیزها دو ، آن چیز نادانسته بود. و احاطتِ دانده
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، که از چیزها باشد که در وهم و خیال و حسّ ، و پنهان جز در حسّ و خیال و وهم نبودعقل جهان پیدائی است
، بدانکه در حسّ روشن شود شاید بود که آن روشنی و پیدائی باطل گردد نیز آنچهازان آگهی نتواند بود. و 

، و و دانسته است آن پیدا ناپیدا شود. و دانندهو  ، یا آلت حسّ ازان بگذردوس از آلت حسّ یکسو شودمحس
دانندهٔ بقوت اثریست و مثاىل از دانندٔه ، و هر دو تمامند. و دانندهٔ عقلی بفعل دانندهٔ و دانستۀ عقلی بفعل دانسته

ی حسی و جزوی که بقوت اثر دانستۀ بفعل. و دانای بفعل. و دانا ، و همچنني دانستۀ بوقت اثر دانستۀبفعل
، که نه بینائی بینائی نتوان دانست، از آنکه بحس حس را ت داننده است خود را نداندحسی و جزوی که بقوّ

، و نه بذوق ذوق را توان ، و نه ببویائی بویائی را توان بوئید، و نه بشنوائی شنوائی را توان شنیدتوان دید »را«
، و نه گمان را در گمان توان آورد. و ، و نه بخیال خیال را توان پنداشتنه به لمس لمس را توان بسود ، وچشید

، که میان دانا و دانائی مباینت ، از آنکه بدانائی دانائی و مایۀ دانائی را توان دانستدانای عقلی خود را داند
، و دانای بذات اند ه این دانشها و دانستها جزوی، از آنک، و نیز دانای حواس را هم بدانائی توان دانستنیست
، ، و احاطت دانا بدانستها احاطتی ذاتی است، و هیچ جزوی کلی را فرا نگريد، و کلی بهمۀ جزویها فرا رسدکلی

اگر ، و وجود دانا دانائی است. و با هم ، و ذات داننده و دانائی مباینت ندارنداز آنکه دانستها در داننده بود
دانا را از ق نتواند بود. و صال و تعلّ، پس دانسته را با داننده هیچ اّت از ذات بود و دانسته برون از ذاتدانسنت

یا چیز را در ذات باید  ؛، و از ذات برون شدن محالستذات برون باید شد تا بدان پیوندد که از ذات او برونست
اند و داننده بردانسته  دانستها در ذات داننده. پس ، و نه ذاتی را با ذات نتوان پیوستآورد و با خود پیوسنت

، و ، که دانا اصلست بوجود دانائینیز احاطت دانا احاطت بحقیقت است، و این است احاطت ذاتی. و محیط
، از آنکه دانا دا دانستها بسیار تواند بود نیز احاطت دانا کلیست، و باصل سزاتر وجود که بفرع. و دانسته فرع

، و هر چند دانستها بیشرت ، و دانا بهر دانسته فرا رسد و از وی فزون آید و بدیگری رسدکثرت نیستاگر چه درو 
، احاطت کلی و عقلی مرداننده را بدانستها نه چون احاطت جسمی بجسمی دیگر بودتر. و  احاطت دانا فزون

احاطت اجسام نه ، از انکه چون احاطت سپهر باجرام عنصری و احاطت فلک اقصی بدانچه فرود اوست
، و سطح جسم نه ذات ، بلکه بسطح و مقدار محیط شوند، که اجسام نه بجسمیّت محیط شوند برهمبذلتست
، و از این روی احاطت ، و فلک بسطح زیرین محیط بود بسطح زبرینِ آن جسم که فرود اوستجسمست

عاقل بذات احاطت دارد بمعقول  ، کهو اما احاطت کلی و عقلی نه بسطح بود ؛جزویات نه ذاتی و حقیقی بود
، و ، که مالقات عاقل و معقول نه بسطح بود، تا محیط گردد بسطح معقول یا بعرضی دیگرنه بسطح خویش

، و احاطت اجسام از آنکه نه بذات بود تغیّر و ، و ذات داناهایت و طرف نداردسطوح نهایات وجود اجسامند
  ، و احاطت دانائی زوال نگريد.بطالن پذیرد

  از سخن، در آنکه دانای بذات و حقیقت آغاز و انجام ندارد در پنجم
، که اول و آخر و آغاز و انجام و پیش و پس و قبل و بعد هر چند هشت لفظند لکن معانی آن بیش از دو نیست
نمودن  در در سخن پیشني یاد کرده شد در بیان آغاز و انجام بودن دانای بذات مردانسته و کرده و کننده را و باز

، که چیزها و ای ، و از آن سخن آسان بود دانسنت آنکه آغاز طرفی بودو انجام طرفی و کنارهاقسام آغاز و انجام
، و چون روشن و پیداست که معنی لفظ چیز بر همۀ معانی محیطست بعموم و موجودات بدان دو طرف سرآیند

، که موجود را پیشی و پسی و موجود و چیزند بعموم ، و قبل و بعد و آغاز و انجام همه فرود معنیتشمول و کلیّ
، و اقسام چیز بچیز محدود و ، و موجود را توان بخشید بمقدم و متأخر و آغاز و انجامو انجام توان گفت آغاز

، پس آغاز و انجام موجودات و ، و چیز را بهمۀ چیزها احاطت بود و موجود را بهمۀ موجوداتمتناهی شوند
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، و ، و آگه از موجود مطلق موجود مطلقست، که موجودات از همۀ وجوه بدان محاطندو موجود چیزها چیز است
، و جز موجود و چیز ، از آنکه اگر دانا جز موجود و چیز بودیموجود مطلق دانای خود و دانستۀ خود است

ز محالست که دانای چیز و نی ، و این محالست.، پس آگه از موجود و چیز معدوم و ناچیز بودمعدوم و ناچیز بود
، همچنانکه معنی لفظ ، که اصل بهمگی در فرع و قسم خود نگنجدو موجود قسمی بود از اقسام دانستۀ خود

، چون صنف عجم و صنف عرب و صنف ترک و صنف مردم در قسمی و صنفی از اقسام و اصناف خود نیاید
، که اگر همگی مردم صنف ف روم، که اگر همگی مردم صنف عجم و صنف عرب و صنف ترک و صنروم

، پس چون مردم که عامّ بود مر همۀ اصناف را در هیچ صنف تنها عجم بودی عرب نه مردم و نه ترک و نهروم
، هم در یک قسم خود ، موجود و چیز که عام است مر همۀ چیزها و موجودات را بحقیقت و ذاتنتوان یافت
، و آگه از چیز مطلق و موجود مطلق نیست جز مطلق و موجود و و، محیط نشود بذات بر محیط بدنیاید که محا

، و آغاز ، و آغاز و انجام همه و مطلق نیست جز چیز مطلق و موجود مطلق و بهمۀ اقسام محیطبهمۀ اقسام محیط
  ، و باللّه التوفیق.، از آنکه محاط دو طرف نیستو انجام همه و او را هیچ آغاز و انجام و اول و آخر نه

  فایده و منفعتدهنده و پذیرندهٔ  ستر ششم از سخن، در آنکه دانای بذاتد
، و خاصّ جز در تحت اقسام ، نبود، و عام جز اقسام خود را عامپیداست و روشن که موجود یا عام بود یا خاص

 ، و همۀ خريات و، یا جز موجود احاطت بود، و محالست که جز موجود در تحت موجود شود، خود نیایدعام
 ،ی راستی مر موجود کلّ، و خري و نفع کلّمنافع و فوائد از شمار اصناف وجود داند بر حسب اصناف موجودات

، و خري و نفع نفسانی موجودات ، و خري طبیعی موجودات طبیعی راو خري و نفع جزوی مر موجودات جزوی را
، و هیچ وجود تمامرت مال وجود اوستخري و نفع هر موجود ک، و خري عقلی مر موجودات عقلی را. و نفسانی را

ی و عاّم مر همۀ ، و نه وجود عقلی جز وجود کلّ، و نه وجود مطلق جز وجود عقلیو کاملرت از وجود مطلق نیست
، و همچنانکه خري و فائده کمال و تمامی وجود است شر و زیان نقصان و کمی وجود است. و موجودات را

، همچنني غایت نقصان و انتهای ودات وجود مطلق و موجود مططلقستهمچنانکه غایت کماالت و تمامی موج
، از آنکه در ایشان مراتب وجود نقصان وجود در اقسام موجودات و انواع چیزها توان یافتکمی بعدمست. و 

 ، و، و مرتبت دؤم برتر ازانتوان خواند و در شمار هستیها آیدموجود را توان یافت: یک مرتبت آن مایه که بدان 
، و ، که اگر تمام اندام بودگفتند چنانکه جسد اشخاص مردم کمال دوم، و مرتبۀ سئوم را خواند کمال اولآنرا 

پای  دست یا بی ، چنانکه بیت خللی نباشدت و کیفیّ، بکمیّ، حسی یا حرکتیدراندامی از اندامی از اندامهای او
، که شخص مردم از این مایه را از کماالت اول گویند، و چنني موجود آلت حسی از حواس بینائی یا شنوائی یا بی

و اگر با درست اندامی افعال و  ؛بدان از شمار نامردم برون بودکمال بیش ازان بهره ندارد از وجود مردمی که 
بود فزون آید در و اگر از آنچه در جمهور اصناف نوع مردم  ؛حرکات تمام نیز دارد آن از شمار کماالت دؤم بود

هر خاصیتی که در نوع توان یافت چون در بعضی اشخاص ، آن از شمار کماالت سئوم باشد. و و حرکاتافعال 
، ، و شر خوانند، و نیستی هر چه تواند بود نقصان وجود بود، آن نقصان وجود شمرند مر آن اشخاص رانوع نبود

، ، و آن دانندگی استلق است، همچنانکه خري مطلق وجود مط، و آن را وجود نیستو شرّ مطلق نیستی مطلقست
، که اوست ، و مایه و اصل و علت پیدائی و روشنی دانندهٔ بخود استو دانندگی پیدائی و روشنی وجود است

، پس ، که اوست مصدر و مرجع روشنی و پیدائی، و خود بدان پیدا و روشن استمبدأ و مورد روشنی و پیدائی
، و هم ، و ازو بدوست روشنی وجود هر چیزکه مبدأ است و آغاز ، از آن رویخود است دهندهٔ پیدائی و روشنی

، و از آن روی که داناست بخود و بذاْت ، از آنکه مرجع و انتها و انجام همۀ موجودات اوستاوست پذیرنده
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، و از روی دانندگی دهندهٔ دانش است ، و از آن روی که دانستۀ خود است مرجع و غایت دانشمبدأ دانش است
  ستان. بخش و فایده روی دانستگی پذیرندهٔ دانش. پس اوست فایدهو از 

  نامه ایندر هفتم از سخن، در حال و صفت 
رود تا خوانندهٔ این نامه  ، و از الطاف الهی و فضل ربوبیت خواهش میبپایان رسید سخن در معانی این عرضها

ایسته و ارزانی گرداند بحظّ و افرو و بهرهٔ و شنوندهٔ این نامه و شنوندهٔ این سخن را بنظر عنایت و هدایت ش
و نظر خود را برو  ، و فرّو، همچانکه گویندهٔ این سخن را و نویسندهٔ این اوراق را بر گفنت و نوشنت آن بداشتتمام

، تا از هر چه مشتاقان عالم قدس و طالبان آرامگاه خالص را یار و مدد بود سوی غایت تکاپوی و گماشت
ای  تا که در روشنی سخن بپایه ،نگذارد، و بگاه نوشنت از قلم فرو بهنگام گفنت در سخن آرد، نهایت جستجوی

دار صفا و جهان بقا کنند این  رسید و بغایتی انجامید که سالکان هنجار راستخیز چون از منزل فساد و فنا آهنگ
 ، و چراغ بینائی دل در آرامگاهدیشهاوراق را رفیق و دلیل و راهنمای و دلیل و راهنمای خود بینند در ره روش ان

  یقني. 
، لکن از آن ، بلکه مقصود عرض سئوم چهارم بودو سخن در عرض نخستني و عرض دؤم نه بقصد اول رانده شد

، لکن نظر فکرش نخست بر اجسام ، هر چند حقیقتش کلیست و ورای اجسامروی که مردم جسمانیست و جزوی
، الجرم آن مایه که مردم را بدان خرسندی ات در آویزدجزویات و شخصّی، و قوت بحث و تعرفش از جزوی افتد

تر و  ، و ازان مفصل، و بعضی احوال از هر بخشی شمرده گشتبود در معانی در عرض نخستني گفته شد
، از آنکه اشخاص عالم جزوی را و احوال زمانی و مکانی هر یک را پی تر و درازتر گفنت روی نبود مشروح

، و چون در فکر بران مواظبت و مداومت رود ی مشغول گرداند، از موجودات و معانی کلّای آوردنداشنت و بج
، و اجسام جزوی و احوال اشخاص را مطرح بینش و رونده و نگرنده از غایت روش و نگرش غافل شود

گان نظرند سوی معانی و موجودات این عالم مراحل و منازل شایست، و قرار جای بینائی انگارد. و بصريت سازد
، و چون در هر مرحله بر سبزه و درخت و نشست جای و چشمۀ آب فتنه گردد، و رونده جهان ازل و مستقر یقني

، و شاید بود که رباط راه ، از مقصد اصل غافل گرددبدیدن مواضع و مساکن و اعاىل و اسافل رباط مشغول شود
عالم جزوی دانش آزمای را ره گذر در غریبی بماند. و  ، ومأوا و مقصد را فراموش کندگذر را وطن گريد. و 

، از ، و احساس نظر تمام نیست، و نیز نظر درو بحواس بود، اعنی که نظرش بران نپاید، نه آرام جایاست به نظر
و قرار جای و  ؛، یا حسّ از محسوس یا محسوس از حسّ بازماندآنکه منظورش در وجود ناتمام است و ناپایدار

، و ازینست ، و یقني بازگشتِ نظر است از جز خود و رسیدن بخودنش جوی جهان کلیست و جیّز یقنيمأوای دا
، و آن را شکّ ، و نظر پیش از رسیدن بخود مضطرب بود و پریشانکه یقني باطل نگردد و از یقني نتوان گذشت

، و یو بساطت موجود کلّ ، اما علت یکی بودنش یگانگیخوانند. و دانستۀ یقني یکیست بذات و بسیار بعرض
و مختلف و منقسم شدن نظر بسبب اختالف و  ،اما علت بسیاریش کثرت موجودات جزوی و تعلق نظر بدان

، که هر چند تابش خورشید ، چون اختالف تابش و تأثري خورشید بر اقالیم و مواضع خاکانقسام جزویات بود
، لکن چون بر مواضع مختلف نه بروشنی نه بگرمی ،از آن روی که از خورشید است در و هیچ اختالف نباشد

، و آفتاب در خوزشتان نه چون ، تا گویند تابش آفتاب در گو مغاک نه چون تابش آفتاب بر تالل و جبالگردد
، همچنني کثرت و اختالف معلومات نه از آنکه در آفتاب و تابش و فروغش اختالفی بود بی ،آفتاب در بلغار

، تا هر معلومی و ، لکن از تعلق نظر کلی بموجودات جزوی بطریق حس مختلف شداستداننده و دانش کلی خ
  علمی از معلومی و علمی دیگر جدا گشت و بسیار شد و نامی دیگر گرفت.
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، از آنکه دانسته را ، از نادانسنت بهرت و بمرتبت برتر، اگر بسیار دانسته شوند اگر یکیو هر چند دانسنت چیزها
، ، لکن داننده را این دانشها آنگه سودمندتر که دانش را نیز را نیز بداندنادانسته ناپیدا و پنهان وجود پیدا بود و

، که ، و نیز بداند که آن روشنی و پیدائی چیزهاست نه در چیزها برون از خودکه آن روشنی و پیدائی چیزهاست
بلکه دانش روشنی و پیدائی چیزهاست  ،، کاست و فزونی در ایشان نیاید، اگر دانند اگر ندانندآن چیزها را

، هرگز نشایستی ، نه پنهان و نه پیداو اگرموجودات در گوهر و حقیقت مردم نبودی ،درحقیقت و ذات داننده
، و اگر همه پیدا بودندیهم پیدا و روشن ، که معدوم و ناچیز پیدا نگردد مردم رادانست و روشن نتوانستی شد

که چیزها ، ، و نیز همۀ چیزها را دانستی مردم. پس یک قسم ماندروشن روشن نشود، که پیدا پیدا نگردد نشدندی
، و چون ، یا بعضی پیدا و بعضی پنهان، لکن آن موجودات یا پیدا باشند یا پنهاندر ذات و گوهر مردم موجودند

از آنکه موجودات را ، پایۀ وجودش بسی برتر بود ، چه پیدا و چه پنهانمردم داند که همۀ چیزها درو موجودند
، و ، موجود جدا ازُ و علت و سبب جز او، برای آنکه موجودات او را علت و سبب او بودبرون از خود داند

، و روشنی و پیدائی آن قدر که بود از چیزهای بريونی با شک و اضطراب آمیخته سبب این دوئی را نشناسد
   و بخود نارسیده.، دور از یقني، و وجود او همان آگهی مضطرب باشدماند

، چنانکه علمای طبیعی در ایم که مردم را حقایق نوعی و جزوی روشن گردد و نه ما بنوشنت این نامه آن خواسته
، و همچنني علمای نجوم و علمای علوم ریاضی و طب و ائمه شرایع و علوم طبیعی گفتند و در کتب بنوشتند

، و نیز اند چه باز گفنت آن بیهوده کوشیدن بود داده اصحاب صناعات علمی و نظری در مقاالت و کتب شرح
، و منفعت آن علوم مقصور است براشخاص مردم و انتظام کارهای حیاتشان و صالح حالشان با هم مدت حیات

، که از هم نرسد چون آن اشخاص در گذرند فایده و منفعت آن علوم در اصالح و ترتیب کار حیات حسیّ 
آن علوم بحیات وی و دیگری  ، و فایدهٔبهره بود علوم از سامان و صالح کار بی اشخاص مردم بود که با آن

ی آن مایه بود که ، و نیز منفعت این علوم در علم کلّ، و باشد که بی آن علوم کارهای زندگیش بسامان گذردنرسد
، و صورت کلی نرمد ات کند نفسش از مشاهدات، تا چون آهنگ کلیّمستعد نظر با اندیشه گستاخ گردد و فلا گريد

، نه برای آن ایم و بدان اشارتی کرده از وصول بحقیقت محروم نماند. ما اگر چه از آن علوم بعضی را نام برده
موجود  ‐ما حصر موجودات بود در دو قسم کلی و جزوی  ، بلکه غرضبود تا نگرنده بتعلم آن مشغول شود

و مراتب هر  ‐، جهان دانائی با دانسته و دانندهیود کلّو موج ؛، این جهان ومتولدات با کرده و کنندهجزوی
ق دانندگان مردم بدین موجودات از روی ذات ، و تعلّقسمی را باز نمودن در وجود از روی کمال و نقصان

، و آگهی او از وجود و بقا و خلود خویش بیقني و عیان ، که در این بیان امید بیداری مردم دانشجوی بودبدانش
چون روشن شود که دانش وجود  ، از آنکهخودی خربی و بی از هالک و فنا و تغیّر و زوال و بیو امن کلی 

، و همه از اقسام و فروع ، و این وجود است عام مر همۀ موجودها راداناست و از ذات و حقیقت اوست
ان شد و همني ، و بهیچ قسم از اقسام وجود بر دانش محیط نتو، که بدانش بر همه محیط توان شداند دانش

، و داننده یا خود این ، و او را مبدأی اوىل یا مقطعی اخری محالستوجود است اول و آخر همۀ وجود
، آنچه خود بود ، که هر که چیزی را دانست آن چیز یا خود بود یا چیزی ازانِ خودموجوداتست یا منشأ و علت او

و اما آنچه ازانِ او بود حقایق نوعی و جنسی باشند  ،، که دانا جز حقیقت و خود نبودخودی و دانا بودنش بود
، و دانا بدانسنت آن محیط بود ، و بقا و دوام و خلود و همیشگی همه اقسام وجود مطلقندکه از دانستهای اویند

، البل ، و محیط بر بقا و دوام و خلود محالست که زوال و فنا و نقصان پذیرد، اعنی بقا و دوام و خلودبر همه
انجامی و  ، و دهر مدت و مقدار همیشگی و بی، و دوام بوی دوام، و خلود بوی خلودا بدانا بقاستکه بق

، و ، پس دهر که مدت همیشگی و جاودانیست بوجود مطلق بپای بود، و مدت چیز بچیز بپای بودجاودانیست
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غایت و تمامی ، و علمست کمال و ، و اینست غایت و نهایت جملۀ علوموجود مطلق بدانای وجود مطلق
، ، و جنبش کمال جسم بودن، و حیاتست تمامی و کمال جنبش اجسام، و مردمیست غایت و تمامی حیاتمردمی

، و دانائی ، و فاعلی اثر شوق و ارادت اثر دانائی، و قبول و پذیرائی اثر فاعلیو جسمیت کمال قبول و پذیرائی
  ، و ذات دانا اول و آخر هستی.اثر ذات دانا

، لکن این احوال آساناین نامه بسی کوشیدیم در فزونی بیان این معانی باستعمال لفظ معروف دالالت و ما در 
، بلکه توان رسید ، و نه از دوری و مباینت از ذات جوینده بدان نمیاز اهل بصريت نه از تريگی نادانسته ماندند

، و چون بر و میان دیده بتوان دید ، چون ملوّنات که با بعد میانشانتوان جست از غایت نزدیکی ذات نمی
، و چون هوای صافی که بوی و در وی اجسام تريه را توان دید و هوا را نتوان ای نور نهاده شود نشاید دید ثقبه
، و نتواند که ذات مجرد را و نیز بصريت مردم چون با حس امیخته بود حقایق را با عوارض آمیخته یابد ؛دید
، چون دیدهٔ دردمند که د و نور بساطت بر نور بصريت آلوده و مرکب غالب آیدروغ تجّر، که فعوارض باز نگرد بی

، همچنني حال دانائی مردم و ، و بتدریج با نور خو کنددر هوای روشن باز نشود مگر که سبب ضعفش زائل گردد
که بیماری نظر  ،و وهم و خیال تهای ناتمام در نظر چون حسّمیزش قّوآ ، بینظرش سوی خود و هستیهای خود

محل و  عوارض و عوارض بی ، و چون بتدریج با تفرد خو کند باندیشیدن حقایق بیاز آمیختگی اوست با الت
  عوارض.  ، پس بر وی آسان گردد نظر در ذات و بذات خود وادراک موجودات مجرد بیبادراک آن

، هم آنچه غایت وکمال مردم آنست ش را، جز معلومات و مدرکات را و جز علم و دانو ازین بود که در این نامه
، و مردم آن را جز خود داند و اند ، و هر آنچه از گوهر مردم جدا گفته، متعارض نشدیمو هم آنچه فرود اوست

، تابو که مردم را ، چون شرح حال آسمان و دیگر موجودات جزویبطریق حکایت کردیم، یاد آن خود را جز او
، تا پیش از جسنت یافته ، و هر چه بجوید در خود جویدظرش برخود قرار گريدچون اندیشه در این سخن بود ن

، که ما چنان دیدم که مردم را هر چه بکار ، و نیاز و احتیاج بجز خود نماند، و پیش از خواسنت داده بیندیابد
مثال صور ، و هر آنچه برون اوست و ، و معدن و منبع آن خود استاست و ناگزران اوست با اوست و درُوست

و حقایق و اصول آن تماثیل  ،،و مثاالت تغیّر و بطالن و زوال گريند، و اصل و حقیقت همه با اوستنفس اوست
، و تطاول ، که از وی باز نتوان کرد، و در ضمريش مُدرَج و مطوّی بمهر ازل و ابدحدصل و متّبا گوهر مردم متّ

، و تا چشم ، و بنیاد قرارش را نجنباندو پیکرش را نسرتد، مدت و درنگ دهر بند و پیوندش را نگشاید و نگسلد
، که خفته تا بیدار نگردد و چشم باز نکند هر چند خرب بر آمدن صبح بصريت باز نشود این سخن باور داشته نیاید

  بر بالینش گویند و بگوشش رسد نشنود و باور ندارد و شب پندارد و بخواب همی گراید. 
، جز باذات دانا ، و این زنهار و امانت گران را، این عجایب سخنان راانای راز گهرپس تو ای بینای صور و د

و آن مایه  ،راناشخاص وجود تمیز براستی و درستی خرد ، و در میان ، و جز با مایه و خزانۀ وجود مرسانمگوی
که رقیب تو شنوا و  ،، و فزون از خواست و بایست بهیچ ستاننده مدهباز مگري» خواهنده«که در خورد از هیچ 

  ، ، و راز وجود نزد او پیدا و هویدابیناست
دْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ االَٔمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَ

  ».٥۸، آیه ٤سوره « بَصِيرًايَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا 
  

  ، و الصّالة والسّالم، و هو علی کلّ شیء شهیدوالحمد لمن هو بذاته حمید
  ، والمنتجبني من األزکیاءعلی المختارین من األصفیاء و األنبیاء

  واللّهُ حسب کّل شیءٍ ،واألتقیاء
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  سنة اربع و سبعني و ستّمأیة. و کتب هذا الکتاب المیمون فی خامس و عشرین من شهر اللّه المبارک رمضان

   ملحق
و بخرد  ،جسم نه شکل جسم از جسم جدا بود و نه رنگ جسم رنگني و نه ثقل جسم ثقیل و نه خفّتش بی
، چنانکه بکثرت یگانگی جسم در اجسام بسیار و یگانگی لون در الوان بسیار ثقل در اثقال بسیار پیدا گردد

، مردم جسمانی و اجزای وی و متولدات و مرکباتش از نبات و حیوان، و از عالم آن وحدت باطل نگرددحسّی 
، و از عالم کّل و ، و هر یک را فنی خواند از فنون دانشهات خردْ حقیقتی چند مصور شده استرا بقوّ

، ، و از هر دو عالم و مراتب موجوداتش اشارتی بفنی کرده شودموجوداتش آگهی کلی و روشنی بکمال نیز دارد
  ر الهی و الطاف نامتنهاهی.بمدد نو

لونی و شفافی و سختی و شکل  جسم آسمانست و بیاما آنچه دانسته شد مردم را از همگی جسم عالم صفای 
، اگر آب و زمني را ، و تا مرکز زمني یازده طبقه استای ازو بطبقۀ فرود او محیط هر طبقه، ، و آنکه طبقاتستگرد

، و درو و طبع اطباق سمائی بطبع طبقات اجسام عنصری نماند بقه.یک طبقه گريند و هوا و آتش را یک ط
، و فرود او مکان االماکنو  فلک االفالکزَبَرین آسمانها  اخرتان فروزنده و کواکب رخشان مرکوزند. طبقۀ

، فلک مریخ ، و پسفلک مشرتی، و پس فلک زحل، و فرود فلک اخرتان ثابت اخرتان ثابت فلک اخرتان
، کرٔه اثري، و فرود فلک ماه فلک ماه، و پس فلک عطارد، و پس فلک زهره، و پس شیدفلک خورو پس 
، که اگر بودی رَوِش او با ماه برفلک ماه کوکبی دیگر نیستنگه آ. وکرهٔ آب و خاک، و پس کرهٔ هواو پس 

فلک کی و ی فلک حاملو ماه را دو فلک است: یکی  ؛تفاوت پیشی گرفنت و بازپس ماندن از ماه بودی بی
، و فلک تدویرش در سمک فلک حاملش مرکب. و همچنني هر یک را از ، و جرم ماه تدویرش نشاندهتدویر

، و جملۀ اخرتان ثابت در ثوابتست ، و فلک هشتم فلکاین افالک هفتگانه فلکی حامل هست و فلک تدویر
  است و اجزای او همسان یکدیگر. ، و جرم او بیسط جرم وی نشانده و مُسْتَکّن و بر فلک نهم هیچ کوکب نیست

و شفاف تنۀ افالک و  ؛مضیء اخرتانند ؛اند: مضیء و مظلم و شفاف و اجسام عالم بجز از متولدات سه گونه
 ؛مظلم جرم ماه و خاک. لکن سطح ماه زدوده و صیقلیست و جرم زمني کدِرو تريه» و« ؛عنصر آتش و هوا و آب

، چنانکه کرهٔ هوا را جرم آب و زمني در چیزی جز از گوهر زمني در میان نیستو از این اجرام کُروی کرهٔ زمني را 
، ، و دیگر اجرام را مقدار سمک از مقدار قُطر کم است، و از اینست که مقدار قُطر و سَمک زمني یکیستمیانست

ه بر نقطۀ ، اعنی بُعد میان این سطح زمني که موضع جانوران است و آن سطح که مقابل اوست کو سَمک زمني
، و مقدار بُعد اند ، مقدار آن بُعد دو هزار و دویست و شصت و هفت فرسنگ یافتهبگذرد خط ویمرکز زمني 

و اما مقدار قطر کرهٔ هوا شانزده بارو  ؛پريامن زمني بر بزرگرت دایره بر پريامن زمني شش هزارو و هشتصد فرسنگ
، و مقدار قطر کرهٔ هوا از شتصد و سی و دو فرسنگ بود، که پنجاه و سه هزار فرسنگ و هنیم چند قطر زمني

» فلک«و مقدار سمک فلک ماه همچند سمک  ؛بار چند قطر زمني فزونست سمکش بدو چند سمکش و یک
و اما سمک فلک عطارد چند قطر زمني است و  ؛بار قطر هواست ، و قطرش چند دوبار سمکش و یکهواست

و اما سمک فلک زهره چند نهصد بارو  ؛ش و یک بار قطر فلک ماه، و قطرش چند دو بار سمکصدو پنج بار
و اما سمک فلک خورشید چند  ؛فلک عطاردبار قطر  ، و قطرش چند دو بار سمکش و یکپانزده بار قطر زمني
و اما سمک فلک مریخ چند  ؛بار قطر فلک زهره ، و قطرش چند دو بار سمکش و چند یکصدبار قطر زمني

بار قطر فلک  ، و قطرش چند دو بار سمکش و چند یکپنجاه و شش بار قطر زمني است هفت هزار و ششصد و
و اما سمک فلک مشرتی چند پنج هزار بار و پانصد هزار بار و پانصد و بیست و هفت بار قطر زمني  ؛خورشید
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ارو و اما سمک فلک زحل چند هفت هزار ب ؛بار قطر فلک مریخ ، و قطرش چند دوبار سمکش و چند یکاست
و اما سمک  ؛، و قطرش همچند سمکش دو بار و چند یک بار قطر فلک مشرتیششصد و پنج بار قطر زمینست

بار قطر فلک  ، و قطرش چند دوبار سمکش و چند یکفلک اخرتان ثابت چند دوازده هزار بار بتقریب قطر زمني
حرکت اخرتانشان و اختالفشان  این افالک را عظم از، از آنکهو اما سمک فلک االفالک نشاید دانست ؛زحل

، که بدان گوهرش یکسان بود و هیچ اخرت برو نه، و آن را که در روش شناخته شد بآالتی ساخته از بهر معرفت آن
  ، عِظم او را از حساب نظر چشم نتوان شناخت. اختالف و اتفاق او با دیگری توان دانست

، و هفت دیگر رونده: اند ثابت  ر و بیست و یک کوکب شمردهو جملۀ اخرتان که بنظر بر توان شمرد داندگان هزا
اختالف. و  ، و هزار و کسر که ثابتند همه با هم جنبند بیزحل و مشرتی و مریخ خورشید و زهره و عطارد و قمر

، و جرم عُطارد چند جزوی از اما مقدار عظم اخرتان رونده: جرم ماه چند یک جزو است از سی و نه جزو زمني
خورشید چند صد و شصت  »جرم«، و ، و جرم زهره چند جزوی از سی و هفت جزو زمنيو دو جزو  زمنيبیست 

و  ،، و جرم مشرتی چند نود و پنج بار زمنيار و نیم زمني و ثمنی» ، و جرم مریخ چند یکو شش بارو کسری زمني
، و ار چند صد و هشت بار زمنيجرم زحل چند نود و یک بار زمني. و اما کواکب ثابت: از آن جمله هستند بمقد

و شش بار   ، و هستند بمقدار چند سی، و هستند بمقدار چند هفتاد و دوبار زمنيهستند بمقدار چند نود بار زمني
ای از فلک  اند آنکه هر نقطه ، از آنچه دانسته، و هستند بمقدار چند هژده بار زمني. و اما اختالف حرکاتشانزمني

و فلک  ؛نگرندهٔ بر یک خطّ بگذرد به بیست و چهار ساعت بدان سمتْ جای باز رسد افالک که از سمت دیدهٔ
، ولکن سرعت ثوابت که سطح زبرین او بسطح زیرین فلک فلک افالک باز بسته است بگردش وی همی گردد

، بمدت صد سال یک جزو از سیصد و فلک افالک کمرت استجنبش او از سرعت جنبش او از سرعت جنبش 
، باز بسته استو سطح زبرین فلک زحل بسطح زیرین فلک ثوابت  ؛که اجزای فلک الربوجند کم آید شصت جزو

، در یک گردش فلک األفالک ، لکن حرکت او بسبکی کم از حرکت فلک ثوابت بودو بگردش وی همی گردد
قیقه ثُلث عُشر ، و دو د، و شصت دقیقه جزوی بود از سیصد و شصت جزو از فلک بروجدو دقیقه ازو و بازماند

ج دقیقه نو حرکت فلک مشرتی از حرکت فلک افالک به پ ؛، و درجه نصف سدِس اجزای فلک بروجدرجه بود
و حرکت فلک خورشیداز حرکت فلک افالک پنجاه و نه دقیقه کم آید در یک گردش فلک  ؛کم آید هر گردشی

و کسری کم آید. و بحسب اختالف و حرکت فلک ماه از حرکت فلک افالک بیک گردش سیزده درجه  ؛افالک
های رونده را با بعضی بهر مدتی مبني  ، بعضی ستارهحرکات این طبقات افالک اخرتان رونده بدیری و زودی

خوانند. و از این مدار افالک و قرانات  ناقر ، و چنان اجتماع رابیک نقطه در برابر فلک افالک با هم افتند
. اما حرکت فلک ثوابت که بهر صد سال یک درجه باز پس ماند از ر افتد، باشد که بمدتی دراز یک بااخرتان

که ازو  هزار سال باز آن نقطه رسد ش، و بسی و شحرکت فلک افالک بسه هزار سال یک برج باز پس ماند
، بگشت. و اما فلک افالک به بیست و چهار ساعت بجای باز رسد. و اما قرانات و اجتماعات کواکب رونده

، و آن اجتماع هفت کوکب بود بأوساط در اول دقیقه از که قرانی بُوَدْشان بهر سیصد و شصت هزار سالاند گفته
از قرانات ، و آن مدت بدین امتداد را یک روز خوانند در اصطالح سند و هند از روزهای عالم. و برج حمل

و باشد که  ؛کواکب رونده در یک ماه ، و آن اجتماع ماه بود با هر کوکبی و ازباشد که بهر یک ماه  یک بار افتد
و باشد که بهر  ؛و عطارد با زحل، ، و آن اجتماع خورشید است با زهرهبهر دویست و هشتاد و یک روز افتد

و باشد که بهر هفتصد و هشتاد و پنج  ؛چون قران مشرتی و زهره و عطارد و آفتاب، سیصد و نود و نه روز افتد
، چون قران مریخ با و باشد که بهر دو سال و نیم افتد بتقریب ؛اع آفتاب با مریخچون اجتم، چون روز دوبار افتد
  ، و آن قران مشرتی و زحل باشد.و باشد که در نزدیک بیست سال یک بار افتد ؛زحل و مشرتی
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، از هیآت و حرکات و اند و این نوع دانستها که بشرح و تفصیل اهل دانش در کتب فنون علم نجوم آورده
و  ،، جمله از آن چیزهاست که بخرد جزوی نفس را حاصل آمدافالک و اخرتان و تأثريات آن حرکاتاشکال 

، و منفعت آن مردم را ت خیال دارد، و در این آگهی استیال و غلبتْ قّودارد خیال آن را بر اشخاص مردم پیدا می
  از حّد مرتبۀ نفس جنباننده برنگذرد.
، که اهل آن دانش ، و دانش تأثريات و افعال اخرتان و افالک استشناخنتو پس از این دانشها و هیأت عالم 

و طوالع شهرها و کارها و  تداالرضو  وسط السماءو  غاربو  موالید، و ازان طالع اند در کتب خویش یاد کرده
و جز ، ، و سعود و نحوس باز جسته. و چنان دانشها خاصّ بوهم تعلق دارداوقات و ساعات ابتداءات برگزیده
، یا بس ، یا باتّفاق افتد آن موافقت، و هر چه با حوادث جزوی موافق آیدبقوت و هم آن احوال روشن نگردد

، و قرن قرن از اشخاص مردم آن دانشها را بخیال حفظ باوهام صافیه مبادی آن دانش پیدا و روشن شده باشد
  اندگان را.ماند نوآمدگان و بازم ، و از گذرندگان بمرياث باز میهمی کنند

، و در سخن پیشني بدان اشارت رفتست و بعد از این دانشها کار و حال اجسام عنصریست و آمیزش ایشان باهم
مشارکت گمان و  ، بیاز مجموع دانستهای عالم جسمانی آنچه بخرد مطلق منسوب استچندانکه در خورد. و 

، و نه از آن روی آن روی که جسم عالمست، و نه از ، نه از آن روی که جسم عالمست، شناخت جسم استخیال
، بلکه از آن روی که جسمست و او را وجودی که شکل و هیأت و لون و کیفیات دارد و بحّس ازو آگه توان شد

، و محل که مقدار کاهد فزاید ؛، و محل مقدار اختالف نپذیرد، و مقدار اختالف پذیر بودمحدود و مقدر است
، و نه مقدار مقدار نه جسم باشد و محل مقدار بی ؛شِ مقدار درو تواند بودبُوِمقدار پیش از مقدار بود تا 

، و اگر بسیط و اگر مرکب، ، و با هم بودن ایشان جسم بودن است. و این دانسته در همۀ اجسام یکیستمحل بی
پیدا گردد و این کیفیات نه بحس  ، و وجود جسم مطلق بیجان با جان و اگر بی، و اگرنخست و اگر بازپس اگر

، و گمان را وجود حاىل نامحسوس از ، که حسّ و خیال را وجود جسمی خاصّ روشن گرددنه بخیال و نه بوهم
 معقول، و چنني دانسته را نام جسم مطلق را که همۀ اجسام درو یکی باشد جز خرد ننمایدجسمی محسوس. و 

محل و  مقدار بیای حسی و آالت جسمانی. و یاوری قوته ، بی، و مردم را از خود و در خود روشن گردداست
  مقدار جز بخرد پیدا نشوند. محل بی

اتشان و اما آنچه دانسته شده است از عناصر و ارکان فرود فلک ماه جسمیت هر چهار عنصر است و طبایع و کیفیّ
از اجتماع و ، و آنچه ت هر یک در حالت انفراد و حال اجتماع دگر گشنت، و خاصیّو درهم شدن و آمیختنشان

، و باهم بودنشان بفرمان گهر. و چنني ، و از یکدیگرشانرمیدن بطبعامتزاجشان پیدا شود در زمني و در آب و هوا
   خوانند.تکوین معادن  علمو  و کون و فساددانش را علم آثار علوی 

، و خیزد نفس راکه از پیدا شدن طبیعت اجسام روینده و افعال و احوالش  فالحت و زراعتو بعد ازان علم 
، و هر چند از شناخنت چیزهای جز وی خاستست شناخنت چگونگی تدبري و تربیت درختان و تخمهای کشته

، ، بلکه همه راکه علم آن مقصور نیست بر نبتی خاصّ محسوس ،، در نفس کلیستدانش علم فالحت و زراعت
از شناخنت و دانسنت ، یکسان برسد. و یایدهم آنچه بحسّ توان یافت و آنچه هنوز در قوت عناصر است و بفعل ن

، که خوانند« طب، که ، و تن بیماران را بصحت باز آوردنچنني چیزها دانش حفظ صحت در تندرستان مردم
، و ، و بصالح داشنت آن و کوشیدن در حفظ اعتدال هر مزاجمردم است ت نامیه و غاذیۀشناخنت تدبري قّو» طّب

، از ترتیب غذا و و آثار آن علم کلی بعمل در اشخاص جزوی بکار داشنت ،اسباب صحت و مرض را دانسنت
، و تت و قّو، و فزودن مایۀ صّحت بفصد و اسهال و تعریق و ریاضت و غرغره، و کم کردن آفت و علّ دارو

، از جراحی و فصادی و کحاىل و ، وهر چه بدان علم و فروع وی بازگرددبسامان داشنت حرکات و سکنات
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، تا که مدد آن منقطع نشود و همی رسد »که«، ، که جمله فیض و عطای خرد است نفوس راردّادی مجربی و
  تربیت و تربیت و تدبري مدد و یار شود وجود شخصی موجودات عالم را.

، و آخر و ، و بخرد نیز پیدا و روشن است، بلکه خرد راستو چون پیدائی آثار و محل آثار نه اجسام و آثار راست
مراتب ورود آثار و أمداد عالم کلی در جهان جسمانی جزوی اول و مبدأ مراتب صدور و بازگشت است  انتهای

آثار جهان کلی و عالم  ، در هر مرتبۀ فروترْ، و تا از کلیات سوی جزئیاتْ مدد وجود رسداز جهان جسمانی جزوی
 حیاتو  بایستو  خواهشه فرود اوست ، تا پیدائی و روشنی هستی خردْ بمرتبۀ نفسانی کتر شوند عقلی ناپیدا

، و آن حرکت سماوی چون ، و حیات و بایست نفسانی که جسم عالم رسد حرکتی گردد دروی و مستدامگردد
   باجسام عنصری رسد باستحالت و نمّو و ذبول باز آید.

تِ جذبِ اجسام صر بقوّ، اجسام مردهٔ عناتهای نفسانی را افعال و آثار در اجسام نامیه قرار یابندو باز چون قّو
، و ادراکات نفس حسی باز آیند، و افعال نفس نامیه در اجساد حیوانی سوی نباتی سوی نفوس ایشان باز گردند

تهای درونی سوی عقلی و روحانی باز ، و شعور و آگهی قّوتهای درونی نفسانی شتابندآالت حسی سوی قّو
ن بازگشت نیست مگر از روی شمار مراتب از جهان کلی تا ، لکآیند. و این حال ببازگشت ماند سوی عالم کلی

، مرتبه ، و چون از جهان جسمانی جزوی آغاز کردیخوانی ورودچون از کلی آغاز شمار کردی  ؛جهان جزوی
که تا  ،این کار ورود و صدور جز شمارنده را نیستو بازگشت گوئی. در  صدور، سوی جهان کلی ازىل مرتبه

اگر نه  ، و چون از جزوی مراتب را شمرد سوی کلی صادر. و وی همی شمرد وارد استمراتب کلی را سوی جز
، ، و باز از جهان جزوی بعالم کلی باز گردند، بلکه آثار و افعال عالم کلی در جهان جزوی آیندچنني دانسته شود

گواهی ندهد. و گمان ، بر صدق چنني گفتار جز گمان و خیال چون حیات و ادراک و آگهی و دیگر آثار و نشانها
و پندار را بچنني گواهی استوار نتوان داشت. بازگشت که و چه؟ از کجا باز کجا؟ گذرگاه آینده و آمده را که 

  بربست تا از آمدن بس کند و باز پس گردد؟ 
، بسبب اتحاد در حیّز بودْن مقدرکران نامحدود بر حیّز جزوی محدود  بلکه صدق درانست که از حیّز کلی بی

، بتواىل و ترتیب صور هیآت و اشکال و حرکات حیّز بیکرانِ نامتناهی بودنِ کرانی و نامتناهی جاوید اثر بی
، که ، و نهایت گنجائی او این آثار و صور را بجسم مردمست، چندانکه در قبول حیّز مقدر محدود گنجدرسد می

در جسم مردم بهم آمده است. و چون ازدحام  جملۀ آثار صور طبیعی و نفسانی و افعال نباتی و حیوانب و عقلی
، و هم آثار ، جسم مقدر از تحمل آن عاجز آیدمدد از طاعت قبول جسم مر آثار نفسانی و عقلی را برگذرد

، چون طبقی که برو ثمار ، و بر وی جز آثار طبیعت نماند، ازو سرتده شوند، و هم آثار نمّو، و هم آثار عقلحیات
، و طبق برهنه و تهی ماند با ، همه ریخته و پراگنده شوندم نهاده شود که در طبق نگنجدها چندان بره و میوه

، تا که آثار و اشکال عالم کلی برو و درو اند همچنني جسم عالم و اجسام متولد و مرکب خمري مایه ؛صورت طبقی
ر نفس رویاننده و فزاینده ، و اما بحسب آثاپیدا همی شوند: اما بحسب احوال طبیعی بجمله انواع آثار طبیعی

، و بحسب أمداد وجود عقلی اعمال و ، و بحسب نفس حیوانی آیات و آثار حیوانی راآثار و افعال نفسانی
، الجرم پس از جسم مردم صنایع عقلی را. و جسم محدود مقدر را نهایت قبول از این مرتبه فزون نتوانست بود

و ، ، جسم بر جسمیت طبیعی بمانددم را قوت قبول آثار سرآیدچون جسم مرتر ازان نبود. و  هیچ جسم مجموع
  صور آثار برو ناپیدا و ناچیز گردند.

و غرض از این گفتار آنکه تا گمان نیفتد که از اجسام شخصی و جزوی از این عالم جزوی هیچ بعالم کلی باز 
، چیز جدا تواند شد ، هیچاند ات تافته، که چون شعاعات بر جزوی، یا از عالم کلی بريون از این آثار صورتوان برد
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، از این جهان نیز بدان جهان باز نتوان و بعالم جسمانی نقل کردن. و چون از آن جهان بدین جهان نتوان آمد
  گشت.

، گوئیم: ما بدانسته چیز ، و عرض دانستها از سر گريیمو این سخن را هم بدین پایه فرو گذاریم و ازان بس کنیم
زوال و  ، و اما درستی را نشانْ ثبات و بی، اما پیدائی را نشان آگهی ماست ازوت گشته خواهیمپیدا شده و درس

، برخالف موجودات جزوی باشند در جهان ، که دانستهای کلی در دانندهدور بودنش از تباهی و پژمردگی
و بسیاری از یگانگی ، ، و دانستها بسیار است، که هستی کلیات از فزودن کاسنت و گردش احوال دور استجزوی
  ، و یکی مبدأ همه بسیاری نبود.، پس مبدأ و منشأ دانستهای بسیار یک دانسته بودخیزد
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   جاودان نامه ‐۶
  
  
  

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
و ، ایست از ما زی برادرانی که اندرون ایشان انگیخته شود باز جسنت و شناخنت انجام و آغاز خود را این نامه

، و ما اندر این نامه گري دلهای ایشان گردد آرزوی دانسنت حال و کار خویش از این زندگانی بر درستی و یقني دامن
، و از فهم گفنت و بسیار نوشنت باشد که شنونده و خواننده را ناشکیبا کند ، چه درازاز دراز گفنت نیک برپهیزیم

، و ایم بکوشیم تا هیچ نکتۀ ناگزران را فرو نگذاریم نت اختیار کردهبا آنکه کوتاه گفمعنی و قبول آن باز دارد. اما 
، خاصه کتاب الهی که ، و از کتب انبیاایم از گفته و نوشتۀ دانش آزمایان گذشته بدانچه بعمر اندک خود یافته

موافق نظر ، و ایم د و هدایت الهی بدان رسیدهی، و نیز هر آنچه بنظر خود به تأیفرو آمدهيلع  بخاتم رسل محمد
و بینش رسیدگان ازان  ،بهره نمانند ، چنانکه نوکاران ازان بی، مبني و موجزدانا آن بزرگ و کتب الهی بود یاد کنیم

  ، و باللّه العون والتوفیق. برنگذرد
  ایم: و این نامه را بر چهار باب بخشیده

  ،، و پنج فصلستباب نخستني در شمردن اقسام علوم بطریق کلی
  ،، و ده فصلستشناخنت خود و طریق آنباب دؤم در 

  ،، و ده فصلستباب سئوم در شناخنت آغاز
  ، و ده فصلست.باب چهارم در شناخنت انجام
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  باب نخستني در شناخنت اقسام علوم، و پنج فصل است
  

  فصل اول
اما ن هر دو. و ، که واسطه بود میا، و یکی علم اندیشه، و دیگر آخرتییکی ازان دنیاوی علوم بر سه قسم آیند:

اما علوم آخرتی در باب دؤم یاد کرده . و ر، و دیگر علم کردایکی ازان علم گفتارعلوم دنیاوی باز بدو بخش بود: 
  شود.

  فصل دؤم
خربی و  ، که در بی، چنانکه بیشرتین مردم را بود در سخن گفنتاما علم گفتار بر دومرتبه است: یکی مرتبۀ عامّ

برای آنکه نخسرت  ،، و این گفتار عامّ بسه مرتبه حاصل گردددیگران آموخته گرددِشانطفلی از پدر و مادر و 
، و چون بران توانا گردد در آواز حرکاتِ گوناگون چیزی ازان که طفل آموزد در باب گفنتِ گفتار آواز نمودن بود

بهم آوردن  گردد ، و چون که حروف و حرکات در آواز نمودن بر وی آسانپدید آوردن تا حروف هست شوند
اما مرتبۀ دوم که مرتبۀ ، تازی یا دری یا سوری یا غري آن. و حروف آموزد تا سخن شود بهر لغت که اتفاق افتد

، و فایده و ، که اصل و مایۀ سخن را بدانند که از چیست، چنانکه رسیدگان را بود در گفتارایم خاص خوانده
و از اصل و مایۀ سخن را شناخنتْ علم  ؛هیأت هست شود ت برچند، و از چه قّومنفعت سخن تا کجاست

، و از هیأت و ، و از فایده و منفعت گفتار دانسنتْ علم منطق که ترازوی دانشهاست روی دهدموسیقی خیزد
، و در هر یک از این علوم دانا آن و اهل آن صورت تألیف گفتار و حرکات و سکنات آن علم لغت و نحو زاید

، از آنکه وی را خرتیآلکن از این جمله علم منطق چون میانجیست میان علوم دنیاوی و علوم  ،اند کتب شاخته
  ، و در فصل چهارم یاد کنیم فایده و منفعت وی.، و همۀ علوم بوی روشن شونددر همه راه بود

  فصل سئوم، در اقسام علم کردار
، چون کارهای بحرکات اندام و جوارح داردبدان که علم کردار بر چهار بخش آید: یکی ازان بیشرتین تعلقش 

، و دوم چون نبشنت و دبريی و علم حیل و صنعت کیمیا ؛و آهنگریو دُرُگری و آنچه بدان ماند وران از زرگری پیشه
ق بصالح و سئوم تعلّ ؛ق آن نه باعضا و جوارج بوداگر چه دران حرکت اعضا و جوارح بکار است اما بیشرت تعلّ

، چون علم سیاسات وعبادات و علم معامالت و نکاح و طالق و عتاق و هرچه بدان ا یکدیگرکار زندگی مردم ب
، و شناخنت راه اکتساب خصال و چهارم شناخنت خوی نیکو خوی مردم است ؛، و آن را شریعت خوانندماند

  ، و این را علم فرهنگ خوانند.خوب و پرهیز از خصلتهای بد

  فصل چهارم، در علم اندیشه
، و ، و فایدهٔ حّد دانسنت و شناخنت حقیقت چیز بود: یکی شناخنت حد و برهانستدیشه بر چهار بخش آیدعلم ان

و بخش  ؛، و این هر دو تعلق بعلم منطق داردپیوندی دو چیز دانسته با هم بود فایدهٔ برهان دانسنت پیوند یا بی
و بخش سئوم علم هندسه و دانسنت  ؛های هر عددی ، و دانسنت مراتب آن و خاصیتدوم علم حسابست و عدد

، و ، و کیفیت سري انجم و دَوَران فلک، و عِظم و صغر هر کوکبیهیأت عالم و شکل سپهر و انجم و حرکت ایشان
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و چهارم  ؛، و علم کهانت و تعبري هم از این بخش بودق ایشان بحوادث و احوال که در زمني افتندشناخت تعلّ
، و تفصیل ، و تولد مرکبات از ایشان کیفیت عناصر و آمیزش ایشان باهم، و شناخنتعلم طبیعت است و طّب
، و بعضی ازان شناخنتِ حالِ تنِ مردم ، و سبب و مبدأ جنبشها، و جنبش جنبدگانجان متولدات از جانور و بی

لم در ، و چون همني ع، وفایدهٔ آن بسامان داشنت قوت رویندهٔ مردمستاست از روی تغذّی و فزایش و کاهش وی
ایم اگر که از بهر مردم به بیطره و  ، و علم فرهنگ را که پیش ازین یاد کردهجز از مردم رود علم فالحت خوانند

  رائضی باز خوانند.

  فصل پنجم، در شناخنت دانش آن جهانی
، م زنده بودایم از آن روی بود که فایده و منفعت آن چندان رسد که مرد این دانشها را که ما آن را دنیا وی خوانده

، و نیز برنج بسیار توان از مفارقت و جدا شدن جان از تن چون خوابی بود که در بیداری اثر آن بر یاد ماندو بعد 
، و ، و چون یافته شد فایده همني مایه بود. و اما دانش آن جهانی بمدت اندک توان یافتیافت و بزمان دراز

ای بود که بروزگار بیخودی و بیخربی  ، و چون اندوختهی نشودچون یافته شد منفعتش بمرگ و تباهی تن متناه
، و همچنانکه فایدهٔ علوم این جهانی بدان جهان کم رسد و ، وبروزگار آگهی ازان برخورداری شودبدست آید
و دانش آن جهانی دانسنت آفاق و انفس  ، دانشهای آخرتی نیز دراین جهان کارگر نیاید مگر اندکی.بکار نیاید

، و دیگر شناخنت مأوی و مرجع خود پس از این زندگی. و از دانشهای که فایدهٔ نخستني آن توحید است، است
، و دانش آن جهانی ، و اگر در دانسنت آن غلطی افتد کافر نباشیاین جهانی اگر نداری و ندانی جاهلت نخوانند

، و بالّله اگر کژ داند کافر باشند ، وکه بتوحید رسیدنست و بازگشت خود را شناخنت اگر ندانند جاهل باشند
  التّوفیق.

  فصل اوّل، اندر بیان اختالف مذاهب باب دؤم اندر شناخنت خود، و آن ده فصلست
لکن آن اختالف بر چهار اصل پدید آید: یکی  ،ای نیست اختالف مذاهب و ادیان را در جهان مردم کناره

و دؤم  ؛، و آن انکار وحدت و ربوبیت بودلْحِد و دهریطّل و مُ، چون اختالف مُعَاختالف در اصل علم توحید
و سئوم  ؛، و آن اختالف از انکار و نشناخت رسول خیزد، چون احتالف گرب و جهود و ترسااختالف دین داران

و چهارم اختالف  ؛، و آن را نشناخنت امام خیزد، چون سُنّی و معتزىل و شیعی و خارجیاختالف اهل مذاهب
این اختالف در فروغ از ، و آن انکار جماعتست. و ، و معتزىل با معازىلون سنی با سنی، چاهل مقاالتست

، و اختالف ، که هر آنگه که اصل چیز ناشناخته ماند فرع وی را هم نتوان شناختاختالف در اصل توحید خیزد
بلغت تازی و  ، تازی، که هر قومی به بایست خود نامی گفتنداصل و فرع از اختالف لغات گویندگان خاست

آنکه هر یکی از شنونده و گوینده عني آن را  ، و بیآنکه نام آن چیز را برای یک معنی گفتند ، بیپارسی بلغت خود
، در ُمدرکاتِ بصر نیفتد از عني ، و آن اختالف که از ادراکات سمعی افتد بنامکه نام همی گفتند یافته بودند

اند باز پیش نظر جویندگان آوریم همه را  مختلف از خود گم کردهپس چون ما آن چیزها را که بنامهای ، چیز
، بچشم نتواند که برخالف دیگری ، چه اگر آب را هر کس بنامی تواند خواند برخالف دیگرییکسان باید دید

  ر.، مگر چشمی بود دردمند و متغیّ بیند
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  فصل دؤم، در بیان آن دانشی که واجبست بر مردم
انشی مردم را دو گونه دانش است: یکی دانش لقای حق تعاىل از یگانگی وی یقني تر و سزاوارتر د بایسته
، دیدن وی و در یافتنش این بهره بود و دؤم دانش آفرینش جهان و مردم. و هر آنکه از این دو دانش بی ؛رسیدن

همی یابد لکن  ، که اگر چه همی بیند وجهان را چون دیدن و دریافنت خفته بود صورتهای گوناگون را در خواب
، و جملۀ دانا آن و پیغمربان از برای این کار انگیخته شدند تا خلق خربی بود آگهی و بی از دیدن و یافنت خود بی

، چون ، و بازگشت ایشان مر ایشان را یاد دهند که باز کجاست بناچارندرا از این بیخودی و بیخربی برانگیز
، و بر ، و خود را شایستۀ نماز گردانندز نماز و زمان دهد تا وضو سازندمؤذنی که مردم را ببانگ نماز آگهی دهد ا

روز بروز خلق هيلع ، همچنني پیغمربان ، تا چون قامت نماز شنوند بنماز بتوانند رسیدطهارت و پاکی همی باشند
د بنماز ، تا چون قامت قیامت که آن لقای حقّ است برس، و بر طهارت همی انگیختند مردم رارا بخود خواندند

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَاالِٕنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي : ، چنانکه گفتحقیقت توانند رسید
، آیه ۳۲س « فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا و نیز گفت: ،»۱۳۰آیه  ٦ س« وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا

، که با آن بطلب گنج باید اند از خدای تعاىل چون گنج نامهاست ها را که رسل بخلق رسانیده ، و این نامه»۱۴
، چه این پیغامها همه اشاراتست و نشان دادن بعالمات آفاق و ، نه جاوید در نامه خواندن همی باید بودشتافت
، و ، تا هر آنکه بخواند به بینائی رسد و بلقاء حقیقت، که اندر ظاهر و باطن جهان نگاشتست بقلم اعجازانفس

گاه گردد ، و بدانسنت خود را ، و باز کجا خواهد شد، و بداند که بچه کار آفریده شداز وحدانیت حقّ بدرستی آ
خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن وَفِي  ،إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِنيَ ، چنانکه گفت:آرام یابد و بیقني گردد

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ َفأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ  ،دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ
آ ،مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ يَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَِبأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَِّه تِلْكَ 

  »۶تا  ۳، آیه ۴۵س « ،وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ 
، نخست باید که اندر علم توحید نگری تا ازان بعیان و و اکنون این دو بخش علم واجب بر خلق که گفته شد

  جهان و مردم توانی دید بدرستی و یقني. ، پس بنور علم توحید با آفرینشمشاهده رسی

  فصل سئوم، اندر بیان لقاءِ حقّ جلّ و عّز
بدان که بخدای رسیدن نه از آن روی بود که خدای عزّ و جّل جائی بود دون جائی و بصر مردم از دوری مسافت 

، هرگز نیست که نیست، و این لقا خدا نبود ، بلکه هیچ وقت و هیچچ جای بی، یا وقتی بود و وقتی نهبوی نرسد
، و دیگر »۱۶آیه  ۵۰س « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، چنانکه گفت: لکن خلق را بصر و علم لقا نیست

 يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي، و همچنني گفت: »۸۵، آیه ۵۶س « َوَنحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَجای گفت: 
 هُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّ

قا از راه ، لکن این ل»۴۷، آیه ۶۹ س« فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ، و دیگر جای گفت:»۴، آیه ۵۷س «
، آنچه عام بود چون ، و هر یک ازین برد و مرتبه باشد: یکی خاص و دیگر عامشنوائی و بینائی ودانائی افتد

، و دانائی که بدان احوال ، و بینائی که بدان مردم را و کردار مردم را بینندشنوائی که بدان سخن مردم شنوند
، و بینائی که بدان بار خدای ی که بدان راز خدای شنوند، و آنچه خاص بود شنوائظاهر این جهان توان دانست

، و دانائی که بدان احوال آن جهان توان دانست. و همچنانکه هر که شنوائی و بینائی و و کردار خدای بینند
گاه نبوددانائی عام ندارد ، اگر چه نزدیک ، و محجوب ماند از دیدن این جهان، از احوال این جهان و مردم آ
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، از خدای محجوب ماند و از ، همچنني هر که شنوائی و بینائی و دانائی خاص نداردم و این جهانبود بمرد
نزدیک بود بخدا و بدان جهان، چون اهل تعطیل، که سمع و بصرو أفئدهٔ که داشتند ، اگر چه احوال آن جهان

رُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَا: سودشان نداشت، چنانکه گفت
لَهُمْ قُلُوبٌ الَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ الَّ يُبْصِرُونَ بِهَا : و دیگر گفت» ۲۶، آیه ۴۶س «يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ 

و دیگر » ۱۷۹، آیه ۷س « هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَوَلَهُمْ آذَانٌ الَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَاالَٔنْعَامِ بَلْ 
خدای . پس »۹یه ، آ۳۹س « هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِگفت: 

، و برحمت خدای تعاىل سمع و س پاک بود، لکن کسی بوی رسد که از هوی و هونیست محجوب تعاىل از کسی
، ودلش مشروح شود تا بقرب و اتّصال بدان جهان آمرزیده شود از انفصال و دوری که در این بصرش بگشاید

 ، که هر آن کس، زیرا که آمرزش خدا را که بودهم در این جهان بودجهان بدیشان خواهد رسید غلطی بزرگست
، چنانکه راز خدای بشنود و نامۀ خدای بخواند و بلقای خدا ه خاص یافتکه از حق تعاىل سمع و بصر و أفئد

، ، از خدای تعاىل هم در این جهان بشارتش رسد ببهشت جاودان و رستگاری از دوزخ و عذاب جاویدرسد
لَهُمُ الْبُشْرَى ، نُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ الَّذِينَ آمَ، أَال إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ الَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ  :چنانکه گفت

، و دیگر »٦٤تا  ٦۲، آیه ۱۰س« فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي اآلخِرَةِ الَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلَِك هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ،
مَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، وَمَا أَنتَ بِهَادِي إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّجای اهل جهات را گفت: 

  ».۸۱و  ۸۰، آیه ۲۷س « الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ

  علم آفاق و انفس فصل چهارم، اندر نمودن آن چیز که بدان توان یافت
، و ایست در بسته که بکلید جهان مردم توان گشود ىل در آفاق و انفس چون گنج خانهآیات حق تعامراتب 

، و چیز آن کمال ندارد که مردم ، چه از مخلوقات هیچشناخت هر چیزی بدرستی پس از شناخت خود تواند بود
: یکی پدید آید ، و همه مسخرند مردم را و تسخري ایشان مردم را بر دو گونههمه چون پارهااند و مردم چون کل

اما از روی ظاهر آنکه زمني را مسخر کرد تا هر تخم را که در وی  ؛، و دیگر خاص و بحقیقت نزدیکرتعام و ظاهر
، ، و آنچه گسرتدن را شاید بگسرتد، آنچه پوشیدن را شاید بجامه کندگون بردارد ، و برهان گونهپاشد بمیوه باز دهد

، تا آنچه آشامیدن را و خوردن را باید و همچنني آب را مسخر وی کرد ؛نچه خورش بهائم راسزد بدیشان دهدآو 
، و ازان بناها و مساکن یار کند ، و اگر خواهد با خاکش، و آنچه با دیگر چیزها خواهد که بیامیزد بکار بردبردارد
آنچه خورش را شاید ، و ، تا آنچه کار کردن را شاید در کار آردو همچنني جانوران دیگر را مسخر مردم کرد ؛سازد

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ ، چنانکه گفت: ، و آنچه نشست را شاید برنشیندذبح کند
س « مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَوَلَهُمْ فِيهَا ، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، لَهَا مَالِكُونَ

دران و نیز ،و همچنني هوا را مسخر وی کرد تا بنفس زدنْ ازانْ مددِ حیاتِ خود میدهد ؛»۷۳تا  ۷۱، آیه ۳۶
، و هر صورت که خواهد از صورت و شکل حروف و هیأت نغمات و بمایۀ سخن و گفتار کند ،تصرف کند
، واز برون در و همچنني آتش را مسخر وی کرد تا از درون تن اخالط را همی پزد ؛رنجی دران پوشد بآسانی بی

 ؛برد ، تا هر آنچه خواهد بکار میو آسمان و کواکب را دلیل و پیشوای بینائی مردم کرد ؛برد آنچه خواهد بکار می
و  ؛یشان آن را تواند دید، تا هر آنچه خواهد که بیند بنور اکواکب را دلیل و پیشوائی بینائی مردم کردو آسمان 

  ، تا هر سوی که خواهد سفر کند و سیاحت.همچنني خشک و تر زمني را مسخر وی کرد
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، و بحقیقت و و اما تسخري این چیزها بر سبیل خاصرت آنست که از این چیزها مر آن را که خواهد بتواند دانست
  اصل آن تواند رسید بنفس.

، و از مأوی و حیّز حسّش بمأوا و حیّز نفس تباه و انی را نفسانی کندو تسخري بر حقیقت اینست که چیزی جسم
  ، اگر چه محسوس باطل گردد و فانی شود.نیست نگردد

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ : ، چنانکه گفتپس دانسته شد که هیچ مخلوق را کرامت مردم نیست
و نیز حق تعاىل  ،»۷۰، آیه ۱۷س « م مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًاوَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُ

، و این جهانْ مردم را ، هم از برای پروردین مردم کرداین بهائم و پرنده و خزنده را که پدید کرد از این جهان
، و همچنانکه مادر آن خورشهائی که طفل را نشاید بخورد اند ان وی، و نبات و بهائم پستچون مادر مهربان است

، و پس ، جهان نیز خاک و باد و آتش و آب را که مردم نتواند خورد نبات و حیوان گرداندو بشري بفرزند دهد
، و بوی ، تا خردمند آگاه گرد که مردم آن حجت رسیده است خدای را که بوی باز خدای توان رسیدبمردم دهد

، و »۱۴۹، آیه ۶س « ،قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِنيَ :، چنانکه گفتاه بیقني توان یافتر
، و نیز از »۸۳، آیه ۶س « وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء» گفت«دیگر 
ان گردد، و انسان نسدات جهان چون نبات و بهائم همه را تبدیل افتد، چنانکه نبات حیوان شود، و حیوان امتول

گاه شوند که جهان مردم است آن دین پاینده که فرمودند که روی بدان  را تبدیل و تحویل نیفتد بچیزی دیگر، تا آ
ةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ فَأَقِمْ وَْجهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَآر، چنانکه گفت: 

بجهان مردم اندر آفاق و انفس  ، پس هر که روی»۳۰، آیه ۳۰س « الدِّينُ اْلقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 
سمیع و بصري و علیم و عزیز و کریم و ، چون خود بخواندخدای یابد. و نیز خدای تعاىل مردم را بنام  کند لقاءِ

مردم آن  مدند خدای را وصف بصفاتی کردند کهآجل  و ، و پیغمربان که از خدای عزّملک و صانع و فاعل
 ،، و در کتاب منزل همی گوید که آیات و نشانهای ما اندر آفاق و انفسشان بدیشان نمائیمصفات را در خود یابد

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ : ، چنانکه گفتی تعاىل ایشان را پیدا گرددتا حقیقت خدا
، و نیز گفت موقنان اندر زمني و »۵۳، آیه ۴۱س « لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

س « وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِنيَ نبینید؟ چنانکه گفت: ، میستاندر انفس شما
، ما را غرض از بیان علو و تمامی و بزرگواری مردم که از حق تعاىل یافتنست آنست که. اکنون »۲۱و  ۲۰، آیه ۵۱

کمت خدای تعاىل بگشائیم تا گزیدگان و خردمندان بآیات بکلید جهان مردم این در گنج خانۀ علوم آیات و ح
، و بوالیتی و علوی و بزرگواری رسند که اندر میان مردم همچون مردم باشند اندر میان عیانْ باز خدای رسند

، واندر میان مرده دالن چون زندگانی باشند که هرگز ، و اندر میان خفتگان و غافالن چون یدارن باشندبهائم
  نمريند.

  فصل پنجم، اندر حجت خدای بر خلق
، چه حق تعاىل هر آنچه مردم را بکار امد در شناخنت حق تعاىل و حجت خدای بر مردمْ هم جهان مردم است

، که ، ونوشته خدای تعاىل را این صور آفاق و انفس استدانسنت آن جهان و این جهان بر مردم نوشتست
وَكُلَّ که خداوندان بصر خاص توانند خواند، چنانکه گفت:  نوشتست و نگاشته بخط معجز بصایر عیان را،

، لکن جهان مردم را تمامرت کتابی کرد از کتابهای دیگر، چون بهائم و »۲۹آیه  ۷۸س « شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا
این آن  پرنده و خزنده، چنانکه پدید کردیم از نُبل و شرف و تمامی و راستی و بالغی مردم اندر فصل پیشني، و

، . هم »٥۲آیه  ۷س « وَلَقَدْ جِىْٔنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَکتابست که گفت: 
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هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم این کتاب است و آن نوشته که از نویسنده سخن گوید و آگاهی دهد، چنانکه گفت: 
س « وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، و آنچه رسول را گفت که پی آن گري، »۲۹،آیه ۴۵س « بِالْحَقِّ

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِنيَ مُشْفِقِنيَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا لش مردم است، و نیز گفت: یوأ، ت»۲۷، آیه ۱۸
، »۴۹، آیه ۱۸س « ابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَ

وَُكلَّ و نیز همني کتابست که هر که برخواند بس بود او را بهره آنچه وی را بکار آید در دو جهان، چنانکه گفت: 
قِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُ 

و ذکر  ،»۱۵تا  ۱۳، آیه ۱۷س « عَلَيْكَ حَسِيبًا، مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
، و هر دو را از راه بصر ، و نباید که کتاب خدای و کالم خدای هر دو را یکی پندارنداندر قرآن بسیار استکتاب 
، ، اما بصر خاص و کالم خدای را از راه شنوائی توان یافنت، بلکه کتاب خدای را از راه بصر توان یافتجویند

  لکن شنوائی خاص نه از راه بصر.

  فصل ششم، اندر شناخنت خود
، دانستنش آنگه بود که در جهان مردم نگرد تا ای را که از خدای دارد برخواند و بداند که خواهد که نوشتههر 

، و مأموران و و مدبر جهان مردم آنگه شناخته شود که مأموران وی یک یک شناخته باشند مدبرش ببیند و بداند.
، ّم و ذوق ولمس و فکر و حفظ و نطق و کتابفرمان برداران جهان مردم بر نه عدد پیدا شوند: سمع و بصر و ش

آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍچنانکه گفت  اند: یکی ازان  ، و این نه آیت برد و گونه»۱۰۱، آیه ۱۷س « وَلَقَدْ 
ا که سمع آواز غنا ر ،، که بحزاز آنچه بود از بريون نتوانند نمود، که فرمان برانی باشند مجبورچون حواس پنج

، و ذوق که تلخ ، و شمّ که ناخوش بوی نتواند یافت، و بصر نتواند که سپید را سیاه بیندنتواند که بانگ خر شنود
، که سمع کار یگر عاجزاندد، ونیز هر یکی از کار ، و لمس که درشت را نرم نتواند بسودرا شريین نتواند چشید

دیگران از این مدرکات مجبور. و دیگر مرتبه از این فرمان  ، و همچنني، و بصر کار شمّ نتواند کردبصر نتواند کرد
، که بجز از آنچه بود بتوانند ، که فرمان برانی باشند مدبر خود را مختارنطق و کتاب بران فکر است و حفظ و

، و نطق که هر ، و حفظ که هر آنچه خواهد نگه تواند داشت، چون فکر که هر آنچه خواهد تواند اندیشیدنمود
، که ، و نیز کارهای ایشان یک بدیگر پیوسته بود، و کتاب که هر آنچه خواهد تواند نوشتخواهد تواند گفت آنچه

، که سمع انچه یابد ، بخالف کار حواس، و نطق بکتاب، و حفظ بنطقدهد ، و حفظفکر آنچه آورد بحفظ دهد
  آنچه ذوق آورد بلمس ندهد.، و ، و آنچه شمّ اورد بذوق ندهدورد بشم ندهدآ، و بصر آنچه ببصر ندهد

، و حفظ و فکر خرب برسانند ، لکن پاسخ باز نرسانندو حواس پنجگانه چون گماشتگانی باشند که خربها را بیارند
، و ، چنانکه فکر بحفظ دهد، لکن از وی پاسخ بیارند، و نطق و کتاب خرب نرسانند باز مدبر خودو جواب بیارند

، و زبان ، و بصر نامه خواند و نبشنت نداندسخن شنود و سخن گفنت نداند و سمع ؛، و نطق به کتابحفظ بنطق
 و همچنني ؛، و آنکه نویسد کور استنکه گوید کر استآ، و گنگست ، پس آنکه شنودسخن گوید و شنیدن نداند

گاه نبود، و کتاب نچشد، و نطق نبوید، و حفظ نبیندفکر نشنود و آنکه ، . پس چون آنکه پیام برد از کار جواب آ
مد که این نه آیات ملکوت را که گفتیم هر یک از کار یکدیگر عاجز آ، پدید جواب آورد از پیام آگهی ندارد

، که برجملۀ بریست مالک حکیم قادر، و خردمندان آگه شدند که اندر جهان مردم مّد، چنانکه پدید کردیمباشند
، که بربخی ، و بتدبري وی کار همی کننداند وت ویجهان خویش فرمانده است و پادشاه و این نه نشان همه ملک

نیز این حواس که از کار یکدیگر عاجزند ، از راه قدرت که دارد از خدای تعاىل. و ، و بربخی ادا کندقبول کند
، و گواهی داده باشند بر یگانگی مالکشان. و نري ، که هیچ یک از ایشان خداوند نیستاقرار بود از ایشان ببندگی
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، و شمّ خرب ، و بصر خرب لون تا جائی برد که شم خرب بوی برد سماع تا جائی برد که بصر خرب لون بردسمع خرب
بدین ، و ذوق خرب طعم تا جائی برد که لمس خرب بسودن برد. پس بوی تا جائی برد که ذوق خرب طعم برد

، و هر چه اندر خود محیطست ها خردمند آگاه شد بیقني که خداوند جهان کهني یکیست که برهمۀ جهان گوائی
، که فرمانش اندر مأموران پدید آید همه مأموران وی باشند موران وی باشند بجرب و اختیارأاین جهانند همه م

 :آنکه او را بباید گفت، یا رنجی بباید کشید، چنانکه گفت بجرب و اختیار، که فرمانش اندر مذموران پدید آید بی
أَنفُسِكُمْ َهل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَا َرزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء  ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِنْ

  ،»۲۸، آیه ۳۰س « تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ،
، نفس دراک از این نه ملکوت که گفتیم که نه چیزند ملکوت نفس دراک را ،اکنون این دو جملۀ فرمان برداران

، که بپادشاهی خویش مرتبه و پادشائی دارد از خویش مرتبه و پادشائی دارد از ملک ملکوت خدای عز و جل
، و این ، پادشاهی خدای بتواند دانست، که بپادشاهی خویش بر ملکوت جهانشملک ملکوت خدای عز و جل

، از ، و فرعون و قومش را بنمائیفرمود که دست اندر باطن کن تا بنه آیات بريون اریهيلع ست که بموسی نه آیت
، و دستست که بکمال از این نه آیات بدر ، و چهارم است از فکر بکتابتایرا که دست پنجمست از سمع بلمس

اء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَ  ، چنانکه گفت:وردآتوان 
آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِنيٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا  ،وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِنيَ، فَلَمَّا جَاءتْهُمْ 

  ».۱٤تا  ۱۲، آیه ۲۷س « فَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَأَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْ

  بر صورت این جهان  فصل هفتم، اندر آنکه مردم جهانی دیگر است
، یعنی باطن عالم و ، و از آن جهانیعنی صورت عالم ،حق تعاىل کتابِ جهان مردم را نسختی کرد از این جهان

، باندازهٔ ود از هر یکی نشانی در جهان مردم بیاراست، و از آیات پادشاهی ملکوتِ و جدانیت خحقیقتش
، و نشان باطن در باطن. اکنون آیات ظاهر جهان آسمانست و آتش و هوا و ، نشان ظاهر در ظاهردرست و تمام
، و در جهان مردم سمعست و بصر و شمّ و ، و از فلک و  ارکان چهار دو چیز تولد کند: نبات و حیوانآب و زمني

، و همچنانکه اگر در این جهان آسمان نباشد از زمني نبات و از این هر پنج نطق و کتاب تولد کند ،ذوق و لمس
، که هر که از ، نطق نخیزدکه زمني جهان مردم است ،، در جهان مردم نیز اگر آسمان سمع نباشد از در ذوقنروید

ش خورشید نباشد از آب صورت و همچنانکه اگر در این جهان تاب ؛مادر کر زاید گنگ باشد و سخن نگوید
و  ؛، در جهان مردم نیز اگر بصر نبود از در لمس که درتست صورت کتابت پدید نیایدحیوان پدید نیاید

، در جهان مردم نیز اگر قوت شّم همچنانکه اگر در این جهان هوا نبود نه نبات بر روید و نه جانور زنده ماند
تا بدین آینۀ  ؛، که نوشنت از گفنت خیزد، و نه نوشنت بودس گرفنت خیزدت نف، که از قّونبود نه گفتار پدید آید

ت و ، و صورت حیوان از آب بقوّت آسمان برآید، که در جهان نبات از زمني بقوّرخشان اهل نظر را روشن گردد
یوان از دَرِ ، اگر هوا نبود نه نبات روید و نه حت هوا بود، و این هر دو را پرورش بقوّتابش خورشید پیدا گردد

و نیز  ؛ت نفس زدن بود از در شمّ، و این هر دو پرورش بقوّت بصر پدید آید، بقوّلمس که آب جهان مردم است
، ، نه کار ذوق و لمس بود، از تألیف نطق و تصویر کتابت بیاری سمع و بصر و شمّهر چه در جهان مردم پدید آید

اندر پیدا   ، که کارهای انداختۀ خود را بحواس پنجس دراک بود، چه کار نفو نه نیز کار سمع و بصر و شمّ باشد
از این سخن روشن است که هر آنچه از آنکه او را بباید گفت یا رنجی باید کشید. و  ، بی، هر چونکه خواهدکند

 ، نه کار زمني و آبو هوا ، بیاری آسمان و نور خورشید، از تألیف نبات و تصویر حیوانزمني و آب پدید آید
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، بفلک و ، که بتقدیر و تدبري خویشبود و جّل ، چه کار خدای عزّ، و نیز نه کار آسمان و خورشید و هوا بودباشد
  آنکه او را بباید گفت یا رنجی باید برد. ، بی، چنانکه خواهد، چیزهای دیگر را پدید آردارکان چهار

، باندازهٔ زهٔ کتاب خویش که دارد از خدای تعاىل، هر که باندااکنون بدین عالمات ظاهر هر دو جهان که یاد کردیم
، همی پدید ، بایشان یعنی فلک و ارکانکه تألیف نبات و تصویر حیوان از مدبرشان«، کتاب جهان تواند دید

، چنانکه چیز بوی نماند ، که هیچضد ی، از هر جهت که بنگرد و نظر کند یک خدای را یابد قادر حکیم ب»آید
، و نیز هر که بدین هفت آیات خود »۱۱۵، آیه ۲س « مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِوَلِلّهِ الْ  گفت:

آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ دادند، چنانکه گفت: ملسو هيلع هللا ىلص دوگانه را یابد که بمحمد باز هفت آیات جهان دید، آن هفت وَلَقَدْ 
  ».۸۷، آیه ۱۵س « الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

، ، و بدیگر روی نفی باید کرد، بروئی اثبات دیدن باید کرداگر مجموع ظاهر جهان مردم را بینیپس همچنانکه 
، و این همه ازانِ مردم ، یا دست یا پای یا پشت وی را دیدمزیرا که اگر پرسند که چه دید گوئی روی او را دیدم

، بروئی اثبات لقای چنني چونکه ظاهر جهان را بآیات خدای بینی، هم، و مردم را خود ندیدیاست که دیدی
خدای بود که  ، که ازانِ، که نه خدای را دیدی، و بدیگر روی نفی دیدن خدای عز و جل باید کردخدا باید کرد

، که چشم جهانست ، تا بدیگر آیات آئیم که باطن، و وی را خود ندیدی، و آنچه دیدی از ملکوت وی بوددیدی
، و بران ، لقائی که هرگز روی ازان نتوان گردانید، و بحقیقتْ لقای خدا ازان توان یافتشود بدان بازدل 

  .، نه برگمان وسواس، بر یقني و سکونایستادگی باید نمود دائم

  این جهانند بر اندازهٔ جهان مردم  فصل هشتم، اندر ملکوت آن جهان که باطن
، و تمامی خواندن این نامه که ، و ملکوت ظاهر این جهان راان مردم راما در پیش پدید کردیم ملکوت ظاهر جه
، تا ، همچنانکه اجسام جهان مردم او اجساد این جهان را با هم بنمودیمبخطّ معجز نوشته است آنگه پدید آید که

، که حبا رویهای انفس و اورا ،اند ، که باطن جهان مردم، همچنني رویهای انفس و ارواحبچشم سر دیده شد
  ، پدید کنیم چشم دل را.باطن این جهانند

، نه آیتست جسمانی: گوش و چشم و بینی و دهم و دست و بدان که افق جهان مردم که بچم سر با وی توان دید
هم بر این اندازه اندر باطنش نه آیتست روحانی، بچشم دل با وی توان دید:  ؛رقم یک و رقم صد و رقم هزار

، و نطق بر ، و حفظ براندازهٔ رقم ده، و فکر بر اندازهٔ رقم یکو بویائی و ذوق و لمس چون شنوائی و بینائی
  ، تا هر ظاهری دیدنی راباطنی بود نادیدنی.، و کتابت براندازهٔ رقم هزاراندازهٔ رقم صد

تش ، چون آسمان و رکن آپس بباید دانست که ظاهر این جهان که بچشم سر با وی توان دید نه آیتست جسمانی
اند آیات روحانی که بچشم  هم بر این اندازه نه مرتبه ؛و هوا و آب و زمني و مردم و چهار پای و خزنده و پرنده

  ؛دل با وی توان دید
، و قوام و خري جهانیان جسمانی هر آیتی جسمانی بآیتی روحانی پیوسته بود» در جهان مردم« و همچنانکه

، و قوام و خري ظاهر چشم و بینی و دهم و ، که بباطن شنوائی بود، چون قوام و خري گوش ظاهربروحانی باشد
برخیزد این اندامها مرده و  ، واگر این پیوند ارواح از اجساددست بباطن بینائی و بویائی و چشیدن و بسودن

یوسته ، اگر بارواح آن جهانی پ، همچنني اجساد فلک و ارکان چهار، و از ایشان هیچ هرن و خري نیایدکار مانند ی
  ؛، و فرمان خدای را اندر ظاهر اجساد بجای نتوانند اورد، و هیچ خري و هرن نتوانند نمودنباشد هیچ پایدار نمانند

، که فرمان برای آن باشد تا کردار بجای همچنانکه اندر جهان مردم تذلیف گفتار از بهر صورت کردار بادی» و«
، نیامدیت کتابتهای مختلف بأصل حروف چهار پدید ، که اگر نطق نبودی صور، چنانکه پدید کردیمرسد
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، حیوان چهار چون مردم و چهار ، که اگر قوت روینده نباشد در پیشهمچنني ثبت نبات برای تصویر حیوان بود
  ؛پای و پرنده و خزنده پدید نیاید

وی فکر و حفظ ، برتاز، که از حواس پنج در ظاهر پدید آردو همچنانکه نفس دراک تألیف گفتار و کتابت را
، واگر چه کار کنند لکن اندازهٔ کار را ندانند گه چند و ، برای انکه حواس پنج در کار مجبور باشندسنجد و اندازد
، ، و ویرانی پدید آید، که اگر دست در کاری بود و فکر در چیزی دگر باشد دست غلط شودچون باید کرد

و ارکان چهار بنماید تقدیر و انداخت آن بدان چهار  هر آنچه بفلک و جّل همچنني دراین جهان خدای عزّ
، و ، ودؤم  نفس حافظه که بنام میکائیل استیکی نفس اعلی که بنام اسرافیل استانفس کند که باطن جهانند: 

، و چهارم نفس کاتبه که بنام عزرائیل است: زیرا که فلک و ارکان همچون سؤم نفس ناطقه که بنام جربئیل است
، چون آب که آسیا را که چند و چون باید کرد ،، و اگر چه کار کنند لکن اندازهٔ کار کرد ندانندباشند حواس مجبور

برش همی نان ، و چون آتش که بفرمان مّد، بريانی کندبرش نباشد که اندازه نگه دارد، و اگر مقدر و مّدبگرداند
   ؛برش نبود بسوازند، و چون مدّ پزد

، ، که باطن جهانندکه کار بفلک و ارکان کند تقدیر وانداخت کار بأنفس چهار کندچنان و جّل همچنني خدای عزّ
، و تقدیر و تدبري ایشان بحواس و چونکه اندر جهان مردم نشانهای فکر و حفظ بنطق و کتاب در کار پدید است

، و و هزار را حفظ و نطق و کتاب را چون امامت یکیست ده و صد ، و امامت فکر در باطنْپنج اندر ظاهر گردد
، و کتاب در باطن بر اندازٔه در ظاهر ، و نطق در باطن بر اندازهٔ صداستده است در ظاهر حفظ در باطن براندازهٔ
، همچنني اندر این جهان نشان ، تا بدان ظاهر باز باطن توان دید، تا هر ظاهری را باطنی بودهزار است در ظاهر

، و بتدبري ایشان از فلک و ارکان نبات و حیوان ، اندر کار پدید استاتبه، فاکره و حافظه و ناطقه و کانفس چهار
، و امامت نفس فاکره نفوس سه گانه را چون امامت مردم است در ظاهر حیوانات دیگر را: چهار پای پدید آید

رکوع ، و چهار پا در ، که مردم در قیام است بظاهر جسد در پیش خدای چونفکر در باطنو خزنده و پرنده را
، و پرنده و خزنده در سجوداند بظاهر جسد چنانکه ناطقه و کاتبه در است بظاهر جسد چون حافظه در باطن

، وَإِنَّا لَنَحُْن وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ گفت: ، چنانکه باطن بر پیش حق تعاىل
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِالَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن الَّ تَفْقَهُونَ ، و دیگر گفت: »۱۶۶تا  ۱۶۴، آیه ۳۷س « الْمُسَبِّحُونَ

  ».۴۴، آیه ۱۷س « تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا
، تا ، رحمت بر خلق راو باطن و جهان و ظاهر و باطن مردم را بر یک اندازه آراستپس خدای تعاىل ظاهر 

، و هیچ کتاب نیست که بلقای خدا راه نمای تر است از دو کتابِ خدا که بر خوانند راه یابند بلقای خدابدین 
قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مردم، که هر دو نبشته و نگاشتۀ اوست چنانکه گفت: ، یعنی جهان بزرگ و جهان این دو کتاب

، و این آن هُدی است که گفت: »۴۹، و آیه ۲۸س « إِن كُنتُمْ صَادِقِنيَ  مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ
فَإِمَّا ، و گفت: »۳۸، آیه ۳س « فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ

  ».۱۲۳، آیه ۲۰س «فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى  يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ
، و مأوای و مکانش ، کار پدید است که چه کنداکنون اندر جهان مردم هر آیتی را از ظاهر و باطن که پدید کردیم

، و ، بهیچ جای نرسد، که مأوای و مکان بینائیست، که اگر لون مبصرات را از چشم نگذرانی، چون بصرپیداست
  دیگر حواسّ. همچنني کار

، که نه بآسمان سمعش کاری ، و کاری نتوان داد دونپس نفس دراک این آیات را جائی نتوان گفت دون جائی
، و نه بباطن ارواحش توان ، و نه باعالی سرش توان گفت که بأسفل پای نیستتوان یافت که بزمني ذوق نیست
، و چون بنور بصر نامه ذوق اجابت کند زمني، که چون بآسمان سمع سخن شنود بگفت که بظاهر اجساد نیست
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بوی پای ، بلکه همۀ جهانیان ظاهر و باطنش ، که از جائی نبایدش رفت و نباید آمدخواند بدر دست پاسخ نکارد
تا روشن گرده آیات خدای را از ظاهر و ،آنکه او را بباید گفت رود بی ، و فرمان وی برایشان میدارو کارگر آیند
 و هویّت را ؛چنانکه پدید کردیم هر یکی هم کار پدید است و هم مأوای و مکانش پیداست باطن این جهان
، و نه ، که نه بآسمان توان گفت که بزمني نیست، وجائی نتوان گفت دون جائیداد دون کاری جَلَّتْ کاری نتوان

، و بآب و بآتش بتابد ،، چنانکه از آسمان بباراند از زمني برویانده برکن آب نیستبرکن آتش توان گفت ک
، که فرمان وی ، بلکه ظاهر و باطن جهان بوی پاینده و کارگراند، که از جائی بجائی نبایدش رفت و آمدبنگارد

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ  :، چنانکه گفتآنکه او را بباید گفت ، بیبرایشان روان بود
، آیه ۶۵س « االْأَمْرُ بَيَْنهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى ُكلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمً يَتَنَزَّلُ
۱۲.«  

  من بر حقیقت را نتوان یافت فصل نهم در آنکه بهیچ یک از این ملکوت
، چنانکه کار نیاید پیوند باطن نفسانی هیچ هرِ جسمانی بیاز این فصول گذشته روشن گشت که در هر دو جهانِ ظا

، تا سخن ، بباطن ذوق پیوسته، اندر چهارم مرتبه از گوش، و ظاهر دهان بایدظاهر گوش باید بباطن شنوائی پیوسته
در  ، سخن را از، از راه چشم و بینائی، و اگر شنوائی نباشد بتقدیر و انداخت فکرتدر ذوق پدید آید در ظاهر از

، و ، اگر نه اسمان ظاهر بمکان األماکن باطن پیوسته بودیهم بدین اندازه اندر این جهان ذوق پدید نتوان آورد.
، و همچنني تصویر ، بنفس اعلی از رکن آتش تألیف نبات نتوانستی آمدزمني ظاهر بنفس ناطقه پیوسته بودی
تا پدید آید که نفس اعلی که  ؛چ نتوان نوشت، اگر بصر نبود بسمع هیکتابت که از در دست پدید آید ببصر

و هر یک از ایشان  ؛، و مکان األماکن از نگاریدن حیوان عاجزاسرافیل است در برآوردن نبات عاجز است
، ، بلکه این دو امام باشنداند ، و نام خداوندی را از خود دور کردهدهد موری گوائی میأبرخود به بندگی و م
، که میان ایشان و خدای هیچ ، در پیش خدای تعاىل، و از کار یکدیگر عاجزو مختار ، مجبورروحانی و جسمانی

، و بواسطۀ ایشان در ظاهر این جهان نبات و حیوان پیدا ، و فرمانهای حق تعاىل در ایشان پدید آیدواسطه نیست
و ارواح باطن  ،و همچنانکه در جهان مردم آالت اجساد ظاهرش بارواح باطنش زنده و رخشان باشند ؛شود

، اگر شنوائی و بینائی بگوش و چشم نپیوندد که ایم ، چنانکه در پیش گفتهبنفس دراک زنده و رخشان باشند
همچون کالبدی بود که جان از وی  دد، همچنني اگر نفس بشنوائی و بینائی نپیونجان جسدی باشد مرده و بی

، و ارواح باطن مر اجساد واح باطن را چون جان بودپس نفس دراک ار ؛، که از وی هیچ کار و هرن نیایدبگسلد
، و ارواح ، و نفس اندر میانِ مراتب باطنِ خود چون مصباحی بود اندر میان زجاجهظاهر را چون جان باشد

، ، نه بر حقیقت بلکه بمجاز، و ظاهر اجساد چون مشکات. پس از یک رویباطن چون زجاجه اندر مشکات
، و نفس دراکست که شجرهٔ ، و مشکات مراتب اجساد از زجاجه روشنبودمصباح نفس دراک بخود روشن 

، چه نفس دراک با مراتب ارواح و اجساد حود ، که نه از شرق ارواح است و نه از غربِ اجسادمبارکه است
، که هیچ جزو بر کّل خود محیط نتواند و در تحت ملکوت خود نیاید تا بروی محیط شوند ،محدود نگردد

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ  ،چنانکه گفت:اند ، یعنی نور ارواح که زجاجهنفس دراک نوری بود زبر نوری،بلکه بود
يُوقَدُ مِن شَجَرٍَة وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ ِفيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ 

ي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِمُّبَارَكَةٍ زَ
  ».۳۵، آیه ۲۴س« يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
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، و بکرم وجود خود برگردن هریک از ، و بخط معجز خود بنگاشتر این مثل که خدای تعاىل زدهمچنني ب
گاه توان شد کهبندگان خود بست ، و ، مراتب ارواح و انفس آن جهانی چون جان باشند اجساد این جهانی را، آ

، و و رخشان باشند همه بوی زنده، و ، و هویت جلّت چون جان بود ایشان رابدیگر روی همچون اجساد باشند
، که ، و اگر از حق تعاىل گسسته شوند چون اجساد این جهانی باشند که از ارواح جدا گرددبوی هرنمند و کارگر

، که بخود روشن است و همه بوی دید، تا نیز باز مصباح حقیقت توان از ایشان هیچ کار و هیچ هرن نخیزد
، همچون مصباح که نه از ، و نه غربی اجساد این جهانی، و هویت جلت نه شرقی ارواح آن جهانستاند روشن

، و در تحت علم مأموران خود نگنجد تا ، که درحّد ملکوت خود نیایدشرقی زجاجه است و نه از غربی مشکات
، اند ، زَبر نور ارواح که بوی روشن، نوریست بخود روشن، و او را بهیچ گونه اندر نیابندبر روی محیط شوند

، بلکه همه بوی زنده ، کش هیچ صفت نتوان کرد مگر بدین صفات ملکوتش که پدید کردیمچندیچگونگی و  بی
  ، و به پیوند وی توانا بر کارها و هرنها که از ایشان پدید آید.باشند

  فصل دهم، اندر فایدهٔ علم آفاق و انفس که توحید است
، و باطن عیار ظاهر جهان مردم با ظاهر این جهانو ، این موازنۀ  هر دو جهان با یکدیگر با یکدیگر مقصود ما از

، که اگر آینه را باز پیش چشمها ، آنست تا اهل خرد راه یابند به یگانگیجهان مردم با ارواح باطن این جهان
، پس ناچار بآیات آفاق و انفس مردم را بلقای خدای تعاىل باید در نشناسی بمانند ، ونیاریم روی را نتوان دید

گاه شوند، و چون علم آیات آفاق و انفس ایشان را بتوحید رساندمحجوب نمانند ، تاخواند ، ، و از یگانگی آ
، و ای که اگر از پیش روی نیاری روی را نتوان دید ، چون آینه، تا مشرک نباشندعلم آیات را از دست بباید داد
پس  ؛ت باید کرد و یگانگی را بگذاشنت، دو رویت اثبا، و آینه را از دست ننهیچونکه بآینه راه باز روی یافتی

، آیات و ، و چون بدانستی و بشناختی، و از الحاد و تعطیل بری شویبآیات بباید نگریست تا بدانی و بشناسی
، و چون علم و ، همچون لوحی که از برای آموخنت حکمت بنویسیعالمات را فرو باید گذاشت تا مشرک نباشی

، و چون بعلم و حکت توحید را یافتی و حکمت خیزدمیان نوشنت و سرتدن علم ، تا از حکمت یافتی بباید سرتد
، بلی ؛، برای آنکه هر دو جهان صنعت یک صانع استپدید آید که از اثبات دو جهان که کردی تشبیه نخاست

، ی بود، بلکه هر یک بسر خود چیز، که نه یکی نسخۀ دیگری بودآنگاه تشبیه بود که دو چیز را با هم قیاس کنی
، که مردم نسخه و نتیجۀ هعالم ، لکن چون مردم را با عالم قیاس کنیچنانکه دو مردم را با یکدیگر قیاس کنی

، نتوانی که جز خدای را حّی و سمیع و بصري ، و بتوحید رسینیز چون بواجب در نگری ؛، هیچ دوئی نبشدبود
، و خدای را ن و آن جهان بحیات خدا حّی باشند، که بعیان و مشاهده دانسته باشی که جملۀ این جهاخوانی

، و خدای را سمعی و بصری ، و همچنني بسمع و بصر خدایْ سمیع و بصري باشندحیاتی نباید که بدان حّی بود
و ، ، و شمع را روشنائی نیازمندبنور شمع روشن بود ، چون خانۀ تاریک کهنباید که بدان سمیع و بصري بود

  تها.همچنني دیگر قّو
، ، همه منادیانند از هر سوی، اندر ظاهرپس از این سخن دانسته شد که این عالمات جهان مردم و جهان بزرگ

، که بتدبري و انداخت وی جمله هست نیاز حّی سمیع بصري که این آیات و عالمات را خداوندیست توانای بی
وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن ت: ، چنانکه گف، و بخواست و مشیت وی از ناپیدا بحضور پیدا افتادندشدند

پس هر که خدای را ». ۴۲تا  ۴۱، آیه ۵۰س «مَّكَانٍ قَرِيبٍ، يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ 
  لّه التّوفیق.، و بال، هر چند کوشد که او را بچیزی ماننده کند نتواندنیازی بشناخت بدین صفات و قدرت و بی
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  باب سؤم، در شناخت آغاز کار، 
  و آن ده فصلست

  فصل اوّل، در بیان آغاز
، چون صفی که صل داردیکی آغاز چیزی که بعدی و مقداری متّ بدان که مردم آغاز چیزها را بر دو گونه جویند:

، راکْ نخست ازان درگريد، و از آن روی آغاز خوانند که ادیک طرف را از وی آغاز گريند و دیگر طرف را انجام
، که ، چون حوادث پیاپیو دوم آغاز چیزی که مقداری منفصل دارد ؛و از آن روی انجام خوانند که بدان برسد
بسبب جسنت این هر دو گونه اغاز و انجام در فکرت  .، و بازپسني را انجامجزو و حادثۀ پیش را آغاز گویند بزمان

، و بیشرت آن بود که اندیشه بدرستی این درستی این آغاز و انجام در فکرت افتد، و بیشرت آن بود که اندیشه بافتد
، بسبب آنکه جهان مردم ان عالم ، و از طلب چاره نیابد، مگر که بنور الهام الهی مؤیّد بودآغاز و انجام نرسد

، واگر نه این ود، و از اصل مایه و گوهر همۀ چیزها بازخواست راست که حق تعاىل در وی شمار هستیها کند
در باب پیشني ، و بدانش درست و یقني شادمان نشدی. و بودی مردم را آرزوی دانسنت چیزها هرگز نبودی

، و با ، و در هیچ مراتب وی شمار نیستایم بدانکه جهان با جملۀ مراتب وی از جملۀ کار است اشارتی کرده
  ، نه جهان کار کردن.انش است، و جهان مردم جهانِ شمار و دکارگری شمار نتواند بود

بجزویِ از جهان خود  ، الجرم، که جزواند از جهان مردم نه کّلنکه مردم را دانش از حواس خیزدآو از روی  
، و همۀ جهات بار ادراک نتوان کرد ، چنانکه بحس بینائی همۀ الوان را بیکجزوی را از این جهان توان دانست

، و هر آنچه ، و بسئوم سه دیگری را، و بدؤم دیگری رابار یکی را ادراک کند بیک، بلکه را بیکبار در نتوان یافت
، پس چون باندیشه بادراکات و مدرکات محفوظ نگرد دارد ت حفظ آن را نگه مییابد بقوّ بقوت حسی در می

  ، و شمار مقدار و اندازهٔ آن جمله باشد که جزو جزو دانسته بود.علم شمارش پدید آید
، و ، چنانکه هوا را محیط یابد بآب و زمنين در جهان نگرد و جزوی را محیط یابد بجزوی دیگرپس مردم چو

، و حکم کند که ، و فلک آخر را محیط یابد بفلک ثوابت و افالک کواکب روندهآسمان را محیط یابد بارکان
پس از روی خیال  ،جزو دیگر است که در میان اوستمنتهی و مقدار آن جز و عالم که محیط است مکان آن 

  خواهد که بداند که تا جزو آخرترین در کدام مکانست.
، چنانکه پدر را پیش از یابد بزمان و یکی را پس، و یکی را پیش از دیگری دات عالم نگردو همچنني در متولّ

رت از فرزند ، و حکم کند که پیش، و آنچه بدین ماند، و علقه را پیش از مضغه، و نطفه را پیش از علقهیابد بزمان
، و پیش از ندا ، پیش از جانوران اجسام مرکب بودهاند ، و پیش از مردم جانوران دیگر بودهپدر و مادرش بودند

، و خواهد که بداند که پیش دات از این جهان این جهان بوده است، و پیش از متولّند مرکبات اجسام مفرد بودهآ
، یکی دی مکان و دیگری ش از بیان این حال دو فصل را یاد کنیماز این جهان چه چیز بوده است بزمان. و ما پی

  ، و باللّه التّوفیق.، تا اهل نظر را این شبهت و حريت برخیزددر زمان

  فصل دؤم، در مکان
، محیط را مکان ای از وی بريون نماند ، چنانکه هیچ پارهبدان که چون ظاهر جسمی بظاهر جسمی دیگر فراز آید

، و چون تو همه را فراهم ، چون افالک و ارکان، و این هر دو نام بر اجزای عالم افتدمتمکّن خوانند و محاط را
دیگر نماند از  ،هیچ چیزعالم، و بیک نام بخوانی چون را، مکان را و متمکن ، محیط را و محاط راگريی



     

١٣٢ 

، بلکه بر بعضی همه باشد، و اگر جسمی را باز گذاری پس نام عالم نه براجسام که تو آن را به مکان جمله کنی
، ، پس اجزا را نیز هستی نتواند بود، پس کل خود هستی ندارد، و چون نه کل بود اجزا باشند، پس نه کل بودبود

  ایم. ، و ما هستی اجزا را مسلم داشته، و چون کل نبود جزو نیز نبودکه اجزا اجزای کل باشند
، هرگز ، یکی و دو و صد و هزاریک درگريد و همی شمرد، و از و اگر کسی خواهد بمثل که بنهایت شمار رسد

، و اگر خواهی که بنهایت شمار رسی طریق آن باشد که سر جملها را بعددی نرسد که ازان پس نتوان شمرد
، تا همه در زیر شمار، چون ، و با آنکه پس ازین تواند بود بیک نام یاد کنیچون یک و ده صد وهزار، بازجوئی

اماکن عالم را و متمکنانش را خواهی که ، و نفس تو بر همه محیط گردد. همچنني متناهی گردد، و آن نام شود
، ، و هر دو را بیک نام بخوانن، سرجملۀ همه را فراهم گري که طرفی ازان مکانست و دیگر طرف متمکّدریابی
که بريون از عالم نه مکان ، بدانی ، تا چون دانسته باشی که عالم مجموع مکان ومتمکن بودعالمیا  جهانچون 

  ، و نفس تو بهمه فرا رسیده بود.نبود ونه متمکّ

  م، در زمانؤفصل س
، و اگر نه زمان بودی سبکی حرکت از اند بوی سخته و انداختهای بود که جنبش و گردش  بدان که زمان اندازه

، و هر دو روی بیک چیز دانرد ، و، دو چیز که از یک جای جنبش کند، و آنچه بدانند کهناسبکی نشایستی دانست
و زمان جنبش ،تر تا زودتر رسید ، ازان توان دانست که زمان جنبش یکی کوتاهیکی زودتر بوی رسد و یکی دیرتر

  دیگری درازتر تا دیرتر رسید. 
، ، یا بزرگ کوچک شود، چنانکه جسمی کوچک بزرگ شودو جنبش برد و سه گونه بود: جنبشی بود در مقدار

، و سیاه ، چنانکه لطیف کثیف گردد، و دیگر جنبش در کیفیت بودخوانند کاسنتو  ندفزوبش را و چنني جن
انکه چیزی را که اجزای بسیار چن ،و باشد که جنبش در نهاد و وضع بود ؛خواند استحالت، و این را سپید شود

، چنانکه شد که جنبش درجای بودو با ؛خوانند گردش، و این را ، و جزو زَبَر زیر، جزو زیر زَبَر شودبودند مرتب
، این جنبشها را همه تغیّر گویندخوانند. و  انتقال، و این را ، و چیزی نزدیک دور شودچیزی دور نزدیک شود

  یعنی غري شدن.
اگر کسی جسم را که جسم است. و زمان قدار و اندازه م، و نام این ای و این جنبشها را همه قَدَری بود و اندازه

، زیرا ، لکن مقدار آن را زمان نخوانند بنام، هم جنبش خواند بنام با وی خالف نیستجوهری دیگر هوا گردد یا
، و مقدار ، و این چنني بودن را کَوْن گویندکه آب بودن و نه آب بودن و نه آب و نه آب شدن را امتدادی نباشد

، همچنانکه نقطه  کناره و طرف ان بود، و اکنون و وقت کنار و طرف زمگویند وقت، بلکه کَوْن را زمان نگویند
  خوانند.  زمانرا ، و معیار آن امتداد اما جنبشها را که گفتیم همه را امتدادی بود ؛خط بود

، ، و همچنني جنبش بخود هست نشودو چون این معنی دانسته شد هیچ شکّ نبود که زمان بجنبش بپای بود
، بلکه هستی وی در چیزی بود که مقدار ود هست نشودو همچنني مقدار چیز بخ« ؛بلکه بجنبنده هست بود

، پیش از عالم نتواند بجنبنده هست بود »که«، و جنبش پس مقدار جنبش که بجنبش هست بود ؛»مقدار او بود
  ، و چون جنبش نبود مقدار جنبش نیز نبود.، برای آنکه پیش از عالم جنبش نبودبود

، چون جنبش ارکان و دیگر چیزها که و دیگر گسسته ؛جنبش آسمان، چون یکی پیوستهو جنبش بر دو گونه بود: 
، چون شب و روز و ماه و زمان نیز بر دو گونه بود: زمانی پیوسته بسبب پیوستگی جنبشدر زیر آسمانند. الجرم 

نسبت زمان با جنبش ، چون زمان نشو و نمو اجساد حیوانات و نبات و مانند این. و و زمانی منقطع ؛سال
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همچنني زمان  ؛، و ممکن نباشد که عمر مردم پیش از تن مردم هست شودنسبت عمر مردم بود با تن مردمافالک 
  که عمر این جهانست ممکن نباشد که پیش از این جهان بود.

  فصل چهارم، اندر بیان آغاز و انجام
، و وقت چنانکه گفته شدت و پیشی بزمان و لیّبدان که اّولیّت و نخستی چیزها جسنت بر دو گونه بود: یکی اوّ

و اولیت نخستني  ؛تی و پیشیی بود بخودی خودلیّ، چه اولیت بحقیقت اوّت نه بر حقیقت و درستی بودلیّچنني اوّ
ت لیّ، و اگر زمان را در میان نیاری آن اوّ، و آن غري زمانست، بلکه بغريی بودت بزمان نه بخود بودلیّیعنی اوّ
، چنانکه ء دیگر چنانکه چیزی پیش از دیگری بود بخودی خود نه بچیزی دیگرت و پیشی بمعنیلیّو اوّ ؛نباشد

،که اگر چه نویسنده و نوشنت هر دو با هم یافته نویسد ذات نویسنده که پیشی دارد بر نوشنت در آن حال که می
چیزی هست ، و هر چه بنده بنوشنتس، نه نویدر زمان، لکن هیچ شبهت نیفتد که نوشنت بنویسنده هست شود شوند

چون شایستگان و روندگان نظری طلب ت و پیشی هرگز باطل نگردد. و لیّ، و چنني اوّشود از وی باز پس بود
، بلکه زمان را نیز در شمار آورد ، نباید که نخستی بزمان و وقت جویند که وسواسآغاز و نخستی کار جهان کند

، که مدت تغري را زمان که زمان با تغیّرات هست شودایم  ودر پیش گفته ؛، و آغازش را نیز بجویندجهان گريند
، و آغاز و گویند دهر، بلکه مقدار پایندگی ذوات را و هستی گوهر را و پایندگی ذوات را زمان نبود ؛خوانند

بدان معنی  ،گویند ابدو انجامش را  ؛آغاز نبود ، بدان معنی که گوهر بودن گوهر راگویند ازلهستی گوهرها را 
 هویتو سبب گوهر بودن گوهر را و پاینده دارندهٔ آن هستی را تا مقطع نگردد  ؛ندارد که منقطع گردد که انجام
  ، جلّت.خوانند

، بلکه ، نه زمان و نه غري آنایشان هست شوند اهیچ واسطه نبود ت پس میان حقّ تعاىل و میان ملکوت نفسانی
ر و زمان هست ، تا گوهران متغري با تغیّان گردندهملکوت نفسانی میانجی باشند میان حق تعاىل و میان گوهر

  شوند. 

  فصل پنجم، در بدو انسان
که آن را اسرافیل  نفس اعلیایم که انفس غایب که ملکوت این جهانند چهارند: یکی  ما در پیش گفتهبدان که 
 دؤم نفسو  ؛شوند، تا بدان انگیختۀ طلب و جنبش ، و کار وی روح دمیدنست و روان دادن در اجسامنام  است

که او را جربئیل خوانند  سئوم نفسو  ؛و کار او روزی رسانیدن بود بروزی جوی، که او را میکائیل خوانند بنام
که وی را  نفس چهارمو دیگر  ؛، و پیام وی سوی خلق آوردو کار وی آن بود که سخنان خدای را ادا کند ،بنام

ن ستدن جدا کردن معنی بود از صورتِ دانسنت و بگوهر دانا ، و جاو کار وی جان ستدنست ،عزرائیل خوانند
 ، و آن نفس انسانی است. و اما بنفس انسانی نه این قوت جزوی را خواهیم که این اشخاص تنیکردیپیوسنت آن

، و چهارم ملکوت ، آنکه ابوالبشر بحقیقت اوستخواهیم بلکه پیشوا و امام این همه را می ،گویا و شنوااند بدان
، که بساحت جدا از زبان و و منزلت و پایۀ نفس انسان از دیگران چون منزلت و پایۀ دست است ؛جهانستآن 

، و ت دستست که معانی غیبی را در صورت جسمانی پیدا کند از یک رویصیّت وی چون خاّصیّ، و خاّدیگران
، و کار میکائیل روزی ست، چه کار اسرافیل روح دادن است که معنی اکار وی نه چون کار دیگر ملکوتست

، برای آنکه ، نه ادا کردن و دادن، و کار نفس انسان روح ستدن است و پذیرفنت، وکار جربئیل پیغام دادندادن
، که جانِ همه چیزی معنی ، و دانسنتْ چیزها را جان ستدنست از چیزهات نفس انسان دانسنت چیزهاستصیّخاّ

و اما هستی این مالئکه ازان شاید دانست که  اند از صورتها بادراک.، و همۀ معانی را نفس انسان بستوی بود
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، و ، در هیچ جسدی انگیزش و طلب نبودیاگر نه آنستی که اسرافیل جان در صورتها نهادی بامر خدای تعاىل
، و هیچ جان را از دانش واگر نه میکائیل بودی هیچ تن را از غذا نريو نیامدی ؛جنبش نکردی بحسب ارادت

و اگر نه عزریائیل بودی هیچ چیز  ؛و اگر نه جربئیل بودی هیچ معنی بگفنت دانسته نشدی ؛دانسنت نیفزودی قوت
، و هیچ معنی را از ، و هیچ صورتی بدانسنت معقول نشدیای طفل نشدی ، و هیچ نطفهاز حال بحال نگردید

، که بامعانی عنی بود در نفس دبريصورت بادراک جدا نشایستی کرد. و مَثلِ نگاشته شدن در این اشخاص مثل م
، ودر صورت کتابت باشکال رقوم ، و از آسمان فکر دبري هبوطش بود بزمني دست و کاغذدیگر پیوستۀ دبري بود

، وبروی دیگر ، رقوم و اشکال خط راهربی کند سوی هستی معنی، تا چونکه هستی معنی را جویندبنگارندش
، و ، تا تباه شودبش دهدآ، و بزمني . خم بود که دهقان از انبارش بیاردنگاشته شدن نفس در تنهای مردم چون ت

سد از آن تخم ر ، و بهر حاىل و منزىل که میت نامیه او را همی پرورد، پس قوّ با گوهر آماکی غریب آمیخته گردد
و شاخ و  ، و چونکه برآید ساقکند چنانکه تا در زمني بود بیخ و رگ سخت می ،گردنده حاىل غریب پدید آید

، و آن ، و همچنني در هر منزىل حاىل و حدثی بر وی پدید همی آید تا آنگاه که واصل گرددبرگ و شکوفه بنماید
، و گیاهانی که ، در آخر بدان حال پیشرت باز رسد با سودهای فراوانخود شد تخم که نخست بتباهی درآمد و بی

، و از میان حشود و برگ و شاخ گزیده و و گم شوندخودی از وی پدید آمد همه نیست  در روش و گردش و بی
، چون حق تعاىل در صورت جسمانی بخواستش نفس انسانی را، و باز بر دهقان برندش. همچنني پاک شود

، چون در صورت ، و با آن انفس دیگر پیوستهنمود از آن روی که بحق جّل و عزّ پیوند داشت در مأوای خود
دات ای که همی رسید توّل ، و بهر مرتبهخربی افتاد خودی و بی هی و فساد و بی، بتباجسمانی پیدا خواست شد

، چون بیخ و برگ و ، چنانکه بشش روز از وی شش چیز پیدا شد: روز اول آسمان و نجومبسیار از وی پدید آمد
و  ؛س اعلیو دؤم روز رکن آتش از روی آمیخته شدنش بگوهر نف ؛، از آن روی که با حق تعاىل پیوند داشتتخم

و مثل نفس  و ششم روز تولد نبات و حیوان. ؛و پنجم روز رکن آب ؛و چهارم روز رکن زمني ؛سؤم روز رکن هوا
، و چون شش روز تمام گشت نشانهای ایست که از پشت پدر برحم مادر رسد چون بنبات و حیوان رسد مثل نطفه

، و مادام تا ، و از افتدن بربخاسنت آیدر دادن رسد، چون تخم که بهنگام بنفس در پیکر و قالب اشخاص پدید آید
، و چون به نبات و حیوان رسد چنان بود که در تغري آسمان و ارکان بود چون آبی بود که در پشت پدر بود مرده

، و همه ، تا بدانی که این جهان با نبات و حیوان همه تولد نفس استت فزایش یافت، و قّوبرحم مادر رسید
، چه ، و نبات و حیوان پدید آید، نه برای آنکه تا ارکان چهار هست شوندنفس انسان بایست برای برخاسنت

، بلکه این ، یا برگ و شکوفه و هیزم و شاخ برسددهقان دانا تخم را نه از بهر آن درخاک پاشد تا گیاه سبز برآید
خودی بريون  که از این تغري و بی، و هنگام وصولْ آن بود احوال همه هنوز منازل تباهی و فساد حال گوهر بود

قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ چنانکه گفت: ، ، و تخم بیداری و حکمت بر شجره ببار آیدآید
، و عصیان آدم که »۳۰، آیه ۲س « الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَُنقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ

اند همني است، که در مراتب تحویل نفس افتاد چون از مأوای خود دور گشت، و از پیوند حق تعاىل باز  گفته
افتاد. و چون از ین افتادن بشش روز که گفتیم برخاست بصورت بیاری و شفاعت حقّ، و اثر پیوند حقّ بر وی 

خَلََق  د روز استوا بود بر عرش ملکوت، چنانکه گفت:پیدا گشت، و از آیات ملکوت آن جهان نشان باز دا
لِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَ

قبول توبت بعد از گفتار کلمۀ حقّ چنانکه گفت:  ، و نیز هنگام بازگشت بود و»۴، آیه ۳۲س « أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ 
             ،»۳۷، آیه ۲س « فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
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بشاخ و  پس باید که اهل خرد بیقني بدانند که از آفریدن و نگاشنت نفس در صورت جسمانی مقصود نه آن بود که
، و تخم خودی خود را از برخاسنت باز میوهٔ نمّو و تغذّی و حّب قهر و جاه و غلبت حسد فتنه و فریفته شوند

، برخی ازان بهائم را بکار است که در آن صورت نگاشته ، بلکه این تولدات هر برخی ازان بکار کسی آیددارند
، و چوب و هیمۀ اعضاء و جوارح رنج ۀ شیطانست، و برخی دیگرچون حّب جاه و قهر و غلبت کار وسوسشدند

، چنانکه در ، و انچه من دراکست باسود فراوان بحق تعاىل باز رسد براه دل و دانشکشیدن و کار کردن راشاید
  باب پیشني گفته شد.

  هيلعفصل ششم، اندر سجود فرشتگان مر آدم را 
، تا بچهار پای که دارد با همۀ جهانیان سخن گوید رض، بر نشان دابّةُ االَحقّ تعاىل نفس را بچهار پایه بیاراست

، و نامیة، و یک پای در نبات و نام آن طبعبر مرتبت و منزلت که از خدای دارد: یک پای در خاک و نام آن 
، زبانیست خاطب چون. مردم خرد سخن گوی، و یک پای در مردم و نام وی حیوانیک پا در بهیمه و نام آن 

، و آنکه در خود ، و آن پای که در زمني است مرده است و بییان سخن گوید و جماعتْ خاموشکه از همۀ جهان
، و آنکه در مردم دارد بر پایۀ مهني بیدار و گویا. و ، و آنکه در بهیمه دارد حريتت زده و جویانباتست خفته است

است در زمني چون برآید نگوسار ، و آن پای که مرده ، بدین چهار پای برخاستاین نفس انسانی بأندروای بود
، و چون بمردم ، و چون از نبات ببهیمه رسد بمعلّقی رسد، که سر نبات آنجاست که یخ اوست اندر زمنيبرآید

  رسد بر عالمات راستخیز قیامت پدید آید تا برخیزد شمار خدای را عزّ و جلّ.
بباید گذاشت  ، کهون زمني و نبات و بهیمه، چو این چهار پا که نفس را گفتیم سه ازان چون ظلمات ثالث است

  ، انشاءاللّه.آید  ، چنانکه در باب چهارم یاد کردهتا بنور بیداری مردم رسند آیات آخر کار را
، آن مالئکه که حق تعاىل ای ای و پایه و چونکه روشن شد که این چهارپایه بباید نفس را تا برخیزد در هر مرتبه

، و ، چون فرشتگان حرکت در متحرکاته است در جهان مردم آیند با مراتب خودایشان را در آن مرتبه داشت
، و از آیات ملکوت خود باز آیات ملکوت و چونکه مردم خودیِ خود را شناخت ؛فرشتگان سکون در ساکنات

 ، که اگر نه نفس اعلی مسخر ویاند هم مسخر مردم ، داند که این چهار نفس غایب که باطن جهانندجهان دید
، و اگر نه نفس حافظه که لوح ، مردم اندیشه نتوانستی کرد، که اسرافیل خوانند و نفس فاکره استبودی

، ، و اگر نه جربئیل، مسخر وی بودی مردم را هیچ دریافته و دانسته بریاد نماندی، که میکائیل خوانندمحفوظست
، که نفس کاتبه ، و اگر نه عزرائیلد، مسخر وی بودی مردم دانستها را بسخن نتوانستی آورکه نفس گویاست

، و اگر نه مالئکه جنبش و آرام سجود وی کردندی نه ، مسخر وی بودی از وی صنعتها پدید نیامدیاست
، و جنبش متحرک بمَلَکِ ، چه آرام ساکن بمَلَکِ سکون بود، و نه جنبش و حرکت نمودیآرامیده و ساکن بودی

  حرکت.

  فصل هفتم، اندر ابلیس و دیوان
، و لکن ، و راه وسواس و تکرب رود، آنگاه که کام و آرزوی تن جویدبدان که ابلیسِ هر کسی هم نفس خودش بود

اندیشۀ نفس انسان در اندیشیدن چون چراغیست که با آنکه نخست پیش آهنگی کرد نام ابلیسی بروی افتاد. و 
، چنانکه گفتیم. و در هر بوسواس و الهام، که این اجسام و اشخاص سرشته شد نور الهام دود وسواسش نیز بود

، غلبۀ کارش بر پراکندگی و ، و از جماعت مالئکۀ الهام بریده شودتنی ک اهرمنی و خودکامی غلبت دارد
، و تخمی را ، تا کشتهای خود را خشک کند، همچون زمینی که از جماعت آب و هوا و آتش بربدبريانی دین بود
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آب و هوا و  ، و مثل اهل سنت و جماعت چون زمینی بود که بجماعتخرابی گريد، و که وی پاشی از کار بربد
، چنانکه از استخوان خرمائی درختی بارور ، و تخمها را برب آرد، و برهای نبات را بجای رساندآتش پیوسته بود

اند  چون زمینی، و این اجسام خلق که از این زمني همی برآیند فرشتگان شاید ، که بمأوای، و آبادان بودخیزد
هر که زمني ، از آنکه وسواس و الهام دروست. پس ، که با تخم کشته گیاههای خود روی را نیز همی رویاندکشته

، و الهامش ضعیف ، اهرمنی در وی غالب شودتن را بگیاه خود روی طبع و وسواس و آرزوی وی باز گذارد
و آنکه زمني تن را از آفتهای هوای خود روی  ؛ند، ت از خدای تعاىل محجوب ما، و باشد که پوسیده شودگردد

، و از نعیم خدا ، وسواسش ضعیف شود، الهامش غالب گردد، و هر شاخ هوی که برآید از بیخ برکندپاک دارد
فَأَمَّا مَن طَغَى، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ ، چنانکه گفت: ، و بلقای خدا رسدبرخوردار بود در بهشت جاوید

، ۷۹س « أْوَىالْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَ
  ».۴۱تا  ۳۷آیه 

، که دیوْ کور ، و هر که دیو خویش را همی جوید هموست دیو، که از وی خیزدهم هوای تنش باشد و دیو هر کس
، هم ، و خواب را همی جوید، چون کسی که خواب را از بیداری باز نداندو دیو را از کوری همی جوید، بود

، و همچنني هر که دیو خویش را نفرین کند نفرین ، چه بیدار هم خواب راشناسد و هم بیداری رااوست در خواب
، و مرتبۀ بود بپا آمده و بجای رسیده ، که نه ابلیس خلقیاند همني است ، و اذن ابلیس که گفتهکند بر خود میهم 

، برمز با ، بسبب افتادن از مأوای خودوسوسۀ نفس انسانی ، بلکهآن داشت که یارست سخن گفنت با خدای تعاىل
، آن خاصیت از روی ، چون گیاهی که خاصیتی دارد در دفع بیماریخدای گفت که دستور باش تا وقتی معلوم

، تا هر آنچه دارد بوسواس تست، و اذن وی فرا گذاشنت این قّوفالن کار را شایم استعداد برمز باطبیب گوید من
، کوران و مقلدات ، که اگر نه ابلیس اذن و مهلت یافتیاند ، که عامۀ عمیان و اهل شکّ دران ماندهبرون دهد

، که انبیا و علما بدان ایدفز و همچنني برابر وسواس دیو الهام فرشته نیز می ؛کیشها را بقا نبودی در گوری و تقلید
اند که ابلیس را بر بندگان خدا دست نیست آنست که انبیا و اولیا و علما بنور الهام  ، و آنچه گفتهیابند ت میقّو

، و آنچه گفتند که ابلیس اندر همه وقت همۀ مردمان را وسواس تواند کرد بدبختی و ضعیفی کیدِ دیو را همی بینند
، عنیش همني است که وسواس ابلیس در همۀ تنها سرشته است برابر الهام فرشتۀ چنانکه گفتیم، مبرابر الهام فرشته

مثل وعدهٔ ابلیس تا وقتی دهد. و  که اندیشۀ نفس انسان با فروغ نور الهامْ تاریک دودی از وسواس نیز می
، تا چونکه ببار ز برای بار آوردن، چون پروردن درختی است ا، و او را انباز کردن با مردم در کارهای ایشانمعلوم

، چون ببار ، همچنني درخت نفس انسان راو شاخ و چوب همه آتش را«، آید بار و میوه مجلس پادشاه را بود
، چه خود آن کار با شاخ دیوان آتش دهندو تن ابلیس را » تست بحضرت پادشاه رسدم، میوهٔ آن که علم حکآید

إِالَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ، وْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَالَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِنيَوَلَ، چنانکه گفت: اند را بر آورده
  ».۱۱۹و  ۱۱۸، آیه ۱۱س « وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الَٔمْألنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِنيَ

، که کسی را بر شود از بینش آیات خدای تعاىل بار آمدن درخت دین آنست که در علم عیان گشادهو در جملۀ ب
، تا از کوری ابلیس برهد و در پناه الیقني بیداری رسد ، و از خواندن نامۀ خدا بعنيباطل گردانیدن آن دستی نبود

آنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مَِن فَإِ، چنانکه گفت: ، و دست ابلیس در کید و مکر وی کوتاه شودخدا ماند ذَا قَرَأْتَ الْقُرْ
إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِيَن ، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَِّذينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

  .»۱۰۰تا  ۹۸، آیه ۱۶س « يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ
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  فصل هشتم، اندر آنکه الهام وسوسه بر چند روی بود
برابر دانش یقني که ، یکی چون آرزوی تن که بدست چپ کشد وسواس دیو و الهام فرشته بر چهار روی بود:

ایست میان وسواس دیو و  ، که چون گریوهو دؤم صورت جهان مردم و صورت این جهان ؛بدست راست خواند
، همچنانکه عامه عمیان و مقلدان ، که چون در ایات آفاق و انفس جهان بشولیده و متفرق نگریشتهالهام فر
، و چون بآیات محکم اندر نگری بر تألیف سخنان ، شبهت وسواس خیزد بر دست چپ خیال و پندارنگرند
، فرستاده ان خدااند، که جهان همه ببصایر آیات چون فرشتگ، و بقني آید بر دست راست خرد، پندار برودخدای

، که و بسؤم روی منکران و کفار و اهل تعطیل ؛، که کوری خیال آرند، و ایات متشابهه چون دیواندبرهنمائی خلق
یقني و الهام که از  ، برابر»۱۴، آیه ۲س « وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، راههای کژ را آرایند چون با خود افتند

و چهارم روی فرشتگان  ؛از انبیا و اولیا که چون فرشتگانند بافزودن یقني و الهام دادن ،داعیان حق توان یافت
، که ملکوت آن جهانند که راز وحی آورند به نانکه در انفس غایب گفتیم، چباشند از جماعت خدانفسانی 
مضرتی  یچهو از ایشان  ،بند تاریکی و پادافراه ، بسته اندر، محجوب از خدا، و همچنني دیوانند روحانیپیغمربان

  ، اندر عذاب خود گرفتار و مشغول.، چه ایشان کرو کورندنرسد مردم را
، و نام ، و اصل یقني و بیداری از فرشتهپس از این جمله روشن گشت که اصل گمراهی و کوری از ابلیس خاست

، تا بدانی که اخهای وی، و نام خرد چون ش، و نام فرشتهویابلیسی چون شجره است و نام دیوی چون شاخهای 
، و نه ، که نه شرقیست که بغرب نبوددرخت مردم است شجرهٔ مبارکه از روی بار آوردن علم و حکمت خدا

، تا ، از روی بار آوردن خیال و وسواس و تعطیل، و هم درخت مردم است شجرهٔ ملعونهغربیست که بشرق نبود
  نفرین خداشود.

از وسواس دیو نیز نفع  لهام فرشته نفع رسد،فصل نهم، اندر آنکه همچنانکه از ا
  است اولیاءِ خدا را
، تا از هر دو طرف برخوردار باشند بخدای اولیا را خدای تعاىل از اهرمنان جهان منفعت رساند که از فرشتگان

اولیا ، که اگر دهریان نبودندی گون چه اهرمنانجهان هم کافرانند که اندر راههای خیالند بکژیهای گونه ،تعاىل
، و اگر معطالن نبودندی موحدان طلب آیات توحید نکردندی طلب بیان و برهان حدوث جهان نکردندی

، و بند حیلهای ، که هر آنکه دشمنش نباشد طلب سالح از برای حرب دشمن نکندباثبات حجت بر معطالن
گاه توان شد، و ما معیار سخن و میزان منطق که بدان ، و شادی هزیمت دادن نیابددشمن نبیند ، از از یقني آ

، ما را تدبري و عزّ ، چه اگر آن دشمنان ما را در پیش نیامدندی بحراب دین خدای جّلخالف اهرمنان یافتیم
، که حق تعاىل احوال این و از روی دیگر نفع اولیا از دیوان آنست ؛سالح برای دفع کید ایشان میسر نگشتی

، و بعضی بلباس خوب و خورشهای لذیذ و غناهای نشاط انگیز و اکنام ، بعضی بمساکن وجهانیان را بیاراست
، و بیکبارگی از ، تا اندر این جهان بدان مشغول شدندصورتهای دالویز و دیگر احوال گذرنده از لهو و غفلت

و از لقای خدای تعاىل بنومیدی  ،، و بدوستی زخارف ناپایدار مبتلی شدندبیان وبرهان آن جهان غافل گشتند
، و ببینند که مشغوىل بدین تا این حال عربتی بود پاکان و گزیدگان را تا خود را نگاه دارند از مشغوىل ،یدندرس

  جهان ثمرهٔ غفلت و نومیدی آرد از لقای حق تعاىل. 
و سبب بازگذاشنت این دیوان تا این جهان را بلهو و لعب و کارهای فاحش بیاراستند برخی آن بود که گفتیم که تا 

، و چونکه ، و بدان ایمن شدندودیگر تا که این جهان را چون بهشتی دیدند ؛م افتاد هر چه در این انفس بودبرو
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، چه بوقت جان کندن دوبازه مريند: یکی که جان اصلی از ایشان در مرگ افتادند حسرت بر حسرتشان بیفزود
و همچنني اگر عیب جویان نبودندی ، و دیگر که جان لذات و راحات این جهانی را فرو باید گذاشت. بگسلد

، ، برای آنکه بدشمنی بازنگرندجویان باشند که اندر دیگران عیب شناسد ، چه عیباولیا از عیب پاک نگشتندی
، برای آنکه بدوستی باز نگرند. و قصه ابلیس که اصلش از آتش و دوستان عیب دوستان را نتوانند شناخت

  چنانکه در پیش گفتیم.، ، هم از مأوای نفس انسانی خاستاست

  فصل دهم، اندر فایدهٔ سخنان فصول این باب
، و این فصلهای گذشته همه برای از این فصول آنست که بیان آغاز کار و حال نفس انسانی کرده شود غرض ما

، همچنانکه ، تا چون که سخن کلی شنوده آید زود دریافته شودآن بود تا بمفردات و اصول این بیان بینا شوند
، تا چونکه بتألیف و ترکیب ، نخست رقوم حروف را جدا جدا بوی نمائیاگر خواهی که کسی را دبريی آموزی

، و ، چه اگر در آغاز کار سخنهای پیوسته نوشنت را خواهی که در آموزی دشخوار بودحروف رسد بآسانی دریابد
، که آغاز و انجام اگر چه دو چیز باشی هر گه که آغاز کار مردم جوئی باید که دانستهبمقصود نینجامد. اکنون 

، که همه را در شمار آغاز ، چنانکه آغاز کار را منازل و درجات بسیار بودباشند اما هر یکی مراتب بسیار دارد
، آن را نیز مراتب و درجات بود که همه را در شمار انجام ، اگر چه یک چیز است، همچنني سرنجام کارگريند
، پس این فصل را بر سبیل ، لکن بر تو کار دشخوار آیدیکِ مراتب را توان دانست ته یک، و از فضول گذشگريند

  .ایم بر جوینده ، و بدین آسانی راه جستهحکایت از فصول گذشته باز راندیم
و یکی روی  ؛اکنون دانسته شد از باب دؤم و سؤم که مردم را دو روی است: یکی روی جسمانی و گذرنده

كُلُّ َمنْ عَلَيْهَا  گوید: انی از پیوند پرورندهٔ خود زندگی یاب. و این رویست که در إِلٰهی نامه میپاینده و ازىل نفس
، و آن روی جسمانی بدین روی نفسانی »۲۷و  ۲۶، آیه ۵۵س « فَان،ٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

، و اگر مدد از وی باز گسلد این روی از آن روی نفسانی است و هر خري و هرن که از وی پدید آید، پایدار است
  ، مبدأ و آغاز هر دو گوهر را باز باید جست.چون آغاز و مبدأ مردم را جوئیکار ماند. پس  جسمانی مردار و بی

، که بجز از مقدار و پس جسم مرکب ؛، جسم مطلق باشد که هیچ صفت جز مقدار وی را نبوداما آغاز تن وی
، چون نطفه که جسمی است بهم آورده از ، از گرمی و سردی و نرمی و درشتیات بسیار نیز داردکیفیّت کمّی

و  ؛، و کیفیاتی چون رنگ و بوی گرانی و سبکی و نرمی و روانیو آن را مقداری بود جسمانی، اجسام مفرد
و مرتبۀ  ؛ای شود رحم گوشت پاره ، که در، چنانکه در وی نريوی غذا ستدن بود بر مثال نطفهمرتبۀ سئوم بودنباتی

و مرتبۀ پنجم جسدی بود  ؛، که جان حس و حرکت اختیاری درو پیدا بود چون طفلچهارم جسدی بود حیوانی
  ، چون جسد مردان رسیده.، چنانکه نشانهای خرد در کار کرد وی نموده شودانسانی

  
، که نفس تا بجسم مفرد هم بر این اندازه بودنفسانی  من، و اما آغاز و مبدأ جسمانی بودمن این جمله آغاز 

قوتی ، و چون با جسمی مرکب بود آن را خوانند طبع، آن را ، که بجز جسمیت صفتی دیر نداردپیوسته بود
، آن ، چنانکه در نطفه گفتیم که بصورت جانور نگاشته شود در رحم، و چون با جسمی نباتی بودخوانند مزاجی

، و خوانند نفس حیوانی، چنانکه در طفل گفتیم آن را چون با جسم حیوانی بود، و خوانند نفس رویندهرا 
، و چون در کارکرد باشد و خوانند نفس انسانی، چنانکه در بالغان گفتیم آن را با جسم انسان بود چونکه

س نف، وی را ، و چونکه در نظر و دانسنت چیزها بودگویند نفس کاتبهو  عقل علمی، آن را صنعتهای فکری
، و چونکه در پیدا کردن گویند نفس حافظه، آن را ، و چونکه در نگاه داشت صورت فکری بودگویند فاکره
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روح ، آن را ، و چون بحق تعاىل رسد از روی شناخت و دانشخوانند ناطقهو  نفس گویا، آن را معنیها بود
  خوانند.مقدس 

، و تفاوت و اختالف اند اد که بگوهر و ذات یکی، ازان افت، یکی نفس و دیگر جسمو پیوستگی این هر دو گوهر
، و اگر برپسند که نفس نست که گوهریستآ، جواب برای آنکه اگر برپسند که جسم چیست، از انگیخنت صفاتست

، و هیچ اختالف نباشد. پس اگر از صفت خاص هر یک برپسند و گویند ، همان جواب بود که گوهریستچیست
، و ، و نفس گوهریست جنابندهجسم گوهریست جنبش پذیر«چنانکه گوئی  ،جسم چه گوهریست مختلف گردد

، و اختالف صفات ندا ی. پس از روی گوهر و ذات هر دو یک»، و جسم گوهریست منفعلگوهریست فاعلنفس 
، ، و سرنجام آن دؤی برخیزد، در وی دؤی پدید آردبلی ؛، و نه ذات نگرداندمر ذات را از ذات بودن باز نگسلد

باز رسد در  ، و براه دانائی بگوهر، و تفاوت در تحویل برخیزدیوند اصلیست و اختالف و جدائی فرعیکه پ
  ، راستخیز سرنجام را. ، و خودی خود را شناخنت بر حقیقت و یقني، و آن جهانِ دانائیستدرجات نفسانی

  باب چهارم، اندر شناخت انجام، و آن ده فصلست
  

  نجام در دانسنت آغاز بستستدانسنت ا فصل اوّل، اندر آنکه
، و اینست علم صعب و شمار نجام گزیر نهغاز و اآ، و از دانسنت بدان که مردم از گذشنت بر این احوال چاره نیست

، و آنکه بر این عقبه ، نیز برنخیزد، و آغاز و انجام خود را در نیافت، که هر آنکه از این عقبه بیفتادصراط مخاطره
و همني است زهر نادانان و تلخی جان کندن نفسانی  ،، و اینست لباب و حاصل علمهادبگذشت نیز بیمش نیفت

، ، و علم انجام هم در علم بستستمیان دست راست و دست چپ. و ما بیان آغاز کار مردم کردیم در باب گذشته
گاه باشد که از کجا می آید نداند  د که از کجا می، و هر که ندانرود ، باخرب باشد از آنکه بکجا میآید چه هر آنکه آ

، رود. و این علم بدو مقدمه روشن بباشد: یکی آنکه دانسته شود که مردم در تحویل و گردش است که بکجا می
ای و منزىل دور  ، و از مرتبهو دوم مقدمه آنکه هر چه در تحویل در تحویل و گردش بود ؛هم بنفس و هم بجسد

، و شک نیست که اگر حال و مرتبۀ نخستني او را شود د و نزدیک میای دیگر روی دار ، ناچار بمرتبهشود می
، هر چیزی را بر مهمرتین احوال ، که سنت و منهاج کار خدای تعاىل بر آنست کهاصلی بودی ازان رحلت نکردی

  ، و هر آن چیز را که حاىل بهرت از آن حال دارد تواند بود بدان حال بهرتش برساند.و بلندترین پایه بدارد
، که نطفه بود و ، ازان روشن گردد که اندر بوش و گردش خود نگرد، که مردم در تحویل استمه اولاما بیان مقدّ 

، تا آنگه ، و از کهلی به پريی و فرتوتی، و از جوانی بکهلی رسید، و از طفلی بجوانی رسید و بالغیطفلی گشت
، و برانفصال نیز یز باطل گردد و از هم دا شود، و آن جسد نجان بماند ، و جسدی بیباطل شودکه حیات نیز 

، و با این همه گردد ، و خاک نیز در گردش حاالت همچنان میدیگر شود، و همگونۀ خاک یا عنصری نماند
، تا مردم شد و ، نه در آن حال که نطفه بوداحوال مختلف که بر وی آید نام و حقیقت جسمی از وی برنخیزد

، و نفس وی تن مردم در گردش تحویل است و بر یک جای پاینده نیستروشن شد که خاک گشت. پس 
، که نفس وقتی چنان بود که جز تدبري تن و فزایش وی از وی کاری همچنني گردنده و گذرنده است از حال بحال

 ؛، که بدان سبب وی را سمیع و بصري شایستی خواندو دؤم حال که وی را بود حس و شعور بود ؛دیگر پیدا نبود
و دیگر حاىل که دانا بود. و در این همه گردش اوصاف  ؛و دیگر حاىل وی را پیدا آمد که کار وی اندیشیدن بود

، در علم نیز نفس بود بصفت علم. ، چه همچنانکه در جهلْ نفس بود بصفتِ جهلنام نفس از وی بريون نرفت
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، در جنبش و گردش بود ، هر آنچهست کهو چون بدین آینه پیدا گشت که مردم در تحویل است پس آسان توان دان
ن «، و ، و بدیگری نزدیک همی آید. آن حال و آن چیز را که از و جنبش کند آغاز گوینداز چیزی دور همی شود

، چنانکه در باب گذشته باید که از آغاز و انجام جسنت بزمان ننگردحال که جنبش بدان رسد انجام گویند. و 
، چنانکه ، و آغاز و انجام وی را نیز باز جویدر شمار چیزهای گردنده و گذرنده گريد، بلکه زمان را نیز دگفتیم

، و چنانکه هستیش بهستی جنبش بود ، و بخود هستی نیابد، که آغاز هستی زمان از جنبش بودپدید کردیم
  نیستیش به نیستی جنبش بود.

  فصل دؤم، اندر طریق انجام
، و ، و از حالهای غریب نا موافق پاک گرددبحال اصلی غریزی باز رسد تمامی هر کاری و هر چیزی دران بود که

، که باطن عالم ، و مأوای نفس آن جهان استاین حال غریزی و صفت اصلی را اال در مأوای خود نتوان یافت
 ، و نفس تا نفس بود زنده بود و، و تا بدان نرسد آرام نیابدایم ، چنانکه در پیش گفتهاست و جهان نفسانی
، حیاتش ، و چونکه تحویلش افتاد بجسمانیاتصال که با خدای داشت، از پیوند و اّتمختار و لطیف و توان

بگردد بر ، و سرش ، چون مردمی که بیمار شود، قدرتش عجز، لطافتش کثافت و، و اختیارش طبع وموت گشت
، و چونکه بحال پیشني نشان باران ، و خوی ریخنت گريد بر، و تن گران کند بر نشان گرانی زمننشنان باد خاسنت

، چنانکه دها خاست، چنانکه خود نبود. همچنني از نفس توّلباز رسد این همه تولدها که گفتیم نابوده و گم شود
، چنانکه خود ، و چونکه بحال پیشني باز رسد این تولدات غریب همه نابوده و گم شونداندر فلک و ارکان گفتیم

وای دیگران گردنده أ، و در م، که در مأوای خود چون زندگان باشندطبوعات جهانو همچنني نشان منبودند. 
، و اگر بمأوای آتش افتد جمعش ، چون آب که در مأوای خود مجموع بود و گران و صورت نمایحال شوند

وده ، این احوال غریب ناب، و باز چون بباران بمأوای خود باز رسد، و صفایش کدورتتفرقه شود و گرانی سبکی
، چون ماهی که بمأوای ، و همچنني بعضی جانوران که بمأوای بعضی دیگر افتند، و همچنني دیگر ارکانشوند

  ، و مردم که بمأوای ماهی افتد.مردم افتد

  فصل سئوم، اندر آنکه نفس انسان را گرفتاری و بند از پیوند تنست
، تا باز جهان د و بیکی گشاده کشنت  رامثل نفس اندر صورت جسمانی مثل گوسفندیست که بسه پای بسته بو

اما بدر جسم  ایست: ، چون بسته،و بدر حس، بدر قوت غذا کردن و، که نفس اندر این صورت جسمانیمردم آید
و اما از روی  ؛بندش آنکه از حرکت و جنبش باز داشته است مگر بقوتی بريون از جسمیت وی را بجنبانند

، و اگر نیز بر وی ، مگر آنچه پیشش باز برنده هر آنچه بخواهد نتواند خورد، کخوردن و غذا کردن هم بسته است
، که و از روی حواس همچنني بسته است ؛، و دست بريونیان بوی رسد، بسببی بريونی از وی باز توان داشتباشد

و بپای  ،است  د که نفس بدین سه پای بستهشروشن نه هر آنچه بخواهد که آن را بحس دریابد بدان رسد. پس 
همچنانکه نفس چون از ، و او را ازان باز نتوان داشت. پس ، که هر آنچه خواهد تواند اندیشیداندیشه گشاده

، و چونکه ، و چون از حرکت بحس رسد دو گونه بندش گشوده گرددطبع بحرکت رسد یک بندش گشاده گردد
آفاق و انفس بلقای خدای رسد همۀ ، همچنني چون از عالم مردم بعالمات بمردمی رسد سه بندش برگشایند

، تا چون فکرت شود بکامگاری که هر آنچه خواهد بود. و حق تعاىل شادن نفس و بستنش بندهاش گشوده گردد
باز بستگی  ،، و بند ایشان و گشادشان، تا از صورت حیوان چهاررا در حیوانات چهار بنمود رهنمای سرنجام را

، و بهشتیان بلقای و دانسته شود که دوزخیان از خدا چگونه محجوب باشند، بند عذاب و گشایش ثواب به بیند
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، جز مردم که نشان گشودگان دارد ، مردم و بهیمه و پرنده و خزندهحیوان چهار، چنانکه از خدای چگونه رسند
شم از آیات ، که هر یکی از این سه حیوان در سه بند گرفتارند: یکی بند کوری چدیگران همه نشان زندانیان دارند
و دیگر بند کری گوش از  ؛، تا در تاریکی زندانیان باشند، و خواندن نامۀ خدایو عالمات آفاق و انفس دیدن

سؤم در بند نگوساری نفسشان که آویخته  ؛زبانان باشند ، تا در زندان چون بیبیان و برهان سخنان خدای شنیدن
این هر سه بند را سه بند دیگر گواه کرد: یکی بند هان دیدن. و ، محجوب از راز و کار آن جو معلق باشند در کالبد

و سؤم بند نگونی  ؛، گوائی کوری چشمو یکی بند دستشان از دبريی ؛، گوائی کری گوشزبانش را از سخن گفنت
، و کالبد چون ، و دست دبري چون خلیفۀ چشمکه زوان چون خلیفۀ گوش است ؛، گوائی نگوساری نفسکالبدشان

در نیام کژ است. و بدیگر روی این سه حیوان را بر تیغ کژ بود توان دانست که تیغ  ، و چون نیامنفس خلیفۀ
، ، که دستهای ایشان چپ است، چون صورت چهار پایان، یکی در نامۀ دست چپصورت نبشتۀ دوزخیان کرد

، که دستهای ایشان ورت پرندگان، چون صو دیگر در نوشتۀ باز پس پشت ؛یعنی ناتوان از دبريی و صنعتها نمودن
دست و  ، بياند ، چون خزندگان که بر عالمت نوشتۀ دوزخیانو سئوم در نوشتۀ زندانیان سجني ؛باز پس پشتست

، بر نشان دست راست در اعال علّیّني که صورت مردم و چهارم نوشتۀ مردم است ؛پای محبوس در قعر زمني کالبد
، ، از روی دانش و بیداری، و نزدیکی وی بحق جّل و عالت بر کرامت نفسش، آن کتاب نگاشته که دلیلساست

س «بُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّنيَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، كِتَابٌ مَّرْقُومٌ، يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّچنانکه گفت: 
، و از ، و  از شنیدن سخنان خدا کر بودت خدای تعاىل کور بود، و هر نفس که از دیدن آیا»۲۱تا  ۱۸، آیه ۸۳

، چه ، اوست بحقیقت در کتاب شمال و کتاب وراء ظهر و کتاب سجنيخرب باشد دانسنت احوال آن جهان بی
الْجِنِّ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ  :ای بود در صورت مردم چنانکه گفت آن جانور است که بهیمهنکوهیده 

ا أُوْلَئِكَ َكاالَٔنْعَامِ وَاالِٕنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ الَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ الَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ الَّ يَسْمَعُونَ بِهَ 
  ».۱۷۹، آیه ۷س « بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

، مگر آنکه بآیات ترین معینی است لکن از روی جهل زشت ،تی استپس مردم هر چند بصورت خوبرت صور
ثُمَّ ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ :، چنانکه گفتیابد بخدای تعاىل، و امن و آرام خدا بینا شود

، و هر نفسی بگرد کرده و »۶تا  ۴، آیه ۹۵س « رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِنيَ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
ُكلُّ ، چنانکه گفت: ، که صورت جهان مردم است، مگر آنکه در نوشتۀ دست راست آیداندوختۀ خود گرو است

  .»۳۹و  ۳۸، آیه ۷۴س « نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِنيِ

  تا برخیزد از این افتادن در تن دان در آویزد،فصل چهارم، اندر آن حَبْلها که نفس ب
، که نفس بخواندن آن نامه بر تواند ، که کتاب خدایستایم ما در پیش عالمات و آیات آفاق و انفس را پدید کرده

ه . لکن از آنکه بر خواندن این نام»۱، آیه ۹۶س « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، چنانکه گفت:خاست بنام خدا
گاه توانست شد ، که هر کسی را آن مرتبه نبود کهمدآبر عامه خلق دشخوار  ، که آن بخودی خود از خدای تعاىل آ

گون  ه، و برؤیای گونمدند چون بیدارانی بودند که در خواب شدندآمّۀ خلق که اندر این صورت جسمانی بر عا
از ایشان چون کسانی بودند که در خواب  ، و آنکه خاصه بودند، و بیداری را فراموش کردندمشغول گشتند

ای جای دارند  ، و حال ایشان بدان ماند که بر گریوه، از راه بصایر آیات خدای تعاىلبیداری خود را یاد دارند
، تا از رؤیای این جهانی باز بیداری آن جهانیشان عامه خلق را، رهنمای بآیات میان این جهان و آن جهان

یافتند بس نبود  ، چه بیشرتین خلق را آیات آفاق و انفس که از راه بصر میغمربان باشند، و این خاصه پیخوانند
کسی که چیزی را بچشم همی بیند و دادنش و  ،، چه ایشان همچنان بودند کهنام تنزیل که از راه سمع یابند بی
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، همچنان بود ایر آیات صورتبص ، و نام تنزیل بیفایده ماند نامش دیدن نیز بی ، و بسبب نشناخنتِبنامش نشناسد
، آنچه صورتش ، پس چون بچشم دیده شود توان دانست که، و عني وی را بدیدن نشناسندکه نام کسی را دانند

، پس بصایر این آیات را به سنن پیغامربان بچشم همی دیده شود همانست که نامش بگوش شنوده شده است
، که نفس را بسبب افتادن از مأوای خود دو زندگانی برفت: یکی ، تا راه بر عامه خلق فراخ گشتتنزیل بیاراستند

و مثلش  ،، چنانکه اندر حیات آخرت بود، دیگر زندگانی روح سخنان خدایبینائی غریزی که زندگانی اوست
پیغامربان فرستاده مددی ، و هم آن راستی که داشت از وی برفت. پس چون ترازوئی بود که هم شکسته شد

گاه شدند بدیشان. و شرتین خلق راعظیم بودند بی خاصّه را شنیدن سخنان خدای بسه راه تواند ، تا از خدای آ
 ؛و دیگر بورای حجاب از روی پیوستگی بنفس ثانی ؛بود: یکی بغلبت راز وحی از روی پیوستگی بنفس اعلی
رٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ وَمَا كَانَ لِبَشَ  :، چنانکه گفتو سدیگر بتنزیل و ارسال از روی پیوستگی بنفس ثالث

و درهائی که این سخنان را از روی  .»۵۱، آیه ۴۲س « مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ
بدین سه طریق  ، و از آن سبب راه آگاهی از خدایایم توان یافت سمع و بصر افئده خاص باشند که در پیش گفته

، نفس انسانی بیش از سه نیست. و نشان این سه تنزیل را بسه امت بیار است ، که مراتب انفس زَبَرتواند بود
، چنانکه ، و از میان آن همه پیغمرب آن سه مراتب تنزیل را گفت که بپای آریدچون اهل تورات و انجیل و فرقان

، ٥س « شَيْءٍ حَتَّىَ تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَاالِٕنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْيَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى  :گفت
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَاالِٕنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ ألكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ ، و چنانکه گفت: »٦۸آیه 

، و مِنْ تَحِت اند ، که زَبَر نفس انسانییعنی از بشارات این سه انفس ،»۶۶، آیه ۵س « جُلِهِموَمِن تَحْتِ أَرْ 
وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي اند بمرتبۀ و چنانکه گفت:  گانه که فرود انسان ، از نشان علم طبیعت و حیوانات سهاَرْجُلهم

آنِ  إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم : گوید میهيلع ، و چنانکه در قصه عیسی»۱۱۱، آیه ۹س « التَّوْرَاةِ وَاالِٕنجِيلِ وَالْقُرْ
، چه عیسی »۶، آیه ۶۱س «مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ 

  تنزیل بود. »سه«اندر میان این 
یکی فرستادن پیغمرب انست از خدای  ،آن حَبلها که نفس بدان در آویزد تا برخیزد پس معلوم گشت که از جملۀ

  ، تا از حقیقت کار آگه شوند.، بعلم آفاق و انفس رساند، شناخنت نام را، که خلق را از راه سمعتعاىل

  فصل پنجم، اندر بیان آفاق جهان
، از آتش و هوا و آب و ، و ارکان چهار راجهانبدان که خدای تعاىل آسمان را حجابی کرد میان این جهان و آن 

و دیگر بهار  ؛و یکی مهرگان بر نشان هوا ؛، یکی تابستان بر نشان آتش، بچهار عالمت سالْ گردش بیاراستزمني
و هر یکی را چون پادشاهی کرد که بر در حجاب خدا نوبت دارند  ؛و چهارم زمستان بر نشان زمني ؛بر نشان آب
، که جماعت ارکان دیگر را و بیک روی دیگر زمني را چون امامی کرد ؛در بود پیوسته یکی بر، که سال تا سال

برون زمني نور آفتاب سر بر خانۀ زمني ، و از ،تا باجتماع ایشان زمني معتدل شود و بردهداندر مأوای وی گرد آرد
چون دو ساجدند بر روی ، و همچنني هوا و آب ، چون کسی که طواف کند و سجود خدای را در مسجددارد
، و دیگران بزیارت زمني ، که او را بمأوای هیچ ارکان دیگر نباید شد، و خانۀ زمني را بیک جا ساکن کردزمني
، چنانکه ، ونبات که همواره سر اندر زمني دارد، و همچنني ستارگان که شعاع بر زمني افگنند برنشان سجودآیند

، تا مردم ای کرد مردم را ، زمني را چون خمريْ مایهدر جمله. و »۶، آیه ۵۵س « جُدَانِوَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْگفت: 
و بدؤم نفخ در  ؛، تا آمیزش پدید آید و جمع شوندارکان را بهم آرندرا از زمني برانگیزد بسه نفخ: بیک نفخ 

و بنفخ  ؛خواب برانگیزند، چون کسی را که از یابند بحواس بینند و می ، حريان در آنچه میحسْ و حرکت آیند
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، و ، و اعمال گذشته را عرض دهند، و از خواب طبیعت راست برخیزد شمار خدا راسؤم در جهان مردم آیند
  ، و مقدار و اندازهٔ کارها پدید آید.خاصیت و اصل هر چیزی را پیدا کنند

، و مردم درختیست که بارو استپس از این جمله باید که دانسته شود که عالم درختیست که بارو ثمرهٔ او مردم 
، و خرد درختی است که ثمرهٔ او لقای ، و نفس درختی است که ثمرهٔ وی خرد استثمرهٔ وی نفس است

  را جّل و عزّ.، تا هر دو جهان درختان بارور باشند خدای خداست

  بختی مردم و بدبختیش فصل ششم، اندر نیک
یکی  ، که سعادت مردم بر دو روی تواند بود:گردد بعلم عیان مقصود ما از این فصول آنست که ناظران را روشن
، که آخرت و سرانجام بحقیقت و دیگر از خود و احوال خود ؛از روی صورت و ظاهر و احوالْ بهرتین صورت را

، که انجام بحقیت آن بود که چون بدان رسند ازان بنگذرند و بنگردند. و حال صورت مردم اگر چه بود
، لکن هم ناپایدار است »۴، آیه ۹۵ « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ، چنانکه گفت: ستنیکوترین حالی

بخت آن بود  جهان دیگر است، که عالم نفسانیست چونکه ازان نگذرند. و نیکو گردنده، و حقیقت سرانجامْ آن 
ورت علمی خاسته است، صورت نفسانیش در که، همچنانکه صورت جسمانیش از این جهان بر تمامرت و بهرت ص

و  ».۴، آیه ۹۳س « وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىآن جهان بر خوبرت و بهرت صورت علمی خیزد، چنانکه گفت: 
، و مایۀ هر سعادتی اید و نه عقاب را، که نه ثواب را شای بود فرا گذاشته سعادت و شقاوت چون بهیمه نفسْ بی
، نه ، که علمستنفس را اگر یافت و آگاهی نبود، که ، و اصل هر شقاوتی شک و جهلستقني استعلم و ی

، پس راحت و رنج از آگاه بودنِ از رنج و راحت راحت را بداند که راحتست و نه رنج را بشناسد که رنجست
، که اگر بعلم و شک و یقني چون کاغذی بود پاک ی، و نفس سادهٔ ب، و یقني و حکمت کمال آگاهی بودخیزد

، و اگر همان کاغذ را ، و فرمانی بود از وی که بروی بباید رفتحکمت نگاشته شود راز داری مَلِک را شاید
، که راهی بنگاری بجز سوخنت را نشاید. پس اصل ثواب و عقاب از دانش و جهل خیزد عطیل و بیتبسخنان 

وران که کار کند یافنت مزد را از درم و دینار برای  پیشه، چون : یکی این جهانیمزد و ثواب کارها بر دو روی بود
، که مزدوران آن جهانی را ، چون کار عبادت کردن بجهدْو دیگر مزد آن جهانیست ؛کامگاری تن در این جهان

، که مژگان مزد نفس است که مژدگانست بدان مزد علم و یقني خواهند کامگاری نفس را در جهانِ نفسانی. و
همچنانکه مردم بدرم و ، که روح بحقیقت دهد. و ، و مزد جان سخنان خدای بود ببشارت لقایشمزد جان بود

، ، و مجلس تواند آراست میزبانی را، و صلت و صدقه تواند داددینار که بیابد توانگر گردد و سپاه تواند اندوخت
خواراِن  ه سپاهِ آموزندگان که روزی، و پادشاهی یابد بهمچنني نفس که بمزد دانش بیان و برهان رسد توانگر گردد

، و مجلس تواند آراست از مائدهٔ آن ، و صلت و صدقت تواند کرد بر خواهندگان نفسانینفسانی وی باشند
قُل لَّوْ كَاَن ، چنانکه گفت: ، و آن سخنانِ خدای بود که از وی باز نگسلد هر چند خرج کندجهانی که سر نیاید
و  .»۱۰۹، آیه ۱۸س«مَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِىْٔنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِ
، همچنني بخواستۀ آن جهانی که علم و یقني است در نیاز گردد از کار کردن بجهد و بمزد واسته بی همچنانکه مردم

، و چون نفس ازان چه عبادت از نیاز است بمزد یقني که بیابند ؛دن بجهد و تقلیدنیاز باشد از کار کر  ، بیآن جهان
، آیه ۱۵س « وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِنيُ ، چنانکه گفت:، که با نیاز توانگری نباشدتوانگر شد نیازش نماند

هم مزد  ،ای بردارند ای محو کنند و درجه یکی نیکی بکنی مزدی بنویسند و بزه» اگر«اند که  . و آنچه گفته»۹۹
ای از جهل و نادانی سرتده  و بزه، ، دانشی ترا پدید آید، که مزد سخنی سخته و انداخته که دریابیدانش است

  ، و همچنني هرچند همی فزاید.ای از آنچه بوده باشی برتر آئی ، و درجهشود
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  فصل هفتم، اندر بیان مرگ
، چون جنبش و ، یکی حیات جسمانیانبیان کرده شد که حیات برد و روی بودو چون  ،مرگ برابر حیات رود

، چون جسمانیان، یکی مرگ ، پس مرگ نیز بر دو روی بود، چون یقني و حکمت، و دیگر حیات نفسانیحس
، باشد که و همچنانکه حیات جسمانی ؛، و یکی مرگ نفسانی چون نابودن یقني و حکمتنابودن حسّ و حرکت

،و اال بتقلید اعضای دیگر نتواند ، چنانکه مویها و سر ناخنها که جنبش بخواست دران نباشدتقلید بود ت وبتبعیّ
ای صدق  ، یا گفته، چنانکه یکی از عالمی سريتی خوب فرا گريد، بود که بخود نباشد، حیات نفسانی نیزجنبید
  آنکه ازان آگاهی دارد بخود. ، بیبپذیرد

، همچنانکه در تحویل نطفه و علقه گفتیم و در تحویل طفل و بالغ که از زندگانیی دو چنني زندگی تحویل پذیر بو
، زندگی رسد ، و زندگانیی میو بهر حال از مرگ بهرت بود. و هر تحویلی که همی بود ،رسند می »بزندگانیی«

، چنانکه اند، باشد که منسوخ و باطل همی گردپس زندگی نفسانی نیز ،پیشني را باطل و منسوخ همی گرداند
، که هر پیغامربی فرستاده شدی دین پیغامرب گذشته را ، برمثال ادیان پیشنيتقلیدی بتقلیدی دیگر برخیزد

، که دان کیشها چون زندگانی چهار پایان بود در جسممقلّ ، و مردم را بدینی دیگر خواندی. وزندگانی بگردانیدی
، ایشان جانی را همی ، یکی از پس دیگرغمربان همی رسیدند، و تا پیدر هر حاىل که باشند از مرگ دوسرت دارند
، تحویل از دینی بدینی باطل ، تا بغایت کار رسید و علم عیان پدید امدگذاشتند و بجانی دیگر زنده همی بودند

، که در آن جهان ، چنانکه گفتند که در قیامت مرگ را بیارند و بکشنددان بود برخاست، و نسخ که مرگ مقلّشد
همني ، که نیزش نباید مرد. و ، و بهشتی ایمن شد، نیز مرگ نادانی نبود، پس از حیات علم عیان و یقنيانینفس

، هیچ و آله هیچ پیغمرب دیگر نیایدملسو هيلع هللا ىلص ، و پس از محمدت و دین اسالم هرگز منسوخ نگردداست معنی و آنکه ملّ
، هیچ علمی دیگر نباشد که آن را باطل ، که وی را از برای رهنمائی بدان فرستادندپس از علم عیان و یقني

اسالم چون حیات ، و ملت ، و این تحیوالتْ دنیاوی باشندخرت تغیري و تحویل نبودآدر حیات نیز  و گرداند.
بُعِثْتُ أَنَا وَ گفت: هيلع ، چنانکه محمد، که پیدا شدن آن و قیامت با هم باشندآخرتی بود بعد از رستخیز قیامت

، ، یعنی آخر زمان زندگانی جسمانیانزمان خوانند و هم از برای این بود که وی را پیغمرب آخرْ ،نٱلسَّاعَةُ کَهَاتَیْ 
  که آخر زندگانی جسمانی اول زندگانی نفسانی بود.

  فصل هشتم، اندر آمرزش خدای تعاىل
، جهانی داده است بآمرزش گناه باوالیت پادشاهی آن ای اندر هر تحویلی که نفس را باشد خدای تعاىل مژده

، و عوض خونی که ازان ، و گناه نطفه آمرزیده گشتمردم را از پشت پدر و رحم مادر جدا کرد از پلیدی چنانکه
، و ت همی یابد بر اعتدال و موافقت گوهر طفلی آمرزیده شود، که ازان قّونريو گرفتی شريی پاکیزه بدادش
بخردمندی و بیداری رسد از گناه نادانی و  خردی و جهالت از بی ، و چونکهعوض شري طعامهای دیگر خورد

الموت و ستانندٔه  ، تا بداند که: ملکیابد گون می ، و عوض غذای جسمانی دانشهای گونهخربی آمرزیده شود بي
، و از صورت خاکی که دارد جدا ، که جان خاک را بآمرزش خدای تعاىل بستاندجان خاکْ نفس روینده است

، که جان نبات را از کسوت نباتی برون و ستانندهٔ جان نبات نفس حیوانیست ؛بنمایدتر  ، و در صورتی گرامیکند
و ستانندٔه  ؛، و از نقصان و پلیدی خاک و طبیعت آمرزیده گردد، و خلعت حیوانی درو پوشاندآرد بآمرزش خدا

تر  صورتی پاینده، و در ، که جان حیوان را از صورت و پیکر حیوان جدا کند بدانسنتجان حیوان نفس انسانیت
چه مردم را «، اش نباشد حال گذشته رزویآ، و در این تحویالت که شمرده شد بهیچ حال ومنزل که برسد ؛بنماید
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، و آگاه و در دانائی خواستار نادانی نباشد. تا این حال آینۀ دیدهٔ خردمند گردد »،در بالغی آرزوی طفلی نباشد
، هیچ ، و بداند که خردمندان را چون از تن جدائی افتدو عزّ مرگ بیند، و باز نُبل الموت شود از بشارات ملک

  آرزوی بازگشنت بتنشان نکند.

  فصل نهم، اندر پیدا کردن حال نفس درّاک پس از هالک تن
، آنگه تأثري ، نخست بباید دانست که هر حاىلچون خواهی که بدانی حال خود را پس از مردن و تباه گشنتِ تن

، و هیچ حال در نفس موجود نتواند شد ، که درو موجود شودآن چیز را از هستی خود بگرداندکند در چیزی و 
، و نفس مرگ تن را ، و هر آن چیز که نفس نداند درو موجود نبودمگر از روی آگاهی نفس ازان و دانستنش

، هیچ زیان نرسیدن ، و نفس را ازا، پس مرگ تن پیش از آنکه ببود در نفس موجود شدپیش از آنکه ببود دانست
و همچنانکه هر  ؛ز روی دانسنت نفس آن راا، اال همچنني چون مرگ تن پدید شود نفس را هیچ زیان ازان نرسد

بباشد  ، چون، و دانسته شدنش داننده را زیان نکندای که خواهد بود چون پیش از افتادن دانسته شود حادثه
، همچنني دارد و نفس را زیان نمی  شود ش از بودنش دانسته می، چون پی، حادثۀ فنای تن نیزهمچنان زیان نکند
اند و زیانش نکند. پس نفس دراک از حادثۀ مرگ هم برآن حال بود که پیش از افتادن از چون بباشد و بد

، تا ، و نهی کردندی از فراموش کردن مرگخلق را بریاد مرگ انگیختندیهيلع ، و ازین بود که انبیا دانستنش بود
، حاىل ، و بیقني شوند که گردش حال جسمانیانافتادنِ حادثه خودی خود را آزمایش کنند بدانسنت حادثه پیش از

  ، که هستی ذات او را ازان خلل نرسد.اصلی را در حقیقت و اصل گوهر بنگرداند

  ق این هر سه باب بهمفصل دهم، اندر بیان تعلّ
، غرض ازان آسانی کار است بر سالکان راه یما یل گفته، در باب دؤم و سؤم بتفضاین سخنان را که ما در پیش

، و هم در باب دؤم توان یافت که و اگر نه حاصل و فایدهٔ باب سؤم و چهارم در بیان آغاز و انجام است ،آخرت
، و آگاهی دادن از دار صفا و جهان باز ، و لقای خدای تعاىلدر بیان شناخنت خود است و تحصیل علم توحید

گاه گشت داند که سرای آخرتستپسني که سر ، پس اگر از باب نجام مردم آنستا، که هر آنکه از حال آن جهان آ
، و ازین ، این هر دو باب بر سبیل اجمال بیاوردیم در دیگری نیز بتفصیل باز نمودیمتوحید آگاه شوند بر حقیقت

مختصر فایده و منفعت نرسد اگر درازتر  ، و آن را که از این، لکن دراز گفنت نیز روی نبودتر نیز شاید گفت مفصل
  نیز گفته شود هم سودمندش نیاید.

، تا خود را از هوی و هوس و رشک و ، باید که بهوشیاری دران نگرندو این نامه عزیز است بر جویندگان راه
، یمارتر شود، که هر نفس که از این بیماریها نرسته بود از این نامه بحسد خاىل نیابند پريامن این سخن نگردند

، آنچه دو بهیمه دهید، یا بمردم و نامردم چون همچنانکه اگر یک خورش پاکیزهٔ شایسته بتندرست و بیمار دهی
، و آنچه مردم خورد مردم ، و آنچه بیمار خورد در بیماریش فزایددرست مزاج خورد مدد تندرستی وی گردد

   ، و آنچه ددو بهیمه خورد ددو بهیمه شود.گردد
، و سبب آن بود که از ، نه بر طریق حجت و برهانن در این نامه بیشرت بر طریق یاد دادن همی گوئیمو ما سخ

، و اگر سخنی را بر صورت تألیف برهان و حجت طالبان نه همه را علم تألیف حجج باشد و قانون آن را شناسد
، اگر ، و علم عروضش نبودد راست، چون کسی که شعر خوان، شاید بود که راه بر رونده تاریکرت شودایراد رود

، بلکه آن خود تعلیمی دیگر است شاید بود که ازان فایده نیابد ،وزن شعر بعروض خواهند که بروی روشن کنند
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هیچ علم ناگزرانِ مردم   ،اگر بجای رسد بتمامی و دریافته و دریافته شود »که«، ، توفیق باد و رحمتدر جمله
  وفیق.، و باللّه التنادانسته نماند

  هٔ تن و دارندهٔ و سپاس نگارند ،نامه بپريوزی و فرخی تمام شد جاودان
  ، و درود بر پیغمرب ماچون و چند جان را بحکمت بلند و قدرت بی

  ، و بر، محمد مصطفیفرستادهٔ براستی و انگیختۀ بدرستی
  یاران و پريوانش. و از نوشنت این نامه پرداخته

  ،ن امريهشد نویسندهٔ آن الحسن بن علی ب
  در اوایل شّوال سنۀ اربع و سبعني
  و ستّمأیة هجریّة نبویّة قوبل

  و باللّه التّوفیق
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بر مدلول کتاب خدای  د وَفصل هشتم، اندر آنکه کتاب مردم چون دلیل بُ ملحق
  تعاىل

، و خواب غفلت تحویل افتد بحال بیداری که جهان مردمیست بدان که نفس انسانی را چون از حال مردگی
گاه شود مراتب ملکوت  ، و نخستتر آگاهی که وی را پدید آید علم شمار بود نخست تر شماری که نفس ازان آ

، براندازهٔ عدد اند و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه ، و آن مراتب یکیجهان خودش باشد
، و از دانسنت این شمار اسامی و ذوق و لمس و فکر و حفظ و نطق و کتاب ، سمع و بصر و شمّملکوت خودش

تر ازاین اسامی حروف  ، نخست. لکن بحکم آنکه گفتار بیاری سمع پدید آیدد کندمراتب شمار نیز در گفتار توّل
، چه حرکات یا سوی باال بود که ترین حروف الفست و واو و یا ، و نخست، که از هیأت حرکات صوتستباشد

اسم اول مرتبه از شمار از رقوم حروف جُمَّل . الجرم سط بود که واوست، با بر و، یا سوی زیر که یاستالفست
  ‐، بر این ترتیب:، که فلا اسم یکی بود و یا اسم ده، و آخر مرتبه یافلا گريند

و باز ده را نُه مرتبه » ی،۱۰« ،»ط،۹«، »ح،۸« ،»ز،۷«، »و،۶« ،»ه،۵«، »د،۴« ،»ج،۳«، »ب،۲«، »فلا،۱«
  بود:

صد ، و »ق،۱۰۰«، »ص،۹۰« ،»ف،۸۰«، »ع،۷۰« ،»س،۶۰«، »ن،۵۰« ،»م،۴۰« ،»ل،۳۰«، »ک،۲۰«، »ی،۱۰«
  را نیز نه مرتبه بود:

، »ظ،۹۰۰« ،»ض،۸۰۰« ،»ذ،۷۰۰«، »خ،۶۰۰« ،»ث،۵۰۰«، »ت،۴۰۰« ،»ش،۳۰۰«، »ر،۲۰۰« ،»ق،۱۰۰«
، و ه بدر بصر، ن، و قبول آواز و حروف بدر سمع تواند بودو این اسامی در آواز بگفتار هست شوند ،»غ،۱۰۰۰«

، نه حروف و اصوات. و رقوم را هر بنگارند رقوم خوانند و خطوط این اسامی را چون از در لمس که دستست
  ،اند: مراتب نُه را تازیان بدین شکل: ا  ب  ج  د  ه  و  ز  ح ط  امتی بر طریق وضع خود بنگاشته

  .  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱             و هندوان بدین شکل                                         
، و ، که گفتار نام از دانسنت نام بردار خیزد، و علم اسماء همچننيو علم شمار هیچ آفریده را نیست جز مردم را

و نیز علم اسامی هیچ کس  ؛، و در هیچ آفریده این نُه آیت ملکوت باهم نباشنددانسنت نام بردار از بودنش خیزد
وَعَلَّمَ آدَمَ االَٔسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِىُٔونِي بِأَسْمَاء ، چنانکه گفت: گر رارا نبود م

اکنون در شمار یکی . »۳۲و  ۳۱، آیه ۲س « هَؤُالء إِن كُنتُمْ صَادِقِنيَ، قَالُواْ سُبْحَانَكَ الَ عِلْمَ لَنَا إِالَّ مَا عَلَّمْتَنَا
، و هزار ، و مراتب صد همچنني تا هزار، لکن مراتب یکی نه بود، چون ده و صد هزارپیشرو و امام همۀ مراتبست

، که تا ، و برای آن گفتیم که یک امامست در پیش مراتب اعدادگردد ، بلکه همني مراتب مکرر میرا مراتب نبود
، چه اندیشه در فکر امامست در پیش همۀ ملکوت بر این اندازهیکی نبود هیچ مرتبه در شمار پدید نیاید. هم 

، چون حفظ و نطق و کتاب و حواس پنج. پس بجماعت نه حروف که بر قوم تهای دیگر داوری داردهمۀ قّو
، باید ، و جماعت نه حروف مرقوم جهان، داللت بر اسامی مراتب ملکوت جهان مردمدست مردم بنگاشته شود

، تا بدلیل نبشتۀ مردم باز مدلول کتاب ار و مردم و چهار پای و پرنده و خزنده، که آسمانست و ارکان چهنگرست
  بینند.  نبشتۀ خدا می

، که : چنانکه در پیش گفتیمو چون همی نبشته شود و عزّ ، تا دانسته شود که از حق جّلاکنون بسر خط باز شویم
، تا هم ، که هر که را شنوائی نبود گویائی نبود، از سمع افتدهر آنچه از در ذوق مردم پدید آید از تألیف گفتار
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، چنانکه ، و آنچه از آسمان نیفتد از زمني بر نیاید، تألیف نبات در زمني از آسمان افتدبدین آئینه پیدا شود که
فَوَرَبِّ ، كُمْ وَمَا تُوعَدُونَوَفِي أَنفُسِكُْم أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَفِي السَّمَاء رِزْقُ، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِنيَ  گوید:

  ».۲۳تا  ۲۰، آیه ۵۱س « السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ
، ، دست آن را بپذیرد بخالف بصرو نیز هر چه در جهان مردم از تألیف نطقی از در ذوق بخالفت سمع پدید آید

، اشکال مختلف ، بگونه گونه رقوم وغو   قو  یو ا در مراتب شمار گفتیم  ، چونکهو اندر مراتب چهار بنگارد
، و ، رکن آب بپذیرد بخالفت نور خورشید، هر چه رکن بر آرد بخالفت آسمان از تألیف نباتتا ازین پیدا شود که

، و سمع آیدگون جانور. و نیز هر چه در جهان مردم از در ذوق بخالفت  اندر صورت حیوان چهار بنگارد بگونه
، چه کار نفس دراک ، و نه کار لمس و بصر، نه کار سمع و ذوق باشداز در لمس بخالفت بصر از صورت کتابت

، و بربخی از مأموران در صورت کتابت بنگارد ، که ببعضی از مأموران خویش تألیف نطق پدید آرد در ظاهربود
، و رکن آب ني برآورد بخالفت آسمان از تألیف نبات، هر چه رکن زمچنانکه خواهد. تا بدین آینه پیدا شود که
و  ، چه کار خدایست جّل، و نه کار آب و آتش، نه کار آسمانست و زمنيبنگارد بخالفت آتش در صورت حیوان

، و برخی آن را در صورت حیوان بنگارد ، که ببعضی از ملکوت خویش تألیف نبات پدید آرد اندر ظاهرعزّ
وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى  ، چنانکه گفت:و تدبري خویشچنانکه بخواهد بتقدیر 

هَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّ
  ».۴۶و  ۴۵، آیه ۲۴س « قَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍلَ ،قَدِيرٌ
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  اةـیالحَ وعُیَـنْب ‐۷
  
  

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، و بِهِ أَسْتَعِنيُ 
  لِّ نِعْمَةوَٱلْحَمْدُ لِلّه وَلّیِ کُ

در  الحَیاة یَنْبوعُ ، بنامهيلع، و هو ادریس النّبی جملۀ سیزده فصل از سخنان هرمس الهرامسةاز  رجمۀ فصل اولت
  معاتبت و نصیحت نفس

  لفصل اوّ 
، که چون نگاشتی ، و ماننده شو بدان چیزهائی که بیارمت از معانی عقلی جاودانی، بنگار خود راای نفس

نی در آنکه زنده جنس است مر نوع انسان را و جانور ، همچنانکه بیقیدانستی و اندوختی و بدان یقني گشتی
، و آب ، و همه بزرگرت از پاره باشد، و همچنانکه یقني است ترا که راست نه کژ بودجنس است مر نوع زنده را

، و ای در جهان حس ای و دیده ، و دیگر چیزها که تو آن را دانستهبطبع سرد و تراست، و آتش گرم و خشکست
، از آن بکار آر مثالْ جُسنت عقلی درست یقني دور از غلط »اندران«، ای نفس، است  ز تو پوشیده، و آنچه اخرد

، ، از آنکه رهنمون شود ترا ظاهر آنچه حاضرتست بر باطن آنچه از تو غایبستجمله که من بر تو روشن کنم
مچنانکه رهنمائی جوید از ، و ههمچنانکه رهنمائی کند نگرنده را پیکر نگاشته بر دیوار سوی هستی نگارنده

، پس بکار آر تصور و تمثّل در همۀ دست دبري آن سوی آن معنی که در اندیشۀ دبري باشد عیان بود از جنبشآنچه 
حسی و بدان که چیز ذاتی بدرست و اصلی و تمام روشن بدرست اوست فایده بخش هستیهای عقلی و 

ست مر آنها را ، و او کلیّ دیر چیزها را که جزویّاتند نه اجزابحکمتهای لطیف و تمییزات شریف و زندگی جاوید و 
، و بکار آر پاک شدن و پرهیزیدن ، و برپهیز از غفلت و بهم برآمدن ، پس آن را در حساب گري و بیدار شونه کل

و  ،، و رغبت بچشمه و معدن نیکی و پیدا کنندهٔ آن، و یاری جوی بر این کار بفروتنی نمودناز شوخنگنی طبیعت
، ای ، تا زنده شوی بوی، و فایده دهندهٔ زندگی و حکمت وجود تمام و مهربانیاصل خرد و پدید آورندهٔ آن

  بخت گردی. ، و نیکنفس
، و خداوند ست اسماؤه ترا ابداع کردآن جل و جالله و تقّدرندهٔ چیزه و پدید آرندهٔ آ، بدان که بهستی ای نفس

، و اما و نگاشته شدن تست بر حقیقت آنچه بهست اورد هست کنندهٔ آن ، اما تصور نگاشنتر و تمثل کردتتصّو
، و همی بینیش در پیدا بود برتو تمثل چنانکهمثال جسنت تو مر آن را که از تو پوشیده بود از عالم عقل برآنکه

صورتْ در صورت نشاندهٔ در شمع را بمعنی حقیقت آن  ، همچنانکه دلیل کردعالم حس مثالً مثلٍ و معنیً بمعنیً
صورت در نشانندهٔ آن بر معنی حقیقت آن در ذات نگارنده و ایجاد  ، و همچنانکه دلیل کرد وجودنشانندهٔ آن
ای ، ، پس بدین مایه از من بس کنو گل معانی جنبش و تموج خود اثر کند آب در ریگ ، و چنانکهکندهٔ آن
چه حاضرتست و همی بینی آن را در عالم کون از ، و بدان که هر آن، بدرستی آنچه من اوردم و ایراد کردمنفس

، که زوال نگرينید و فنا ، که در عالم عقل است پایندههاست ، همه تمثال و تشکیل آن معنیتماثیل و پیکرها
، و ازان ، پس هم خود بدان معانی و صورتهای خود همی نگرد، و آنست که خرد را همی بنگارد در مایهنپذیرند
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، نه بچیزی بريون ، و لذت عقلی آنست که خرد از خود بخود دریابدماند خود در شگفت می ، و ازیابد لذت می
  انجام. ت درست جاودانی بی، و اینست لّذ، بلکه بخود را یابد، و نه بعرضی که بیفتاداز وی

ه آن ، برای آنک، و مباش دربند کمیت کیفیت چیزهابرای خود شناخنت ذات و هستی چیزها ، اندوخته کنای نفس
مرکبند و ، و هر دو مقصود دوم هیچ واسطه نیست »و نفس«، و میان ایشان هر دو مقصود اول بسیطند و ازىل

، و دانش بسیط از تو جدائی جدائی جوئی ، و بدان که دانسنت مرکب با تو نماند چون از حسّزمانی و مکانی
  ، و دانش مرکب را بگذار. گري دانش بسیط، پس پی جدا شوس تو از حسّ نجوید و برداشتۀ تو ماند با تو چون

، و چیزها بر سر ، از آنکه با زیر همۀ چیزها نشست چون دردترین همۀ چیزها ، این جرم زمني است گرانای نفس
، و ازین است که این جرم در غایت کثافت و ثقل است و درهم شدگی و باهم جستگی و تريگی و آمدند از وی

و پس از  ؛»و فروزانرت و بحیات نزدیکرت«تر  تر و صافی بست از جرم زمني لطیف، و پس از وی جرم آمردگی
، و او لطیفرتین چهار عنصر و پس از جرم هوا جرم آتش است ؛تر است ، و او از آب لطیفجرم آب جرم هواست

و ، که اوست صفا و زبدهٔ هر چه فرود اوست و پس از وی جرم سپهر ؛است و شریفرت و فروزانرت از همه
، و نیکو نهادی و ترتیبش و نزدیکی وی بحیات و مخصوص بفضیلت بر دیگر اجرام لطف و روشنیش را

، و ترین ، و شکل سپهر برترین و بهرتین اشکالست و تمامرتین و درستهمسایگی با چیزهای زندهٔ شریف خردمند
رهٔ زمني. پس از جرم سپهر ، تا آنگه که رسد بک، و هر چه فرود اوست هم بشکل وی متشکلآن شکل گرد اوست

، که دهندهٔ است بر دوام مر فلک را جنبش بانتظام و انوار صافی که انتهای اجرام است گوهر نفس است
، از آنکه هر چه نفس بدان فرا رسیده است تر از هر آنچه او بدان محیطست و بهمگی آن ، و اوست لطیفشریف

، و چه فرود نفس است او را حیات نیست اال بنفس ، و هر، و نفس نه جسم استمحیط است تنست و جسم
، و هر چه نفس بآن پیوندد معنیهای خود را درو بنماید باندازهٔ تمییز نفس خداوند اندیشه است و خواست و

، و هر ، و هر آنچه نفس با وی نپیوندد او را فکر و ارادت و جنبش و تمییز نیستت پذیرائی او تا زنده شودقّو
، و بدرستی اوست و پس گوهر نفس آنچه محیطست بنفس خرد است ؛گمان بود او مرده است بی اینها آنچه بی

ت و ازلیّت تبارک و ترین مرتبه زیر افق هوّی ، و اوست نخستتر و بمرتبه زَبَرتر تر و لطیف از همۀ هستیها شریف
، و شرف و نورو و حیات را ، و رساننده بدانچه فرود اوست در رتبتْواسطه از وی بی ، و ستاننده استتعاىل

، و بیقني شو بدانکه اینست هیأت ، این ترتیب راای نفس ،اوست ترجمان بزرگرت و حاجب نزدیکرت. بیندیش
  موجودات.

  فصل دؤم
، که این حال صدق نیست اال نزد کم و مگو که دنیا سرای فریب است و غرور و شکار ،، منکوه دنیا راای نفس

، مردم از آغاز آمدن بدو تا انجام ، که اگر دنیا سرای فریب بودی بدرستیفراموش کارانخردان و نزد نادانان و 
، و بخالف آن ، و پس ناگاه از وی این حال را بر بودیبرون شدن ازو ندیدی ازو مگر آسایش و لذت و خرمی

بحالهای  یده شودپرور ، واز آنکه ما همی بینیم که مردم در این حیات دنیا بزاید، ، و چنني نیستاحوال افتادی
، پس آنکه بنمود ترا هر ، و روزی براحت و روزی بدرد، روزی اندوهگن بود و روزی شادمانمختلف نامنتظم

، چه فریبنده آنست که در طبع وی هم آنچه در گوهر و طبع اوست او نیکوکار و نیکخواه است بجای تونه فریبنده
، و من نبینم یکی را که از این ، تا هنگام فرصت و مُکنت از توکند، و نیک بنماید و بد پنهان نیک بود و هم بد

، لکن ، واین از دنیا از شرایط فریب و غرور دادن نیستفرصت راحتی یافت که نه بر پی آن غصه و رنجی کشید
، که دنیا هر آنچه طبع وخوی ، و نه دنیامردم خرد کاسته هم او فریبنده و غرور ده خود است و هالک کننده
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مردم سست خرد ناز او را جاودانی ناخوش همه بنمود. پس  نماید از تلخ و شريین و خوش و اوست می
، پس ، و از دل فرو گذاشتاو را فراموش داشت ، و ناخوش، و نعمت و راحت وی پیوسته پنداشتانگاشت

  ، بلکه او خود را فریفت و هالک کرد.، و دنیا او را نفریفتگفت دنیا مرا فریب داد
، که اگرش خورش دهند و با وی نرمی نمایند خرد حیات چون خوی کودک بی ، مبادا خوی تو دراینای نفس

، که او همواره در خنودی و مشرتک ، و اگر با وی درشتی کنند بگرید و در خشم شودبخنند و خشنود گردد
  ناستوده است.

است » و نرمی و درشتی«و خوش و ناخوش  ، بدان که این دنیا بر این معانی مختلف که آن نیک و بدای نفس 
، تا بدان عقل نوربخش ، و مثالهای چند است که بران کار کندی راو، بیدار کردن نفس را و برانگیخنت نهاده شد

، و برای آن آمد نفس بدین ، که آن حکمتست و رسیدن و شناخنت حقیقت چیزهارا و دانش تمام را ذخريه کند
، پس دانش و آزمایش و ، و هر که بمحلی فرود آید تا دانش اندوزد و آزمایش کندندجهان تا بداند و آزمایش ک
، ، مطلوب و مقصود را گم کرد و امید را فراموش کردت و نعیم آن مشغول گردد، و بلذّجست و جوی را بگذارد

ستایندگان ، و ، و شرح کردم در رتبت نکوهندگان دنیا چون از وی درخشم شوندای نفس ؛و من روشن بنمودم
، و اند ، بلکه گم و سرگشتهو نه ستاینده ، و نیستند ایشان بحقیقت نه نکوهندهوی چون از وی خشنود باشند

، نه دانشی اندوخته و نه ، حريت زده، و آلت کار کرد را باطل گذاشتهمطلوب و مقصود خود را فراموش و گم کرده
  عدتی ساخته.

، پس بیندیش همۀ صور و هیآت و معانی زمودن و جسنت اندیشنده را، این دنیا سرای آموخنت است و آای نفس
، و بدان که این همه مثاالت و نمودارهاست مر صورتهای ، که اشخاص آن همه زوال پذیرندمحسوس وی را

، نیست در جهان خردْ نوعی اال که ، ای نفسدر جمله. و منتهی و مقطع را پوشیده و اشکال حقیقی جاودانی بي
اند و مثاالت لذات  هر آنچه هست در عالمکونْ داعیان و همچنني ؛شکل آن پیداست در روش طبیعتمثال و 

و اختالف هر آنچه در حس است و زوال آن  ؛صور باقی ثابت اند و رهنمای سوی دلیل ،زوال پذیر دروغ نمای
، از علم و تصور و تمثل نْدلیلست بر اتفاق هر آنچه در عقلست و بقای آن. پس تا در این جهان حسی و عالم کو

و بمشغوىل بمحسوسْ معقول حقیقی را فراموش مکن که مقصود و مطلوب بوده  ؛و بحث و آزمایش غافل مشو
، و هر آنگه که آرزومند شوی بلذات ، تا بازگشتنت حاجت نباشد بدین عالم برای آموخنت و اندوخنت دانشاست

، و خود را جدا کن از ، و پاک شو از بارگران جسمیتس تريگی، خود را برون کن از لباحقیقی و شادمانی دائم
، و همی پوش حلهای ذاتی که تهای حق و شادی دائم، پس همی باش در جهان لّذهر آنچه خالف ذات تست

، که تو مثال و ، که زوال نپذیرد و سرتده نشود آن صورتهابصورت گوهری دائم» شو«، و نگاشته کهنه نشوند
  ر جهان کون و فساد.ای د دیده شکل آن
، و بدان که هالک کنندهٔ نفس سه جنس است: نخستني ، این سخن را که بر تو مشروح کردم نیک بدانای نفس

و سؤم راحت و لذت طلبیدن و انواع وی. واین هر سه جنس  ؛، و دؤم ستم و انواع ویانباز گرفنت و انواع وی
، و روی بوی مدار حذر جوی از ویحسی است. پس  ، و آن حّب حسارا یک اصل است که منشأ هر سه اوست

، که از دام بر یک سو رود و برپهیزد ، همچون مرغ دام شناسو منگر در وی مگر در وی مگر بنظر ترس و هراس
و حذر تو از  ؛ساند، ترا سوی یگانگري، که حذر تو از جنس اول که شرکست و انبازیای نفس، و بدان از وی

ت و حذر تو از جنس دؤم که سئوم که لّذ ؛ور و صفا رساند و پاکی و گزیدگینرا بمنزل ، تجنس دؤم که ستم است
بحقیقت این معانی استوار ، ترا آسوده کند از مقاسات خوف و اندوه و نادانی و میاز. پس حسی جسنت است
  ، و برهی از هالک.، و بران کار کن تا زندهٔ جاودانی شویباش و یقني دان
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، و بدان که آدمی آفریده نشد از برای ، و بدان اعتبار کنحکمت پدید کنندهٔ این چیزها را، براندیش ای نفس
، و همچنني میوهٔ خوب آفریدهٔ نشد مگر خوردن را. و همچنانکه چیز مگر از برای دانش و کارکرد بدانش هیچ

، که ای وی همی آید ماده، پس سوی اند نشاید ، و آن کار را که از وی خواستهخوشۀ انگور نخست که پیدا شود
، پس ، نه همه رااند ، تا شایسته گردد بعضی آن مقصود را که از وی جستهترشی خوش »سوی«وی را همی بَرد 
همچنني مردم  ‐، آنگه تمام گرددای که وی را سوی کمال برد در جملۀ معانی که از وی توان یافت بوی آید ماده

، پس آن ماده بوی پرورند نشاید می »آن«هیچ کاری که وی را برای ، و بمحسوس نخست در این عالم پیدا شود
تر که تمام  ای بزرگ ، و ماده، و چون دراین منزل فرهنگ تمام بیابدنه منزل دانائیبمنزل آموخنت برد  آید که او را

قول قوتی است ، پس آنگه تمام گردد. وهمچنني مردم مع، و او را بدانا و شناسا کنداست و تمام کننده بوی پیوند
، که اندکی آن را بنگارد ت نگارنده، پس بوی فرو آید آن قّو، که با منی در آید سوی رحم، در عنصر نهانذاتی

تی دیگر تمامِ تمام ، بوی فرو آید قّو، خداوند خشم و آرزویت، آنگه چون عقل شود بقوّبواسطۀ اجرام آلهی
، پس آنگه بفعل باشد بهمۀ اسباب پس از آنکه در آغاز نه رد، تا وی را بحدود کمال ب، که عقل بفعل استکننده

ت بیاید سوی رتبت ، پس از رتبت قّوت بود، پس فعل وی باز گردد بدان رتبت که درو بقوّتبفعل بود و نه بقوّ
، که اندیشیدن چنني ای نفس ،ه نمودار گردد. وبدان، پس آنگه کننده و کارگر و نگاشته و نگارنده و نمودفعل
  ، جل جالله و تقدست اسماؤه.انی رهربی کند بر حکمتهای لطیف پدید آرندهٔ عالممع

، ، که مرور استدهد آن معانی و گوهرها نماید و می گویائی است که می ، چون، تعاىل ذکره، مبدع چیزهاای نفس
برتجمان و واسطه  از ایشان هست که، بلکه ای سخن وی را دریابد و بداند هر شنونده، و نه بسخنْ شنوندگان را

، که جاجت خود را در بود عجمیست ،و آنکه در این منزلت و مرتبتمحتاج بود تا از گوینده بشنونده رساند 
، از آن گوهران مباش که محتاج ترجمان و برتجمانی که تفسري کند حقیقت گفتار را. پس ای نفس نیابد اال

، پس برون شو از مرتبت زهٔ معنی بگرداند و خیانت کند، که ترجمان تواند که گفتار را از انداواسطه باشند
، ، و میوه شناخنت پیش از درخت نشاندن، و کسب کن دانش را پیش از کار کردعجمیان بمرتبت فصیحان و بلیغان

، واللّه تعاىل ای بزرگ ، که ترا اندرین هست راحتی تمام و فایدهو بگفتار محصل کن ثواب برکاتش پیش از عمل
  صّواب.اعلم بال

  فصل سئوم
، و با هم اال اند در جوهر کثیف جسمانی با هم موافقت ندارند ، این حالها و اعراض که فرود آمدهای نفس

بیمناک که  ، و آن، که این آن معنیست که ترا ازان ترسانیدند، پس حذر کن و پرهیز جوی از ایشاندشمن نباشند
و تو موافقی و ایشان  ،ک گوهر و یک ذاتی و ایشان بسیار، تو یکسانی و یای نفساند.  ترا ازان بیم داده

و تو موجودی و وجود ایشان حقیقتی  ؛، و تو درستی و ایشان باطل، و تو نیک خواهی و ایشان فریبندهمختلف
  ، بازگري، و تؤی خريی دائم باقی و ایشانند زخارف و نگار و گردنده. پس ندارد

، و ، و ره زدن ایشان بر تو، و بلند و بزرگ داشنت ایشانبادانی جسنت آن« ، و برپهیز از، خود را زا آنهاای نفس
، و پی بسیاری ایشان مدار و ، و بريون مشو از خود و از ذات یکتای حق شریففرو گذاشنت ایشان مر ترا

  ، که گم شوی و هالک گردی.اختالف و محاالتشان و خساست و غدرشان
، گاهی از ، گاهی از سرما بگرمای از ضدی بضدی؟ گاهی از گرما بسرما، تا کی نیازمند و گریزان باشای نفس

بسیار شودت محتاج  ، چون از شريینیهمچنني در طعامها و بویها ؛، گاهی از سريی بگرسنگیگرسنگی بسريی
، و هر آنچه حاضر آنی در و همچنني در بویهای مختلف ،، و گر شوریت بسیار گردد نیازمند ترش شویشور گردی
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، و ، و چون بدان پیوستی ترس بر فوات آن اندوختی مادام تا با تو بودو پیوست نیازمندی باندوخنت ؛ن حسجها
چون از تو رفت خوف شد و اندوه و غم آمد. پس برکش از خود این چیز را که بدان مشاهدهٔ این چیزها همی 

، و ناخوش مشو از ندوهها و بیمها و نیازها، و اندوه مرب بر مفارقت غمها و ا، و بدان این بیماریها همی یابیکنی
، و ، که هر که برگزیند درویشی را بر توانگری و بیم را برایمنیو امن شادمانی نیازی و عزّ پیوند توانگری و بی

  ، و نادان گم راه باشد و گم راه هالک.، نادان بودت را بر عزّ مذّل
، و فرع اگر چه برود تا غایتی دور از خویش یؤی ت، بیقني دان که تو بر اصلی پیدا شدی که فرع وای نفس

، چون ، و بدان پیوند هر فرعی را از اصل مدد رسدلکن بند و پیوندی که میان وی و اصلش بود بریده نشود
، و اگر آن پیوند میان ، لکن مدد از وی ستاندکه میوه اگر چه از اصلی که او را پیدا کرد دور بود ،درخت میوه ده
  ، ، پس نگر، مدد اصل از فرع باز گسلد و فرع تباهی گريد، چنانکه میوه را از درخت باز کنندخیزداو واصل بر
، و برپهیز از ای سوی آن اصل که از وی پیدا شدی ، و بدان که تو باز گردنده، و بیقني دان این حال راای نفس

  و اصلت. باز گشتنست دیر همی شود سوی عالمت ، که ازانشوخگنی آالت خود
، واوست محل توانگری و امن ، و این جهان عقلست، این عالم طبعست و محل نیاز و بیم و ذل و اندوهای نفس

، برگزین آن را که خواهی از سر بصريت و ، و در هر یک آرمیدی، و تو هر دو را دیدی و شناختیو عز و سرور
ان که نتواند بود که مردمی باشد توانگر ، و نیک بدهیچ منعی و دفعی ، بی، از برای مقام و درنگ درانآزمایش
، و اگر این سخن صدقست پس نتواند بود که مردم را با ، شادمان غمگني، ارجمند خوار، ایمن بیم زدهدرویش
  ، حیات دنیا حب حیات آخرت باشد.حب

ر که ، و ه، بند و گررفتاری وی را واجب شد، و خود را بدشمن سرپد، هر که سالح بیفگند در جهادای نفس
، قتلش واجب شد و هر نفس که آمد بدین جهان طبع او را ، و نفس را بپائید و بنسرپد خود رابسالح کار زار کرد

، و هر که آنکه بند و گرفتاری گزید بر خود عذاب دراز اختیار کرد،  یا بند. هر از این دو حال گزیر نیست: یا کشنت
یسنت بود وی را و رستگاری از اسريی و بند و خواری و درازی ، و آن مردگی زکشنت بر اسريی گزید ارجمند مرد

  عذاب. 
، پس آهنگ ترک اصل و معدن و چشمۀ ، چون آهنگ کنی برتک کارهای خسیس دنی و بگذاشنت آنای نفس

، و آن اصل و معدن دوست گرفنت حیات دنیاست و خود را بیمار کردن و ، و ازان بر یک سو شوآن کارها کن
باید که کنشها دور بود ، و چون آهنگ داری بکارهای شریف آلهی ؛با درد جسنت و تمویه و فریبلذات آمیخته 

  ، و آن زهد است دراین حیات دنیا.، پس آهنگ دوری کن تز اصل و معدن و منشأ نفاقاز نفاق
، و در نی، پس پر دىل و شجاعت نیابی و از شرف آن باز ما، مگذار که حذر تو در افراط ببدىل انجامدای نفس

ای که ازان پرورش  ، و نیازمند باشد بمایه، و بدان که هر آن چیز که از مدد گزیر ندارددناءت و خساست بمانی
، پس این معنی را ایست بر دوام که برای وی بخشیده بود ، و هر چه نه ذات بود محتاج ماده، او ذات نیستیابد

  رسد. بیقیت دان که ترا از دانسنت آن بسی آسایش و راحت
، پس چون تدبري کلی آردت کارهائی که در پیشت دار باندازهٔ توان و طاقت ، تدبري جزوی را نگاه میای نفس

، چون ، که مؤونت سعی و کوشیدن و بار آن بهم کشیدن از تو برداشته شد، بدان راضی شو و بران اعتماد کنآید
، چون آفتاب دارد تا از ظلمت شب برهد گاه می، و همه شب چراغ را نکسی که رنج چراغ افروخنت بر خود نهد

  ، و بار رنج چراغ افروخنت و افروخته داشنت برخیزد از وی.برآید مستغنی شود از چراغ
، طبعی و گوهری ، و پس عادت بطبع و گوهر بود، که پس عادت کنی، مغرور مشو بکارهای دون خسیسای نفس

چیزها  . و بدان که پدید آرنده و مبدعأوای خود نتوانی رسیدن، پس باز گوهر و طبع و مبرخالف طبع و گوهر تو
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، که شریف ، پس تو چیزهای شریف اندوز تا بوی نزدیک شوی بمجانست شرفتر از همۀ چیزهاست شریف
  ، و خسیس با خسیس.مضاف بود

، که چیزها بر ، و کدام آرام بود در عالم کونْتو امید داری که درنگ جوئی و تو در عالم کونْ باشی، نفسای 
، باز چون آب در جنبش و موج آید آن ، و اگر بیارامد حاىل نادر و غریب افتاده بودروی آب آرام و ثبات نیابد

، چون دف که از روی آب برگريی و بر ، و آنگه آرام و ثبات یابند که بمحل آرام و ثبات افتندآرام باطل گردد
، از آنکه عالم ، و راحت و آسودگی نبیندآرام و سکون نیابد ، همچنني نفس تا در ره روش طبع بودزمني نهی

گريد و بیاساید از  م، و چون باز اصل و گوهر و مأوای خود رسد آراکونْ او را خسته دارد و از جهان خرد منقطع
  ت آن.بدبختی غربت و مذّل

  فصل چهارم
و سیاست  ، که در تدبريروشنش اش را بکار بر پیش از پس تريه ،، عالم طبیعت روشنیست و تريگیای نفس
، و گرنه در ایم آشامیدن پس از تريه بهرت از تريه آشامیدن  پس از صافی. و این سخن بر طریق مثل رانده صافی

، و اگر زانست که تو خواهان عالم طبع خود کی و چگونه بود صفا با کدر؟ بلکه اوغایت کدورت و تريگیست
، و اگر نه از محل و ، که اگر تو آن را در معدن صفا جوئی بیابیم کونْ ، از عالمی دیگر جو نه از عالصفائی

، و ازان بیمار ، پس تو مانی قرین اندوه و حسرت، واز تو فائت شود مقصود تومأوای صفا جوئی بدان در نرسی
  . ، و بیماری بمرگ انجامد و نومیدی از زندگی عقلی و بود جاودانیشوی

آن را بمسکنتو د ، این مرکب تو کهای نفس ، ای و بران اعتماد ساخته خود کرده راین دریای طبیعت و عالم کونْ 
، و بآب ، و نزدیکست که ناگهی گداخته گردد، لکن فسرده شده است بعملی غریبآن هم از آب این دریاست

اگر دانی و  ، وای شناوری بود ، و مرکب تو اگر دانی و آموختهمرکب ، و ترا بر روی آب بگذارد بیدریا برآمیزد
، آب تا روشن بود نفسای ای بر خطر باشی و بهالک نزدیک.  ، و اگر ندانی و نیندوختهای شناوری بود آموخته

و  ؛، و در وی چیزها نتوان دید، و چون تريه شود حجاب دیده کندهر آنچه در اندرونش بود از دیده نهان نماند
، و با هوای ، و چون دو دو غبار و بخار برخیزدبیند درستهمچنني فروغ آفتاب در هوا دیده بدان فروغ چیزها 

همچنني فروغ خرد که با چیزهای  ؛، واگر چه فروغ آفتاب بود نتواند دید چیزها را، حجاب کندروشن بیامیزد
و خاصیتهای عقل ، ، پس آنچه در ذات وی بود نبیند، و صورتهای عقلی را ننمایدکثیف تريه بیامیزد تريه شود

  ، و راه رستگاری خود نبیند و نشناسد.، پس نفس نیازمند و درویش و نادان بماندندباوی نما
، و اصل حیات را پسندیدن و ست و دشمن داشنت، زهد نه آرایش حیات دنیا و لذت آن بگذاشتنای نفس

، ای نفس، پس ، و شتاب نمودن بتحویل، بلکه زهد تمام خشنود بودنست بمفارقت حیات دنیادوست داشنت
، و ، بلکه زهد بحقیقت بمفارقت این حیات بودزهد نیست با خشنودی بمقام در وی ک راحات دنیاویتر

،که آرزومند مرگ  ای نفس، ، پس، و بدان مفارقت راضی بودنآسایش از تضاد و دشمنی و اختالف و تريگیش
، که سالمت رهیز کنی، و از سست شدن و پشیمانی نمودن از مرگ طبیعی پ، و بدان خشنودی نمائیطبیعی باشی

، و از ، که بمرگ طبیعی تو از تنگی بفراخی آئیتو در شوق مرگ طبیعی است و هالکت از ترس و بیم از وی
اندوه ، و از ظلمت بنور رسی. پس ، و از بیماری بصحت، و از بیم بأمن، و از انده بشادمانیدرویشی به توانگری

، با آنکه یقینی تو بدرستی این ، و ُحلّۀ بقا و خري لباس تو شودشود مرب برآنکه لباس بدبختی و شرّ از تو برکشیده
  ، همی بینی آن حال بذات یکتای تو.، و عیانست تزد تومعنی
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ای که آن مطلوب محالست در این  ، همی جوئی برادران و رفیقان را در جهان کون و فساد و تو دانستهای نفس
، اگر همی خواهی از آنجا ، از یکتائی و پاکی وخالصی ذاتشانفت، و آن حال در جهان روحانیان توان یاجهان
، از آنکه ساکنان این عالم ، و از عالم کون مطلب آنچه درو نیست، و بآن محل انتقال کن تا بمراد رسیطلب

اعتقاد  معنی را بیقني دان و بدان کار کن و، و بنده بر عهد نپاید. این ، و از اسري برادری نیایداسريانند و بندگان
ای هالک. پس برپهیز از اندوخنت آنچه اگر  ، و هر سر گشتهای سرگشته است ، و بدان که هر ناپایندهای نفسدار 

تر دوست داشنتْ  ، و ازان سخت، چه سختست جدائی این دوستانای نفسنیایش سرگشته شوی و بهالک رسی. 
  چیزی را که ازو و جدائی بود بناچار.

، وازینست که استقبال کنند نفس رسنده را اند و فریفتگان فریبنده، رسیدگان ستمگارند، اهل دنیا ستم ای نفس
، و وداع کنندش بهنگام بازگشنت از این سرای بال بمأوای سرور و در سرای غم و اندوه بشادی و خرمی نمودن

  و این مایه بسست شناخنت ستم و مخالفت حق و عدل را. ؛رستگاری بگریه و فزع و جزع
، و دانشی شک: یکی بی ، دریاب و بدان بآزمایش و اندیشه که هالک نفس را چهار سبب است بیفسای ن

نکه آ، و هر دانشی نیابد ، و چهارم بیم. و بدان که هر آنکه از دانش باز جوید بی، و سئم نیازمندی فقردؤم اندوه
، درویشی پارسائی ورزد، و دور شود، و هر که از آرزوها از کسب چیزهای بريون از خود دور شود اندوه نیابد

  ، و هر که بمرگ طبیعی مشتاق شود بیم نیابد. نیابد
، و آنکه ، و آنکه اندوختهای بريون از خود جوید دراندوه بودچیز نباشد دانش را حقیقت هیچ ، بیای نفس

، پس هرگز ن نیابد، و هر که از مرگ طبیعی بهراسد هرگز امبآرزوهای حیوانی نیازمند بود همیشه درویش باشد
، اگر ترا پایۀ شکیب نمودن بودی بر ای نفسدانش اندوگنِ درویش ترسان؟ تر از نفس بی تواند بود بدبخت

، پس عادت کن دا گشتی ترا نه بیم ماندی و نه درویشیجسختی تایافنت کام و هوی تا بدانگه که از طبیعت 
  ار که پس هالک شوی.، و بیم و درویشی با اندوه و غربت بهم میشکیب آوردن

، و بگذرد ، و قتل ساعتی بود، و مرگ زیر هزیمت و سستی ذُّل، مرگ در زیر شکیبائی و ثبات عز استای نفس 
، که از قتل ، و بقتل طبیعت راضی شوت بود. پس بر خود اسريی مپسنددراز مّد و خواری کشیدن و بند و اسريی

  طبیعی زندگی جاوید زاید.
و خداوند این پایه چون  ؛کار است ، تو پایۀ بلندتر جو: یک پایه دانش بیپایه تواند بود، نفس را سه ای نفس

، و دانش ، و بد دل را از سالح چه فایده رسد؟ و دؤم پایه کاری است بیسالح داری بود که دل کارزار ندارد
الح قادرتر بود از بد دل ، و اگر چه هم ناتمام است لکن دلريیی سسالح خداوند این پایه چون دالوری بود بی

، و  او چون دلريیست و پایۀ سؤم دانش با کار است ؛کردار دانش شریفرت از دانائی بی ، پس کارگر بیپر سالح
  تر پایه است. ، و این شریفتمامْ سالح
و چون زمني حجاب گردد میان ماه و  رسد ، جرم ماه روشنست و فروزنده تا فروغ آفتاب بوی میای نفس
، و چون تن و توابع و تولدات وی همچنني نفس تا عقل بر وی همی تابد روشن بود ؛تارک شود خورشید

و همچنانکه تا در میان آفتاب و ماه زمني بود ماه از تريگی  ؛حجاب شوند میان نفس و عقل تريه گردد و پوشیده
یدا شد که راحت نفس در پ، نفس نیز تا با طبیعت بود از رنج و تريگی خاىل نباشد. پس کسوف خاىل نباشد

  ، واللّهُ عندهُ الغیبُ و علمهُ.جدائی یافتنست از طبیعت
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  فصل پنجم
، و یافنت و دیدن آن زندگی ، و هر نفس که خود را نیافت مرده است، نیست عقل اال یافنت و دیدن خودای نفس
  ت مرگ ابدی.پس مفارقت زندگی ابدی مگزین بر مفارق ؛، و ناز و لذت جسنتْ مرگ ابدیستابدیست
، اگر نه اند سوی عنصر و مأوای خاصرت هر یک را که بطبع جنبنده خرد ، چه افتاد گوهران طبیعی بیای نفس

، نبینی هر آنچه از خاک ای نفسگوهری دران باشدی که بگوهر و مأوای خاصرت خود باز گردد؟  شرف و عز هر
، چنانکه اگر باز شود که اصل و مأوای اوست ، چون از هم گشوده شود بگوهر خاک، چون سنگ و جز ازانبود
، در حال بشتاب سوی مأوی و ، و بگذاری آن را، و از نشیب خاک سوی باال براندازیای از خاک برگريی پاره

ای  و همچنني همۀ آبها را همی بینیم که بجنبش سوی گوهر بزرگرت همی گرایند تا باز دارنده ؛اصل خود باز گردد
، چون آتش که همی رود سوی باال و عنصر خود. پس همچنني جز آب و ؛روان سوی دریا ، چون جویهاینبود

، میل دارند سوی شرف و عز و خربانست و جنبش ایشان جنبش بی ،چون این چیزها که عقل و تمییز ندارند
، ییز که داری، که با خرد و تمای نفس، ، پس چه بود تراگرایند از دوری جسنت از وطن خود ، و باز مینريوی خود

و درنگ نمودن  ،از وطن و مأوای شرف و عزّ خود گریزانی؟ و دوری از اصل و منشأ خود را دوست همی داری
، از برای چیست؟ بطبعست این اختیار ترا یا بعقل؟ ای ، اختیار کردهت و خواری کشیدن، و مذّلدر سرای غربت

ای در عقل کی بود اختیار  ، و اگر بعقل گزیدهداگر بطبعست چون طبیعت شود در افعال و بازگشت بعنصر خو
ت کشیدن بر راحت و عزّ؟ و هر که ، و خواری و مذّل، و محل خساست بر محل شرفغربت بر مأوی و وطن خود

دو رتبت » در این«، و هر چه ، و نه در پایۀ عقل و معقوالتدر این رتبت بماند نه از رتبت طبع و مطبوعات بود
، و بازگرد بعقل سوی ای نفس، این معانی را در خود بنگاردر شمار موجودات نیاید. پس  ، ونیست ناچیز بود

  شرف بلندتر و محل اقصی.
، و آن سه چیز امن است و دانش و ، نیافتم خوشرت از سه چیزات، من اندیشه کردم در جملۀ راحات و لّذای نفس
، هر که جویندهٔ دانش است روی بتوحید آرد ، و هر یک را از این سه اصلیست و عنصری محرک آنکتوانگری

و هر که توانگری جوید بخرسندی  ؛، و بانباز گرفنت بود نادانی و ناشناسی و شککه توحید بود شناخت و دانش
رحلت کند از طلبد باید که آرزوی مفارقت و  و هر که امن می ؛، که هر جا که خرسندی نیست توانگری نباشدگراید

  مرگ طبیعی است.، و آن عالم طبیعت
، پس حذر ، که آن حال جای هالک نفوس است بدرستی، مادام تا تو در این عالمی از دو حال برپهیزای نفس

  ، و آن دو چیز است: زن و شراب مست کننده.خوردگان نما و بر یک سو باش ازان چون ترس زدگان و بیم
، که کودک بوی بازی کند و خرم خرد ی، هر آنکه شکار زنان شد چون مرغی بود در دست کودکی بای نفس

، که مثل نفس با و از شراب مست کننده حذر کن ؛کشد ، و انواع عذاب میچشد ، و مرغ هر لحظه مرگی میباشد
، و همچنني نفس که از ، که مالح و مدبر و غمخوار درو نبودبُن مستی چون مثل کشتیی بود در موج دریائی بی

ای ، تا آنگه که هالک شود و بمريد. تربیت و نظام آگهی و بی ، بیراند برد و می خرد دور ماند طبیعت وی را می
، بیقني دان که آن دانش از اصلی بريون از ذات تو  ، هر آن چیز که تو آن را دانسته باشی و باز فراموش کنینفس
تن خاست و اختالف  ،و باز فراموش شدنش از تريگی و ظلمت، که واسطه شد میان تو و میان دانسنت آن چیزآمد

تا تو آن را فراموش ، ، و بتضاد و مخالفتش مانع شدنش ترا از آن دانسنتکشیدنش مر ترا سوی خود، و و گرانی او
، که دیده مثل آن چون مثل دیده بود و دیدن و ظلمت و نورای. و  ، و نادان شوی مر آن چیز را که دانستهکنی

، و از یافنت ایشان سست بود و گر چند چیزها حاضر وی باشند نزدیک، اچون هوا تريه باشد نه بیند چیزها را
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، که پیش ازان از ادراک آن ، و چون هوا روشن گردد یاری کند دیده را بریافنت دیدنیها و محسوسات ویناتوان
بود  ، و بفعل آرندهٔ آنچه درو، و تمام کنندهٔ ادراک او، و آن روشنی رانندهٔ دیده بود سوی مبصراتعاجز بود
و ظلمت و تريگی باز ، ، و چون روشنی برودپس مادام تا آن روشنی بود دیده بر بینائی خود باشد بفعل ؛بقوت
، و اگر نور با او همیشه ماندی ادراک وی همیشه بودی. پس چون روشنست بر ، آن چیزهای دیده راباز نیابدآید
ان باید که بر فارقت جسد غمناک و اندوهگن ، ترا چن، که روشنی از خرد است و تريگی از جسد، ای نفستو

، خرد اندُه بری و غم خوری ، بلکه چنان باید که مفارقت، چون از جسد ترا زیانست و حجاب و تريگینشوی
، فرو ، آهنگ برگشنت کم وای نفس، چون از خرد ترا همه نفع و فایده است و مدد و یاری بر یافنت چیزها. پس

، و از وی ترس و هراس گني باش و گریز جوی سوی ، دشمن داشنت وی رااز وی و ، دوری جسنتگذاشنت تن راو
  و بسعادت تمام رسی.  ،، تا بدان زنده مانی جاویدو شرف ، که اصل گوهر و منشأ تست و جای عزّعالم خرد
گری را ، یکی را برگزینی و دیو دوست و رین گزینی، ، تا کی تو بعالم کون در آئی و باز گردی از ویای نفس
، و در نهان ، که نه از روی دیگر نرمی جوید، و هیچ دوست را نگريی که از یک روی با تو درشتی نمایدبگذاری

، و او معلول و بیمار همی شود و تو او را درستی با تو غدد و خذالن دارد و تو با وی وفا و مساعدت خواهی
، و او جاویدان مکافات تو بدانچه در گوهر ی، و از شوخگن همی شود و تو او را پاک همی گردانهمی دهی
، و سرانجام میان او و تو بقطیعت کلی نمائی کند و تو باوی بدانچه در گوهر و طبع تُست مساعدت می اوست می
، و تو هر ساعتی و هر نفسی از جدائی در ، یا خیانتی و غدری حادث شودآنکه از تو گناهی بوجود آید رسد بی

، و نه از آزمایش بسیار پند ، و نه از کردار ایشان زجر گريیدر ایشان با تو وفای تو با ایشان، از غغصه و اندوهی
؟ ای کاش دانمی که این از تو نادانیست یا اران و خائنان و ستمکاران، آخر تا کی مصاحبت بدان و غّدپذیری

  نادان ساخنت خود را از صواب و راستی.

  فصل ششم
و یک جزو  ؛یک شربت آب چشد بس بود او را در شناخنت طبع آب بجمله شرابی ، اگر آشامندهٔای نفس

، از خاک آن مایه بشناسد که یک مشت خاک ، و بینندهٔ، آزمودن تمام بود دانسنت طبع کل راآزمودن از یک چیز
، و چون صحبت یک شخص ، و اگر چه رنگ خاک مختلف گردد گوهرش نگردد و یکی بودبینندهٔ همۀ خاک

، و ، توان دانست که یکی از ایشان از جمله آگهی دهدی که همه یک گوهر و سرشت باشند یافته شوداز جماعت
، تا آسوده و رستگار گردی بتوفیق ای نفس، بدین شرح بس کناندک ایشان از بسیارشان نمودار بود. پس 

هر نوعی با هم نوع ، و »کند«، من همی بینم که هر شکلی بهم شکل خود میل و عال. ای نفس پروردگار عزّ
با و تو روشنی  ،، تو صافیی با تريه همصحبت مشوای نفسباید که تو این معنی دانی و شناسی.  ؛حود گرد آید
، و تو دانش ستمگار انبازی مگیز ، و تو دانای دادگری با بیای با مرده هم قرین مشو ، و تو زندهتاریک میامیز

و  ؛خرد ، قرین مشو با جنبندهٔ بی، و تو کارگی بتمییز و ارادت عقلیپاکی و گزیده با پلید شوخگن آشنائی مجوی
که من بر  »تو«، مرا بنمای تا چگونه بود اتفاق میان این معانی دانی اگر زانست که تو این شرح را نه حقیقت می

ت ، پس این گف، محال شناس که ترا دو مخالف جمع شوند در یک معنیشمردم ومیان معانی جز تو. ای نفس
  ، تا بحق رسی و صواب یابی.، و بازگرد بدانچه من حد آن ترا نمودممرا استوار دار

، اگر خرب دارد از بدی افتادنش ، و همچنني آرمیدهٔ در دنیا، چه مشغول بود از ماهی گرفنت، غرقه در دریاای نفس
ین رنج نه بس که از ، ترا در این جهان حس و حیات انفسای ، چه مشغول بود از ذخريخای او ساخنت! درو
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، چون غرقه که خود را نتواند رهانید و داری ، که بالی دگر با آن ضمّ کنی و برمییابی آالت خود و اضداد آن می
  نهد! سنگی گران بر دوش می

اگر  ؛ای ای و دانسته ، و سرپدن راه هالک هم از تو بدان قدر که شناخته، سرپدن راه نجات از تو بودای نفس
بدان باز  ، و، و روی تودران بودای ، پس با آن گردی که دانستهنش تو تا بمحسوسات بود و بسشناخت و دا
، پس بدان روی ، و آن را بر هر چه جز از وی گزیدیو اگر شناخت و دانش تو بمعقوالت رسید ؛بسته شوی

، هر دو معقوالت، اینست سرای محسوسات و سرای باز بسته شدی. ای نفس ، و بدانی، و باز آن گردیدنهادی
اگر  ؛، و برو سوی آنکه سودمندتر ترادفعی و منعی ، برگزین هر کدام که خواهی بیپیش تو و هر دو را آزمودی

، و اگر بودن نچه شناختی و آزمودیآ، پس مقیم شو و استادگی نمای برداری درنگ در سرای حس دوست می
، و سنت از سرای حس راه رفنت سوی عقل بدانیباید که بهنگام جدائی ج ، پستر داری در سرای عقل دوست

، پس اگر زانست که تو این ، تا آنگه که بآرام گاه اصل رسییک پس از دیگر منازل و مراتب آن را بشناسی یک
، و بر یاد داشتنش یاری جوی از روندگان این راه و راه را دریافتی و دانستی پس یاد دارو فراموش مکن

  ایشان باشند رهربان رهنمایان بدرست و چراغ در تاریکی.، که آزمایندگان این کار
، تا در روش تیز بود تا ، که هر آنچه روش وی سوی باال بود باید که سبک باشد و صافی و گزیدهای نفسو بدان 
، چون آالت خود را کار ، بدان که اصناف شریف که از عالم خود بجهان طبع آیند برای آزمایشای نفسانتها. 
خود را فراموش کنند و هر  عالم ،، و در دهائی که دریابندکه بدان بچشیدنیها و دیدنیها و بوئیدنیها رسند فرمایند
، پس یکبارگی جهان خود را یابند چیزی دگر نیست ، و چنان پندارند که بجز از آنچه در حسّبود چه دران

، و روان گردند با طبیعت شان گویند آنگه ردهچون از یاد کردن و عقل دور شوند م ،فراموش کنند و یاد نتوانند کرد
، و بعضی از جهان خودشان یاد شود گویند زنده شدند پس از اول باز گردند که بکونْ پس هر آنگه ؛کون و فساد

، و جملۀ آن معانی را که فراموش کرده باشند ، و روشنی آن باز جوینددر آویزند بدانچه یاد کردم ، وانگهمردگی
گردد و درستیشان نريو  شان روشن می دانند بینائی ، و هر آنگه که بعضی از آن فراموش کردها را میطلبند باز می
، که هر آنچه همی بینند در جهان حس ، تا که بدانند و دریابند ببصريت عقلشود ، و بیماریشان کمرت میپذیرد می

و این حال  ؛بر روی زمني یا بر روی آب، ، و خیال چیز سایۀ چیز بود بدرستی، نه چیزهاهمه خیاالت چیزهاست
بانواع، تا جهان  ، نهشدند ، و ازان افتاد که باشکال انواع بستهخربی که بیفتاد ایشان را از غفلت بود و بی

، و ، و پس باندیشیدن این معانی درستیشان بود از بیماری غفلتعقلشان فراموش شد در آغاز آمدن بجهان حسّ
  انجام.  از گردد روی آورده بکلی سوی معانی حقیقی و زندگی بی، پس بدانائی پس از جهل

، و مر عقل مر نفس را چون پدر است و طبع چون زن ه، و بدان ک، نیک بنگر بدین گفتار و دریابای نفس
، و آن گراید بمناستی که میان فرزند و پدر باشد را دو جهت هست که بهر دو گراید: گاهی سوی عقل می نفس

، و این عقلی عرضی ، و گاهی سوی طبیعت همی جنبد بآرزوئی که میان مرد و جفتش باشدحقیقتعقل طبیعی 
، و بازی در گريد چه صفت با وی ر، که مرد چون با زن خاىل ماند زن بای نفس، پس بیندیش ؛زائل باشد

نچه ازو باشد پوشیده ، و ظاهر آنچه نماید بدو بباطن آرا فریبد ، و بسخن نرم و آهسته ویخندنده و چاپلوس شود
جایها در برد. پس  ، و بهالکْنماید تا مرد را ببندگی خود بکار دارد ، که از برای آن با وی آن صفت مینماند
، ، چون با پدر خاىل ماند، و بیندیش کار مردزن چگونه شهد را با زهر کشنده بآخر همی آمیزد ، کهای نفسبنگر 

، نه چون باطن آن ، و ظاهر آنچه همی نماید با پسرسخنان تلخ در آید که پدر چونه با وی بس زنش و مالمت و
، و سود وی همی طلبد ، از آنکه پدر بدان گفتارهای درشتْ بزرگ و عزیز کردنِ فرزند خواهدبود که پنهان دارد
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یده ،که تندرسی و زندگی با خود پوشوی چون داروی ناخوش بود و تلخ بظاهردر جملۀ حالها، پس گفتار تلخ 
  دارد.
، و هر آنچه ، و هر آنچه حق و صدق دانی برگري از این سخنها آن را، این معانی را نیک بنگرای نفس ،پس

ای خواهم.  ، و بسخن ترا میکنم ، و اشارت بتو میبا تست گفتار من، ای نفسخالف و محال شناسی بگذار. 
، ترا نفسدمندتر از نواخنت زنت مرترا. ای زدن پدرت مر ترا بهرت و سو و، طبیعت زن تست و عقل پدرت ،نفس

، نه فرقت و ، و نسبت ترا با وی باطل کند، از انکه هیچ چیز نیست که ترا از وی باز بردبر پدر بدل نتواند بود
و تواند بود که مرد زن را  ؛، بلکه این نسبتی ثابت است که هرگز منقطع نشوداجتماع و نه را و نه غضب» نه«

، و از زنی بریدن و با دیگری همچنان ، و زنی دیگر را بر زنی تواند گزیدد ایشان از هم بریده گردد، و پیونبگذارد
، تو بطاعت داری ای نفس، اما پدر یکی بود که دیگری را بر وی نتواند گزید و با پدری دیگر پیوسنت. پیوشنت

ن معنیها را بدان و یاد دارو و ، و بمخالفت و عصیان وی مرده و دون شوی. ایعقل زنده شوی و بزرگ گردی
  بران باش.

  فصل هفتم
، و تو مرا ، و تو نروی، تا کی من ترا همی رانم بر راه رستگاری و آنچه سودمند آید هم ترا و هم مراای نفس

، و من نروم؟ پس این مخالفت افتاد میان من و همی رانی بطریق هالک و آنچه زیان کار بود هم ترا و هم مرا
، و ترا فرهنگ و ، پس جدا شویم و هر یک برود آنجا که بتو آوردهنماند بجز جدا شدن از یکدیگر ، اینجاتو

، و تو روی از وی بگردانیده و در زن و جفت کرده کند ترا که در عاقبت سودمند آید ، و مالمتی میآموزد ادب می
، اگر از تو اندوه و بیم بود. ای نفس، که در عاقبتْ ثمرهٔ آن فریب و طنزْ غم و و فریب و طنز و چاپلوسی وی

، که ، بهنگام کار کردْ حالوت میوه چیدن و مزد خوب کاری نیز فائت شودفرصت بر کار گرفنت نصیحت فائت گردد
، این گفتار مرا ای نفس، بهنگام میوه چیدن میوه نتواند چید. هر که بهنگام درخت نشاندن درخت را ننشاند

  خرد پس دریافنت دور است از تو. ای و بي ، و اگر مردهای و خردمند دهدار اگر زن ک بدان و نگهنی
شریف که از آن جهان بجهانِ کونْ و فساد آمدند تا آزمایش بود ایشان ، بیقني دان که اصناف چیزهای ای نفس

و چون  ؛، و ذات خود را باز نشناختند، و عالم عقلی را فراموش کردند، احوال و معانی این عالم را بدیدندرا
، و شرف و ، پس مشافهت هر دو حال و هر دو جهان کردندو آنچه فراموش بودشان بیاد آوردند، دریافتند خود را

پس چون ببصريت و نظر خرد پایۀ  ؛، و مالک اختیار شدند که درنگ در کدام جهان کنندخساست هر دو یافتند
شک بازگشت اختیار کنند سوی آن  ، بیخسیسبلندی و شرف خود را دریافتند و دناءت و خساست پایۀ دون 

، و ازان دوری ، و جدا شوند از آنچه با ایشان پیوسته شده باشد بعرضپایه که با ذات و گوهرشان در خورد
، که ترا درآن آسایشی بزرگست و سعادتی ای نفس، . پس این معنی را اعتبار کن و یاد دار و بران کار کنجویند
  انتها و انقطاع. بی

، اگر چند زنگار عارضیست ، و آینۀ زنگار گرفته، پند گرفنت و پرهیزگاری افروخنت نفوس است از زنگارنفسای 
، و اگر زنگاری بود که ثابت ، فروزنده را آسان بود افروخنت آنپذیر دارد بزودی ، لکن اگر زنگاری زوالوی را

، و زنگار از گوهرش ر نگردد، جالی آن میّسته، و بطبع آینه و گوهرش آمیخته گشگشته بود و جوهر او را خورده
،  بوعظ و ، و پذیرای زوال بود بزودیهمچنني تريگی نفوس اگر اندکی باشد ؛بآتش و گداز باز نتوان کرد مگر

، اما آنکه تريگی و کدورت وی ، و کارهای اصلی که فراموش کرده است وی را یاد توان دادتنبیه روشن توان کرد
، و در آن عذابها درنگ دراز یابد. ای بس که ک نتوان شد مگر که در انواع غذاب افتد، پاطبع شده باشد
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و ای  ؛و چوبهای کژ را در آتش باید برد تا راست شوند ؛زرهای غش آمیز را در آتش بباید داشت تا پاک شوند
، در عالم طبیعت و ای بس که نفوس زنگار خوردهٔ ؛بس که گندم را بغریل باید زد تا از دغل و خس جدا گردد

  الوان عذاب بینند تا پاک شوند و باز گردند.
نکه هر دو بچشد و بداند و جدا آ ، هیچ کس زیادتی حالوت شهد را بر تخلی صرب و حنظل درنیابد بیای نفس
همچنني هیچ نفس زیادتی حالوت ناز و نعمت بر تلخی عذاب در نیابد مگر که هر دو را ذوق کند.  ؛کند از هم

، از آنکه در چیزی آید تا آن چیز را ، چه میانه دارد آنکه بريون شد از چیزی که آموزد آن را و چشدسای نف
، مرد کارزاری خواهد که از کار زار بريون شود از بس اندوه و تنگی که در کارزار بود و از ای نفسآزمایش کند. 

و خواهد که در میانش رود و بیازماید. اگر ،، و آنکه کار زار ندیده باشد آرزوی کارزارش بودگرانی سلیح رنج
  ای.  ، پس باز گرد بسوی نهایت خود که فراموش کردهزانست که تو رسیدی در آزمایش خویش بغایت

انجام بود وازىل غایت و  ، باز گرد باندیشه سوی چیزی که همیشگی آن بی، چون اعتبار بزرگ خواهیای نفس
، و ، و مدد بخشنده بگاه ناپدید شدنشانچیزهاست در آغاز پیدا شدنشان نچه مبدأ جملۀآ، و پایان یمسافتش ب
، و هست ، و بنهنده و بردارندهٔ شان، و پدید کنندهٔ ایشان و باز گردانندهٔ ایشانچیزها و فرا گريندهٔ آن گسرتانندهٔ

  ، و فرعی پس از فرعی.ای ای پس از جمله ، جملهکننده و باقی دارنده شان
، تا آنگه که ن در چیزهای جزوی که چگونه سست نريو همی شوند در پایندگی و همیشگی، تأمل کای نفس

، و همچنني چیزهای کلی که برابر نیایند در ثبات و همیشگی با ، و هستی خودشان باطل گرددبکلیات باز گردند
و  ؛ان بیکبار، و سرتده شوند از وجود بهنگام برسیدن قوتهای ایشان و منقطع شدن مددشاصل همۀ کلیات 

  همچنني چیزها گاهی بفعل باشند و گاهی بقوت دائم. 
، و چون تو رای نگرسنت ، چه فرقهاست میان دوستی که بتو رسد و ترا نادان کند و نابینا و تريه و مکدرای نفس

ائل ، و برای تو اندوختهای فانی و زگرداند، و چون آهنگ ره راست کنی ترا سرکش و سرگشته کنی ترا کور کند
، و تو بسبب وی نیازمند و ، و در تو آرزوهای دروغ نهد که وجود ندارندو باطل سازد که آن را حقیقتی نبود

درویش و اندُهمند و ترسان و خوار و مسکني و تاریک زنگار گرفتۀ در کار بستۀ و هر گه که از وی توانگری جوئی 
، و ترا گمان دوام و درستش کنی بیماری بیفزایدچون  ، وپاکش کنی پلیدی بیفزاید ، و چوندر غویشیت بیفزاید
، و آنگه ترا در غصۀ مفارقت و سرگشتگی برد برتک تو و ترا فرو گذاشنت ، و او شتاب میهمیشگی وی بود

، چه ای نفس ؛رود بگمراهی و ناتمامی و کوری و نادانی تو رفت ، و این همه که بر تو میت افگندقطعیّ
، و اگر گمره شوی ، اگر محتاج شوی توانگرت کندنني و میان دوستی که اگر بتو رسدفرقهاست میان دوستی چ

و غمی ، و از وی رنجی بر تو ننشیند، شوی بینا گرداندت، و اگر نابینا ، و اگر نادان شوی بیاموزدتبراه آوردت
، ت از وی نچشیو قطعیّ، و غصۀ مفارقت ، و خدمتیت بفرماید و او با تو ماند جاویدو اندوهی از وی بتو نرسد

، و از علم و ، و از حیاتش حیاتبا وی باشی از شرف و بزرگیش شرف و بزرگی اندوزی و از نورش نورو تا 
، و برتو ریخته دارد ، و از توانگری و عزش توانگری و عزّ و ذخريهای جاودانی نهد برای توبصرش علم و بصر

  ، و با وی یکی گرد.، و با وی مضاف باششو هم قرینجاوید صالت و عطای نامنقطع. پس با چنني دوست 

  فصل هشتم
دل  خوشکه بوی  ، دور نباشد، واز وی عوضی و بدىل یابد، هرآنکه دوستی دارد و پس وی را نیایدای نفس

و هر که از دوستی  ؛تر باشد از گذشته تر و ستوده ، بخاصه اگر بدل موافقو دوست گذشته را فراموش کند ،شود
، و از جملۀ نیکو تدبريیست ، دور نبود که اندوهش دراز گردد و حسرتش بزرگ بودو عوض وی نیابدبازماند 
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تر  بدل ستوده ، و باید که، که بدىل طلبی وی را پیش از مفارقت ویاگر دوستی داری که بیقني دانی مفارقت وی
، و ازان بیابد مصیبتش باز نعمت گردد، که هر آنکه چیزی را گم کند و چیزی دیگر را بهرت تر بود از وی و موافق

، و پیش از پس پیش از مفارقت عالم کونْ پیوند با عالم عقل بجوی ؛اندوه و حسرتش با خرمی و شادی آید
، ساز ، و پیوند دوست دیگر را میمفارقت دوست غدر کار خسیس فانی مفارقتش براندیش واو را آسان فرو گذار

 ، و خواهد که خاىل کند آن، هر که از وطنی که دارد ملول شودنفسای اندک.  گري اندک و با وی انس و فلا می
، که هر که مأوائی بگذارد و مأوای منزل و مسکن منزىل دیگر را بنگرد ، که پیش از خاىل کردن آنوطن را باد

، پس اىل کرده بود، وتواند بود که برت از منزل خ، دور نبود که پراکنده و پریشان و مضطر گردددیگر نشناخته باشد
تر  کس را آرامگاهی نبود که نه آرامگاهی به ازان خواهد و فراخ ، هیچای نفسزندگانیش ناخوش گردد در وی. 

، و مأوای ای و بدان خرسند گشته ، چه افتاد ترا که مأوای و مسکن بريان را برگزیده، ای نفسو روشن تر. پس
منازل حقیقی ازىل را معطل فرو گذاری؟ ای  ، وادانی کنیروشن خوش را بگذاشته؟ تا کی در خرابی وحش آب

 ، یقني شو در آنچه من همی گویمت: اگر زانست که تو حقیقی وجودی را دانی بريون از آنچه بحّسنفس
شناسی وجودی را بريون از محسوس  دانی و نمی ، واگر نمیای برستگاری خویش ، پس روی آوردهیابی آن را می

  .ی رنج کشیدن نهاده، و ساز عذاب و ای اه هالک ایستاده، پس بر ربحواس جسد
پرهیزگاری آنست که از هرآنچه  حّد، لفظ پرهیز لفظیست که تو باید که معنی و حقیقت آن را دریابی. و ای نفس

، و هر دو چیز که یکی مر دیگری را زیان کار بود باید که هر دو در حقیقت مختلف زیان کار بود دوری جوئی
کار آمیزد او  ، و هر آنکه از چیزهای زیان، چنانکه منفعت از موافقت زایدکه مضرت از مخالفت خیزد، باشند

، و هر که با چیزهای زیان کار پیوندد و از چیزهای ، نه از زیان کار و نه از سودمندبحقیقت نه پرهیزگار است
در موجودات هیچ قسم دیگر نباشد که نه  ، و، او را نیز پرهیزگار گویند لکن از چیزهای سودمندسودمند برپهیزد

، و ، پس اگر اختیار منفعت میکنی با چیزهائی پیوند که با گوهر و ذات تو موافق بودکار سودمند بود و نه زیان
، واگر حريت و سرگشتگی و پریشان دىل اختیار خواهی با چیزهای مخالف گوهرت پیوند کاری می اگر زیان

، بیقني دان، که جز این حالْ دیگری نیابی که بر شمرده شد. پس ار هر دو همی پیوندکنی با سودمند و زیان ک می
، ای با مرده مپیوند ، و اگر زنده، وا گر بگوهر و ذاتْ روشنی با چیزهای تاریک قرین مشو، این معانی راای نفس

ه بچیز سودمند بدان جو که ،و ر، و اگر بینائی و دانا ندیم نادان و کورمشوسخن مباش و اگر گویائی با گنگ هم
، و هر ، پس هر آنچه سودمند برگري، و بچیز زیان کار بدانکه مخالف تو بود و گوهربطبع و گوهرت موافق باشد

  کار بود بگذار و بگزیر از وی. آنچه زیان
، بهرت از مسکن اول باشد ، دران کوش تا مسکن دؤمتچون عزم کنی از مسکنی بمسکنی دیگر شوی، ای نفس

، که هر که از خانۀ تنگ تاریک بريان بخانۀ فراخ روشن آبادان رود خرم بود بیفزاید از شدن بدان شادیت تا
  بنیکوی عاقبت.

سهو و  ، از آنکه سهو و خطا را ثمره نبود االّ، که ثمرهٔ خطاست که عذابست، از خطا برپهیز در سیاستای نفس
، از آنکه اصابت و نیک ره بردن راست یافنت است که ثوابت، و ثمرهٔ صواب و ره راست راه خطا و بد عاقبتی
، هر آنکه خر ما نشاند در زمني و پرورشش نیکو کند بر آن خرما . ای نفسنیکو عاقبتی اصابت و ثمره ندهد االّ
، و ، و کوشش و رنجش ضایع گردد، نشاند در زمني بارو بر نیابد، و خاربر ، و هر که درخت بید بیبردارد بعاقبت

جملۀ احوالت بگرفنت آنچه سودمند بود ترا و ترک آنچه زیان  ، درای نفس، بعاقبت کارش بد بود. پس ره جو
  بسعادت جاودانی. »پیوسته«، تا تو باشی از نفوس توفیق یافتۀ کار بود ترا
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جستم و آزمودم ، که من اندیشه کردم این عالم را و باز ، بیقني دان آنچه من شرح دادم ترا ومثال بنمودمای نفس
، ، هر آنچه لطیف شد و بلندی گرفت جدا گشت سوی بلندی و باالکه مادهٔ هر چیزی در ابتدا از هم جدا شدند

پس جنبش سپهر را یافتم که مادهای عالم را بر چهار اصل  ؛و هر چه کثیف گشت و درشت سوی زیر میل کرد
خربی و مردگی نه جنبش خرد و  را در جنبش بی، واین چهار اصل تشست و آب و هوا و زمنيآ، و آن ببخشید
، در شگفت ماندم که چیزهای مرده ، زنده و گویا و خردمندیافتم چیزهائی را که از این اصول بودند ، و نیززندگی

های مرده آمیخته شوند و تنی گردند از ، پس گفتم: مگر چون این مادّ صل زندهٔ بیدار باشنداو نادان چگونه 
ای  ای بیامیزد و از ایشان زنده ای با مرده لکن راست نبود در عقل که مرده ؛شود عقلی حادث میایشان حیاتی و 

ورد که گفتم: این چیز زندهٔ آتا ضرورت مرا بدان  ؛، یا دو جهل با هم آمیزند و علمی و عقلی حاصل گرددزاید
، ، و باز گردنده ازانرو امده است بدو، بلکه چیزی غریب ف، یعنی جهان کونْ و فساددانا نه از مادهٔ این عالمست

باید که بیقني بدانی  ،ای نفس، ، یا جهل معدن و مسکن عقل بود. پسکه محالست که مرگ چشمۀ زندگی بود
، پس از وی بارجو تا ، بلکه چیزی دیگر استکه این چیز دانای زنده نه از ارکان و اصول این عالمست

، و دانش خود را تمام کنی و خود بخت گردی ، که بدین نیکی وی را، و بپژوه حالش را تا بیازمائبشناسیش
  تمام گردی.

  فصل نهم
، یا دروگری بآلت تر در وجود انست که تو زرگری بدست افزار برزیگری کنی ، دشخوارترین کار و محالای نفس
اسای همه صنعتی شن ، و چون مردمصنعتی را التی خاص بود که اال بدان راست نشود »هر«، از آنکه در زیئی
، چنانکه اگر الت صنعتی دیگر بنهد از دستآ، باید که چون صنعتی درگريد ، و همۀ آالت را بکار داردباشد

، و ، و چون برزیگری کند سوزن بنهدو سوزن و ریسمان برگريد، درزیئی خواهد کرد بیل که آلت برزیگریست بنهد
، و دانشی و بدی از خود دور کند د و نیکی پیشه گريد آلت بیبیل برگريد. پس همچنني هر که خواهد که بدانش رس

ات آلت دانائی و خري دشمن گرفنت حیات دنیاست و درو برپهیز زیسنت از هر چه لّذآلت دانائی و خري بردارد. و 
هر گه که آهنگ ، همچنانکه آلت جهل و بدی دوست گرفنت حیات دنیاست و بوی رغبت نمودن. پس اوست

ای که هر صنعتی  ، چنانکه دانستهه آهنگ دانش و خري کنی آلت و دست افزار شرّ را از خود دور کندانش و خري ک
رنج  گريی بی ، که چون تو علم و خري را بآلت ایشان پیش، و برگري آلت علم و خري رارا بآلت آن صنعت توان کرد

که کنی بر تو صعب گردد و دشخوار شرّ بود و بدان نیکی خواهی  ، و هر گه که بدست تو آلتو خستگی برآیند
، که رنج و خستگیش بسیار شود و کارش تمام ، همچنانکه زرگری برزرگر دشخوار بود بآلت برزیگریشود

، چنانکه دشمن ، یقني دان که دوست گرفنت حیات دنیا و خري با هم نباشد در هیچ دلای نفسنگردد. پس 
  را نیک بدان و بعقل دریاب. بدی با دىل جمع نیایند. این معنی  گرفنت آن و

، و از یافنت آن لذت ات عزّ و جل ، از دانش درست ببصريت دریابی پیوند تو و نسبتت بباری و آفرینندهنفس ا ی
،از غایت تريگی و نابینائی و خطا و سهو خود را از ، و از جهل از این دریافنت باز مانی و نشناسیحقیقی بود ترا

، پس بانواع عذاب و درد و بال پیوندی. ای ، و نسبت خود با آن چیزها دانیداریجملۀ چیزهای دنی خسیس پن
، ت شود پیوست بعد ازان در فکر وتمییز باش، و چون حاصلمگی مقصود تو دانش درست بود، باید که هنفس

ار ره ک ، پس کردارت کردار بینا و صواب، و بینائی و روشنیت تیز شودتا صوابْ دیدنْ عادت و طبع تو گردد
، در این تدبري باش که باعتبار چنني ای نفس، و نادانی و کوری و خطا را بکل فراموش کنی. دانستۀ روشن بود

   حال حقیقتش بیابی.
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، و حد نعیم دیدن نفس است چیزهای متفق عذاب دیدن نفس است چیزهای مختلف متغري را ، حّدای نفس
تر کسی ررا بود که در  ع سختی در عالم حس که جزع و بیم و تضّردائم و پاینده را. و برهان برین آنکه همی بین

، و هر که در ، و این مقاسات اختالف و گردش حالست، و باز شقاوت آید، و پس این حال بروی بگرددنعیم بود
 ای را که ببال و رنج افتد. پس ، او را آن جزع و خوف نباشد که ناز پروردهسختی و بدبختی و رنج خو کرده بود

پس اگر راحت همی خواهی از عذاب  ؛فاقست و ثبات، و نعیم اّترازین روشن است که عذاب اختالفست و تغّی
  ، باز عالم ثبات و بقا انتقال کن.رآن عالم اختالف و تغیّ

، بلکه برای دیدگان آن را به بینند ، مردم بازرگان بضاعتهای خود را نه برای آن پیدا کند و بیاراید تا بیای نفس
و همچنني گویندگان و سمر گویان بر شاه راه نه برای کر و گنگ سخن  ؛وران آن را به بینند آن ظاهر کند تا دیده

همچنني اهل حکمت و دانش سخن رانه برای آن نفوس گویند که در رتبت  ؛، بلکه از بهر شنوندگان گویندگویند
و بدان نفوس که در مرتبۀ مرگ باشند  ‐دارند ، بلکه آن نفوس را خواهند که مرتبۀ زندگیمردگی ساکن باشند

، و میل بدان چیزها نمایند که آن نفوس که در مرتبۀ حیات باشند یندآخواهیم که در عالم طبع  آن نفوس را می
، در این معانی که بسیار فرق است میان در آینده و ، ای نفسپس اندیشه کن ‐ازان دوری جویند و پرهیز نمایند

از خطا و زلل  ، اگر کرهت است ترا از عقابو میان رغبت نماینده و میان گریزنده. ای نفس ،باز گردنده
و ثمرهٔ  ؛، و بدان که مقصود همۀ نفوس از این دو چیز بريون نباشد: خطا و صواب، و در اصابت کوشدورباش

صواب مره دهد و ث، که اگر چنني نباشد پس خطا ثواب ، و ثمرهٔ صواب بناچار صوابخطا بناچار خطا بود
، درستست که خطا عقاب بر دهد بحقیقت، و این در عقل نیست و نه در حس توان یافت. پس عقاب ثمره دهد

، و از دور شدنت از عقل و با حس ، به پیوند عقل و باوی یکی شدنت بصريت صواب یابینفسای و صوابْ. 
، طبیب بیمار را نفسای ریکی بخطا پیوندی. ، پس از کوری و تایکی شدنت تريه گردی و از نور خرد باز مانی
، و اصابتش تندرستی بر ، اگر بیمار مطیعش گردد صواب کرده باشدفرماید تا آنچه زیان کار بود وی را نخورد

  ، و خطا کاریش درد و بیماری بر دهد. فرمان شود خطا کرده باشد ، و اگر بیدهد
، ببني که حالشان چگونه است چون آنکه از تنها جدا شوند، اگر خواهی تا بدانی حال نفوس را پس از ای نفس
، چون از تن جدا شوند عادت ایشان باصابت برایشان نیارد مگر اصابت و اند ، اگر توفیق اصابت یافتهبا تنهااند

، پس از جدا شدن خو کردنشان با خطا بدیشان اند اند قرین خطا بوده با تن بوده »چون«، و اگر نیک عاقبتی
  ، و خطا عقاب آرد و کوری و بدحاىل عاقبت.جز خطا نیارد

  فصل دهم
همی نمائی که از اندوه و بدبختی ام: بگفتار  من حال ترا همی بینم و ازان در شگفت دراز مانده ،ای نفس
نمائی که ناز  و همچنني بگفتار می ؛جوئی ، و بر دیگر راغبان غلبت می، و بکردار دران آویختهای برغبتگریزانی
این حالیست بس روی از راهش. و  ، و بر یک سو میجوئی و بکردار ازو و دور همی شوی رمی را میو خ

، بلکه چنني حال از آن چیز آید که درو ید، که چنني اختالف از چیز یکتا بگوهر نیامختلف و کرداری مختلف
ای از  ، تو خالص نگشتهای نفس و از آمیخته آمیخته آید.، چیز یگانه جز یگانه نخیزد، که از کثرت و ترکیب بود

ای زنگار گرفته مانده است  ، و در تو پارهای ای از اندوختهای بد که در گذشته گردشها اندوخته ، و پاک نشدهغشّ
، پس بشتاب در اگر آن زنگار حالیست که زوال پذیرد ؛آید ، و اینست سبب اختالف در آنچه از تو پدید میهنوز

، تا ، و اگر سخت شده است پس باز آتش شو و به گداز گوشکه در ذاتت سخت شودجال و افروخنتْ پیش از آن
، و زنگار او جز بتاب و گداز برنخیزد. پس آتش نتوان افروخت ، که آینۀ زنگار خورده بیاز آتش صافی بريون آئی
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از ناز و خرمی ، یا رغبت در بدبختی و غم و حسرت و نفرت ، از تو یک کار آیدآنگه که تو صافی و یکتا شوی
، نفس ای،کار کن، یا رغبت در ناز و خرمی و نفرت و گریز از بدبختی و غم و حسرتْ بحقیقت. پس »بحقیقت«

  بدین اندرز تا توفیق سعادت یابی و راه برستگاری بری و بصواب رسی و بثمرهٔ ثواب و نیک سرانجامی.
، و چون این حال دانستی بدان که تن، بیقني دان که مرگ طبیعی نیست جز غایب شدن نفس از ای نفس

، همچنان حکیم و دانا و خردمند بود ، چون حکیم و خردمند و دانا باشد بهنگام حضورخردمند حکیم دانا
، و بدان که نشانندهٔ ، این کار را بدست کنای نفس، بیدار شو، و بهر کجا که رود و روی نهد. پس بهنگام غیبت

، پس درخت بدی را بدی بر ، که درخت نیکی اگر نیکی برش بودبدیست درخت نیکی برخالف نشاندهٔ درخت
، و درخت بدی نیکی ثمره ، و اگر این سخن صدق نیست پس صدق بود که درخت نیکی بدی ثمره دهدبود

، و ، پس باید که درخت انگور بلوط بارش بودپس هر درختی جز آن بار آرد که در طبع و گوهر اوست دهد.
، و او را بدان ای دهد جز آنکه در طبع اوست ایم که درختی بری و میوه ، و ما ندیدهبار آرد درخت بلوط انگور

، چگونه نشاندٔه ای نفس، از بلوط. پس ، و بلوط االّاز انگور نیاید شناخته شده بود از بدو عالم. پس انگور االّ 
؟ و روشن شده است بضرورت و پیدا ، و نشانندٔه درخت شرّ بری بردارد جز شرّدرخت خري بری بردارد جز خري

، و نه از مردم اسپ زاید. ، که هرگز از خر مردم نزایدهمسان وماند خود ، که هیچ نزاید االّ گشته در حس و عقل
، و گري ، و کردار نیکو پیش، اگر این معانی بر تو روشن است روی بدانش جسنت نه بحقیقت چیزهاای نفسپس 

، و پایۀ ، و ثمرهٔ بینائی بینائی، و ثمرهٔ خري خري، و ثمرهٔ علم برداری هم علم یابددرخت نیکی کار تا بینائیت جال
  بلندتر یابی و بسعادت جاودانی و راحت ابدی رسی.

، اگر حواس هیچ را یابی وانگه بنگر تا بی ،جگانه از تو جدایند، در گمان آرو چنان انگار که حواس پنای نفس
، از آنکه عقل چون است بازگشنت تو بمأوای خود و بحاجت خود رسیدن، پس نزدیک شده یابی چیزی می

، و او را یک ، و پاک کند از هر چه با وی پیوسته باشد، جدا کند وی را از هر چه جز وی بودادراک چیزی کند
، همچنان بعقل هیچ هیچ چیز بسیط یگانه نتوان یافت همچنانکه بحسّ ، تای بسیط خودکچیز بسیط کند بذات ی

، اال که صفت و ر نگردد، و در عقل هیچ حقیقت با عوارض آمیخته موجود و مصّوبمرکب نتوان یافت یزچ
چون روشن گشت که ، و هر یک را جدا جدا در خود بنگارد. و موصوف و حقیقت و اعراض را از هم جدا کند

، پس ادراک توان کرد، وادراک چیزهای یگانه بعقل فارد یگانه مرکب توان کرد چیزهای مرکب بحّسادراک 
، و چون خرد یگانه نبود ، از وی جدا گشت یگانگی، که چون عقل را با مرکبات آمیختیای نفس، بیندیش

، و چون بازگشت ، که آن ادراک درستست برحقیقت و لذت حقیقت و دانش حقیقتادراک یگانه نبود وی را
، و ، پس دریابد چیزهای بسیط یگانۀ ابدی رااد، و روی بیگانگی نه، و جدا شد از انبازی با جز خوداز ترکیب

  ، و مرگ وی درنگ نمودنش است در وی.باز گذارد چیزهای مرکب باز گسلد و جدا شود

  فصل یازدهم
، هیچ یافتی در وی جز دیدنیهای چند مدی بوی و آزمودیشآ، اینست عالم طبیعت که فرود نفس ای

، و بویهای چند دروغ و چشیدنیهای دردناک ماللت افزای ،غافل کنندهو شنیدنیهای بیمناک  ،انگیز وحشت
، و ، و شگفت ماندی از وی، و بسودنیهای پلید شوخگن؟ و چون بدان فرود آمدی عشق آوردی بدانناخوش

، خواستی ، و چون نشناختی که خطا بود از تو این حال، و فراموشت شد معانی ذاتی شریفبدان باز بسته شدی
، گناه نبود اال آن ، هیهات، و این گناه را بر وی حوالت کنی. هیهاتدر این خطا انباز کنیکه دیگری را با خود 

، که تو افتادی در این ناخوشیها بآرزوی خود رهائی از وی هم بآرزو و را که کرد. پس دریاب خطای خود را
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، و از سبب آن از تست ، بیقني دان که، هر ناخوش که بتو رسد در عالم کون و فسادای نفسارادت خود یابی. 
، و هر گه که چیزی ، واگر یادآوری یادت آید این حال و بدانیخطای تو بود که آن مکروه بتو رسید و از سهو تو

کهن تو خاستست از ، آن از خطا و سهو ، و سبب آن را نشناسی و اصلش ندانیبتو فرو آید از ناکامی و مکروهی
، و ، و از آمدن بدان سرا گزیردش، و بوی آیدکه آرزوی سرای مصیبتها کند ، که هرای ، که آن را فراموش کردهآغاز

، و ، و نصیحتش کرده باشند و نپذیرفته، و باز زده و ترسیده نشودنیز از آمدنش بدانجا باز زده باشند و ترسانیده
چیزها را  ، تو یرون زندان بودی وای نفس». گناه او را بود«بآرزو و شهوت خود بدین سرای حوادث آید 

، و آرزوت ، چون در زندان رفتی جملۀ احوال بر تو پوشیده شد و زندانی شدیدیدی و خربها همی شنیدی می
چیز ترا بران داشت که در زندان شوی؟ نه ، یا چیزی ببینی. چه ، یا حاىل بدانیخاست که از خربی آگه شوی

  این همه که بر تو آمد بخطای تو بود؟
، وهمۀ عالمها را همی دیدی منضود صافی ن یگانگی بودی بینا بودی و توانگر و دانا، تو تا در جهاای نفس
، و حالهای خاک سیاه ، که سیاه و تريه همی نمود از نشیب فرو آئیعالم کون و فساد و ساحت زمني ، االّ شفاف

، و بمنزل ون افتادیو چون این عزم درست شدت از رتبت یگانگی بري ؛تريه را تأمل کنی تا بیازمائی و بدانیش
برون » دراین«و مثل تو  ؛، و با جنبش روان گشتی بطلب نشیب سوی عالم کون و فسادآمیختگی و شرک افتدی

، تا دانه از وی برباید ، مثل مرغی بود که قصد دامی کندآمدن از این وحدت و رغبت نمودن برتکیب و مرکبات
، تو، پس صیاد او را فرو برد. پس تا طعمۀ صیاد را فرو برد یا چون ماهیی که قصد کرد ؛خود دام مرغ را بربود

، و ، و ترا این عالم تاریک کرد، تا نورت پنهان گشت، بنور و صفای خود با جهان تاریکی بیامیختیای نفس
نه این همه که بر تو آمد از خطای تو بود؟ لکن چون آهنگ بازگشنت کنی باید که بماندی اسري و گرفتار. پس 

، که پاک شدنت از آن چیزها ، و از میانش برون آئی و ازان پاک شویچیزهای زیانکار را بنگری جملهنخست 
، تا بر تو آسان بود ، و من آن چیزهای زیان کار را همه در یک معنی با هم آرمسبب رسنت تست و بازگشتنت

دن جسمانیست. پس هر آنچه ، و آن آسایش جسنت و راحت طلبیاند ، که این همه در یک چیز مجتمعدانسنت آن
  ، برگري و بکاردار.، و هر آنچه آن را خوش یابی بعقل، بگذار و ازان دوری جوآن را  خوش همی یابی بنت

، و ازان و پس زائل شود ، و همۀ دردها بنت رسد، و آتش شهوت فرو ننشیند، همه اتشی فرو نشیندای نفس
، ودوای این درد ترک ، اال اگر مداوای آن بعقل کرده شود، و از درد آزمندی آسایش نبودآسایش بود یکچند

، و باید که ، و مرگش بریدن از وی، که حیات آزو شهوت پیوند جستنست با ویآنست و صرب از وی عادت کردن
، لکن زیانکارترین ، بلکه بسیار بود که نه خورش بود، که نه همه شهوت دنیا در خورش استای نفس، بدانی

میخنت «، و با جفت ، از برای آنکه آرزومند آشامیدن نگردد اال پس از خورد و سريینستهمه شهوت خورد
، آن شهوت خورد بود و همچنني هر چیز که مردم سازد و خواهد در دنیا اصل ؛آرزو نبود اال پس از خوردن سري

بینا کردم و تو ، من ترا ای نفس، و بخساست و دناءت آرد. که نفس رابدان آرد که خود را بمهالک افگند
، و عذابت مضاعف گردد به پريوی ، پس حسرتت بزرگ بودشوی آرمت و راست نمی ، و براستی مینیاموزی می

، لکن ، بنزد خود و جز خود معذور بود، نابینائی اگر در روش خطا رو دو بچاهی فرو رودای نفسآرزوت. 
ای دیگری.  ، نه نزد خود و نه نزدرا هیچ عذر نباشد ، اوبینائی که چاه را همی بیند و خود را بآرزو بچاه اندازد

، و معنی سختی عذابش دانش و شناخت ، چه بزرگ بود درد و حسرت آنکه در بالئی افتد بعلم خودنفس
  اوست بدانچه بخود کرد.

، هر نفسای ، و رسته شوی. ، و بدان کار کن تا توفیق سعادت دست دهد، این اندرزها را نیک یاددارای نفس
، ، و از دنیا آسان و باسود برون رودمصیبتهای دنیا نیز از وی کناره گريند، ه از شهوات حیات دنیا بر کناره شودک
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، کن ، چون بازرگانی کنی و سودجوئی بدین گونهای نفسو سودش نزدیک گشنت اوست با پروردگار عزّ و جلّ. 
   ، و راه بری بهمه خريی و سعادتی. در برابرت بود ، و روشنی، تا بتوفیق و سداد پیوندیو بچنني معانی تدبري جو

  فصل دوازدهم
بختان آنست که آهنگ  ترینِ نیک ، و نیک بخت، هر که درخت صرب کارد ثمره ظفر چیند و غالب گرددای نفس

ترین بدبختان آنست  ، و بدبختآرامی و اضطراب نشاند ثمره حرمان چیند و هر که درخت بی ؛چیزی کرد و بیافت
، که صرب شریفرتین اخالق شو ، در هر چه جوئی با صرب قریننفسای هنگ چیزی کرد و ازان باز داشته شد. که آ

و من بنمایم چند معانی ترا بدانکه نفوس  ؛، و سعادت یافته گرددو طباع است که بدان همه نیکی اندوخته شود
، و توفیق آن معنیست که خري ی جویدکه جوینده بیاوری و، و صرب آن چیز است اند و خري همی جویند جوینده

، و چون فعل از طالب بفعل مطلوب ، و توفیق آن معنیست که خري بیاری وی بجوینده پیونددبیاری وی جوید
و از برای آن نمودم این معنی تا بدانی که  ؛، و مطلوب با طالب مضاف گشتبرسد پیوند و وصول واجب شد
، و ، تلخی صرب حالوت راحت بر دهدنفسای اال بوی نتوان یافت.  ، و خريهمه چیز را بشکیبائی توان یافت

، صرب و ثبات اندوز بر پرستیدن یک خدای ،ای نفسحالوت اضطراب و شتاب بردن  تلخی خستگی بردهد. 
، که ، و ازان برپهیز که ملول و ضجر باشی، تا خوشی زندگی یابی و راحتت بزرگ بودجل جالله و عظم شانه

، و هرکرا خدایان بسیار باشند پرستش بسیارش الزم ، پس خدایانت بسیار شوندنگی بريون مانییگا پس از حّد
ندگی هالک ، و نفسش پراگنده گردد و در پراگ، و اندوهانش فراوان باشند، و رنج و خستگیش سخت بودشود

  شود. 
، پس مبادا که سانی، شکیب و ثبات قرین نفوس تمام اناند و ، ماللت و ضجرت قرین نفوس بهیمیای نفس
، ، پس خدایانت بسیار شوند و برپستیدن ایشان پخشیده و مَحْقْ گردیضجرت ترا از حد صرب بريون بردماللت و 

، باید نفسای ، ازان برپهیز و ازان کناره جوی. اینست مرگ تو ؛، و بزرگی و شرف و قدرت برودو نورت بنشیند
، و گمان مرب که هیچ چیز از آنچه ترا دانسنت آن از معانی و صورکه واقف گردی بر شناخت ذاتت و آنچه دروست 

، که ، پس در جسنت آنچه با تست سرگشته مشو، بلکه همه با تست و در تستناگزیر است بريون از ذات تست
، و از بريون خود آن را همی جویند با خود دارند و فراموش کرده باشند بسیار کس باشند که آن چیز را که می

بیقني دان که معلوماتی که ، پس بیادشان آید که با ایشانست و از ایشان بريون نیست. پس د و سرگشته شوندجوین
، و آنچه از تو بريونست آن چیز است که از ، هیچ از تو بريون نیستند البتههستی ایشان جاودانیست و ابدی

، ، و با کون و فساد یکسان و روانست، و آن گوهر پذیرای اعراض اکدورت تو و ثقل تو جدا گشت در دهر اول
همۀ معلومات ابدی را در خود جوی و از خود بريون مشو سوی و جز وی هیچ چیز نیست بريون از تو. پس 

، و احوال و اعراض بتو ، پس در دریای پراگندگی افتی، و علم آنچه دروست همی جوئیکدورت و ثقل خویش
، پس باین همه رنج و پراکندگی د بهنگام آنکه در جنبش آید و جوشش، چون دریا که بکشتیها بازی کنبازی کنند

، و آن چیزها را که . پس بحقیقت این گفتار را استوار دار، و هیچ علم از وی با تو نبوداز وی هیچ خري نیندوزی
نفس  ، که جملۀ آن چیزها که باید که نفس آن را بداند در، و طلب از وی جای دیگر مکنبا تست فراموش مکن

ق دارد و ت و جدائی در حس است که بنت تعلّ ، و این غريّیت نیست، و میان ایشان و نفس هیچ غريّیاست
  آلتست.

، و ، از وی منفعتی و فایدتی نیایداندام شود وران و کارکنان چون کهنه گردد و بی بدان که آلت پیشه ،ای نفس
ی را بر وی گزیدن سزاوارتر از باز گرفنت و عزیز ، و از دست بدادن و دیگربگذاشتنش بهرت از بکار داشتنش
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، آن را بکار دارد و جهد نماید در ور که چون آلتی نیک یابد ، واجب بود بر کارکن و پیشهای نفسداشتنش. 
، و چون مستغنی گشت آلت ، پس چون وی را مال جمع شد از کار مستغنی گشتکارکردن بدان و مال اندوخنت

، هر لطف که توانی بکار آر در آلت بدست ای نفس،و بیاساید از رنج کار کرد. پس را بکمرت بهائی بفروشد
، و چون مال و ذخريه اندوختی ای بسازی ای بیندوزی و مایه ، تا بوی ذخريهآوردن و آراسنت آن و کار فرمودنش

  و اندوخنت بیاسای.، و از کارکرد ای پرداز یکبارگی ، و بدانچه اندوختهافزار را بفروش ببهای کم آلت و دست
، که بیمار از غایت صفرا شريینی عسل را در نیابد و خوش گفتار مرا بدرستی گوهر خود، دریاب ای نفس
ه طعمش داند و بمعانیش ني لذت سخن صدق آن یابد ک، همچن،چنانکه تندرست یابد و خوش داندشنیایدش

ت جزوی و خوف و دیگر بیماریهای یا بلّذ ،اما عقل بیمار گشته بجهل و فراموشی و اندوه ؛رسد بخرد درست
گاه نگردد. پس آن اندرزها را نیک یاد دارو بکار آر.عقلی   ،ذوق سخنان راستش نباشد و ازان آ

  فصل سیزدهم
، و هر گه که نفس در عالم نکه حد لذت آنست که ازان مالل نبودآ، باید که بدانی و بیقني شوی درای نفس

انگیز  ، از آنکه هر چه نفس همی بیند در این جهان ماللجوید که نتواند بود طبیعت لذتی جوید چیزی را همی
، بگمان انکه در این ، اهل دنیا را در جسنت لذات باشندای نفس ،و لذت و ماللت با هم نباشد. نبینی، است

  جویند که نیست. روشن است که اهل دنیا چیزی را می، و نیست موجود. پس جهان هست
، و حوادث و حاالت وی را همی آزمایند و همی گر نفوس مردم را که چگونه بدنیا فرو آیند، نیک بنای نفس
بدانمایه  ، و هیچ کس را نیابی در دنیا خشنود از دنیاگردند ، و چگونه مالل گرفته و ضجر گشته ازان برمیچشند

جویند که  ن جهان چیزی باز میتر دلیلیست برآنکه نفوس از ای ، و آن روشن، بلکه ازان ملول بود و ضجرکه دارد
، و هم ازان اند بارادت هم روی آورده، و هرگز نبینند. پس با شرف و بزرگی گوهرشان در خورد و با آن برابر بود

یابند. و چون این حال در نفس درست  طلبند که آن را بپسندند و هیچ نمی را میاند بماللت. چیزی  برگردیده
  پس طمع بگسلد و طلب نکند در عالم کونْ و فساد.، طلوب، پس نومید شود از این مگردد

، و صرب مند و محتاج صرب بود چگونه در دنیا لذتی بود و هر رتبت که دران بود نفس در دنیا حاجت ،ای نفس
، و بطلب درگريد آن را که ، و چون نفس از صرب برمد، و هر شريینی که با تلخی قرین بود تلخ گرددتلخ بود

، و دّربُ پیوندد و می ، و میگذارد چشد و می ، تا الجرم می، بسر گشتگی و پریشانی رسدان خشنود شودبپسندد و بد
نفس ، و این معنیی است زشت و کرداری خسیس و خوئی فرومایه. چون گریزد گراید و از وی می بچیزی می

حاصل از این ا آمیخت. پس ، پس تلخی صرب با چیزهای که بود از مراتب دنیا نريومند گشت بصرب در هر پایه
، یا ، در پایۀ خساست و دناءت و فرومایگیسخن آنست که مردم یا در حريت و سرگشتگی و چشندگی بود

مقامش در عالم  زد مدتسا می، پس با تلخی صرب نماید ای از پایهای آن که بران شکیب می خشنود شود بپایه
  بهْ از شريینی با خساست فرومایگی.رف وی ت نفس و ش، و درستست که با تلخی ساخنت بعزّ طبیعت

، تا بر نیکوتر و تمامرت و غرض حق و شفای عقل آنست که چیزها بر ترتیب اصل ثابت و باقی باشند ،ای نفس
و چون  ؛، نه آلت صانع را بکار داردو آن آنگاه بود که صانع بکار دارندهٔ آلت بود ،تر وجودی باشند راست

ت ساخته و چون سلطانی که مار رعیّ ؛، نه اسپ سوار را آنجا برد که خواهدا خواهدسواری که اسپ راند هر کج
چون امثال این کارها برنهاد اصلی و طبیعی رود خوبی و نیکوی ت ترتیب سلطنت وی سازند. ، نه آنکه رعیّکند

  ، و چون بضد باز گردد بدی و زشتی ستم و ناراستی ظاهر شود. عدل و حق ظاهر گردد
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، پس روشن باشد که تن آلت بود ، و بوی بیند و شنود و بوید و چشد و بسایداگر تن بنفس زنده بود، ای نفس
، و آن چنان بود که و از جملۀ چیزهای ناخوب بود که آلت صانع را کار فرماید،، نه بنفس آلت بود تن رانفس را

، و از ، ترسد که آرایشش کم شوددش، برتتیب و آراسنت آن مشغول شود و بکار ندارصانع جاهل چون آلتی سازد
، ، تا کار باشگونه شود، و پیوسته آن آلت را همی پرستد و خدمتش کندای بوی نرسد آن آلت هیچ منفعت و فایده

، و زندهٔ بینای شنوای گرامی بندهٔ ، خوب و نیکو زشت و بد، راستی ستم و، و حق باطل وو معبود عابد گردد
ای خسیس  ت ترتیب پادشاه کند زمانه، آن زمانه که در وی رعیّ ای نفسدنی شود.  نابینای مردهٔ کر گنگ نادانِ

، که چون اسپ سوار را برد هم اسپ و هم سوار بر ، و در چنني هنگام هالک جمله واجب شودباشگونه بود
  ، و چون جسد نفس را کار فرماید نفس و جسد هر دو هالک شوند.خطر باشند
لکن محنتی است که مردم بدان ، آن نباشد رخصلتی است که هیچ آفریده سزاوا، سیاست و کارسازی ای نفس

، فروتن شود و ، از خود بداند که بدان ایستادگی نتواند نمود، و چون خردمند خود را بدان آزمایدآزموده شوند
بندگی نمودن و ، و بدان ، که تدبري و جودش بر همۀ آفریدها روان و پیداستبر اصل رابندگی نماید سایس و مّد

، و راه یابد »نیکو«، پس بر روش ، مضاف و پیوسته گردد با نیکی و خوبیش نیکی و خوبی دیگرفروتن شدن
، چنني نفس بچشمۀ خري و راستی رسیده باشدآهنگ جوید سوی فرصت اصابت و رستگاری بحسن توفیق. پس 

بختی بر سیاست  ، و خري و نیکمددی رساند ، بدانچه فرود وی بودو از مددی که ازان چشمه بر دوام همی یابد
خرد که بدان مبتلی و ممتحن گردد بخود خرم  بیت ظاهر همی گردد. اما پذیر و رعیّ کننده و سازنده و سیاست

، پس در آن ت و طاقت جسد چندان هست که بار سیاست برتابد و زیادت نیز، و چنان پندارد که قوّ گردد
، و از خربی و کوری و خطا و زللش ببار آید ی، تا شجرهٔ بنت مشغول گرددت جس، و بلذّ سیاست سستی نماید

، تا جور و شّر و هالک فرماینده و فرمان پذیر ظاهر فرستد چشمۀ شرّ و جور مدد همی یابد و بفرود خود می
  گردد.

ند دؤم بی می، و آنچه ، بدان که هر که بخسبد در این جهان و خوابی بیند او در خواب دؤم استای نفس
، چون مرد ، از خواب عرضی دؤم بريون آمد با خواب اصلی طبیعی شد، و چون بیدار گردددیدنست در خواب

، پس دیگر بار برنگ خود باز شود و آن سرخی خجالت سپید لون که از حاىل شرمنده شود و رنگش سرخ گردد
لکن همني است که سرخی خجالت ، و در جمله هر دو لون هم سپیدی و هم سرخی بزوال انجامد ،نیست گردد

، و لون اصلی طبیعی عرضیست پاینده با طبع. پس برین قیاس کن خفتۀ طبیعی راکه در عَرَضیست زود گذر
بیند و او خفته است بخوابی عرضی دیر  ، و بحس چیزها را می، یعنی نفس که در دنیاستخواب چیزها را بیند

، پس چنانست که خوابی را بر سر خوابی پوشانیده د گذر، پس چون بخسبد خفته بود خوابی عرضی زوگذر
بدین سخن نیک اعتبار کن و بدان که  ،نفسای ، چون ازان بیدار گردد از خواب دؤم با خواب اول آمد. است

، و همچنانکه در آن خواب دؤم چون یابی بحس در خواب همی بینی آن را ، و هر چه میای تو در دنیا خفته
، و باز احوال بیداری چه در آن خواب با تو حاضر دیده باشی ازان جدا شوی جدا گشتنی کلی، از هر بیدار شوی

از آنچه در خواب دوم همی  تر شناسی ، و آن احوال را درستایم ، که ما آن بیداری را خواب اول خواندهآئی
، آن اری عقل است، که آن بید، همچنني چون از خواب اول که بودنست در دنیا بیدار گردی بر حقیقتدیدی

، که آن خواب عالم تر شناسی از آنچه در حیات دنیا دیده باشی ، در هستی درستچیزها را که در آن بیداری بینی
، همچنني چون در خواب بیند با آنچه ببیداری بیند بحس درست نشناسد» هرچه«همچنانکه طبیعت بود. پس 
، باضافت با آنچه در بیداری عقلی دنیا و آنچه در دنیا بود، ، و از عالم طبع و حس برون افتدبیداری اصلی رسد
  یابد باطل شناسد.
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، و پس چون ، خود را بدان محسوسات عالم طبع باز نبندی، تا تو ای نفس، ای نفسو ازان این شرح کردم ترا
فارقت آن ، و چون بیدار گردد بر م، و بدان مایل گرددکسی باشی که بخسبد و در خواب چیزهای نیکو را بیند

، تاچنان چیزها را ببیند. پس بدان که نفس ، تا حدی که خواهد که دیگر بار بخسبدشود حال غمگن و اندوهگن
، ، چون ازان باز گردد و مفارقت کند در درد و حسرت افتدچون در عالم کونْ با لذات و خرمی باشد و شادکامی

و همچنني هر نفس که در حیات دنیا با  ؛درو دیده است، بآرزوی آن چیزها که و بحقیقت خواهد که باز دنیا آید
، و آسایشی ، مفارقت کردنش عظیم رستگاریئی بود، چون ازان مفارقت کندالم و بئس و مکاره بوده باشد و دیده

، چون بیدار گردد بغایت شادمان شود بدانکه بزرگ بیند خود را همچنانکه خفته که خوابی بیمناک ناخوش بیند
، و خواب را دشمن گريد از بیم آنکه در وی مبادا که چنان ، ازان مفارقت کرد، و آن حالدید ه میآن چیزها ک
  حال بیند. 
، تا ، که داد وی طنز کردن و افسوس داشنت است بتوهر آنگه که دنیا مراد تو پیش تو نهد از وی مستان ،ای نفس

، و چیزهای طبعی فاز وی بطبع است نه بتکّل ، و این کنش، و بعد ازان بسیاری بگریاندترا اندکی بخنداند
، و تواند که فریب ، و تواند که فرفته شود، اما نفس زنده است و خردمند و اندیشندهنتوانند که جز آن باشند

فریب  ، و چون، رسته گشت از عاقبت بد، و از فریب وی برگردد و حذر نماید، چون کار فریبنده را بیندنپذیرد
، و از اینست که او هر شهوتش ، بلکه آرزوی ویست و، سبب آن نه طبع وی استرا بوده انگارد، و نابود بپذیرد

  هم قبول فریب و هم حذر از فریب. ‐دو تواند
، و پیشوایان ، با سروران گزیده، این اندرزها را کار بند تا برهی و برسی بسرای بقا و محل نور و صفاای نفس

، و بگذار آن را که نه تو شناسی و باشی و هم دیگران  م تو شناختههري که آن را ، از چیزها آن برگنفسشایسته. ای 
، و تشنه ر ، و آب سرد است و ترو روندهتو دانی و هر کس داند که آتش گرم است و سوزان روشننه دیگران. و 
» است«ای که طوبی  و دانسته ؛، و راست نه کژ بودای که همۀ چیزی از پارهٔ وی بود و نیز دانسته ؛شاداب کند

، و هر چه و هر چه رغبت بدان بود دوست راغب بود ؛بهرهٔ دون خسیس» است«، و ویل بهرهٔ بزرگوار شریف
، دوری جدائی از اگر دوری و جدائی از دوست بداست و مصیبتگریز ازان بود دشمن گریزنده باشد. پس 

، و ، پس ویل و حسرت واجب شد محب او رادو اگر دنیا دور و جدا خواهد ش ؛دشمن خري است و ناز و سرور
  طوبی و ناز مبغضش را.

، پس چون صفت ت خود راخود را و لّذ» جز«، و پس بنگر تا هیچ یابی ، از طبیعت جدا شو بوهمای نفس
، ممیز آگه از معانی مرادها و ، زندهٔ دانا، جنبانندهٔ جنبیده، نگارندهٔ نگاشته، بگوی جوهریست صوریخود گوئی

و  ؛، که آن عدلست و حکمت و داد و بخشایشبخش ، نیکوکار تیکی، خداوند خویهای بزرگدهای خودمقصو
، پس الزمت شود که اقرار دهی بدانکه ، و این همه معانی ذات تو باشدچون صفت خود را گفتی بدین معانی

، بنگر تا یابی وی را ،، یا معنیی اصلیکدر خود جوئی هیچ صفتی ذاتیبر. پس اگر صفات توی آن چیز زندهٔ مّد
نه الزمت شود اقرار دادن بدانکه چیزی که او را هیچ صفت ذاتی نبود آن چیز که آن معانی جز وی باشند. پس 

، نفس آن معانی در طبیعت ، و برای کار فرمودنش نهاده بود؟ و از جملۀ آنچه بباید دانست آنست کهمرده بود
ای ، و چون تو ت نخستني بعقل آیدآن چیز بنفس آید که از سبب و علّ، و از عقل بفعل آرد که از عقل بوی آید

  ، پس آن را بعینه ترتیب و تدبري سلطانی بینی.، این معنی ر دانستی از آنچه موجود بود در حسنفس
، یا اعتبار گريی از وی از ، که پس یا زان بخندی از غایت شگفت ماندنت، این معنی را نیک بنگرای نفس

، و ، در عذابی تمام باشند، که دو مرغ را بیک رشته اگر با هم بندند و بگذارندشان تا برپندبیمت غایت خوف و
و فرج و راحت هر یک از ایشان دران بود که از همشان بازگشایند. پس چون دو مرغ ، راحت از ایشان دور شود
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، یا ، یا گاوی با شريیا گرگی، پس اشرتی که برسند ، بچنني رنج میاز یک نوع و شکل که با هم بسته شوند
، یا دانائی که ای پیوسته گردد مرده »با«ای که  ، هیچ بدبخت را دانی باالی زندهای. ای نفس ای با مرده زنده

، و راحت بجاهلی باز بسته شود؟ پس اگر زانست که راحت اشرت بسته با گرگ دران بود که از گرگش باز گشایند
، راحت دانا در گشایش از پیوند جاهل بود. چون احت زنده در مفارقت مرده بود، و رگاو در جدائی از شري بود

و اگر منکری و  ؛ات برخاست ، پس بینائیت جال یافت و حجاب از دیده، بدین معانی اقرار دهیای نفستو 
  ی.، و خویهائی که ترا از ظلمت بنور برد بازجو، پس داروهای بینائی را بدست کننمی شناسی صدق این سخن

، و این از مناسبت اوست با همۀ ، نیک بنگر و اعتبار کن و بدان که گوهر نفس گوهری بلند پایه استای نفس
نگه انسانی بود بینندٔه آ، و عالم طبع بود اعالمها و فرا رسیدنش بهمۀ محلها: که وی را بهنگامی نسبت ب

نسبتش با عالم خاصرت باشد » که«و گاهی  ؛عی، و یابندهٔ خورشها و آشامیدنیها و جملۀ چیزهای طبیمحسوسات
، و ، خداوند بحث و پژوهش و اندیشه و اختیار و خواستو بکار دارندهٔ بآالت نفسی بود زنده و یابندهٔ بحّس

و  ؛، و اینست حیات پراگنده شده از وی در هر آنچه زیر فرمان ملکوت نفس استهمه معانی نفس استاین 
، ، و یابنده بود مبادی و بسایط نخستني راا صورتها رااز مایه جدا کند و برون کشد، تگاهی نبستش با عقل بود

، و بدین نسبت منبع و گاهی نسبتش با عالم إِلٰهي بود ؛، دانا بهمۀ معانی یکتای یکسانرر و متصّوز و مصّوممّی
ترین  . و از روشن، و محکم کنش و درست صنعتداد و بخشش گردد و فرماینده بدان، پاک از همه بدو ستم

، آهنگ دارد باحطت و فرا رسیدن بهمگی آن چیزها که ت و مبدأ اول آنکهدالیل برآنکه نفس نسبت دارد با علّ 
آنکه بعالم عقلی رسد و بهر چه  ، که نفسْ آرمیده و خشنود تمامْ خشنودی نتوان یافت االّ زیر ملکوت اعظم است

و هر که در استقرار  ؛، قرار یافته و آرمیده و خشنودطلب یابندجوی و پژوهش و  و ، پس نفس را بی جستدروست
  ذات خود کار کند حقیقت این معنی او را روی دهد.

، و شرح ، تنها و جدازبانان ای بمحلۀ بی تر؟ که فرو آمده تر بود و بزرگ حسرت هرگز از تو بدبخت ،ای نفس
گویند  ، و آنچه ایشان با تو مییابند یشان هیچ درنمی، و ارانی بزبان گویای خویش شکایت حال خود با ایشان می

، و از خود و هر آنگه که چیزی را با خالف وی پیوند افتاد او در رنج و عذاب بود ؛کنی از حال خویش فهم نمی
و هیچ دهی  ، و شرح رنج میهمی گوئی و هیچ شنونده نه، چه بزرگ حسرتت! که نفسمشغول بدیگری. ای 

، یا جدا مانده از معدن و دور بدانمی تا چه خوش دىل بود بريون افتاده را از وطن خودکاش  ؛بخشاینده نه
، نشانده بر مرکب نزدیک گشته بدانکه بَرِ زلل و خطای خود بردارد ، افتاده وگشته از اصل خود بآرزوی خود

هالک جسنت خویش. ، بداشته بر ، سهو کار در طرب و نشاطِ خویشت و لهو، رسیده بمذلت لّذفریفتگی و سهو
، ، که هم صحبت آنست که وی رافرو گذاشت، برگشتی مزخرف فراهم بدروغْ نشیندباید که داند در دریای فراوان

  یاور! کار و قرین بی فته را بدوستِ خیانتیبزرگ حسرتا فرو خود را بدان سرپد که وی را بفریفت. ای 
مرهٔ کردار نیک چون اصلش بود ثو  ؛د کارد پلید، و هر که پلی، هر که درخت پاک کارد پاک خوردای نفس

، سودمندتر از بسیار دانش که کار و اندک دانشِ با کار کرد بدان ؛، و ثمرهٔ کردار بد چون اصلش بود بد»نیک«
  بوی اندک بود. والسّالم.

  فیقه.و بحمداللّه و حسن تو ،ملسو هيلع هللا ىلصاز گفتار ادریس پیغمرب  تمام شد ترجمۀ سیزده فصل یَنْبُوعُ الحیاة
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  رسالۀ نفس ارسطوطالس‐۸
  

  آغاز کتاب نفس، و آن سه مقاله است
  

  مقالت اول
، ، و بعضی دانشها شریفرت و گرامیرت از بعضیچنني گوید دانای یونان که دانش از چیزهای خوب و گرامی است

، تن مردم است، از آنکه موضوع او تر است از دانش دیگر صناعات چون دانسنت صناعت طّب که برتر و گرامی
  و تن مردم گرامیرت است از موضوع دیگر دانشها.

، گوئیم: هر دانش» دانسنت بدی خوب و گرامی نیست«ای و گوید  پس اگر در این سخن طعن کند طعن کننده
، از آنکه بدانسنت نیکی و بدی بنیک ، آن دانش خوبست و گرامیاگر دانسنت نیکی بود و اگر دانسنت بدی

، پس گوئیم که: خوبی باید که بدانیم تا چیست خوب و چیست گرامیو از بد توان گریخت. و نزدیک توان شد 
، برای دیگران خواهیم؛ و اما چیز گرامی برای خود ، که ما چون خوب خواهیم خود رااز بهر جز خود بکار آید

و نیکبختی خواهیم. ، که ما چون خود را تندرست و نیکبخت خواهیم برای تندرستی بُوَد چون صحّت و سعادت
، از انکه داناست بشرف و اما دلیل خوبی علم آنکه: مردم همه حریص و مشتاق بود برانکه بنماید که او عالمست

اما دلیل بر عزیزی و گرامیی دانش آنکه دانش در سرشت ماست و تمام کنندهٔ ما اوست؛ و و فضیلت علم. و 
حکایات و خرافات را. و نیز دلیلست برآنکه علم غریزی  دلیل بر آنکه دانش در سرشت دوست داشنت کودکان

  دار محسوس خود بود و یازان و مشتاق بدان. ماست. حواسّ ما، از انکه هر حسّی دوست
، و نیز و اما علم نفس خوبرت و گرامیرت از جملۀ علوم است. اما خوبیش آنکه مردم را لباس وقار و آرام دهد

، و ، از آنکه مردم را بدانش خود برساندتر د در وصول و درستی؛ و اما گرامیخوبیش در آنکه بأقصای خود برس
آنچه فرود اوست بداند. و علم نفس برتر از همۀ علمهای  چون خود را دانست پس هر چه زَبَر اوست و

  ، و ازُو بپایۀ علم حقّ بر توان رسید.خوبست
، آنکه چیزها خاىل نیند از انکه آگهی گر را دانستو دلیل برانکه هر که ذات خود را دانست همۀ چیزهای دی

، و این جمله قوّتهای ، یا در تحت عقل، یا در تحت اندیشه، یا در تحت رای ستودهازان یا در تحت حسّ افتد
، و هر که قوتهای خود را دانست هر چه در تحت ، و هر که نفس را دانست قوّتهای نفس را دانستاند نفس

  ، از این روی که یاد کردیم.پس هر که خود را شناخت همۀ چیزها را شناخت د؛قوتهای او افتد دان
و گفتار دانا که دانش نفس گرامی است دلیل ماست بر پایندگی نفس و برانکه نفس گوهر بسیطست  و ماده 

دانست و ، و ازینست که نفسْ خود را مایه تباهی نپذیرد تا چیزی دیگر شود و چون بسیط بود و بی ،نیست او را
و نیز دلیل بر  ، و این سخن ملخّصرت ازین گفته شود ازین پس؛، علمی درست بأقصی رسیدهدیگر چیزها را

، و جز تر گردد تر همی شود و ثابت ، هر چند در دانسنت چیزها فزایش گريد گوهرش قویپایندگی و بقای او آنکه
آگهیش فزاید بمحسوس خود زیانش دارد و ، برای آنکه جز نفس هر چند نفس چنني نبود در دانسنت چیزها

، چون دیدهٔ بینا که اگر در دیدن چیزها استقصا کند زیانش دارد و بینائیش تباهی گريد؛ و نیز نزدیک گردد بتباهی
و حکمت چیزهای کلی را  ،دلیل کند برانکه نفس در تحت فساد نیفتد آنکه علم بوی بهمگی حکمت کشد
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انکه با  ، پس نفس چیزها را بداند بیوند بدانشی که با چیزها بهم نیاید و نیامیزد، و چیزها دانسته شمعلوم کند
  پس نفس واقع نیست در تحت فساد. ،دانستها بیامیزد تا بفساد آن چیزها نفس نیز فاسد گردد

، و گفت: مگر آنکه پس گفت حکیم: باید که ما باز جوئیم از نفس و گوهرش و آثار و افعال خاصه و عامه او
، و بعضی اند که نفس گوهریست جرمی ، که ازیشان بعضی گفتهنخست باید که گفتار پیشینیان را در خود یا کنیم

اند بهم  ، و بعضی گفتهاند نفس آمیزش است و مزاج بعضی گفته، اند نفس را ، عرض گفتهاند گوهر نیست گفته
  آمدن و ائتالف است. 

، و گفت: شناخنت اجسام چیزها را به بسودن و جسمانی گفت پس ردّ کرد نخست گفتار آنکه نفس را جرمی و
، و اگر نفس جرم است پس خاىل نباشد چون خواهد که چیزی را بداند از انکه سطح را بسطح رسانیدن بود

نفس چیزی را یا بجزوی از خود ببساود یا به بیشرت اجزا. اگر بجزوی از اجزاءِ خود ، و از انکه ببساود آن را
کار باشند  و اگر به بیشرتین اجزا ببساود باقی اجزاش باطل و بی ؛ر اجزاش بی کار ماند از دانسنت آنببساود دیگ
و اگر در دانسنت چیزها که خواهد دانست  ؛کار نیست ، و از نفس در دانسنت چیزها هیچ چیز باطل و بیاز دانسنت

، مگر که ، یا دانا نشوداز اجزای نفس دانا شودبهمۀ اجزاء خود آن را ببساود پس خاىل نباشد از انکه یا هر جزو 
همه با هم جمع شوند. اگر زانست که هر جزو از نفس همی داند چیز را واجب گردد که نفسْ یک چیز را بسیار 

، هم خاىل نبود که جزوی از نفس ،و اگر چنانست که اجزاء نفس بهم جمع شده دریابندباطلست ، و این بار داند
و اگر آن  ؛اند ل، پس دیگر اجزاش باطاگر زانکه بداند آن جزو ؛، یا نداندبداند چیز را که نخست بچیز رسد

، پس نفس چیز و همچنني جملۀ اجزای دیگر از نفس همني حکم را دارند ؛جزو نداند پس جزو دیگر هم نداند
بهمۀ اجزاء خویش چیز را ، چنانکه ، و این باطل است. و اگر گوید که نفس باجتماع اجزاء چیز را بداندرا نداند

ثّه کهرت بود بهمگی علم بوی جببساود و بشناسد گوئیم: از این سخن واجب بود که چون چیزی را بساود که ازو ب
و اگر چیزی را بساود که ازو مهرت بود همگی آن چیز را نداند از  ؛، از انکه ازو افزون آید بجثّهنرسد و نداند

، پس ، که نفس مِهْ راو کهْ  را یکسان دانده چنني است دانش نفس بکم و بیش، و نانکه چیز از نفس فزون آید
  ، چون نه آئني اجسام دارد.نفس جسم نبود

  نفس جسم نیست
، یا حرکتی و ردّ کردهم برایشان که نفس را جسم گفتند و گفت که: هر جسم یا حرکت کند حرکتی مستقیم

و اگر حرکت راست کند یا  ؛نکه حرکت راست کند یا گرد گردداگر نفس جسم بود پس خاىل نبود از امستدیر. و 
، و حکیم آن را درست انتها محالست حرکت مستقیم بی، یا منتهی شود بمکانی. و حرکتش منتهی نشود و نرسد

، و اگر دانستنش بسکون ، چون ساکن شود نداند، و اگر حرکت کند تا بمکانیسمع کیانکرده است در کتاب 
، که نفس همیشه داناست. و اگر ، و این باطلستپس گاهی داند و گاهی نداند ؛ند نداندبود چون حرکت ک

، یا ، پس نفس یک چیز را بیک دور بداند از ادوار خود، و حرکت دوری نرسدزانست که حرکت نفس دوریست
، و اطل بوداگر چیز را بیک دور بدانست پس دیگر دورها ب ؛بهر دوری چیزی بداند جز آنکه بدور دیگر دانست

، از انکه ادوار پس دانش نفس و فکر او نامتناهی باشد اگر بهر دوری چیزی بداند جز آنکه بدور دیگر بدانست
، ازانکه فکر منطقی اند ، از انکه فکر منطقی و عملی متناهی و عملی متناهی، و این باطل استنامتناهی است

، و چونکه اندیشه در عملی کند از بایستد از حرکت چون در معرفت چیزی برود و حرکت کند چون بنتیجه رسد
، نه روشن شد که نفس نجنبد، پس ساکن گردد. پس ، حرکت چندان کند که تا عمل بحّق خویش رسداعمال

  ، پس جسم نیست. مستوی و نه مستدیر
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ۀ او نه فعل ، فعل هر جزو ازو نه فعل جزو دیگر بود و فعل همو ردّ کرد هم بریشان و گفت: هر جسم از اجسام
، و فعل ، و فعل بینی نه فعل دهان، و فعل چشم نه فعل بینی، چنانکه فعل گوش نه فعل چشمیک جزو او بود

، که فعل هر و کار نفس نه چنني است ؛، و فعل پای نه فعل جملۀ تن، و فعل دست نه فعل پایدهان نه فعل دست
، از انکه بگوهر خود از انکه کّل و جزو نفس یکیست ،، و فعل کّل هم فعل جزو بودجزو ازو هم فعل دیگر بود

، و نه اجزاء مانند هم تا فعلش بیش و کم ، و او را اجزاء مختلف نیست تا فعلش مختلف بودکار کند بر یک حال
و از این سبب  ،، و او را اجزاء جسمانی نه، بلکه نفس گوهریست بسیطبود چون فعل اجسام بسیطِ متشابه اجزا

  ، پس نفس جسم نیست.ان کار کند که کّل کندجزو او هم
، و انجامی که برسد تا بدان حّد و و ردّ کرد هم بریشان و گفت: هر جسمی را آغازی باشد بالیدن و نموّش را

، از انکه ما ، و نفس چنني نیست، و چون نقصان گرفت سست گرددبهرتین حال جسم آنست که بغایت رسد
، و تنهای کهول ضعیفرت باشد از ، و روشن کاریش فزون شودوغش زیادت گرددنفوس کهول را همی یابیم که فر

، و چون کار نفس هنگام و اگر نفس جسم بودی فعل او بکاستی چون تن کاهش گرفتی ؛تنهای نوخاستگان
  سستی تن قوّت گريد پس نفس جسم نباشد.
با  نفس از قبل آمیخنت بعضی اُسْطُقُسّات«، هم ردّ است بر آنکه گوید و اما ردّ حکیم بر آنکه نفس را جسم گوید

یا خود نفسِ مقدار  ،. حکیم گفت که: نفسِ حادث شده بقول او»ای خاصّ حادث گردد بعضی دیگر باندازه
بود یا جز مقدار بود. اگر جز مقدار بود از دو قسم خاىل نبود: یا نفس وارد شود بهنگام آمیخنت اُسْطُقُسّات 

، که نفس از قبل آمیزش اُسطقسّات ون ُاسطقسّات درآمد پس گفتار خود را دروغ کردندخاست. اگر گویند از بري
، از انکه تر کردند و اگر گویند از مقدار آمیزش تولد کند پس چیز شریفرت را چیزهای خسیس ؛بمقدار حادث شود

پس  ؛ که طینت، و صورت شریفرت، و نفس را طینت کردند نه صورتمقدار صورتست و اُسطقسّات مایه و طینت
و هر اندامی را مقداریست از اُسْطُقُسّات ، اگر گویند که نفس خود مقدار است بعینه پس نفسهای بسیار بود ما را

  ، و این محال است. ، پس یک تن را نفسهای بسیار بودنه مقدار اندام دیگر
دین حجت گفتید که دریافت و علم و ردّ کرد هم بریشان و گفت: شما چون نفس را مرکب از اُسْطُقُسّات گفتند ب

، بسیط را و مرکب و نفس چون اجسام را همه دریافت ؛، یعنی عالم مانند معلوم بوددیدیم که نباشد اال بمانند
، از انکه کنندتر از انکه بوی تمسک  ، و این حجتی است شکسته، دانستیم که نفس مرکبست از اجسام بسیطرا

، و مانند از مانند ، و هر حسّ و علم انفعاىل بود، از فاعلی بودو اگر حسی، اگر فکری بود هر علمی از علوم
، بلکه سپیدی از سیاهی منفعل گردد ، که نه سپیدی از سپیدی منفعل گردد و نه عالم از عالمی دیگرمنفعل نشود

عالمی دیگر ، و همچنني عالم از و حسّ از محسوس نه بدان آگه گردد که مانند محسوس بود ؛یا از لونی دیگر
، پس حسّ و علمْ انفعال بود از چیزی که بصاحب ، و اگر منفعل شدی هر دو یک چیز بودندیمنفعل نشود

اُسْطُقُسّات بدانکه اجسام را همی داند و همی  پس الزم نشود که نفس مرکب بود از ؛حسّ و علم ماننده نبود
  یابد.

، الزم را بداند بدان چیز که درو اُسْطُقُسّات است و بس نفس چیز و نیز ردّ کرد گفتار ایشان بدانکه گفت: اگر
، از آنکه نفس ، و این باطلست، پس جهل نفس بیش بود که علمششود که نفس هیچ چیز جز جسم را نداند

اُسْطُقُسّات. و نیز ردّ کرد گفتارشان را بدانکه گفت: اگر  ، پس نفس مرکب نیست ازبداند بیشرت از انکه نداند
، پس هر جسمی از اجسام ویند، و اجسام را بأجسام همی داند که درُاُسْطُقُسّات نفس مرکبست اززانست که 

  مرکبست از این اُسْطُقُسّات ، چه افتاد ایشان را که هر یک نفسی داننده ندارند؟
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پس چون هر یک را از اجسام نفسی داننده نیست درست شد که نفس نه ازان داننده است که مرکبست از 
اجسام را بداند برای علتی دیگر. و ردّ کردهم بریشان و گفت: اگر نفس مرکبست از اُسطقسّات  ، بلکهقسّاتاُسط

، پس چیست علت فاعلی که اُسطقسّات را ترکیب کرد تا نفس ازان حادث شد؟ که علت مادی باشند نفس را
م، و فاعل و منفعل هم معلول به ، چیز هم علت بود ونباشد که چیز علت انفعال و ترکیبش بود و اگر نه ممکن
پس چون  ؛»و پیدا کرده است حکیم که این ممکن نیست در کتاب سَمْع کیان«، و این ممکن نیست بهم

، و علت فاعلی شریفرت شک او را علتی فاعلی بود که ترکیبشان کند اُسطقسّات علت ترکیب خود نباشد پس بی
، پس نفس است که ترکیب اُسطقسّات ریفرت و کریمرت از نفسو نیست در این عالم چیزی ش ؛است از دیگر علل

  ، و چون نفسْ فاعلِ ترکیب بود پس مرکب نباشد از اسطقسات.ازوست
یا در  ، و گفت: ائتالف یا در سخن بود»نفس حادث گردد از ائتالف تن«و نیز ردّ کرد گفتار آن را که گفت 

، و ائتالف آواز از انواع لحن و غنا حادث ز ضروب سخنو اما ائتالف سخن خرب بود یا ضربی دیگر ا ؛اجسام
، مگر آنکه بصفت چیزی حادث شود که هم بدان اجسام ماننده بود ، ازانو اجسام چون مؤلف شوند ؛شود

  ، مگر آنکه درو پريایه و آرایشی حادث گردد. مخالف بود چون چوب که هر چه ازو مؤلف شود هم چوب بود
، گوئیم: ازین »، که نفس پريایه و آرایشست که از تألیف اجسام حادث شد استنفس همچنني«پس اگر گویند 

، و از تألیف ، از آنکه هر اندامی را از اندامهای تن ما تألیفی دیگر استواجب شود که ما نفسهای بسیار بودی
پس  ، و تن یکیستتألیف جملۀ تن حادث شود نفس از قبل«پس اگر گویند که  ؛یک نفسی حادث شدیهر 

، و چون تألیف تن گوئیم: ازین واجب شود که اگر اندامی از تن کم شود تألیف تن کم گردد» نفس یکی بود
، و چون نفس ناقص شود عقل نیز نقصان پذیرد و علم بچیزها ناقص گردد نفس ناقص گردد از نقصان تألیف

  رحال تمامی و درستی بود.نکه بسا که اندامها نقصان گريند و عقل بآ، و این باطلست: از خطا گردد
و مزاج  ‐، و گفت: نفس اگر از مزاج تن بودی»نفس از قبل مزاج تن خیزد« و ردّ کرد نیز برگفتار آنکه گفت

و اگر نفس از مزاج تن بودی و مزاج بگشتی  ؛پس واجب شود که ما را نفسهای بسیار بود‐اندامها مختلفست
  ، پس نفس نه از قبل مزاج تن خیزد.، و این باطلستاز حالواجب بودی که نفس نیز نقصان گرفتی و بگشتی 

  

  الت دوّمـمق
،هم آنکه نفس را جسم گفت و هم آنکه گفت از بیان بطالن گفتار این گروه در نفس دانای یونان چون برپداخت

، پس گفت: بنگریم و باز جوئیم تا نفس یک ت از قبل مزاج تن خیزداز ائتالف تن حادث شد و هم آنکه گف
، یا در ما نفسهای بسیارند مختلف گوهر. اما آنکه ما را نفسهای بسیار بود گوهر است و قوتهای او بسیارند

و تن نفس را نگه  ؛، و آن حافظ تن بود یا نفسنفوس را حافظی باید و موجدی ، از آنکهمختلف گوهر باطلست
فوس نفس است پس نفس است آن ، و اگر حافظ ن، از تن بحفظ نفس، بلکه نفس سزاوارتر بحفظ تنندارد

، پس در ما نفسهای بسیار نتواند بودن. و چون بیان کرد که نفسهای بسیار در ما نباشد بصفت حافظ بدرستی
، ، و بنمودیم روشننفس در گرفت و گفت: ما بسخن گذشته باطل کردیم که نفس را کمیّت و مقدار بود یا کیفیت

و بیان کرد این را بدانکه گفت:  ، گوهریست مادی یا صوری؟نیگمان گوهریست بسیط. پس چگونه بی پس بی
، و نفس تمییز کند و جدائی افگند میان تن ذونفس و جز ، و حیاتش بنفس باشدحیاتست مرتن ذونفس را

پس نفس در جسم متنفس جوهریست  ؛و جسم چون ماده ، پس نفس صورت اجسام ذوات انفس بودذونفس
، برای آنکه تمام چون آگهی داد از جوهر بودن نفس بدل کرد و مایه. پس ، نه جوهری چون هیوىلچون صورت
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پس از این  ؛، و صورت چیزهای عَرَضی را نیز بسیار گویند چون اشکال و هیآتدر چیزهای جوهری گویند و بس
ست که نفس عَرَض است. و نفس را حّد گفت که: نفس صورتی ، تا در گمانی نیایدجهت لفظ تمام را بکار آورد

  ؛تمام جسم طبیعی زنده بقوت را: اما به تمام آن خواست که نفس صورتیست جوهری نه عرضی
و اما زنده  ؛و اما جسم طبیعی برای آن گفت تا جسم طبیعی را از صناعی چون تخت و درو امثال آن جدا کند

اند لکن شایسته و  ، که سنگ و آهن هر چند از اجسام طبیعیبقوت برای آن گفت تا از سنگ و آهن جدا بود
نفس تمام است جسم طبیعی زنده بقوت را. و نیز گفت: اگر ما حّد نفس گفتیمی آراستۀ قبول حیات نیند. پس 

، از انکه به آىل جسمی را خواهیم که او را آالتی بود که هم راست بودی» تمام است جسم طبیعی آىل را«که 
نند آن. و ببخشید تمام را بدو بخش: یکی چون مردی که ، چون دل و جگر و دماغ و مابدان زنده تواند بود

و دیگر چون مردی که نداند نبشت و تواند آموخت تا  ؛داند نبشت فارغ از نبشنت که چون بخواهد بنویسد
و باز  ؛، در دانائی بنوشنت که چون خواهد بنویسدنویسنده شود و نفس تمام جسم طبیعی آىل را بمعنی اول گفت

بان کشتی را که او  بدوقسم ببخشید: یکی جدا از آنچه تمام او بود و دیگر نه جدا چون کشتی را» تمام«معنی 
و اما تمام نه جدا از آنچه تمام  ؛، که از جدا گشنت از کشتی کشتیبان تباه نشودتمام کشتی است و جداست از کشتی

نفس تمام جسم دن آتش بود. و ، و جدا شدنش از آتش تباه ش، که تمام جسم آتش بود، چون گرمی آتشاو بود
و این سخن را ملخّص کند حکیم ازین  ؛نکه تباه شود و باطل گرددآ ، اعنی جدا بود بیطبیعیست تمام جدا ازو

  پس که چگونه است.
، چون گرمی آتش که آتش بدان ، که تمام بر دو نوع بود: یکی آنکه چیز تمام بود بعینهو تمام را قسمتی دیگر

، بدان معنی که ، چون مالح که تمام کشتی استدوم از تمام آنکه چیز تمام کننده بود چیزی را و نوع ؛تمام است
نه بدان معنی » تمام است جسم طبیعی آىل را«و بنا که تمام کننده است بنا را. و نفس که ، تمام کننده است

، که جسم ناقص تمام کند ، بلکه معنی دوم که کنندهٔ تمامی است و جسم رااست که عني تمامیست بمعنی اول
چون نفس تمام «ای گوید که  اگر گوینده، پس از پیوند نفس تمام گردد. پس باشد تا آنگه که نفس بوی پیوندد

گوئیم: نفس تمام » ، و با جسم جانور خوانند؟جسم ، پس چرا نفس را جانور نگویند بیکننده است مر جسم را
، و آن ، و بآن چشم بیننده باشد، و آن بنائی استکنندهٔ چشم است کننده است مر جسم را چنانکه قوتی که تمام

، و صورت را جدا تیشه و همچون صورت تیشه که تمام کنندهٔ تیشه است ؛قوت را جدا بصر نخوانند اال با چشم
  جسم طبیعی آىل. همچنني نفس را جدا جانور نگویند بی ؛نخوانند مگر بآهن

، تمام گفت: تمام چند نوع است: هر گه که تمام عضوی را بود ازان نگذردو نیز قسمتی دیگر کرد تمام را و 
، لکن و چون تمام یک عضو را بود ازو بدیگر اعضاء گذرد نفس باشد ؛، و از این عضو نگذردصورت چشم بود

، که آرام جایشان ، چون قوت نامیه و قوت حسّینفسی که از جسم جدا نگردد مگر از تباهی و بطالنش
، و هیچ کار از ، و چون از این اجسام جدا شوند تباه گردند، و ازو سوی اندامهای دیگر گذرندئیست معنياندامها

  محلی که بردارندهٔ آن قوّت بود.  ایشان نیاید بی
، أعنی چون ، لکن نفسی جدا از محل حامل، هم نفس بودو هر گه که تمام جملۀ جسم را بود نه اندامی را

او در ، فعل ، چون نفس گویا. و دلیل برانکه تباه نگردد از جدا شدن از تن آنکهجسم بود فاسد نشود بی
آنکه بذات حاضر ایشان  ، و چیزها را بشناسد بی، و دران اندیشه کندچیزهائی بود دور از تن که بدانها نگرد

گرامیرت از ، فعلش شریفرت و ، و اگر نهتن باقی بود شک گوهرش بی پس چون فعل او از تن بگذرد بی ؛شود
  ، ازانکه فعل از گوهر ظاهر شود نه گوهر از فعل.و محالست که فعل گوهر شریفرت از گوهر بود‐گوهرش باشد



     

١٧٦ 

، و از اقسام وی آگهی داد و بنمودکه برچند نوع گویند تمام را و بکدام را» تمام«پس چون ملخّص کرد دانا 
و حدی نیست ، که ما گفتیم نفس را چون رسم استاین حّد  ، گفت:نوع نفس تمام بود مر جسم طبیعی آىل را

، بلکه از نفوس هست که ، از انست که ما جنسی را نیافتیم که عام بود او رارا که درو بیان خاصۀ هر نفسی بود
و انواع که در تحت یک جنس افتد بیکبار باشند نه اوىل و دومی و  ؛، و هست که سئوم، و هست که دوماولست
  ه را جنسی جامع نباشد حدی نتوان گفت که خاصه هر یک درو پیدا بود.، و چون همسئومی

، پس ، این مقدمه در پیش نهادو چون دانا همی خواست که بیان صفت هر نفسی کند جدا و بیان خاصه او
و اول قوتی از قوتهای نفس  ؛، آن چیز متنفس بودگفت: اگر در چیزی یک قوت یافته شود از قوتهای نفس

، پس ، و نما نیست اال بغذا، و جانور بحس جانور، و این آنست که نامی بحرکت نامی بودحسّ حرکت است و
را هیچ قوت حسّ نبود مگر حسّ ، و اگر چیز جانور بود ، و چیز بحّسنامی حّی نیست مگر بحرکت و غذا

، و بعقل جانور، و بحّس چیز بحرکت و غذا نامی و فراینده بود، تنها بدین مایه حسّ جانور بود. پس لمس
، و بهمۀ گفت: بعضی از قوتهای نفس بهمۀ تن برسند، که عقل قوت سئوم است از قوتهای نفس. و گر اندیشه

، ، و هر یک را اندامیست خاصّو بعضی از آن قوتها بهمۀ تن نگذرد ؛، چون حرکت و حسّ لمساعضا بگذرند
  چون حسّ بینائی و شنوائی و حسّ ذوق و شمّ.

و همچنانکه علم بر دو گونه ». تمام است جسم طبیعی آىل را«واب صفتی بود نفس را که گفتیم و گفت: چه ص
ی ، و آگهیم که در ما قوتیست حسّو بنفسی که حامل علم و بوی موصوفست، و این آنست که ما بدانیم بعلم، بود

 ، و ما را جسمیستاتستایم بدانکه در ما قوت حی ، همچنني ما زندهو ما را جسمی است پذیرندٔه قوت حسّ
صورتیست و جسم  ، و حسّو همچنانکه علم صورتیست و نفس محل و موضوع آن صورت ؛پذیرندهٔ حیات
، نه بدانکه مایه و هیوىل است. و چه صواب بود که پس نفس جوهر است بدانکه صورتست و تمام ،موضوع آن

، اال آنکه تمام کننده جسم آىل را، برای آنکه صورتیست گفته شد نفس را که جوهر است و نیست جسم
  ، و مالیم جسم نیست تا اگر جسمش تباه گردد او نیز تباه شود. آنکه تباه و باطل شود صورتیست از جسم جدا بی

و همچنني وصف کرد نفس مطلق را و گفت: نفس علتش ذوات أنفس را بر سه نوع از انواع علل: علتی است 
حجت بر این گفتار آنکه گفت: ، و نیست علت مادی. و ت فاعلی، و علتی اس، و علتی است صوریغائی

آن خواهیم » از برای«گفنت  »به«، و طبیعت بیاراست و بطرازید تن را آالتی چند از برای اصناف کارهای نفس
، ، و تمام صورتستبود ، و تنِ ذونفس بنفس تمامغایت اختالف تنکه نفس غایتست. پس نفس است علت 

، ، که غذا نکند و نیفزاید، و همچنني تنِ ذونفس بنفس غذا جوی و صاحب حسّ بودبود پس نفس علت صوری
فاعل که ذونفس بدو غذا کند  »علت«، پس نفس است مگر آن چیز که او را نفس بود ،و نه از جائی بجائی رود

  و حرکت از جائی بجائی.
، و همه از اند قوتهاشان ، و کدامر یک، و چیست خاصیت هو گفت: باید که ما بنگریم تا گوهر هر نفسی چیست

نکه تباه شوند یا بعضی جدا باشند و بعضی نه که چون این بحث و نظر کرده باشیم صفت کردن آ تن جدااند بی
پس از نفس نامیه تفحص کرد و گفت: از کجا باید که آغاز کنیم و باز  ؛تر گردد و شرح آن روشنرت ما نفس را درست

، یا از افعالهاش یا از چیزهای محسوس مُدْرَک؟ ازان پس گفت: باید که ، از قوتهاشفس، از ماهیت هر نجوئیم
، که محسوس ، بعد ازان از قوت یابندهٔ حسّی و فعلشتفحص از چیز محسوس مدرک کنیم و بازجوئیم نخست

تست بحّس ، و چون محسوس را شناختیم که یافت یابندهٔ محسوسرا آسانرت توان شناخت و روشنرت است از قّو
  ، و مضاف را شناخنت یکیست.اند باب مضاف ، که ایشان ازیابنده را شناخته باشیم
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، که غذا ظاهرتر بود و روشنرت از نمو و پس تفحص کرد از غذا پیش از تفحص از قوت غذا کننده و فزاینده
نکه نامی آ، از و دوام کند، و گفت: باید که بازجوئیم که فزاینده چرا غذا کند. پس گفت: غذا از شوق بقا فزایش

توانست بود بسبب روانی و سیالن عنصرش محتاج شد بغذا تا هرچه ازو روان شود عوض و بدل  چون باقی نمی
و آگهی داد ما را از علت این و گفت:چون گوهر نامی نتوانست که بشخص باقی بود مشتاق شد  ؛آن باز یابد

، و ، و نسل نتوانست بود اال بفزائیدن و بالیدننسل و تولید، پس محتاج گشت ببدانکه بصورت نوعی باقی بود
پس علت غذا شوق بقاست یا بشخص  ؛، پس برای این بغذا نیازمند شدفزودن و بالیدن نتوانست بود مگر بغذا

، و اما اجسام باقی بصورت نه یا بصورت. اما اشخاص باقی هم بشخص و هم بصورت اجسام آسمانی است
  ، از نبات و حیوان.ست جملهبشخص اجسام زمني ا

، و ، صفت غذا کرد و گفت: غذا فزاید و قوی گرداند جسم ذونفس راو چون بیان کرد و آگهی داد از علت غذا
چنان خواهیم که غذا را ملخّص کنیم و جدا گردانیم از انچه ، پس قوت غذا کردن اول قوتهای نفس نامیه است

وئیم که غذا استحالت چیزیست با چیزی یا هست کردن چیزیست از ، پس گنه غذاست و در گمان آید که غذاست
ما همی بینیم که چیزی مستحیل شود با «. و چون بدانست که در این سخن طعن توان کرد بدانکه گویند که چیزی

، و بیماری غذای صحّت نیست و ، چون بیماری که مستحیل گردد با صحّتآنکه غذای آن چیز شود چیزی بی
گوئیم: غذا استحالت چیزیست با چیزی که » ، و هوا غذای آتش نیستمستحیل گردد و آتش شود همچنني هوا

و چون بدانست که بر این گفتار  بیفزاید و ببالد. ، و آن چیز که آن مستحیل غذای او شود ازاندر مقدارش فزاید
با آنکه زیت غذای  ،ش گريدزیت مستحیل گردد و آتش شود و آتش ازان فزای«نیز ردّ شاید کرد بدانکه گویند 

 ، و زیت، گفت از برای دفع این سخن که: غذا بغذا کننده باز دوسد و درو بماند و نیست نشود»آتش نیست
بآتش باز ندوسد و در جسم آتش بنماند. پس غذا استحالت چیزیست با چیزی باوی دوسنده و باقی درو که 

  بدان بیفزاید و ببالد.
اند: چه حالتست اُسطقس آتش را از میان دیگر اُسطقسات که همی بالد و  شني گفتهو قومی از علمای زمان پی

، ازانکه آنچه ببالد و فزاید او را حدّی و ، گوئیا غذا کننده است؟ جواب گفت که: آتش نیفزاید و نبالدهمی فزاید
ن آتش را حدی و نهایتی ، و فزو، و چون بدان حّد رسد بایستد و ازان نگذرد، که تا آن حّد فزایدنهایتی بود

،بلکه فزایش ، پس آن فزایش نه فزایش بالیدن و نشواست، و چندانکه مدد یابد همی فزایدنباشد که ازان نگذرد
  حدی و نهایتی خاصّ. ، و چندانکه همی دهیش فزایش گريد بیغذا و علف بود

از مانند خود سازد یا نه از  پس چون آگهی داد از غذا که چیست گفت: هیچ دانی که چیز غذا کننده غذا را
، بدان حجت که غذا را کار آنست که با تن اند که چیز غذا از مانند خود کند مانند خود؟ که بعضی گذشتگان گفته

، پس چیز ، و در تن نرپاگند جز آنکه بوی ماننده بود، و در اجزای او پراگنده شود و بیفزایدشغذا کننده دوسد
اند از روئی و روئی از  و قومی دیگر گفتند که چیز غذا نه از مانند کند. و هر دو گروه گفته ؛غذا را از مانند خود کند

انکه سپید از سپید منفعل نگردد و نه سرد از سرد و نه گرم از گرم. پس اگر غذا مانند تن غذا کننده باشد ازو 
  ، پس غذا نه از ماند بود.، و کار غذا آنست که مستحیل شودمنفعل نگردد

، و بود که بقوت غذا باشد. اما ، بود که بفعل غذا باشدچنني گفت دانای یونان که غذا دو گونه است: ازان پس
و ،و اما غذای بقوت آنکه هنوز گردیده حال نباشد ؛غذای بفعل بعد از استحالت بود که مانند تن غذا کننده بود

همچنني دیگر خورشها که بريون تن باشد و  ، وطعام که ناپخته بود هنوز نه غذاست و بنت غذا کننده نماند
و ازن گفته شد که آتش غذا  ؛، آن را بغذا نکند اال ذونفس، و از حال نگردیده و مانند تن ناشدهنارسیده بنت هنوز

  ، و همچنني دیگر چیزها که نفس ندارند غذا نکنند بحقیقت.، از انکه ذونفس نیستکننده نیست
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، و الزم بر گريندهٔ او ، گفت که: قوت غذا کننده است نگذارِ تنِچگونه است پس چون خرب داد که چیست غذا و
، که اگر غذا نباید سست گردد و بهالک انجامد. و قوت غذا کننده اگر چه نگهدار تنست او و دلیل برین: جانور

و  ؛ی و بغذابقوت غاذیه و بحرارت غریز نکه قوام تن جانور بسه چیز است:آ، ازلکن تن را بحرارت نگه دارد
، قوت و اما جنباننده ؛، و سؤم جنبنده و بس، و دوم جنبنده و جنباننده هر دوازین هر سه یکی جنباننده است
، و حرارت بجنبد و و حرارت غریزی از قوّت بجنبد و انگیخته شود کاکرد را،غاذیه است مر حرارت غریزی را
قّوْت تا مانده و موافق غذا کننده شود و با او پیوندد. پس  شایسته کند بگرداند و انگیخته شود غذا را بجنباند و

گفت: ما صفت ، و غذا منفعل از حرارت و بس. و فاعل است و بس و حرارت منفعل از قوّت و فاعل در غذا
، و سخن دران بشرح و استقصا در کتاب غذا در این موضع بقدر حاجت گفتیم از آنکه صفت نفس خواستیم

  توان گفت. ع حیوانکون و فساد و طبای
نامیّه  ، که نفسو چون از غذا و کیفیّت او و از فایده او آگهی داد پس گفت: پیدا شد از صفت کردن ما غذا را

ه گرفته شد. پس ، و آن صفتی است که از غایت نفس نامیّقوّتست زایانندهٔ مانندهٔ آن جسم که حامل اوست
، و : نفس نامیه است نگهدار آن تن که محل اوست و الزم اووصف کرد ابتدای فعل نفس نامیّه و غایش و گفت

، چون از وصف نفس نامیه برپداخت بنفس حسی حیوانی اندر گرفتزایندهٔ چیزی دیگر مانند او و ماند تنش. و 
، و حواس را همه بیک صفت وصف کرد و گفت: حاسّ آنست که  مستحیل و دلیل بران از قبل حواس جست

پس گفت:  ؛و پس آگهی داد از استحالت و گفت: جنبشی است و انفعاىل ؛حسوس گرددشود و مانند صورت م
نکه چیز آ ، از هیچ دانی که حاس از مانند منفعل شود یا نه از مانند یا از هر دو؟ گفتار صوابست بنوعی و نوعی

چون سپید که منفعل شود ، ، و نه از نه مانند بفعل شود از مانند خود بقوّت نه بفعلاز مانند بفعل منفعل نگردد
، از آنکه سپید ممکنست و شاید بود که بگردد و ت، و مانند اوست بقوّ، و سپید مانند سیاه نیست بفعلاز سیاه

، از آنکه گرم ممکنست و شاید بود که ، و ماند اوست بقوّت، و همچنني گرم مانند نیست بفعل سرد راسیاه شود
، گفت که: چه افتاد حواس را که خود را انفعال چگونه پذیرد منفعلچون آگهی داد که بگردد و سرد شود. و 

، و نه ذوق ذوق را چشد؟ همچنني دیگر حواس که خود آگه نشوند. پس یابند: نه بیننائی بینائی را بیند نمی
چون محسوس حاضر گردد حاسّ  ؛اند بقوّت سخن راند گشوده در این سؤال و گفت: حواس مانند محسوسات

، و چون شمع که نقش انگشرتی شود. پس از برای این گفت که ، پس ماند او شود بفعلا بپذیردصورت وی ر
و یافنت  ؛، مانند محسوس باشد بفعل، پس چون منفعل گردد از محسوسحاسّ مانند محسوس است بقوت

ّس بدان ، و بدین نوع حا، و اثر و صورتش را قبول کندمحسوس را حاّس بدان بود که منفعل گردد از محسوس
، و بدین نوع حاسّ محسوس را بیابد. و بازگشت ، و اثر و صورتش را قبول کندبود که منفعل گردد از محسوس

، و ما گفتیم که چیز از مانند خود منفعل ، و مانند او شودبسخن و گفت قوت حسی سزاوار شود بحاس خود
علت بود که هیچ حس بخود نرسد و  و ازین ؛، پس دریابد، و قوت حسی نخست منفعل شود از محسوسنگردد

  ، برای آنکه چیز از خود منفعل نشود بلکه منفعل از غري تواند شد.خود را نیابد
، وچون سخن این سوالْ مطلق راند در اطالق سخن یاد قوّت کرد و گفت: قوّت بر دو گونه بود: یکی بقبول 

و دوم گونه قوّت بآراستگی  ؛ی را تواند قبول کردبقوّت برای آنکه تعلیم دبريچنانکه کودک را گویند دبري است 
، و چون خواهد که بنویسد آراسته و بدست نهاده باشد دبريی را. و ، چون مرد دبري که بنویسدو شایستگی بود

، بدین معنی دؤم چون ملخص کرد قوّت و انواعش را گفت: ما چون حاسّ را مانند محسوس گوئیم بقوتْ
ت مانند محسوس بود که هر آنگه که محسوس ، و حاسّ بقوّچون بخواهد بنویسد ، چون کاتب حاذق کهگوئیم

، مگر کسی خواهد که آنکه مستحیل گردد ، و این نوع از قوت بفعل رسد بیحاضر بود حاسّ مانند او شود بفعل
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، زمان، از آنکه استحالت بحقیقت نباشد مگر بحرکت و گوید بمجاز استحالتبفل آمدن را از قوت بمعنی دؤم 
آگهی داد از انفعال و گفت: انفعال بر دو گونه بود: حرکت و زمان باشد. پس  و استحالت حاس با محسوس بی

، که سپیدی چون از اما انفعال تباه کار چون انفعال سپیدی از سیاهی ؛انفعال تمامْ کار، دؤم یکی انفعال تباه کار
، که روشنی هوا را عال تمامْ کار چون انفعال هوا را از روشنیو اما انف ؛سیاهی منفعل گردد تباه شود و سیاه گردد

همچنني حس بصر از محسوس خویش منفعل شود و  ؛تباه کند بلکه تمام کندش اآنکه هوا ر روشن گرداند بی
  آنکه تباه شود. بدان انفعال تمام و کامل گردد بی

، االّ آنکه پیش از یک حس یک، آغاز کرد بصفت پس چون وصف حواس کرده بود وصفی عام مر همه را
فرق کرد میان حواس و عقل و گفت: حواس در کار محتاج باشند بحاضر شدن  ، صفتیک حس وصف یک

عقل در کار محتاج چیزی برون ازو نشود از آنکه کردهٔ او بدرود است. پس  ، ومحسوس از برون نزد ایشان
حواس در چیزهای جزوی بود و جزئیات آگهی داد که چرا چنني است و گفت: از برای آنست که فعل 

، و این سخن را بیان کرده ، از آنکه هیچ جسم در جسمی نیاید،و نشاید بود که اجسام در حواس آینداند اجسام
، و از این علّت بود که حواس بچیزهای کلی بود و یافنت آنهااست بجای دیگر که جسم در جسم نتواند شد. پس 

نفس مکان «، و صواب داشت قول افالطون را که گفت قوام و ثبات ایشان راکلیّات نه اجسام بوند و  آن
، از آنکه صورت آن چیز . پس از برای این دریابد عقل و بشناسد چیز را اگر چند ازو دور بود»صورتهاست

، که اشکال چیزها را بدانند اگر ، و دلیل برین: اصحاب مساحتچیزها در عقل آید بنوع صورتهادروست. پس 
، و صور در ، و برای آن توانند دانست که اشکال صورنداند نزدشان حاضر نباشند ه چیزها که خداوند شکلچ

  حامل صورت حاضر بود.نکه آ ، پس عقل صورت را داند بیاند نفس
و دلیل بران از محسوسات  ،یک حس پس چون آگهی داد از فرق میان حواس و عقل آغاز کرد بصفت یک

، و از جدا کرد و گفت: از محسوسات باشد که بذاتْ محسوس بود چون رنگ، پس محسوسات را جست
، که جوهر در تحت دیدن آید بدانکه رنگني بود نه بدانکه محسوسات باشد که بعرض محسوس بود چون جوهر

بینائی  ، چون رنگ حسمحسوسات بذات بدو قسم بخشیده شود: یکی آنکه خاص یک را بودجوهر باشد. و 
و  ؛، چون حرکت و سکونو دؤم آنکه نه خاّص یک حسّ را بود بلکه همۀ حواس را ؛شنوائی رارا و کوب حس 

گفت: محسوس بعرض ، چون عدد و بزرگی و شکل. پس سئوم آنکه بیشرتین حواس را بود اگر چه همه را نبود
درو کند. و ، بلکه برنگش اثر از آنکه جوهر در چشم اثری نکند بآنکه جوهر است ،در حاسّ تأثريی نکند

، مگر آنکه محسوسی که آن را بیک ، اثر کند در حواسّمحسوسات خاص بهر حسی و عام مر همۀ حواس را
گفت: حسّ را در توان یافت اثر در حاس بینش کند از محسوس بهمۀ حواس یا بیشرتین حواس. و  خاصّ حسّ

، که نه نزدیک مفرط میان حس و محسوسیافنت چیزها خطا نیفتد هر آنگه که سه چیز باشند: یکی اعتدال بعد 
سئوم که قوت حس تمام بود. و چون تمیز کرد  ؛دؤم در جائی بود که یابد حسّ محسوس را ؛بود و نه دور بافراط

از ماهیت ، و آگهی داد وصف کرد هر حاسّه را جدا، میان چیزهای محسوس بذات و چیزهای محسوس بعرض
، و نیز چون تر است ، که لون از بینائی آسان یابماهیّت بینائی از لون جستو دلیل بر  ، و از بینائی در گرفتآن

، چون جسم پیدا شد که چیست لون پیدا شد که چیست بینائی پس گفت: رنگْ تمام جسم صافی شفاف است
، که لون است آنکه اجسام را که صافی باشد و شفاف از قوت بفعل آرد. و هوا و آب و بلور و آنچه بدو ماند

، و ضوء بذات نکند لون بذات خود جسم صافی بقوّت را بفعل آرد ، اال آنکهفتک ضوء همچنني کند در جسمگ
، پس ، پس جسم رنگني شود بفعل، و بجسم صافی دهد بمیانجی هوا، از آنکه ضوء رنگ را برداردبلکه بعرض

لون در بود. پس ضوء حاملست و ، نه بآنکه بت بدانکه لون رابرداردبدین نوع ضوء مانند جسم رنگني شود بقوّ
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، و پس ضوء حامل بود لون را ؛، نه بآنکه لون را بلون کندتمام کننده جسم رنگني بقوت را بآنکه رنگ را برگريد
  ت در تحت بینائی افتند بفعل در تحت بینائی افگند.لون چیزهائی را که بقوّ

دریابد نه از جهت ضوء و روشنی آن جسم و وصف جسم صافی کرد و گفت: جسم صافی آنست که بینائی آن را 
  وءِ خورشید دریابد.، بلکه از جهت روشنی دیگری و این از آنست که بصر چیزهای رنگني را بضصافی

و وصف ضوء کرد و گفت: ضوء فعلیست که بدان تمام شود جسم صافی پذیرا مر لون را بدانکه رنگني نشود اال 
، و بعضی گفتند تلف گفتند: بعضی ازیشان ضوء را جسم گفتند، و گفت: گذشتگان در ضوء سخنان مخبضوء

ضوء نه جسم است. اما آنها که گفتند نه جسم است بدین حجت گفتند که: هر جسم که در جنبش آید بزمانی 
، و از چراغ خانۀ ، که از برآمدن آفتابْ افق بیکدفعه جمله روشن شود، و ضوء حرکت نه در زمان کندتواند جنبید

، و بسیط و مرکب و نیز گفتند: هر جسم یا بسیط بود یا مرکب ؛، پس ضوء جسم نیستبیکبار روشن گرددتاریک 
، و ما ندیدیم که ، یا بر استدارت چون آسمانازان نگذرد که اگر حرکت کند بر استقامت کند چون آتش و هوا

ت و چپ و پیش و پس بیکبار بود ، از آنکه حرکتش بر سوی باال و زیر و راسضوء حرکتی کرد مستقیم یا مستدیر
ازان نگذشتی که چون در هوا گذر یافتی یا  و نیز گفتند: اگر ضوء جسم بودی ؛، پس ضوء جسم نیستزمانی بی

، و اگر گذر بر ، و این محالستبیکدفعه در همگی هوا بگذشتی ازین واجب بودی که جسم در جسم شدی
، ای روشن همی گشتی ای پیش از پاره از روشنی چراغ پاره یک جزو کند پس بایستی که هوای خانۀ تاریک یک

اند: اگر ضوء جسم بودی بایستی که چون با هوا برآمیختی هوا  و نیز گفته ؛، پس ضوء جسم نیستو نه چنني است
، دیگر نهیم از جسمی روشن ای ای را از جسمی روشن بر صحیفه ، که اگر ما صحیفهکثیف شدی و تاریک

، بلکه از ضوء چون با هوا بیامیزد روشنی و ، و حال هوا از ضوء نه چنینستشود و تريه شوندروشنی هر دو کم 
  ، پس ضوء جسم نیست.صفا و لطافت زیادت گردد

، که گفتند: اگر نه جسم بودی بر جسم و اما حجّت آن قوم که ضوء را جسم گفتند بازگشنت شعاع خورشید است
، و نه او باز گردد و ، نه جسم او را گذر درو باز تواند داشتجسم بود ، که هر آنچه نههمی گذشتی و بازنگشتی
، پس ضوء ، نه جز جسمو نیز گفتند: اگر ضوء نه جسم بودی هوا از ضوء برهم سایند ؛باز ماند از گذشنت در جسم

یک شود ای تار و نیز گفتند که: اگر ضوء نه جسم بودی پس چرا نور خورشید چون از روزنی در خانه ؛جسم است
  ، پس ضوء جسم است.، و این صفت و حال اجسام استجز در برابر روزن نیفتد و در همۀ خانه پراکنده نشود

ت انگیخت برین و گفت: اگر ضوء جسم ، و حّجو دانای یونان با آن گروه که ضوء را نه جسم گفتند موافق شد
و گفت: ضوء مخالف  ؛و این محالست، ، و اجب شد که جسمی در جسمی گذرداست و بمیانجی هوا بما رسد
، و بهر یک از این دو نوع مخالفت هست ، یا چون مخالفت جود و عدم با همظلمتست چون مخالفت دو ضّد

و اضداد  ؛، برای آنکه هیچ وجود و هیچ عدم جسم نیست، واجبست که ضوء جسم نباشدمیان ضوء و ظلمت
، و ، و نیز جسم نیستت صورتی ندارد از آنکه عدم استظلم ؛همچنني بقوّت یکسان باشند و در زیر یک جنس

و گرنه ضوء و ظلمت هر دو در  ؛چون ظلمت نه جسم بود و ضوء ضّد اوست پس ضوء نیز هم نه جسم باشد
جوهر جنس » نه«نه جوهر بخشیده شد بجسم و نه جسم؟ و «تحت یک جنس نباشد. پس اگر گوید گویائی که 

، و دو ضد ت، از آنکه جسم و نه جسم مختلفند بقوّاند و نه جسم نه ضدین گوئیم: جسم» است مر هر دو را؟
، و اند در تحت یک جنس ، و جسم که جدا کرده شد از نه جسم نه برای آن بود که دو نوعمتساوی باشند بقوّت

اند و نیز جسم و نه جسم نه دو ضّد ؛، بمجاز گویند نه بحقیقتجوهر را که جنس گویند جسم را و نه جسم را
، پس اگر ظلمت نه جسم است ضوء نیز اند چون ضدی وجود و عدم، اما ضوء و ظلمت ضّدبنوعی از تضاد

  شک نه جسم است. بی
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: بینائی ، وصف بینائی کرد و گفت: بینائی کرد و گفتپس چون روشن کرد دانا که چیست لون و چیست ضوء
افعال و استحالت  ، و بیحرکت و زمان جی هوا بی، و مانند او شود بمیانآنست که رنگ را دریابد بقبول اثرش
، ، و همچنانکه در صفت بینائی سخن گفت شنوائی همان ترتیب نگه داشتزمانی. پس آغاز وصف شنوائی کرد

، و گفت: کوب تر دید از شنوائی یاب ، که کوب را آساناز آنکه نخست وصف کوب کرد پس وصف شنوائی کرد
، ، پس چیز دیگر را بروکوبیشنوائی بری دلیل برین آنکه اگر چیزی را بر هگذر ، وبیاید بشنوائی بماینجی هوا

کوب و رهگذر شنوائی چندان نگذاشتی که آواز کوب را برگريد و بتو  ، برای آنکه تو هوا را در میاننشاید شنیدن
واست که آواز کوب و همچنني اگر چیزی بویا را پیوست مجرای بینی باز نهی بوی آن نشاید شنید. پس ه ؛برساند

گفت: آواز کوب برد و نوعست: یا بقوّت یا بفعل: اما ، و بوی را بمجرای بویائی رساند. پس را بمجرای شنوائی
و اما بفعل چون جسم آواز دهنده که  ؛قرع و کوب بقوّت چون جسم آواز دهنده که هنوز بران کوبی نیامده باشد

، و آواز نبود ، که کوب آوازیستای ای و کوفته که کوب میان کوبنده ،، و کوب بفعل از باب مضاف استبر او کوبند
االّ بحرکتی از زننده و زده. و گفت: آواز طنني نباشد مگر که چند چیز بهن باشند: یکی جرمی سخت پهن سادٔه 

ر گرفنت ت هوا بسیا، و اما پهن بودنش بودنش علّاما ساده بودنش علّت بازگشنت کوب بود از هوا ؛میان فروشنده
طنني ، تا زود ازو بريون نیاید. پس ، و اما فروشدگی میانْ علت درنگ هوای کوب خورده بود در جرماست

، از آنکه جرم ای دیگر از آن جرم ، بسوی پارهبازگشنت هوا بود از پارهٔ آن جرم کوب خورده که کوب بر او آید
، و زده باز گردد هم بر پارهای دیگر از آن جرم آید، هوائی که از میان زننده میانْ فرود چون چیزی بر وی زنی

چون گوئی را که بر زمني زنی و از زمني بر جهد و هم باز بزمني آید. و گفت: دلیل برآنکه بازگشت آواز از 
، و امثال آن ، چون آینۀ افروختهجرمهای املس ساده روی بود فروغ و تابش خورشید است که بر جرمی ساده آید

ما از آن  ، آواز، و چون ما در جائی میانْ تهی باشیم و آواز دهیموی باز گردد و بر جسمی دیگر تابردکه فروغ از 
  ، و این حال چون در صحرای گشوده باشیم نباشد.موضع که بوی رسد باز گردد سوی ما و بشنویم

آنکه آواز از  ، از، که آواز را مناسب دید با شنوائیو چون صفت کوفنت کرده بود بوصف آواز در گرفت
، و گفت: آواز از جانوری بود که ، اال آنکه نخست فرق باز نمود میان کوب و آوازمحسوسات سمع است خاّص

، و هر جانور که ، و نفس مایۀ آواز است و بشش توان گرفت، از آنکه هوا را بنفس زدن گريد و گذاردشش دارد
جان را بود و جانوری که شش ندارد چون  ی سخت بیاما کوبْ جسمهاشش ندارد نفس نکريد و آواز ندهد. و 

، با گمانی که و آواز کوبْ هوائیست که بخشیده شود و پراگنده در آالت آراسته مر قبول آن را ؛ماهی و مگس
دانا از آن سبب گمان را یاد کرد در صفت آواز تا آواز را جدا کند از آنچه آواز دلیلی کند بر چیزی از چیزها. و 

، که بوهم نباشد و دلیل نکند بر چیزی بريونی. پس چون صوت را ، چون سعال و امثال آنو نه آواز بودپندارند 
، و چون آواز آید مانند صفت کرد وصف شنوائی کرد و گفت: او مانند آواز است بقوت چون آواز حاضرش نبود

  آواز بود بفعل.
، که حس بویائی جز خوش و ّس استپس صفت حسّ بویائی کرد و گفت: حس بویائی نه چون دیگر حوا

 ‐، و چیزهای بسیط دیگر را که میان این دو مخالف باشند تمییز نکندناخوش را از یکدیگر جدا نتواند کرد
، و چنانکه حس بینائی که سپیدی و سیاهی را و هرلون دیگر را که میان این دو طرف باشند از هم جدا کند

و حسّ بویائی  ‐گر چاشنیهای بسیط را دریابد و از یکدیگر جدا کندهمچنني حس چشیدن که شريین و تلخ و دی
، و نه جدا کند ۱، و نتواند که بوی گل را از بوی میعههمان شناسد که موافق و خوش بود و یا مخالف و ناخوش

                                                 
  شود. مَیْعَة عطر بسیار خوشبوئیست که از صمغ درختی از درختان رومی گرفته می - ۱
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، و فصول و اصناف مختلف ، بلکه همني دانیم که بویهای خوش است یا بویهای ناخوشبوی صرب را از بوی مرّ
  ا بقوت بویائی نتوانیم شناخت. ر

، از صفت اصناف هر یک هم عاجز و این از آنست که چون حاّسه از ادراک محسوس خود عاجز بود و سست
، پس نام چیزهای چشیدنی ، و چون صفت کردن هر یک نتوانیم کرد نام هر یک را هم نتوانیم بردبود و ناتوان

  ، و ازین بوی شريینی همی آید و ازان بوی ترشی.ا خوشبویبرایشان نهیم و گوئیم: این خوشبوست و آن ن
، پس گفت: همچنانکه صنفی از جانوران که مژگان چشم ندارند دیدنیها را نیک نه بینند از سختی چشم ایشان

، و جز سپیدی و سیاهی نتوانند از هم جدا کردن به بینائی ایشان ، کهچون جانوران دریا و اصناف ملخ و مانند آن
، و جز ، همچنني مردم بحس بویائی بویهای مختلف را از یکدیگر جدا کردن عاجز باشندیگر لونها عاجز آینداز د

، پس و گفت: اگر زانست که بوئیدن ما بهوا گرفنت است بمجاری بویائی ؛خوش و ناخوش را نتوانند یافت
ا که بدان توان بوئید آن حیوانات جانوران که بینی ندارد بویها چگونه یابند؟ جواب گفت خود را که: آن گذره

آنکه هوا را به  ، پس بوی توانند یافت بی، و هیچ مانع نیست هوا را از رسیدن بدان مجاریکه بینی ندارند دارند
و اما دیگر جانوران که راهگذر بینی دارند باالی آن گذرگاه حجابی بودشان که هوا را باز دارد از  ؛بینی برکشند

، و بعضی جانوران و همچنني نتوانند دید مگر که چشم بگشایند ؛مگر آنکه برکشند و بجنبانند ،رسیدن بدان منافذ
چون صفت بوی کرده بود و بنموده که چگونه بما که پرک چشم ندارند چشمهای ایشان همیشه گشاده بود. و 

چون حاضر گردد ماند  ، وت تابوی دور بود، و گفت: او مانند چیز بویا بود بقوّرسد پس وصف حسّ بویائی کرد
  ، از آنکه چون بویا حاضر شد مانند او شد حسّ بویائی بفعل.حرکت و زمان وی شود بفعل بی

، و چون از صفت حسّ بویائی برپداخت بصفت حسّ ذوق در گرفت و آگهی داد از موافقت او با دیگر حواسّ
نکه حس ذوقْ طعم چیزها را حس ذوق مخالف دیگر حواس است بدا ، و گفت:و از مخالفت او با ایشان

، و این حواس دیگر را که یم شناخت، از آنکه ما چیزها را تا بر زبان ننهیم چاشنی آن نتوانمیانجی هوا دریابد بی
، چون حس بینائی و وصف کردیم نه چنني باشند که آن حواسّ تا هوا در میان نباشد محسوسات خود را نیابند

، و اگر چیزی آواز دهنده بر پوست درون یز دینی را بر حدقۀ چشم نهند نه بینند، که اگر مردم چشنوائی و بویائی
دلیل برآنکه چشنده ، و اگر چیز بویا بر ظاهر مجرای بینی نهند بوی آن نیابند. و گوش نهند آواز آن نتواند شنید

و بسودن چیزها ، در چاشنی شناخنت محتاج آن نیست که هوا در میان بود آنکه ذوقْ لمسی است و بسودنی
، و رطوبت بسودنی است و ، و طعم از رطوبات بودمحتاج توسط هوا نبود در شناخت حال آن چیز که لمس کند

گفت: چشیدنیها چشیدن در شناخنت طعم محتاج هوا نبود. و  ، پس حسّ ، و حسّ ذوق رطوبت را لمس کندلمسی
، که چون آب بوی و بوره و شکر و آنچه بدو ماند تر باشد چون نمک تر باشند یا بفعل: اما آنچه بقوت یا بقوت

تر بود چون شري و زیت و شراب و مانند آن. اینست مخالفت حسّ  اما آنچه بفعل ؛، و آب گرددتر شود بفعل رسد
، و آن را که با حواس دیگر. و اما اتفاق وی با دیگر حواس آنکه حس چشیدن آن چیز را که طعم دارد بشناسد

و ان چیز که طعم ندارد دو نوع بود: یکی چون آهن و سنگ که طعم  ؛، چون دیگر حواسناسدطعم ندارد هم بش
  ، و نوع دیگر چون سموم که طعم ندارد و ذوق را تباه کند.ندارد و حس ذوق را تباه نکند

و چون خرب داد که ذوق طعمها را بلمس شناسد پس صفت ذوق کرد و گفت: ذوق قوتیست حسی مانند طعم 
  ون طعم را لمس کند مانند طعم شود بفعل.، چبقوت

، و بدان معایات شنونده خواست: یکی صفتْ ، و او را وصف کرد بدو صفت غریبپس صفت لمس را آغاز کرد
و صفت دیگر آنکه گفت: حس لمس نه  ؛آنکه گفت: حاسۀ لمس نه یک حاسه است بلکه حواس بسیارند

  ، و بر گوشت پوشیده است.در باطن دارد، بلکه چیزی دیگر راست که گوشت را گوشت راست
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، چون ای دو ضد را یابد و آنچه میان دو ضد بود و اما حجت برآنکه حاسۀ لمس نه یکی است آنکه: هر حاسه
، و همچنني حاسۀ شنوائی که حاسۀ بینائی که سپیدی و سیاهی را شناسد و رنگهای دیگر که در میان این دو باشند

، و همچنني حاسۀ بویائی بوی خوش و ناخوش را شناسد و و آنچه میان دوطرف باشد آواز زیر و بم راشناسد
، و تر و که میان این دو ضّد باشد اما حاسۀ لمس اضداد بسیار را یابد که از آن جمله گرم و سرد است بوئی

ت: مگر گف، و این دلیلست برآنکه حاسۀ لمس نه یک حاسه است. پس ، نرم و سختخشک و ساده و درشت و
، که حاسۀ بصر سپید و سیاه را و این حال در دیگر حواّس نیز افتد نه در حاسۀ لمس تنها«که گویائی گوید که 

، و قوی و ، آواز نرم و درشت، و همچنني حاسه سمع آواز بم و زیروبزرگ و خرد را و متحرک و ساکن را یابد
، که بزرگ و خرد وید: این محسوسات بسیار حواسندجواب این گوینده گدر ». ، بلند و پست را شناسدضعیف و

 ؛، و ما آن چیزها را همی گوئیم که خاص بیک حس توان یافت، متحرک و ساکن جز بحس بصرهم توان یافتو
، و گفت: محسوسات خاص هر حاسه در تحت یک جنس افتد و حجت نمود برآنکه حس لمس حواس بسیارند

، و محسوسات شمّ از بوی و گذرد و محسوسات سمع از صوت، که محسوسات حس بصر از لون درنو بس
، که بحاسۀ لمس ، و محسوسات حاسۀ لمس اجناس بسیارندیک جنس است و بس محسوسات خاّص هر یک

و کیفیّات منفعله را چون رطوبت و  ؛اند شاید یافت کیفیات فاعله را چون حرارت و برودت که یک جنس
و ان معایات اول را در  ؛، درشت و ساده راو همچنني سخت و نرم را و ؛دیبوست توان شناخت و جنسی دیگران

  مطلق گفت این سخن را. حسّ و محسوس، لکن در کتاب این کتاب مطلق نکرد
، لکن بچیزی دیگر است که بر و اما معایات دؤم را بیان کرد بر این صفت و گفت: حسْ بسودن نه بگوشتست

اگر حسّ لمس نه بگوشت بودی ما را از چیزی که باندام ما رسیدی «ای که  هگوید گویندگوشت پوشیده بود. اگر 
، و زمان بود واجب نکند که حسّ لمس بگوشت باشد ، گوئیم آگهی حس لمس که بی»زمان آگهی نبودی بی

ای تُنک برانگشت پیچد و انگشت در آب گرم و یرد نهد از گرمی یا سردی آگه  دلیل برآن آنکه اگر کسی جامه
پس سؤال کرد و  ؛زمان بحّس لمس دلیل آن نیست که حسّ لمس گوشت راست بی ، پس آگهی مازمان  د بیشو

، چون دیگر حواس بصر و سمع و شمّ یا گفت: چه بینی که حسّ لمس بتوسط هوا بود میان حاّس ومحسوس
ن مثلی زد و گفت: ، ودری، لکن هوا پوشیده بودنه؟ جواب گفت: حاسۀ لمس ملموس را بمیانجی هوا در یابد

، لکن پنهان اگر کسی دست بآب فرو برد و برون آرد و بدست سنگی را برگريد ناچار میان سنگ و دست آب بود
آنکه بتوان دید از  تواند بود میان دست و آنچه بدست بگريد بی ، پس چون آب متوسط میاز غایت لطافتش

حسّ لمس با دیگر حواس از آب بسی لطیفرت است. پس  ، که هوا، هوا سزاوارتر که در توسط پوشیده ماندلطافت
و بچیزی دیگر هم انباز است: بدانکه بقوت مانند بود محسوس خود را تا  ؛انباز است در آنکه بتوسط هوا یابد

، از آنکه حاسۀ لمس مانند گرم و سرد و تر و ، و چون حاضر وی شد و بسایدش بفعل شودمحسوس از و دور بود
، و چون ت بفعل آورند چون حاضر شوند، و هر یک از اینها حاسه را از قّوموسات بود بقوّتخشک و دیگر ما

ای محسوس خود  مانندشان شود بفعلْ آگهی یابد ازان و باید که دانسته بود که حکیم یونان برانست که هر حاسه
تر  سمع و بصر و شمّ پوشیده اال آنکه هوا در جز حاسۀ ‐بصر و سمع و شمّ و ذوق و لمس ‐را بمیانجی هوا یابد

، و همچنني اجسام آنکه هوا در میان بود است. و گفت: همۀ اجسام که در هوا باشند یکدیگر را نتوانند بسود بی
ای از  گفت: تو چنان بینی که هر حاسهانکه آب در میان بود. و  که در آب باشند یکدیگر را نتوانند بسود بی

ابد یا بگونهای بسیار مختلف؟ که حس ذوق و حسّ لمس در گمان آید که حواس محسوس خود را بیک گونه ی
تر است  ، لکن در لمس و ذوق پوشیدهو گفت که: حواس جمله بمیانجی هوا یابند ؛هوا یابند محسوس خود را بی
و سبب پوشیدگی هوا در حس ذوق و لمس آنست که این دو حس از  ،، چنانکه بنمودیمکه در دیگر حواس
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، و آنچه بسودنی بود تا باندام حاسّ ، که آنچه طعم دارد تا بر زبان نهاده نشودبند محسوس خویش رانزدیک یا
اگر «، پس ازینست که هوا در این دو حسّ پوشیده باشد. و اگر گویائی گوید ، یافته نشود و ازان آگهی نبودنیفتد

، ، پس محسوس رایابیم و ازو آگه شویم ما محسوسات را بتوسط هوا یابیم ازین واجب شود که ما نخست هوا را
، جواب گوئیم که: هوا حاملست مر »زمان نیابد ، پس حاسّ محسوس را بيو چنني آگهی بزمان تواند بود

، و ، از آنکه هوا محیطست بر چیزهازمان ، و حامل و محمول با هم یافته شوند بیمحسوسات راسوی حواسّ
ای بر سرپش  و مثاىل نهاد این را و گفت: اگر مردی سرپس دارد و زننده ؛حسّ محیط و محاط را بهم یابد بیزمان

  زمان که در میان هر دو افتد. ، بی، بهم آگه شود، سرپدار از زدن  بازدن سپهرزند
ای از حواس چون قبول  ، صفتی دیگر کرد حواسّ را و گفت: هر حاسهیک حسّ را پس چون وصف کرد دانا یک

، چون موم که نقش انگشرتی قبول کند نه س را قبول کند نه عنصرش را، صورت محسوکند محسوس را
، چون حس بینائی که جملۀ حواس کار خود آن گاه کنند که صورت محسوس راقبول کرده باشندانگشرتی را. پس 

، و همچنني حس شنوائی آنگه از آواز آگه شود که صورت آنگه از لون آگه شود که صورت لون را قبول کند
، و ، همچنني دیگر حواس را کار آنگه تمام بود که صورت محسوس خود را قبول کنندخود را قبول کند محسوس

، و آن روح خالص ، اوست حاسۀ نخستني که در اوست قوت حسیگفت: چیز پذیرنده صورت محسوسات را
تباهی  چه بود حواس را تا از افراط محسوسات خود تهای حسی اوست. وگفت:، و محل و حامل قّواست
، و بوی قوی بویائی را بزیان ، و آواز سخت شنوائی را باطل کند، چون روشنی مفرط که بینائی را تباه کندگريند
، و حرارت قوی حسّ لمس را بربد؟ پس در این سؤال سخنْ مطلق ، و تلخی بافراط قوت ذوق را تباه گرداندبرد

، بلکه آن محسوسات ل از معتدىل چون خود تباه نگردد، و هیچ معتدگفت که: جملۀ حواس را بنابر اعتدال است
پس ازینست که چیزهای محسوس که ه را از اعتدال بگردانند و تباه کنند. که از اعتدال بافراط گرایند حاسّ

، بافراط باشند قوت حس را باطل کنند. و گفت: اعتدال بر دو نوعست: یکی چنانکه چیز میان دو طرف باشد
، ، دؤم آنکه چیز دو طرف را قبول تواند کرد، که نه گرم و نه سرد بودان گرمی و سردی بودچون آب فاتر که می

، پس یا صالح بود یا فاسق. و ، تا آنگه که بیک طرف گرایدچون کودک که نه صالح خوانندش و نه فاسق
راط رود از از این روی محسوس که باف ؛میل بطرفی اعتدال حواس از این قسمست که میان دو طرف باشد بی

  اعتدالْ حواسّ را باطل کند.
، و از چیزهای بسودنی منفعل ، چون قوت غذا و نما داردو گفت: چه بوده است نبات را که حسّ لمس نیست

گردد چنانکه تر شود و خشک گردد؟ پس جواب گفت که: نبات را اندامی معتدل نیست که بدان صورت چیزها 
و همچنان جانوران سفال پوست  ؛اند و زمینی اند و درشت نبات جمله سخت، از آنکه اعضای را قبول تواند کرد
  تر. ، و هر جانور که پوست اندامش تُنکرت و نرمرت حسّ قوی، چون صدف و حلزونحسّ لمس ندارند

منفعل گردد  ، هیچ منفعل شود از چیزهای محسوس یا نه؟ جواب گفت: جز جانورو پرسید که: جانور را چه گوئی
، انفعال جز ، و منفعل نگردد از چیزها که بحّس بصر توان یافت با بدیگر حواسّی محسوس بلمساز چیزها

دلیل بربان آنکه ، و او را آگهی نبود که بدان گرم و سرد را قبول کند. و جانور از گرم و سرد و خشک و تر بود
ن ندارند منفعل شوند از چیزهای و گفت: چیزهائی که جا ؛گرم را از سرد تمیز نتواند کرد و نه تر را از خشک

و گفت: الزم نیست که هر آنچه منفعل  ؛، نه انفعال تمامی، نه انفعال تباهی، لکن انفعال تباهیمحسوس بلمس
جانور و جز جانور «ای گوید که  انفعال نبود. پس اگر گوینده اگر چه هیچ حسّ بی، شود آگه بود آگهی حسی

جواب » س چه فرق است میان انفعال جانور و انفعال جز جانور؟چون منفعل شوند از چیزهای محسوس پ
، که لون جسم را ، صورت او را قبول کند نه مایۀ او راآنست که: جانور چون منفعل گردد از چیزهای محسوس
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، که صور اجسام را قبول کنند ، و همچنني حسّ شنوائی و دیگر حواسّقبول حس بینائی نه جسم و لون را با هم
، که درخت و ، صورت محسوس و جسمش را هر دو قبول کنند، اما جز جانور چون نبات و سنگسام رانه اج

، که آب نه به تری تنها بدرخت ، هم بجسم آب و هم بصورت تریشسنگ از آب که بدیشان رسد منفعل شوند
آنکه شجر و  ، بید، بلکه به تری و بجرم با او پیوندد. پس چیزهای محسوس در درخت و سنگ چنني کار کننرسد

  حجر را از کاردن در ایشان آگهی بود. 
جواب گوئیم: آب بد که » درخت و سنگ از آب شور و آب گوگرد تباهی پذیرد؟«ای که  اگر پرسد پرسنده

یست تباه ، بلکه بدان تباه کند که آب بد را قوتدرخت را تباه کند نه بدان کند که درخت آگه بود از تباه کاری آن
، و همچنانکه آب خوش غذا دهد درخت را و بیفزایدش درخت و سنگ و همۀ اجسام را تباه کند کننده که

آواز جدا از جرم «ای که  اجسام را هالک گرداند و تباه کند. اگر گوید گویندههمچنني آب بد درخت را و دیگر 
، که جسم رعد بوی رسدآن سنگ را بشکند بی د، چون آواز رعد که درخت را بشکافسنگ و درخت را تباه کند

، ، یعنی هواجواب گوئیم که: آواز تندر آن کار با سنگ و درخت نه بدان کند که آواز است» چرا چنني است؟
هائی که روزن ندارند از آواز  ، و خانهبدانکه رعد بحرکت ابر هوا را تنگ آورد و بر هم کوبد و بشکند و بشکافد

ون خانه از کوبِ رعدْ بسیار جمع شوند و افشرده گردد و خانه نگنجد و ، از آنکه هوا در دررعد هم شکافته شوند
گفت: هوا و آب و زمني از چیزهای محسوس ، پس خانه را بشکافد تا بر شکاف وی بگذرد. پس گذرگاه نیابد

، و از لون و آواز و طعم و گرمی و ، که هوا از بوی خوش و ناخوش ومنفعل شوند بیش از انفعال درخت و سنگ
، و ، اال آنکه انفعال هوا از انفعال آب و زمني بیش بود، همچنني آب و زمنيردی و خشکی و تری منفعل شودس

  انفعال آب از انفعال زمني بیش. 
ی حیوانی آنست ، نفس حیوانی را صفت کرد و گفت: نفس حسّپس چون برپداخت از تلخیص چیزهای حسیّ
، اال آنکه در ، و یافتنش آنست که مانند آن صور شودبول اجسامشانکه چیزها را دریابد بقبول صورتهای آن نه بق

  ، و چون حاضر شوند ماندشان گردد بفعل.حال غیبتشان مانند ایشان بود بقوت

  مقالت سئوم
 ، و پیش از آنکه سخن گویا رانددانای یونان از بیان و وصف نفس حسّی برپداخت بصفت نفس گویا بازگشت

، و گفت: این دو قوّت شریفرتین ، و دیگری و همفس بهیمی وصف کرد: یکی حرکتدو قوّت را از قوتهای ن
، و از ، خاصه و هماند ، که ایشان مادی نه، برای آنکه بعقلْ ایشان نزدیکرتند از دیگراناند قوتهای نفس حیوانی

محتاج نگردد ، و بچیزهای بريونی برای آن وهم بعقل نزدیکرت است که کار وهم بخود در بود چون کار عقل
  اند میان عقل و حسّ. ، و این دو قوت میانجی، و از این  روی دانا و هم راعقل منفعل گفتچون حواس

و ازان صفت این دو قوت را فرا پیش داشت که تا چون قوّتی را شناخته باشیم که بجدائی از ماده نزدیکرت بود 
، و نیز تا بیکبار از چیزهای محسوس مادی یا د نداردباور توانیم داشت چیزی دیگر را از هیچ روی با ماده پیون

، که از حاىل با حاىل گردیدن نه بتدریج زیان کار بود در گفتار و جز گفتار. و چون ماده نیفتیم ناگاه چیزهای بی
، و همچنني ، و همچنني حسّ و عقلاند بعضی قدما را یافت که وهم و حسّ را یکی پنداشتند خرب داد که: یکی نه

و  ؛، و عقلْ هر جانوری را نبود، و گفت: حسّ هر جانوری را بودو عقل پس بازگشت بفرق حس ؛و فکر حسّ
، و کارش ، و عقل چیزها را در خود شناسدحسّ چیزهای بريون ازو یابد چون رنگها و طعمها و بویها و مانند آن

  ، چون چیزهای کلی و صور و مانند آن.در آن چیزها بود
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، ، اال آنکه همه را در یک نام بهم آورد و حکم خواند، و تمیز میانشانحسّ و حزم و فکرپس بازگشت بصفت 
، که گاه ، و خداوند حزم و فکر را خطا افتدپس گفت: حسّ در شناخنت محسوسات خطا نکند و غلط نشود

نوعی دیگر پس ب ؛، و همچنني حزم، و زشت خوب نمایدنماید بسیار بود که در فکر چیزهای سودمند زیان کار
، و فکر و حزم نه همه را باشد. پس فرق ، و گفت: حسّ همه جانوری را بودفرق کرد میان حسّ و فکر و حزم

، که عقل چون آهنگ بسیار که در شناخنت ، و گفت: عقل در شناخنت چیزها خطا نکندکرد میان فکر و عقل
، و گفت: و هم کار خود د میان وهم و حسّ فرق کر، و همچنني رای ستوده بسا که خطا کند. پس چیزها خطا کند

، و وهم نه و همچنني حسّ در همه جانوری بود ؛، و حواس در خواب کارگر نباشندتواند کرد ببیداری و خواب
، و وهم نبود ایشان حسّ نباشند ، بی، که از جانور آنچه از عفونات متولد شود چون انواع کرم و مگسهمه را بود

اطفال را «اگر گویند  ؛، و افعاىل که بوهم تعلق دارند از ایشان نیایدارند که باز شناسند آن را، از آنکه مأوای ندرا
، و ، گوئیم: اطفال را و هم هست بقوت نه بفعل»هم وهم نیست بدین قیاس که در امثال این جانوران گفته شد

دیگر آنکه حسْ را خطا نیفتد در  و فرق ؛، نه بقوت و نه بفعل، اما آن جانوران را نیست وهماز قوت بفعل آید
و نیز حسّ چیزهائی را که دور  ؛، که چیزها نه چنان بود که در گمان آید، و بسا که گمان خطا بودمحسوس ذاتی

، و هم و حسّ چیز را نیابد مگر بدان شکل و هیأت که بود ؛، و وهم بسا که یابداز تن صاحب حسّ بود نیابد
  تلف و هیآت بسیار.تواند یافت چیز را بشکلهای مخ

، و وهم ، و آن شناخنت درست بود، و گفت: کار عقل در چیزها تمام استپس بازگشت بجدا کردن و هم از عقل
فرق میان رای محمود ، و عقل نبود اال مردم را. پس و وهم در همۀ جانوران جفت جوی بود ؛باشد که خطا بود

پس یاد کرد مردمانی را که وهم  ؛را بود و رای ستوده نباشدشانو هم باز نمود و گفت: وهم همۀ جانوران پوینده 
، از آنکه اگر مرکب بودی از حس و رای ، و گفت: نه چنانسترا قوّتی پنداشتند مرکب از حس و رای محمود

، از ، و ما نه چنني همی بینیم، در سپید و سیاهمحمود بایستی که حس و رای محمود کار کردندی در یک چیز
، و اگر حسّ و رای محمود مختلفند بذات و ، و رای محمود از کارها آن بهرت را یابدسپیدی یابد آنکه حسّ

ادراک پس چگونه وهم که از ایشان مرکب بود دو چیز مختلف را یابد در یک حال؟ و ما بسیار بینیم که حس 
، و رای ند سرپی یابد ، در یک حال و وقت چون قرص خورشید که حسّ آن رادروغ یابد و رای محمودْ راستْ

، أعنی حسّ و رای محمود ،، پس اگر وهم مرکب بود از این هر دومحمود وی را بسی بزرگرت از جرم زمني یابد
  ، و این محالست.پس وهمْ دروغ راست در یک چیز و یک زمان همی یابد

، و فرق میان هر نجو چون از تمییز این قوٰى برپداخت بازگشت بذکر وهم و حسّ عامی که محیطست بحواس پ
، و گفت: و هم ، و فرق میان هر دو باز نمود، و گفت: وهم و حسّ عامی که محیطست بحواسّ پنجدو باز نمود

و وهم در  ؛حواس نتواند کار کرد ، و حسّ عامی بیکار خود بیحواّس کند و آنگه که حواسّ از کار آرمیده باشند
، ، و نیز نتواند که کار کند با یک حس که محسوس حاضر بود، و حسّ عامی نتواند االچیزهای غایب کار کند

حجت اورد برآنکه مردم را حسی عام هست جز این حواس پنج بلکه با جملۀ حواس یا بیشرتشان کارگر بود. و 
، و همۀ حواس ، و نداند که این چیز جز آن چیز دیگر استبآنکه گفت: یک حس چون کار کرد نداند که کرد

، بلکه از ، چون اختالف لون و آواز و طعم و بوی و لمسختالف محسوسات آگهی ندارندهمچنني از ا
، که و وصف کرد و هم را و گفت: وهم حرکت حسّ بفعل است ؛اختالفشان آگه حسی دیگر است عام مر همه را

ای آنکه و ، برحسّ ، و از این سبب و هم نتواند بود بی، و حس و هم را بجنباندمحسوس بفعل حس را بجنباند
، از آنکه ما و هم محتاج حس نیست«ای که  هم مبادی و اوایل آگهی خود را از حواس گريد. اگر گوید گوینده

، »، چون مردم پرنده و جانوری از بزو گاو کوهی زادهچیزها را در وهم توانیم آورد که بحس آن را نیافته باشیم
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، از آنکه هر صورت مجرد راکه در وریم پس ترکیبش کنیمگوئیم: در چنني چیزها ما مفردات را نخست در وهم آ
و دلیل برآنکه و هم چیزی نگماند که نه جسّ بوی داده بود آنکه: گروهی که نابینا  ؛گمان آوریم جسمانی آوریم

، از آنکه اگر حسّ دروغ یابد گمان نیز زایند نتوانند که رنگها را در گمان آرند. و حال و هم بحال حواسّ ماند
 ؛، و ما بنمودیم حسّ گه راست گه دروغ یابد، و اگر حسّ راست یابد گمان نیز صواب و راست بودوغ بوددر

  پس درست شد که وهم جنبشی است از حسّ بفعل.
، ، بحّس عامی الیقرت استاین صفت که وهم را کرده شد که: حرکتی است از حسّ بفعل«ای که  اگر گوید گوینده

، گوئیم: این صفت سزاوار حس عامی »دانکه گویند که حرکتیست از حواس بفعل، بکه محیطست بجملۀ حواس
، که کار چندانکه بدین نزدیک گفتیم، ، از آنکه کار حس عامی از جهت جملۀ حواس یا از بیشرتشان بودنیست

حس عامی یافنت اختالف محسوس دو حس یا بیشرت یا همه بود در آن حال که هر یک از آن حواس محسوس 
، و وهم را یک حس بود بس تا محسوس را تو هم کند. پس آگهی داد از علت و هم د را همی یابند با همخو

، که ایشان را چون قوت نبود و همی بدادند تا بدان بدل عقلست ، و گفت: و هم در بهائمبهیمی که چراست
است که بهائم را بران انگیزد ، و وهم ، که وهم مثال خرد است و گویائیچیزهای مخالف و موافق را همی یابند

و هم در جانوران گویا برای آنست تا بهنگامی که عقل  .تا غذا را که سبب قوام تنشان بود بهم آرند و بنهند
، که وهم در خواب و خرد باشند و هم در کار بود کار بود در ایشان بسبب خواب یا بیماری که مردم دران بی بی

، که وهم در خردمندان بصورت خرد نگاشته ند که بکار عقل نزدیک باشدبیماری که خرد محجوب شود کار ک
، و بود که عقل از قوت و نورخویش بوی همی رساند. پس و هم گویاست در خردمندان وکارش منطقی بود

  بمیانجی وهم. نفس گویا را در تن کار نتواند بود اال
، اال آنکه و آنکه چگونه یابد چیزها را پس چون برپداخت از تخلیص قوتهای نفس آغاز کرد بتلخیص عقل

، و برای آن چنني کرد تا ما را بیاموزد که نفس گویا بماند و نخست یابندگی عقل و حس را ملخص کرد همیشه
، و چون نمريد. و گفت: عقل و حس بدان متفقند که حس مانند محسوس بود بقوت تا محسوس غایب بود

، و چون اثر معقول در و اند معقول بود بقوّت تا اثر معقول در و نبودو همچنني عقل م ؛حاضر شود بفعل گردد
و همچنني حس  ؛، و چون آهنگ کار کرد عاقل بفعل بودو عقل تا آرمیده باشد عاقل بود بقوّت ؛آید بفعل شود

، و چون محسوس وی را بجنباند بحاضر شدنْ تا ساکن بود دور از محسوس خویش مانند محسوس بود بقوت
گفت: چون عقل چیزها را درست یابد و یافتها را از هم جدا کند جدا کردنی محسوس شود بفعل. و  مانند

نفس «یاد کرده است این سخن را که  أَنَقْساغوراسصواب دانستیم که گوهری بسیطست. و از حکماءِ گذشته 
یابد صواب و درست  ، و ازینست که آنچهگوهریست بسیط که درو هیچ آالیشی نیست از ماده و چیزهای مادی

و گفت: اگر زانکه حس و عقل ». ، و اگر نفس را ماده بودی مایه وی را حجاب گشتی از شناخنت درستیابد
دانای یونان ، از آنکه عقل جای صورتهای عقلیست. و هر دو کارگرند در چیزها پس میانشان اختالفیست روشن

و  ؛، صواب داشت»فس بهیمی و نه نفس نباتی، نه ننفس گویا جای صورتهای عقلیست«گفتار آنکه گفت 
و نیز نپسندید سخن او را که » نفس جای صورتهاست هر نفس که بود«نکوهش کرد افالطون را بدانکه گفت 

و اما دانای یونان گفت که: نفس گویا  ؛»نفسی که بفعل باشد جای صورتهاست نه نفسی که بقوت بود«گفت 
، ، از آنکه نتواند که همۀ چیزها را بیکبار بدانداند ل باشند بلکه درو بقوت، و صور درو نه بفعقرارگاه عقلیست

  شناسد.بلکه یکی را پس از دیگری 
، و گفت: و چون خواست دانا که ما را بنماید که نفس داننده نمريد دلیل بران از اختالف حس و عقل انگیخت

، و نتواند که ه از اعتدال بگذرد تباه گردد، از آنکه قوت حس از محسوس بافراط کحس نه از حیّز عقل است
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، و ، که عقل معقول عظیم را بیابد، و عقل نه چنني استمحسوس ضعیف را که از درجۀ اعتدال ناقص بود یابد
گفت: قوتهای حسی از افراط محسوسات ، بلکه بر یافنت آن تواناتر بود. و آنچه ضعیف بود ازو پوشیدهنتواند شد

، و چون انفعال ، اال آنکه نخست ازیشان بوده حواس محسوس را بحرکت و انفعال یابندتباهی ازان گريند ک
ت عظیمرت بود و ، که هر آنگه که معقوىل بقوّو انفعال عقل از معقوالت نه چنني بود ؛مفرط شود تباهی تولد کند

ه فعل عقل چون فعل ، و نعقل نه از حیز حس استتر بود. پس  بگوهر شریفرت عقل را نور شناخت و بقا فزون
ق دارد بجایهای دور گذرد. پس ، و کار عقل از آن جسم که بوی تعلّ، از آنکه فعل جسم ازو بريون نشوداجسام بود

، و معقوالت ضعیف از وی از این جهتست که عقل را معقول عظیم تباه نکند بلکه دانش و شناخنت فزون گردد
صواب گفت   و گفت: ، چون صفت اجسام ندارد.و کهنه نگردد، پس عقل باقیست و تباه نشود پوشیده نمانند

  ، نه بفعل.مگر آنکه جای صور عقلیست بقوّت ‐»نفس عاقله جای صور عقلی است«آنکه گفت 
، و ، که او گرمی و سردی نپذیردو گفت: واجب نیست که نفس عاقله آمیخته و آلوده بود بچیزی از هیوىل و اجسام

  ک نفس گویا باقیست و تباه نشود.ش نه جسم آلت عقلست پس بی
، پس چگونه دانی که: نفس چیزهای ، و مرکب چون مایه و صورتو گفت: از چیزها باشند بسیط چون صور

بداند و چیزهای بسیط را بجزوی  ، یا چیزهای مرکب را بجزویمرکب را و چیزهای بسیط را هم بیک جزو بداند
، لکن بسیط را بنوعی ، و آن عقلسترا همه بیک جزو داند دیگر؟ پس جواب گفت که: نفس بسیط را و مرکب

، و بشناسد ، و آن چنان باشد که چون آهنگ دانسنت صور کند بسیط شود و بخود باز گرددداند و مرکب را بنوعی
، و اوایل شناخت مرکب ، و چون خواهد که مرکب را بداند از خود فروتر آید تا بحسرا شناختی درست آن صور

، بلکه بذات خود آلت یابد گريد. گوئیا دانا بدین گفتار آن خواهد که نفس گویا صور مجرد عقلی را بیرا بحس بر
، که نفس حواس را چون آلت بکار دارد در ، و چیزهای مرکب جسمانی را بمیانجی حس یابدآن را بشناسد

و دلیلْ: نابینا  ؛فس بداند، و ن، و این آنست که حواس آثار جسم را قبول کنند و بنفس دهندشناخنت جسمانی
، از آنکه نفسش آلت شناخنت لون ندارد تا لون اجسام قبول کند و بنفس دهد. و گفت: بد ، که الوان را نداندزاد

، همچنانکه حس چیزهای محسوس را داند و عقل چیزهای معقول را بداند و بس«دیدند آن گروه که گفتند که 
، چیزهای معقول را و چیزهای محسوس را هر دو بداند بنوعی و نوعی ، و این بد گفتاریست از آنکه عقل»بس

، که اگر نه چنني بود چند محال الزم آید: اول آنکه اگر عقل محسوس را نداند چون چنانکه در پیش گفته شد
و  ؛، و خطای حس را نتواند نمودحس بصر قرص خورشید را چند سرپی بیند عقل نتواند که رد کند یافنت او را

و نیز عقل اگر  ؛خطای وی نتواند نمود ، اگر عقل آن را نداندون بصر چوب راست را که در آب نهی کج بیندچ
آنچه حس بینائی در آینه بیند نداندی نتوانستی نمودن که آنچه بصر در آئینه دید در آئینه نیست لکن اثریست و 

،و ، و من شنیدم آن آواز ران دیدم آن لون رام«و اگر نه عقل محسوس را دانستی عقل نتوانستی گفت که  ؛خیاىل
، و عقل هیچ مرکب را »منم آن که دانم که هر جسم که در کون و فساد افتد مرکب بود از اسطقسّات چهار گانه

، هم صور نفس جای صور است«و نیز اگر عقل محسوس را ندانستی دانا آن پیشني نگفتندی که  ؛نشانختی
، از آنکه عقل بود که این همه صور را با صالح آرد »وهمی و هم صور فکری عقلی و هم صور حسی و هو صور

، و فالن رأی ، و عقل باشد که آن صورت را که در خواب دیده شود بنماید که خیالیست و حق نیستاز خطا
، و فالن رأی دیگر صوابست باید که بران ایستند. پس عقل هم چیزهای عقلی را بداند و هم چیزهای خطاست

، و عقلیات را بداند دانستنی کلی بخود ، اال آنکه دانستنش حسّیّات را دانستنی بود جزوی و بآلتسی راح
  میانجی حس. بی
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آن «، »نفس آلوده نیست بچیزی از اجسام«و نباید که شنوندهٔ این سخن پندارد و گمان برد که دانا بدانکه گفت 
، او آمیخته نیست با جسم چنانکه اجسام مرکب باشند ، لکن بدین آن خواست کهکه او در جسم نیست »خواست

لکن نفس در جسمست چون جوهر در  ؛، أعنی اشکال و هیآتو نه حال در جسم چون صور هیواالنی و مادی
جوهر و چون مالح در کشتی. و اگر نفس در جسم بودی چون چیزهای آمیخته با هم و چون چیزهای مرکب 

، و چون منفعل نشود احساس بدان محسوس خود منفعل نگرددکه عقل از مانند ، از انبرهم هیچ چیز را بدانستی
، و بحرکت و جنبانیدن معلوم مر عالم ، از آنکه حس و علم بحرکت و جنبانیدن محسوس بود مرحاس رانباشدش

، و چون منفعل نگردد نه حس بود ، و چون منفعل نگردد، و چیزی از چیزی طبیعی چون خود نجنبدرا
  و نه علم بمعلوم.بمحسوس 

، و با این همه مرکبات را دریابد؟ نه آالت حس مرکبند و حسّ مرکبست از اسطقسات«ای که  اگر گوید گوینده
، ، گوئیم: هیچ حس مرکب را نیابد»پس برای چه اگر نفس با اجسام مرکب بود یا آمیخته چیزها را نتواند یافت؟

، از و نفس نه چنني است، ، و سمع جز آواز را نشنودرا نبیند ، که بصر جز لونو جز یک چیز را نتواند شناخت
، و این نوع از طریق ترکّب نیست که اگر صورتی مادی بودی ، بداند، بسیط و مرکب راآنکه نفس همۀ چیزها را

، لت حسآ ، همچنانکه نفس حسی حیوانی نتواند کاری کردن بیآلت جسم آلت او بودی و نتوانستی کارکردن بی
اند و  یآلت کاری نتواند کرد که ایشان از صور مادّ ، که ازان بیتن خود نامیه که هیچ کار نتواند کرد بی و نفس

، اما نفس عاقله صورت مادی نیست بلکه صورتی عقلی محض است جدا از ماده و چون کار نکنند همادّ بی
، و چون فکر در چیزهای بلند پایه کند از تن، آنکه در اندیشه یابد چیزهائی را دور تن چنني بود کار تواند کردن بی

دلیل برآنکه عقل در شناخنت چیزهای بلند پایه محتاج نگردد بنت و بآلتی که او را نزدیک گرداند بیافنت آن. و 
، و کار تن با عقل نه محتاج تن و آلت نبود آنکه هیچ آلت کارگر کارفرمای خود را از آن کار منع نکند و باز ندارند

، و بسیار افتد که نفس ناطقه آرزومند عالم ، که تن بسیار بود که عقل را از تصور معقوالت باز داردستچنني ا
، و ، که حیز فساد و استحالت است، و تن او را ازان باز کشد با عالم خود، و آهنگ بخود بازگشنت کندخود باشد

، و نفس را هیچ شوق نبودی بعالمی دیگر و یاگر قوام نفس عاقله بنت بودی چون تباه شدی تنْ او نیز تباه گشت
، همچنانکه نفس حسی که جز بعالم محسوسات و حیات حسی بهیچ عالمی دیگر بکاری جز تدبري و ترتیب تن

، از آنکه قوام این نفوس و کار ایشان بدان ، و همچنني نفس رویاننده که جز بعالم خود شوق نداردمشتاق نبود
اه شوند و بگردند از حالْ آن نفوس نیز باطل شوند. و نفس عاقله چون مشتاق ، و چون اجسام تباجسام است

، دلیل آن بود که قوام او نه باجسام و کار او نه بآالت است بعالمی جز عالم محسوسات و عالم کون و فساد
، هدرست گشت که نفس گویا نه چون صورتیست مادی که ثابت نبود اال بمادمرکب و اجسام تواند بود. پس 
، لکن ازین گفت دانای یونان که نفس تمام تنستماده و بخود پاینده و ثابت. و  بلکه درتنست چون صورتی بی

، و در جز این کتاب ، و نفس را در این کتاب تمام مفارق گفت، و بجدا بودن از تن تباه نگرددتمامی از تن جدا
  بخود. جوهر قائمنفس را صورت خواند و 
، پس چگونه بداند ، و هر دانستنی فعلیست از داناگونه ته و مشوب نیست بماده از هیچو گفت: اگر عقل آمیخ

داند؟  داند یا نمی ، عقل خود را می، پس چه بینیچیزهای معلوم را؟ و گفت: عقل چیزیست از چیزهای معلوم
چه از تن غایب جوهریست جدا از تن که چیزها را بداند اگر «داند چگونه صفت کند و گوید  اگر خود را نمی
، که همگی او عقلست داند ، بدان خود را میچگوئی ،داند ؟ و اگر زانست که خود را می»باشند آن چیزها

داند که نه همگی عقلست دو چیز زشت ازین الزم شوند: یکی آنکه  بدانکه نه همگی عقلست؟ اگر بدان می
و اگر خود  ؛، و بعضی نه داناداناست و عقل، چون بعضی ازو ، دؤم آنکه همگی خود را نداندعقل بسیط نباشد
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، پس الزم ، که عقل معقول را تواند دانستداند که همگی او عقلست بسیطْ پس خودْ معقول نیز بود را بدان می
، و ازین الزم شود که عقل ماند آن چیزهای چیز بود معقول یک ، پس او وبود که عقلْ عاقل بود و معقول بهم

  ند.دا محسوس بود که همی
، یکی تباه کننده ، چنانکه گفتیم چند بار:و سخن را در سؤال اول مطلق راند بدانکه گفت: انفعال بر دو گونه بود

و اما  ؛، که غوره بودن را تباه کندانفعال تباه کننده چون انفعال غوره که انگور گرددو دیگر تمام کننده. اما 
، بلکه تمام شود. و ، که ذات هوا بدان تباه نگردداز خورشید انفعال تمام کننده چون انفعال هوا بقبول روشنی

، و ، که تا ندانست بقوت داننده بودکه آنچه بقوتْ دانندهٔ آن بود بفعل داننده شود» تمام شود«ازان گفتیم که 
عل ، اما چون با خود رود جدا از تن بففتد که عقل در تن بودا، و این فعل آنگه چون بدانست بفعل داننده شد

  ، و در دانسنت چیزها حاجتمند حسّ نباشد. باشد
، و این ازانست که چون و مسألۀ دؤم را مطلق کرد بدانکه گفت: عقل ذات خود را بداند بآنکه معقول است

، و دانسنت خود را نیز دانست. و ، از آنکه خود را دانستخود را دانست هم او بود عالم و عاقل و هم او معقول
الزم نشود ما را که چون عقل » عقل چون چیز را بداند مانند آن چیز بود که بدانست«که چون گوئیم ما 

، که عقل ایشان اند ، از آنکه چیزهای محسوس عاقل و معقول محض نهمحسوسات را بداند ماند محسوسات بود
عقلی محض  ، پس از این جهت مانند عقل نباشند. اما چیزهای، و بمیانجی حس معقولشان کندرا عقلی کند

، ازان چون بداند آن را مانند آن بود. و بازگردیم و گوئیم که عقل چون ، میان عقل و آن چیزها فرق نیستماده بی
، پس عاقلست و عقل ، و چون چیزهای مادی را داند مانند ایشان نبودماده را داند مانند معقول بود چیزهای بی
  وصف کردیم.، بر این گونه که ، بنوعی و نوعیو معقول بهم

، و هر یک از اینها یا بقوت بود یا »بود«ای  و گفت: هر جنسی را از أجناس چیزها ماده و طبیعت و علّت کننده
، و ت بود در نفس، چون عقل که بسیار افتد که بقوّو همچنني چیزها در نفس یا بقوت درو باشند یا بفعل ؛بفعل

قوّت را. و همچنانکه چیزهای محسوس که در حیّز بینائی افتد بسیار افتد که بفعل علّتی تمام کننده مر عقل ب
، و محسوس ، و چون روشنی بران آید محسوس باشند بفعلچون ظلمت او را پوشیده دارد محسوس باشند بقوّت

، از آنکه عقل بفعلْ عقل بقوّت را تتر از عقل بقوّ ، همچنني عقل بفعل گرامیتر از محسوس بقوّت بفعل گرامی
گفت: عقل بفعل چون ما از تن جدا باشیم ، و عقل بفعل فاعل. و عل کند. و نیز عقل بقوتْ منفعل بودعاقل بف

  ، آنکه عقلی فعال بود که هرگز منفعل نگردد چنانکه در تن منفعل شود. همچنان عقل بفعل بود
ه نه تباه شود پس چون صفت کرد بگفت گفتاری جزم که: نفس نمريد. االّ آنکه گفت: باوی هیچ قوت نیست ک

پس  ،گفت: اگر عقل بفعل تمام است و کار بخود همی کند، که او نمريد و تباه نشود. پس مگر قوت عقل جدا
، و علمش چنان ثابت نبود که زایل نگردد؟ جواب گفت که: عقل چه بودش که دانستها را باشد که فراموش کند

، و آنچه ، و عقل آن اثرها را فرا گريد و جدا کندهم اثر کند، از آنکه چیزها در ودانسنت چیزها را از وهم فرا گريد
، پس چون وهم را افتی رسد بعضی از آن ، و آن را که نادرست بود بگذارد، و آن شوددرست بود الزم آن شود

، و ، پس عقل آن را فراموش کند. و فراموشی را سبب اینست چون عقل را با تن پیوند بوداثرها سرتده شوند
  ، از آنکه در دانسنت چیزها بوهم محتاج نباشد.تن جدا بود هیچ فراموش نکندچون از 

، اعنی ، و از آنست که عقل آن را بشناسد شناختنی درست چون حدودو گفت: معقوالتْ جزو جزو نشوند
، که مقدار متصل را اگر چه جز و جزو توان کرد لکن چون پیوسته بود چیزهای جدا و صور مادی و مقدار متصل

پهنا که در یک جهت پاره  »خط و«، اعنی نقطه و ، و اوایل مقدار که قابل پاره شدن نباشدگویند که جزو ندارد
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، نه بقوّت و نه بفعل و ، که آن قابل تجزیت نباشدماده بود جز و بود معقول بی نتواند شد. اما آن چیز که بحق بی
  نه بوهم. 

را که یاد کردیم و گفت که: عقل نه بعضی چیزهای معقول را و وصف کرد که عقل چگونه بداند این معقوالت 
، که عقل حد را جمله در یک بلکه همه را بتمام با هم بشناسد، در زمانی بشناسد و بعضی را در زمان دیگر

، و گوید: آن چیز است که جزو ندارد،و عقل نقطه را بدان داند که وصفش کند ؛، و همچنني خط راوقت بداند
، گوید که: سیاهی آنست که ها را بشناسد و همچنني نیستی ؛، و سطح آنکه ستربی نداردنا نداردخط آنکه په
، از آنکه ، و فراغ آنست که درو جسم نبود. و عقل چنني چیزها را وصف به برداشنت کند از محلشانسپیدی نبود

محل باشند صفتشان بوضع کند و  و اما آن چیزهائی که نه مادی و در ؛حیثیّتها در محل و در ماده محمول باشند
بدانچه بران باشد. و خرب داد که عقل کی راست یابد و کی نه راست یابد و گفت: عقل چون وصف چیزهای 

، و نتواند بود که ازو چیزی را ، از آنکه چنني چیزها را عقل یا بداند یا بنداندبسیط بخود قائم کند راست کند
، و چون عقل وصف چیزهای مرکب کند ؛را دؤی نیفتد بدانسنت و ندانسنت ، که یک چیزبداند و چیزی را نداند

، از آنکه اجسام نه بذات و نه بحق معقول ، و بسیار افتد که نه راست بود، بسیار افتد که راست بودیعنی اجسام را
رهنه و جدا ، گوئیا ب، از آنکه عقل صور آن را از محموىل بربد و بموضوعی رساند، بلکه بعرض معقولندباشند

، و آنچه نه ، که هر حس محسوس خاص خود را راست یابدو در قوّت حس همچنني گفتیم ؛بیند از آن محلها
، و در معقول خاص وی را بود بسیار افتد که نه راست یابد. همچنني عقل در شناخت معقول بذاتْ صادق بود

  باشد. بعرض بسیار افتد که نه بر صواب
، و معقول عاقل نیز بفعلْ معقول نیز هست، از آنکه عاقل معقول بفعل هیچ فرق نیست و گفت: میان عقل بفعل و

  باشد.
، ، که شوق هم قوتیست از قوّتهای نفس گویا، آغاز صفت شوق کردو چون برپداخت دانا از صفت قوّتهای فکری

است که صفت کنم ترا که:   نهز فکر: اما آنچه از حیز حس بود بر این گوز حس بود یا از حیّو گفت: شوق یا از حیّ
آن » شوق حسی«، و چون گوئیم چون حس محسوس را بشناسد بدانکه محسوس است بوی مشتاق گردد

، که چون حس لمس گرم معتدل را یافت و خوش آمدش آن خوش آمد را نامْ خواهیم که از جنس حس است
و اما آن شوق که از حیز فکر بود  ؛د، برای آنکه حس لمس بدان مشتاق بود و ازان لذّت یابشوق نهاده شد

، و چون فکر دران کار ، که چون صورت چیز در وهم تنها بود آن صورت را وهمی گویندنخست از قبل وهم بود
، و این عمل را باید کرد و آن عمل را ، و بدان یازد که آن چیز متّوهمْ حق است و آن چیز متوهم باطلستکند

، دانا مثلی زد این را و گفت: دیدبان چون آتش برافروزد بر دیده گاهکری گویند. و ، آنگه این شوق را فنباید کرد
، چون یکی آن آتش را بیند بنگرد و بیندیشد تا سالح باید پوشید و از آتش افروخنت او نشان آمدن دشمن بود

که از شهر بريون باید شد ، اگر بران بود ، یا از شهر بريون نباید شدشهر بريون شدن و باز داشنت دشمن را از شهر
شوق ، یکی حسی و دیگر فکری. اما چنني بایست را شوق فکری خوانند. پس پیدا شد که شوق دو نوعست

  ، و اما شوق خردمندان باندیشه باشد.بهائم حسی بود
، حس ، و در تلخیص آن بیفزود و گفت: چه گوئیپس چون برپداخت از تلخیص شوق بازگشت بحس عامی

ت کند یا بقوّتهای بسیار؟ جواب گفت: تمییز میان محسوسات میان محسوسات مختلف بیک قّوعامی تمییز 
، ودلیل بیک قوّت کند یا بقوّتهای بسیار؟ جواب گفت: تمییز میان محسوسات مختلف بیک قوّت کند مختلف

س جز وی ، و دیگر حوا، که حس بصر تمییز سیاهی و سپیدی و دیگر رنگها طعمها بیک قوّتبر این: حواس
پس حس عامی سزاوارتر بدانکه  ؛، بیک قوت، اگر چه بسیار و مختلف باشندتمییز کنند میان محسوسات خویش
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، خاصه چون دو ، و بشناخنت که این چیز شريینست و آن چیز گرم استتمییز کند میان چیزهای مختلف بیک قوت
، و چون یابد نه در یک زمان همه را یابد ، اال آنکه چون محسوسات را در چیزهای پراگندهچیز مختلف باشند

  در یک جوهر باشند همه را در یک زمان بشناسد.
، ، و گفت: چگونه شناسد عقل صورت چیزها رابتلخیص عقل و چون استقصا کرد در حس عامی بازگشت

نی شکلها ، یا چنان شناسد که صور دورند از موادّ؟ جواب گفت: عقل صور چیزها را اعبمادّهای آن صور شناسد
، از آنکه عقل جداست از ماده و محل، دور کرده و جدا از ، بشناسد بر اشکال و طعوم و بویهاو طعمها و بویها

، که عقل بشناخنت صور و آرایش و حالهای چیزها گوئیا برون آردشان ، پس یافتنش چیزها را هم عقلی بودماده
ز مواد. پس گفت: اگر چه عقل دور است و جدا از هر ، و از میان اعراض بر گزیندشان و ااز مایه و محلشان

، دیدنی و دانستنی جدا از هیوىل. ماده و چیزها را همی داند  ای باید که دانسته بود که چگونه گشت بستۀ ماده
که بیان این در آن  ،خوانند بعدالطّبیعةآگهی داد از این سخن و وعده داد در کتابی که آن کتاب را علم ما پس 
  ، و بعضی ازان در این کتاب یاد کرد.کرده است و روشن نموده بحجّتهای درست کتاب

، و حجت برین آنکه چیزها ، یعنی در اوست صورت همۀ چیزهاپس گفت که: نفس گویا جملۀ چیزهاست بقوّت
شک در وهم صور عقلی باشند و هم  ، پس بیتیست عقلی و قوتیست حسی، و نفس را قّواند یا حسی یا عقلی

، که ، اال آنکه آن صور در نفس بسا که بفعل، پس هم چیزهای عقلی را بداند و هم چیزهای حسی راصور حسی
، و بعد از شناخنت بفعل. پس گفت: چه بوده است چیزها را که ازان هر چه در ت باشند دروپیش از شناخنت بقوّ

حس از حواس نباشد نتواند که محسوس  حس نیاید در وهم و فکر نیز نیاید؟ جواب گفت: برای آنکه مبدأ گمان
، نتواند که رنگی را در گمان آرد یا ، که هر آنکه کور زاید از مادر یا کرردآ، و نتواند که در گمان آن حس اندیشد

، ، و نه دران اندیشه تواند کرد. و گفت: آالت صناعی همه چنانند که هیچ صنعت نتوانند کرد اال بالت آنآوازی را
، و ازان بشناسد همۀ ، از آنکه او بشناسد صور راصور، همچنني عقلست صورت همۀ آالتت همۀ پس آلتست آل

عقل همۀ چیزها را بشناسد بر آن صفت که گفتیم. پس عقل همۀ ، چنانکه گفتیم. پس اند صور را که در وی
  چیزها را بشناسد بر آن صفت که گفتیم.

، و علّت آن را بیان کرد و گفت: گوئی از صفت حرکت مکانی کرد، آغپس چون بیان کرده بود شوق را که چیست
و هم باشد یا حس یا فکر یا قوّتی دیگر از قوّتهای نفس؟ پس گفت: علت » نفس نامی یا«علّت حرکت مکانی 

گفت:  ود: پسم، و حجت برین بن، و نفس فکری نیست، و نفس حسی نیستحرکت مکانی نفس نامیه نیست
، پس نفس نباتی علّت حرکت ، و نفس نامیه را نه شوق است و نه وهمبود یا بشوق حرکت مکانی یا بوهم

، اال آنست که او را آلتی نیست که رستنیها توانند که حرکتی کنند مکانی«ای که  مکانی نیست. اگر گوید گوینده
، و نی کردی، که اگر نبات را قوّتی بودی که بدان حرکت مکا، گوئیم: این سخت باطلست»بدان حرکت کند

و گفت: نفس  ؛، و در طبیعت هیچ چیز معطل و باطل نبودحرکت نکردی بودن آن قوت درو باطل بودی و معطل
، که اگر علت حرکت مکانی بودی او را بایستی که هر جانوری که حسی همچنني نیست علت حرکت مکانی

و گفت:  ؛ضی جانوران دریا، چون بع، و حیوان بود که حرکت مکانی نکندحس داشتی حرکت مکانی کردی
، و هیچ ت برین آنکه عقل دو نوع بود: یکی نظری و یکی عملی، و حّجنفس گویا هم علت حرکت مکانی نبود

، از آنکه یا ای یا از برای رغبت جنبد یا از برای نفرت ، برای آنکه هر جنبندهدو علت حرکت مکانی نباشند
، و این نه آئني عقل ، یا از چیزی رمد و بحرکت ازان بگریزددمشتاق چیز باشد و بجویدش بحرکت و پی آن گري

، و غرض او تفحّص بود از کارها و چیزهای ، از آنکه عقل نظری را با کارهای بدنی علقتی نیستنظری است
و عقل  ؛، که عقل نظری آنها را خواهد و ازیشان تفحص کندکلی و چگونگی ترکیب این و از جواهر عقلی
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از آنکه بسیار بود که عقل علمی مرد را کار سکون و درنگ و آسایش  ،رکت مکانی نیستعملی هم علّت ح
و بسیار افتد که عقل علمی حرکت  ؛، و شوق غالب همی شود بر عقل و مرد را بر حرکت و طلب انگیزدفرماید

  ، و شوق راحت درنگ و سکون خواهد.طلب و جمع مال فرماید
، خرب داد از ز جهت نفس نامیه بود و نه از نفس حسّی و نه از نفس گویاو چون بیان حرکت کرده بود که نه ا

، و عقل دو نوع بود: فاعل و منفعل. اما عقل فاعل آنست علت حرکت مکانی وگفت که: علت این شوق است
مردم عاقل از عقل.  ، و حرکتو اما عقل منفعل گمانست و وهم. پس حرکت بهائم از وهم بود ؛که اندیشه کند

و اما حرکت بعقل چون رفنت بود از شهری  ؛حرکت بوهم چنان بود که موضعی را در گمان آرد و بدان رود اما
، برای آنکه چون یکی ای. و چون دانست دانا که یک چیز را از یک جهت دو علّت نتواند بود بشهری بهر فایده

، از چیز است و آن شوق بود ، پس گفت: علت حرکت مکانی یککار خود تواند کرد و کند دیگری باطل بود
، و اگر چه وهم یا عقل بر چیزی انگیزد و شوق ، بماینجی شوق بود، اگر وهم فرماید و اگر عقلآنکه حرکت

، و مردم بدان سوی فجور و ، از آنکه شوقها افتد متضاد: چنانکه شوق از قبل وهم بودبدان نبود سوی آن نجنبد
برتساند و باز دارد بر سوا شدن و عقوبت کشیدن از آن کار که در گمان  ، پس خرد او را عاقبت آنبددینی گراید

و بسیار بود که قوت وهم غالب بود و آن کار کرده شود. پس این دو شوق مختلفند. و گفت: حرکت مکانی  ؛آید
 ؛را چهار علت باشد: علّت صوری و علّت تمامی و علّت فاعلی و علت آىل. اما علّت صوری نفس حرکت است

اما ، و اما علت فاعلی برد و گونه بود: یکی علّت دور و دیگر نزدیک ؛و اما علت تمامی آنکه بدان شوق بود
 روح جسمانی، و دانا آن را و اما علت آىلْ روح جنباننده ؛، و اما فاعل نزدیک: شوقفاعل دور: عقل و وهم

  خواند.
، گوئی ایشان را وهم بود؟ ت خیزند که همی روندما همی بینیم جانوران ناقص را که از پوسیدن رطوبا و گفت:

، و دلیل برین آنکه چون از جای بجنبد زود باز جای جواب گفت: وهم باشد ایشان را وهمی ناپایدار ضعیف
آید. و چون از صفت جانور ناقص فارغ شد بوصف جانور گویا بازگشت و گفت: قضیتها که مقدمۀ قیاس باشند 

، چنانکه گوید کسی: من ، مقدمۀ کربی یا مقدمۀ صغرید که بدانی که کدام مقدمه بجنباند، بایهم مردم را بجنباند
، و هر که کوشش قوی کند در کارزار از اهل آن بود که او را نواخت کنند و بزرگ در کارزار کوشش قوی کردم

نوازد و بزرگ کند. اکنون و برود سوی لشکردار تا او ب ؛، پس من اهل آنم که مرا بنوازند و بزرگ کنندگردانند
، برای مقدمۀ اول او را نبانید تا بر لشکردار رفت یا مقدمۀ دوم؟ جواب گفت: هر دو مقدمه یکسان بجنبانید

آنکه اگر داند که او در جنگ کوشش قوی کرد و نداند که هر که کوشش قوی کند بجای آن بود که او را بنوازند و 
اگر دؤم را داند و نداند که او کوشش سخت کرد هم نرود. پس هر دو  ، وبزرگ کنند نرود سوی زعیم لشکر
  قضیت بهم مردم را بجنباند یکسان.

، که بعضی را همی بینیم که البته و گفت: چه بوده است چیزهای ذو نفس را که نه همه حرکت مکانی کنند
، و نی وهم است و عقل، چون رستنیها؟ جواب گفت که: ما گفتیم که علت حرکت مکاحرکت مکانی نباشدش

، و رستنیها را ، اال که خداوند حس بود، و هیچ خداوند وهم نبودممکن نیست چیزی را که عقل بود و وهم نبود
چه بود «اگر گوید ، و چون وهمش نبود از جائی بجائی نرود. پس و چون حسش نبود و همش نبود، حس نیست

، از این ، و زمني غالبست بر رستنیهادال اسطقّسات خیزدگوئیم از آنکه حس از اعت» نبات را که حسش نیست؟
، چون استخوان و ، و دلیل برین آنکه از اندام مردم آنچه طبیعت زمني درو و بیشرت بودجهت حسّ نباشد در نبات

، و برین دو و گفت: هر آن چیز که درو حرکت مکانی باشد ناچار او را حسّ بود نباشد. ، درو حسّموی  و ناخن
، و هر آنچه از جائی بجائی رود برای جسنت کار نکند آورد: یکی آنکه گفت: طبیعت هیچ چیز باطل و بیحجت 
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، فایده بودی و بهرزه ماندی ، پس اگر جانور حس نداشتی حرکت مکانی درو بیغذا رود که تن را بدان بپای کند
، پس از این سبب د بود همیشه، از آمکه غذای وی از یک جای نتوانو اگر در یک جای بپائیدی هالک شدی

، و اگر حس نداشتی غذای حاجتمند حرکت شد از جائی بجائی تا بجوید غذای موافق را که تن بپای دارد
، و ، و چون غذا نکردی تباه شدی، از آنکه چون بیافتی غذائی را و بحس آن را نشناختی غذا نکردینکردی

یزهای رونده از جائی بجائی حس ندارندی حرکت و دؤم حجت آنکه اگر چ ؛حرکتش هرزه و باطل بودی
، و بعضی گفت: حواس بعضی موافقند کونْ ما را، که از آن بهالک جای افتادندی. و برایشان زیانکار شدی

، و دلیل برین آنکه تنهای ما را آنچه موافقند کونْ ما را حس لمس و ذوق استموافقند آراسنت گونْ ما را. اما 
تی بایست که بدان گرم و سرد و تر و خشک را از تر و خشک فراهم آوردند پس ما را قّو چون از گرم و سرد و

و اما آن حواس که  ؛، و بمیانجی لمس طعامها و خورشهای گرم و سرد و تر و خشک را بدانیمهم باز شناسیم
ی نبودی نتوانستیمی نجوم ، از آنکه اگر ما را بینائبرای آرایش و زینت کونْ ماأند بینائی است و شنوائی و بویائی

، ، و اگر شنوائی نبودی ما را هیچ دانش آوازها نتوانستی بودرا دانسنت و دیگر دانشها که از بینائی یافته شوند
، و اگر ما را بویائی نبودی علم عطرها و ترکیب و آمیخنت آن کی دست دادی ما را؟ چون الحان و غنا و موسیقار
بینائی نبودی از ، که اگر ما را در تحسني و آراسنتْ کونْ ما را موافقند هم در کون ما و سمع و بصر با آنکه موافقند

، و اگر سمع نبودی فهم آوازهای ، و در مهالک ما را زیان رسیدیآب و آتش پرهیز نکردیمی و از کوه و مغاک
  سودمند و زیانکار ممکن نگشتی ما را.

و برین حجت  ،از آنکه خداوند نفس گویاست ،و گفت: جسم نخستني که آسمانست خداوند حس است
بیان کرد دانا در چند جای که: حس پیوند نباشد. و  ، و نفس گویا را با هیچ جسم بیایم در جز این کتاب بنموده

، اال ، پس اگر آسمان را نفسی است گویا ناچار نفس حسی نیز بودهر جای که چیز فاضلرت بود چیز کمرت نیز بود
، و برای آن این حواس نبود آسمان را که گرمی و ، نه لمس و نه ذوق و نه شمّجملۀ حواس نباشدآنکه آسمان را 

، و ، برای آنکه غذا نکند، و همچنني ذوق و شم نبود آسمان راسردی و تری و خشکی درو و کارگر نیست
ریفرتند از دیگر ، و جز این دو حس ندارد: بصر و سمع. و این دو حس شحاجت ندارد ببوئیدن و هوا گرفنت

 مابعد الطّبیعهبیان کرده است دانا در کتاب ، برای آن گفتیم که در اجسام شریف باشند این دو حس. و حواس
  تهای قوی و روشن بنموده.، و برین حّجکه اجرام سماوی عقل دارند

  تمام گشت. أرسطاطالیس، و بتمامی آن کتاب نفس به تمام شد مقالت سیم
  

  ، والصّالة علیو آخراً و ظاهراً و باطناً والحمد للّٰه اوالً
  ، و حسبناسیّداألنبیاءِ و قدوة األصفیاءِ

  ، و نعم الوکیل.اللّٰه وحده
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  مختصری در حال نفس ‐۹
  

  
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

  الّنفس هذه مختصر فی
  بابست:، و آن هفت این مختصر گرد آوردهٔ ارسطوطالیس حکیم است اندر حال نفس

  ل، اندر یافنت هر چه دانستنی استباب اوّ 
 ؛، پس دانستنی استو نفس اندر یافتنی نیست ؛یا دانستنی، چیزها همه از دو بريون نیست: یا اندر یافتنی است

  ، چه بچیزی دیگر باید دانسنت.و آنچه اندر یافتنی نبود او را بخودی او نتوان دانست

  باب دؤم، اندر هستی نفس
، ، چه اگر بخودی خود جنبیدی هیچ نیارامیدیه جنبنده و آرامنده بود آن جنبش وی از چیزی دیگر بودهر تنی ک

 »یا از درون بود«، و جنبش هر چیز که با آن اندازه بود چون خود او را سه اندازه بود از درازی و پهنی و عمقی
، و جنبش نه از خود وی» ز بريون بودجنبش وی ا«، و هر چیزی کان جنبش وی از چیزی دیگر بود یا از بريون

هر جنبنده که جنبش او از ، چه اندرونست. و ، پس جنبش ایشان از بريون نیستتنهای جانوران از خود ایشانست
، و یا پس طبع آن هرگز نیارامد و بر یک سان بود ه، چون جنبش آتش کاندرون بود یا از جنبش طبع آن چیز بود

، چون جنبش تنهی جانوران. پس جنبش ، چه پیش و سپس رودهم بر یک سان نبود که هم بیارامد و، چیز نبود
، از گوهری کزیده داشنت و براست اندر خودی ، چه خودی جانور است، و نه از چیز دیگرجانوران نه طبعیست

 اندر، و آن جنبشی است اندر یابنده. و ، و آن نفس است. پس هستی نفس بجنبش جانوران توان دانستخویش
  ، پس نفس زنده است.یافنت زندگانیست

  باب سئم، اندر آنکه نفس گوهر است
 ،، و نفس پذیرندهٔ نیکی و بدیست وسان ، وجود وی بر یکگوهری پذیرنده آخشیجان را وی بشمار یکی بود

، دالوری و ، و نیکی و بدی وهمه برابر و یکسانست ،طونچون نفس افال ،، و بشمار یکی بوددالوری و بددىل
ایست از جانور گوهر  پس گوهر است. و دیگر که نفس بهره »و نفس پذیرندهٔ آنهاست« ،اند بددىل آخشیجان

  ، و هر جانوی نفس است و تن.نفس گوهر است، و بهرهٔ گوهر هم گوهر بود. پس است

  باب چهارم، اندر آنکه نفس پاکست نه تنومند
، ایراچه هر دو تنی که با یکدیگر دی هر دو تباه شدندیزیرا که اگر آمیخته بو ،و نفس اندر تن آمیخته نیست

 بودندی، ایراچه اگر بساوان اند ، ایشان تباه شده نیستند. و نه نیز یکدیگر را بساوانآمیزند هر دو تباه شوند
همۀ تن زنده نبودی. و تن را با تن دیگر ، و چون چنني بودی یکدیگر را همه بهرشان با یکدیگر نبسودی
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دیگر اگر نفس تنومند بودی آنچه از ، چه پاکست. و و گرد آمدن نفس و تن بدین هر دو روی نیست ؛بساوان
و چون این حالها دریافتنی  ؛نیکی و بدی و دالوری و بددىل، چون حالهای وی است همه نیز دریافتنی بودی

، چنان چون شناخنت ودنست، و کردار نفس نه بسنیست پس نفس تنومند نیست. و دیگر که تنومند کار ببسودن کند
، پس نفس خدائی و کردارهای ایشان ، و شناخنت کارهای روحانی چون چیزهای کلی و صورتهایو اندیشه کردن
  تنومند نیست. 

  باب پنجم، اندر آنکه نفس مرکب نیست، بسیطست
، و فرودینرا بهر برین است و بهر » که وی«هر چیز که مرکب بود اندر بهرهای وی آخشیجی بود چون گوی 

 ،، پس نفس مرکب نیستنفس آخشیجی نیست» در«و  ؛چون آب که سردی وی بسیار است و گرمی وی اندکی
و نفس را  ؛»بود«چه بسیطست. و دیگر که هر چیزی که بازگشت وی بخود خویشنت بود آن چیز روحانی 

هر چیزی ست. دیگر ، مرکب نی، پس نفس بسیطست، و روحانی همه بسیط بودبازگشنت سوی خود خویش است
پس  ؛، چه روحانی بودکه هم کاری گر بود و هم کار پذیر بود اندر یک حال و یک وقت آن چیز تنومند نبود

، پس نفس روحانی بسیطست و نفس چنینست ایرا که چون تن خویش را شناخت هم شناسنده بود و هم شناخته
      تنومند نیست ایرا چه تنومند همه مرکب بود.

  اندر آنکه نفس زنده است و تباه شدنی نیست باب ششم،
و آنچه بوی اندر «بوی اندر آخشیجی نبود  »و آنچه با بهرها نبود«، چون بسیط بود با بهرها نبود» نفس«

دیگر که زندگی نفس از خودی خویش ، پس نفس نمريد. و و آنچه تباه نشود نمريد ؛تباه نشود» آخشیجی نبود
و آنچه  ؛، پس خودی نفس تباه نرود، و خودی چیز تباه نرودکه زندگی خود ویست ، زیرااست نه از چیزی دیگر

وی را نیکیهای وی پایدار کند و » تباهی پذیرد«دیگر که هر چیزی که ، پس نفس نمريد. و تباه نرود نمريد
ایدار کند. و این چیزها نفس را پ«، ، و نیکیهای نفس داد کردنست و نهفتگی و خوبی کردنبدیهای وی تباه کند

، پس نفس را تباهی چیزها وی را تباه نکند، و این »و بدیهای نفس ستم کردن است و ناداشتی و بدی کردن
و «، چون دردها و بیماریها تنومند تباه شود ببدیها، پس نفس نمريد. باز و آنچه وی را تباهی نرسد نمريد ؛نرسد
  تی و قوت و راستی اندامها.، چون تندرس، و چون نبود پایدار باشد نیکیهایش»مرگ

  گر است باب هفتم، اندر آنکه نفس اندیشه
باندیشه » شناختنش«، اگر اندیشه اندر حواس بودی بایستی که هر چه »شناخنت یا بحواس باشد یا باندیشه«

آن ، و دانیم پیش از گاه باندیشه ، و ما بسیار بودنیها و کسوفها را میبودی شناخنت» ممکن«بودی بحواس نیز 
و شناخنت بهیچ اندام اندر نیست از ، پس شناخنت و اندیشه چیزها پیش از وقت بودن بر حواس ما همی نیاید

، و دیگر که ما صورتها را پیش ، پس اندیشه و خرد نفس راست»و جانور تن است و نفس« ؛اندامهای جانوران
  ه نفس راست.پس شناخنت حس را نیست ک ؛، و حواس همی نیابدشاناز بودن همی دانیم

، و تمامی تنومند دست افزارویست و پس پیدا شد بدین شخنان که بپیش اندر گفتیم که نفس هست و روحانیست
، و کونْ فلک را نفس »و فلک از بهرتین تنومندانست« ؛، و بودن وی مر بهرتین تنومندان راستزنده است بوقت

، زیرا که وی از چیزی کردار یدن نیست فلک راو حس بسودند و بوئ ؛،دیدار و شنوائی استاست پس وی را 
و هر تنومندی که بجنبد و بیارامد  ؛از چیزی» ، زیرا که وی غذا نگريدو بازار او را حس چشیدن نیست« ؛نپذیرد
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گه کردیم که نفس چگونه «ما ، از چیز دیگر بود. و نه بصورت خویش آن جنبشْ وی را برخودی خویش نبود
، با حجتهای روشن اندر ، و حواس چگونه اندر یابد چیزهاچگونه شناسد صورتها را ، و خردشناسد چیزها را

  ، که این مختصر تحمل آن بکرد.این کتاب چندانکه بسندگی بود
  

  و آله. ، و الصّالة و السّالم علی محمّدٍالعالمني ، و الحمداللّٰه ربّ بتوفیق اللّٰه
  عبدیلحرّره العبد الضّعیف محمود بن علی بن ابی علی 

  الحجّة حجّة فی اواخر ذی
  تسع و سبعني

  و ستّمائة 
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  »منهاج مبني«رساله در علم و نطق  ‐۱۰
  
  

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
، و درود فراوان بر پاکان و سپاس و ستایش آن را که بستودن سزاست و بر خشیدن و بخشیدن توانا و پادشا

  .پایان هستی بیکران و بوِشْن بیرا بیافت ، و رسیدن باد جویندگان گزیدگان
بدانند یاران ما که آرزوی ما از نبشنت این سخنان پیدا شدنِ احوال و اقسام دو گونه هرن است از آن هنها که ویژه 

، چنان ، و چون دانسنت بر گفنت پیشی دارد بطبع، و آن هر دو هرن یکی دانسنت و دیگر گفنت استمردم راست
  ، و پس بذکر اصناف و انواع سخن پردازیم.خست از دانش و بخشهای وی گوئیمتر که ن شایسته

  
  

  گفتار نخستني در دانسنت و دانسته و اقسام دانستها و احوالشان
  
  

که مبادی خوانند اندر این   فصل اول، اندر آن الفاظ که بدان آن معانی را خواهند
  گفتار

 ،، عالم، مجهول، معلوم، جهل، در این عدد محصورند: علمنندآن الفاظ که دلیلند بر آن معانی که مبادی خوا
، ، معلوم نه اول، معلوم اولضرورت ، مجهول بی، مجهول ضروری، معلوم نه ضروری، معلوم ضروریجاهل
، معلوم ، معلوم بفعل، معلوم بعرض، معلوم بذات، معلوم مرکب، معلوم بسیط، معلومات بسیار، معلوم واحداندیشه
  ، تصدیق.، تصّور، محمول، موضوع، معلوم جزئی، معلوم کلّی، معلومات با همم مفرد، معلوتبقوّ

، و مبادی اندر شناخت پیشرت اند ، از آنکه مبادیتر بود نباشد اما شناخنت این چیزها بچیزی که ازیشان شناخته
، و ان باشند در خود، لکن چون فراموش»و بدیشان چیزها را توان شناخت«، باشند از آنچه بدیشان توان شناخت

  ، در خود باز یافته شوند. ، یا بدانکه نامی و لفظی بنامی و لفظی دیگر بدل شودبیاد مقابلی
گاه بودنست و یافنت در خود.دانسنت بود علماما    ، و دانسنت آ

گاه بودن و نیافنت در خود. و جهل    نادانسنت بود و نه آ
  بوده.دانسته بود یعنی یافته و از وی آگاهی  معلوم

  آگهی از وی. ، یعنی نایافته و بینادانسته بود مجهول
گاه و یابندهٔ در خوددانا بود عالم   ، یعنی آ
  یافت در خود.  آگهی و بی ، یعنی بینادان بود جاهل

  ، یعنی آنچه نشاید بود که نادانسته بود.، دانستۀ ناچاریمعلوم ضروری
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  و یافته.یعنی شاید بود که دانسته بود  ،معلوم نه ضروری
  ، یعنی نشاید بود که دانسته شود.، نادانستۀ ناچاریمجهول ضروری

  یعنی شاید بود که نادانسته بود. ضرورت مجهول بی
  یعنی آنچه پیش از اندیشه و طلب یافته بود. لمعلوم اّو

  یعنی آنچه باندیشه و طلب یافته شود. لمعلوم نه اوّ 
  یافته شود. ، تادر خود جسنت را» بود«نگریسنت  اندیشه

  آنچه بیکبار دانسته شود. معلوم واحد
  آنچه بکرات بسیار دانسته شود. معلومات بسیار
  ، یعنی آنچه بر یک روی یافته شود.دانستۀ همسان ،معلوم بسیط
  ، یعنی آنچه بر چند روی شاید یافت.، دانستۀ نه همسانمعلوم مرکب
  دانسنت بود.بخود دانستۀ آن چیز باشد که هستیش ، معلوم بذات
، هستی دیگر ، یعنی آنچه بجز از آن هستی که وی را بود در نفس از روی دانسنت، نه بخود دانستهمعلوم بعرض

  دارد.
  ، یعنی آنکه از وی آگاهی بود واز آگاه بودن از وی نیز آگاهی بود. دانستۀ بکار ،معلوم بفعل
بود لکن از آگاه بود لکن از  بود که از وی آگاهی ، و آن چیزی، آنکه تواند بود که دانسته شودتمعلوم بقوّ

گاه بودن از وی آگاهی نبود.   آ
  آنکه جدا دانسته شود بی دیگری.، معلوم مفرد

  آن چیزها که با هم دانسته شوند. معلومات باهم
  ، و بريون از وی شاید بود که بسیار بود.آنکه در نفس یک چیز بود معلوم کلی

  بريون از نفس جز یکی نبود. آنکه در نفس و معلوم جزئی
  ای بود که پیوستگیش با دیگری یا ناپیوستگیش دانسته نبود. دانسته وریمعلوم تصّ

  آن دانسته بود که پیوستگیش یا نا پیوستگیش با دانستۀ دیگری دانسته بود. یتصدیقمعلوم 
، و آن ، یا نا پیوستۀ وی یاد آیدد، تا پیوستۀ وی یاد آیکه نخست در خود یاد کرده شود» بود«آن دانسته  موضوع

  نیز گویند. موضوعرا اصل خوانند و 
، و آن را یا ناپیوستگیش» با وی«آن دانسته بود که از یاد آمدن دانستۀ دیگر یاد آید بسبب پیوستگیش  محمول

  نیز گویند. محمولصفت خوانند و 

  فصل دؤم، اندر بخشیده شدن معلومات بدین احوال
  

  بخش بريون نرود: که علم اول بود یا علم دؤم.دانسنت از دو 
 ، و چنني دانسنت رادانسنت هستیش یا نیستیش یا صفتی و حاىل دروی بی، و علم اول دانسنت هویّت و چیز بود

و  ؛خود را بچیز دانسته باز بسنت یعنی ،نیز گویند تعقُّل ، و، یعنی خود را بچیز دانسته باز نگاشنتخوانند تصُّور
 .اعتقادگویند و  تصدیق، و چنني دانسنت را دانسنت پیوستگی یا ناپیوستگی دو چیز دانسته با هم بود دانش دوم

، چون معنی آسمان و زمني و جانور تصوّری هر چند بسیار باشند هر یک از دیگری جدا دانسته بود دانستهای و
، از آنکه تصدیق و یا بیشرت با هم بوندو دانستهای تصدیقی د ؛، از آنکه یافت بر هویّتشان بایستدو شجر و حجر
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، ، چون معنی آنکه تصدیق دانسنت با هم بودن یا نابودن دو چیز بوددانسنت با هم بودن یا نابودن دو چیز بود
و از آن سبب تصور را علم نخستني خوانند که نخست  ؛، یا زمني سبک نیستچون معنی آنکه زمني گران است

و معنی تصوّری یا کلی بود یا  ؛از دیگری وریش، پس پیوند وی با دیگری یا ددهویّت و چیز بودن دانسته آی
، چون و بسیط آن بود که وی را بریک روی توان یافت، از آنکه همسان بود ؛و کلی یا بسیط بود یا مرکب ؛جزوی

وی توان ، چون معنی مردم که بر دو رو مرکب آنکه وی را بر چند روی توان یافت ؛معنی هستی و معنی چیز
و بسیط پیش از مرکب بود که علّت مرکب بسیط  ؛، و از آن روی که گویاستدانست: از آن روی که جانور است

ای بود که نتوان کرد که  و بضرورت دانسته ؛ت و هستی و دانستنش یکی بودای بود که هوّی ، و بذات دانستهبود
، که ، معنی جزوی نیز بودیط بود و دیگری مرکب، یکی بسو نه همچنانکه معنی کلی بر دو بخش بود ؛ندانندش

  یی هم نباشد.، و در هر کلّ، و بساطت جز در کلّیات نبودجزوی جز مرکب نبود

  فصل سؤم، اندر بیان موضوع و محمول
و بعضی از آن  ،چون معانی بسیار برتکیب یکی شوند و از دیگر معانی جدا شوند آن معنی را اجزای بسیار بود

، بلکه آرایش ازان اجزا ، و بعضی از آن اجزا نه اصلی باشندت وی از آن اجزا بپای بود، و هوّیشنداجزا اصلی با
، چون جسم و متغذّی و نامی و گویا و ، بلکه آرایش هستیش باشند، و بعضی از آن اجزا نه اصلی باشندبپای بود

ر خوب و خوشخوی و راست قامت ، و دیگ، و هویت و مردم ازان بپای بودحساس که اجزای معنی مردم باشند
هر جز وی از ، که مردم مردم بود هر چند که ناخوب بود یا بدخوی. و که آرایش و زیادت باشند بر هویّت مردم

، و صفت نشان دهنده ، و مرکب موصوف بود مر ایشان را، صفتی بود مر مرکب را، اصلی و نه اصلیمعنی مرکب
، لکن محمول بدان و لفظ موصوف بموضوع ؛شود به محمول و باشد که لفظ صفت بدل ؛بود از موصوف

  صفات سزاوارتر که نه اصلی باشند که بصفات اصلی.

  فصل چهارم، اندر صفت متقدم و صفت الزم و صفت تابع
، و یا پیش از موصوف بود در دانسنت ؛هر صفتی در دانسنت باضافت با موصوف از سه قسم بريون نباشد

، و چنني صفت را الزم یا با موصوف دانسته شود ؛، و چنني صفت را متقّدم گوئیمموصوف از وی دانسته شود
، چون صفت جانور مردم را متقّدم، و چنني صفت را تابع گوئیم. مثال ، یا پس از موصوف دانسته شودنام نهیم
انسنت جانور ، که مردم پس از دچون صفت دبري مردم را تابع، و مثال چون خندان بطبع مردم را الزمو مثال 

  ، و پیش از دانسنت دبري دانسته شود.، و با خندان بطبع دانسته شوددانسته شود

  صرتمرت و مساوی و خاّفصل پنجم، اندر صفت عاّ
و صفت عامرت آن صفتی بود که چون با یکی موصوف وی را قیاس  ،معنی کلی و معنی عاّم هر دو را یکی گريیم

و مساوی آنکه  ؛، أعنی آن معنی دیگر هم بدان صفت موصوف بودیز برسدگريی از وی فزون آید و دیگری را ن
و  ؛، أعنی نه صفت موصوفی دیگر دارد و نه موصوف از آن صفت بگذردصفت و موصوف همچند هم باشند

صفت عامّرت چون صفت ، اما موصوف از صفت فزون آید. مثال خاصرت آنکه صفت جز یک موصوف ندارد
و مثال مساوی چون صفت شایستۀ دانش  ؛را برسد و افزون آید و بجز مردم نیز برسدکه مردم ، جسم مردم را

و مثال صفت  ؛که نه مردم بی این صفت بود و نه این صفت جز مردم را بود ؛مردم را که همچند مردم بود
  ، و هر مردم را نیز نبود.، که جز مردم را نبودخاصرت از موصوف چون صفت دبري مردم را
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  ىلىل و صفت نه اوّ اندر صفت اوّ فصل ششم،
، یا بسبب پیوند با ، که میان وی و میان موصوف هیچ صفت دیگر نبودپیوند صفت با موصوف یا اوّىل بود

، که صفت ىل جانور زید را، و مثال صفت نه اوّدیگری پیوستۀ موصوف شود. مثال صفت اوىل مردم زید را
  جانور از پیوند با مردم با زید پیوندد.

  صل هفتم، اندر صفت ذاتی و صفت عَرَضیف
، و از بريون با وی پیوندد عرضی بود. مثال ذاتی چون صفت شکل مر مربع و مثلث هر صفت که موصوف بود

و چون موصوف کلی بود صفات وی ، و مثال عرضی چون افزونی طول قطر مربع از طول ضلعش. ، و مثال رارا
و چون موصوف جز وی بود همۀ صفات وی ذاتی  ؛ه عرضی باشند، و شاید بود کشاید بود که ذاتی باشند

، و نشاید بود که صفت بود و جز وی جز موصوف نبود ؛باشند. و کلّی شاید بود که هم صفت بود و هم موصوف
، از آنکه یک ، و اما جز وی را، از آنکه هیچ چیز بنقیض خود موصوف نباشد، اما کلی رانه کلی را نه جزئی را

  ن زید بدیگری چون عمرو و موصوف نگردد.جزوی چو

  فصل هشتم، اندر جنس و نوع و فصل و عَرَض عامّ و خاّصه
چون چند معانی کلّی بیک صفت ذاتی اوىل که در عموم از هر یک از آن معانی افزون بود موصوف باشند آن 

معنی کلّی بیک صفت و چون یک  ؛اند ، و هر یک از آن موصوفات را نوع خواندهاند صفت را جنس خوانده
کلّی ، و چون چند معنی اند ذاتی اوىل که در عموم همچند وی بود موصوف باشد آن صفت را فصل خوانده

ی ، و چون یک معنی کلّبصفتی نه ذاتی که در عموم معانی افزون آید موصوف بُوَند آن صفت عَرَض عامّ خوانند
اند. پس  ، آن صفت را نام خاصه گفته، موصوف گرددبصفتی نه ذاتی که در عموم همچند آن معنی بود یا کم

ی را از جملۀ آن موصوفات که همه ، و نوع یک موصوف کلّجنس صفتی باشد ذاتی اوىل چند موصوف کلّی را
، و فصل صفتی بود ذاتی اوىل مر یک موصوف کلّی صفتی بود نه ذاتی مر ىل انباز باشنددر یک صفت ذاتی اوّ
  عموم همچند وی یا کم از وی.، در یک موصوف کلّی را

سط و نوع سافل و جنس متوّ فصل نهم، اندر جنس عاىل و جنس سافل و نوع عاىل و
  سطنوع متوّ

، لکن ، و آن جنس را نیز جنسی بودو آن صفت را نیز جنسی بود ،شاید بود که موصوفی بود بصفتی ذاتی جنسی
، و جنس وی بود و ببساطت از وی نزدیکرت نوع خود ، از آنکه هر جنسی عامرت ازهمچنني بیکران نتواند ماند

، و مرکب ناچار بتحلیل به بسیط انجامد و کثري بتقلیل ، و اجزای ترکیب وی در عدد کمرتتر همچنني از وی بسیط
، تا آنگه که بدان معنی ای که عموم و بساطت همی افزاید صفات ذاتی کمرت همی شوند ، پس در مرتبهبواحد

و همچنني  ؛خوانند جنس باال، آن ، و وی را هیچ صفتی ذاتی نبودرت نبوده از وی هیچ معنی عامّانجامد و رسد ک
، گردد ، و عدد اجزا بیشرت میافزون همی شود ای که خصوص همی افزاید ترکیب ، در هر مرتبهدر طرف خصوص

ن معنی را که جنس آ، و همۀ صفات وی ذاتی باشند. اکنون تا بشخص جز وی رسد که بوی اشارت توان کرد
، و سطجنس متوّخوانند و  نوع عاىلات که در تحت وی باشند ، و هر یک از آن کلیّندارد جنس عاىل خوانند

اجناس متوسط بود بنسبت با  ، از شمارهر جنس از آن انواع که نوع وی باز جنس شود مر بعضی کلّیات را
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، و هر کلی که سط خوانندنس سافل و نوع متوّ ، و هر جنسی که نوع وی باز جنس نشود وی را جاجناس خود
، أعنی اجناس و انواع و خاصرت از وی شخصی بود آن را نوع سافل خوانند. اینست اقسام اوصاف اوىل ذاتی

  فصول.
 ، و ان رارت از موصوف، و آن از دو گونه بوند: یا عاّماند که نه ذاتی باشند ن صفاتیآ، و و اما صفات عرضی

، و این هر دو قسم را خاّصه گویند. و از صفات رت، و یا خاصّ ، یا برابر موصوف در عمومخوانند عرض عامّ
، و باشد ، چون اندازهٔ طول زید که همیشه با وی بود و همچنني رنگ ویعرضی باشد که موصوف را همیشه بود

، و باشد که دیر برخاسنت ، و ازان بود که زود زوال بود چون نشسنت و، بلکه وقتی بود دون وقتیکه نه همیشه بود
  ، چون جوانی و پريی.زایل شود

  فصل دهم، اندر ذکر معانی عامّ و جنس عاىل که کدام است
، ، و دانیم که یکیستچون ما بحّس بصر شخصی را از اشخاص مردم دریابیم دانیم که آن شخص چیز چیزیست

، و دانیم که در بزرگی و دت در ویست، و او در چیزی نیست چنانکه وحو دانیم که وحدت هم چیزیست در وی
، و دانیم که سپید بود یا سیاه یا خوب یا ایست ، و دانیم که در بزرگی و خردی در اندازهایست خردی در اندازه

، چه آن و اندام دگر نه در آن جهت بود رهای و اندامی از وی برابر جهتیست که آن پا ر پارهناخوب و دانیم که ه
، و دانیم که ، و دانیم که وی را جائی یافتیماست که نه در مقابل ماست  ماست نه آن پارهپاره که در مقابل 

، چون دست و پای و قوت که او ، و دانیم که وی را چیزی خاص بود و وی خاص آن چیز را نبودهنگامی یافتیم
، و ری موافق بود یا مباین، و دانیم که وی در این احوال با دیگمالک ایشان بود و ایشان مالک او نبوده باشند

  کرد کردهٔ او بود. ، و آنچه او دران کار میاگر در صنعتی بود دانیم که کننده بود
، و ، و یکی وحدت اوست، و یکی هستی اوستو از این جمله دانستها از وی که بر شمردیم یکی خود اوست

خوبی و زشتی و لون چگونگی ، و ، و آنچه دروست از بزرگی و خردی اندازه و چندی اوستبعضی دروست
، و برسیدن ، و نسق و تربیتی که پارهای وی راست با هم بقیاس با جهات هر یک نهاد و وضع اوستاوست

، و آنچه ، و بودن وی در آن هنگام که هست کیی اوستهمگی او بدانچه پريامن همگی اوست کجائی اوست
، و بودن وی خداوند آنچه او راست مالکی اوست، اضافت ، چون برادری و برابریدروست باضافت با دیگری

، و آنچه نونو در وی همی آید از دیگری انفعال و ، و آنچه ازو و نونو همی آید در دیگری کنش اوستاوست
یافت ، هم در ، که هر یک از این معانیاند ، و او و هستی او با هر چه دروست جز وی شخصیپذیرائی اوست

، در این ، بر این نهاد، چنني، چندینچیز جز یکی نتواند بود. و همچنانکه این یک ،نفسی و هم در وجود بريونی
چیز و  ،، همۀ جزوی باشند، این انفعال، این کنش و، این داشت و مالکی و، با این اضافت و، بدین هنگامجای

، چه هر یک اگر دان بود و یکیی و چندی و چونی و کجائی و کیی و اضافت و داشت و کردن و انفعال همه کلّی
، که آن هستی که حدوث و تغیّر است نه آن هستی که ثبات و آرام چه در نفس یکی باشند بريون از نفس بسیارند

، و آن چیز که مردم است نه آن چیز که مرغ ی استجزویست نه آن وحدت است که کلّ ه، و این وحدت کاست
 ، و آن چگونگی که تریست نه آن چگونگیست کهت، و آن چندی که درازیست نه آن چندیست که پنهائیساست

، و آن کیی که امروز است نه آن کیی است که دی و آن کجائی که باالست نه آن کجائیست که زیراست، گرمیست
، و این اضافت که دوستیست و موافقت نه آن اضافت است که نه پای داشنت بود ،، و دست داشنت بودبود

نش و فعل که سوخنت است نه کنش و فعل که سوخنت است نه کنش و فعل ، و این کدشمنی و مباینت بود
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فسرده شدنست. و آن صفت که میان این و آن هر یک ، و این انفعال که سوخته شدنست نه انفعال بفسرانیدن بود
  از این چیزها بانبازیست و در هر دو یکیست کلّی بود. 

  است و کدام خاّصرتفصل یازدهم، اندر آنکه کدام از این معانی عامرت 
، و معنی چیز همه را عام است و از از این معانی که نام همه نبشتیم بعضی در کّلیّت و عموم از بعضی فزونند

، که همچنانکه وحدت چیز است کثرت نیز هم چیز اما عموم معنی شیء مر همه را پیداست همه عامرت است.
و در صفت چیز همه  ،یز که نه در چیزی بود هم چیز است، و همچنانکه آن که در چیزی بود چیز است آن ناست

اما افزونی عموم معنی شیء عامرت از موجود است و ، و یکسانی نیز هم با ایشانست در این صفت. و یکسانند
، از آنکه موجود عامرت است از موجود در چیزی و موجود نه در اما فزونی عموم موجود ؛موجود از دیگران عامرت

، ، و آنچه باید که بود، و آنچه شاید که بود، از آنکه آنچه نشاید که بودا فزونی معنی شیء از موجودو ام ؛چیزی
، همه را معنی ، و آنچه شایستگی بودن ندارد و نابوده ماند، و آنچه خود بودأعنی آنچه شایستگی بودن دارد

، و معنی موجود صفت آن چیز بود ت، که لفظ آن که دلیل کند بر معنی شیء در هر سه قسم یکیسشیء عام است
  ، و صفت آن چیز نباشد که نشاید که بود.که باید که بودکه شاید که بود و صفت آن چیز 

  فصل دوازدهم، اندر اقسام شیء و موجود
 ، که چیز از وجود جدا نیفتد یا وجود بريون ازوجود بود ، و معنی این سخن نه آنست که چیز بیچیز یا نبود

، و نشاید بودن که نباشد. ، که بودن چیز در نفس ضروریستاین بودن بودن بريون از نفس خواهیم، بلکه بنفس
، اما در وجود بريون از نفس تفاوت این سخن را معنی آنست که در نفس و بريون از نفس چیز باشد بیپس 

اند: یکی از روی کمیّت  خشیده، چه شاید بود که باشد و شاید بود که نباشد. اما موجود از بسیار گونه بتفاوت بود
و از روی  ؛و از روی کیفیّت یا بشایستگی و امکان بود یا ببایستگی و ناچاری ؛متصل یا متناهی بود یا بیکران

و  ؛و از روی وضع موجود یا مرکب بود یا نه مرکب أعنی بسیط ؛اضافت یا سبب بود و علت یا نه سبب و علّت
و از  ؛و از روی متی موجود یا دائم بود و جاوید یا نه جاوید ؛یا نه در چیزی از روی أین موجود یا در چیزی بود

و از  ؛یا کننده بود یا نه کننده» موجود«و از روی فعل  ؛روی ملک موجود یا از بهر چیزی بود یا نه از بهر چیزی
  یا کرده بود یا نه کرده.» موجود«روی انفعال 

  اقسام چه خواهیمفصل سیزدهم، اندر آنکه بهر یک از این 
، از آنکه چیز بخود تر گردانیم نتوان ، و اگر چیز و هستی را خواهیم که روشناما بود و چیز خود پیداست

و همچنني معنی  ؛و بناچیز چیز را روشن نشاید کرد ،چیز روشن گردد، چه اگر نه بچیز روشن بود بناروشنست
، یا هستی در ،که هستی برد و بخش آیداز هستی قسم است ، چه دانسنت یکهستی هم از بیان مستغنی است

گمان  ، و هر آنکه چیزی داند او در هستی آن چیز در نفس وی بی، یا هستی بريون از خودخود که دانسنت گویند
  ، که دانسنت وی از وی هستی آن چیز بود.بود

، و ت بود و نه بذات بودو یکی بذا ؛، آن موجودی بود که آغاز شمردن از وی باشد و انجامش بویو اما یکی
، و نشاید بود که از وی چیزی دانسته شود و یکی بذات آن چیز بود که بیکبار  از یک روی یافته شود و در خود

و آن واحد که نه بذات بود یا در وجود یکی  ؛، چون معانی مرکب، که برد و روی یافته شودچیزی نادانسته ماند
هم  ‐، که در هر دو قسم وجودیکی بود آن را جزوی و شخصی خوانند ، و آنچه در وجودبود یا نه در وجود
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و آنچه نه در  ؛یکی بود ‐بريونی که بحس بوی اشارت توان کرد ، و هم وجودوجود نفسانی که دانسنت خوانند
و باشد که بنوع  ؛، چون اشخاص مردموجود یکی بود اقسام بسیار دارد: باشد که بعدد بسیار بود و بنوع یکی

و باشد  ؛، که بجانور که جنس همه است یکی بود، چون مردم و بهمینه و پرنده و خزندهار بود و بجنس یکیبسی
، و چنني وحدت را و باشد که در اضافت یکی بود ؛، و چنني وحدت را مساوات خوانندکه در کمیّت یکی باشد

ت و ، چون کمّیکه بمحل یکی بودو باشد  ؛، و چون فاعل و منفعلو باشد که بگوهر یکی بود ؛ت خوانندمعیّ
، چون دو و باشد که بنهایت یکی بود؛، چون عدد دهو باشد که بکلیّت یکی بود و باجزا بسیار ؛ت در جسمکیفیّ

  خط که بیک نقطه سرآیند.
واحد بذات شاید که  ، چنانکهو در جمله هر آنچه بیک چیز خاص یکی بود شاید بود که بدیگری بسیار بود

  بکیفیّت بسیار بود. » شاید که«، و واحد بکمیّت بودبصفات بسیار 

  فصل چهاردهم، اندر موجود و اقسامش
، یعنی نريوی هستی وی موجود یا ضروری بود یا نه ضروری: و بموجود ضروری آن چیز را خواهیم که ناچار بود

ضروری آن چیز بود که  و اما موجود نه ؛تا حدی بود که وی را نابوده نتوان یافت در خود چون چیز بودن چیز
، و هیچ موجود بی ، چون بزرگی و خردی و نريوی و سستی چیز، و آن احوال چیز بودنابودن وی توان دانست

، و وجود نه ضروری ، اعنی ضروریت و نه ضرورت: وجود ضروریش از آن روی که چیز استاین دو قسم نبود
، و آن چیز را که ت مقدار استز آنکه تناهی خاصیّ، اأما موجود متناهی مرکبات باشندبحاىل که دروست. و 

، و کمیّت نبود نهایت نباشد. و اما علّت و معلول: هر آنگه که مار را هستی چیز از هستی دیگری دانسته آید
و علتها بر چهار بخش ، و چیز را معلول. ، دیگری را علّت خوانیمهستی دیگر نه از هستی چیز ما را دانسته شود

و یکی  ؛، چون علت بودن چوب مر تخت را، و آن چیز بود که از وی دیگری هست شودلت مادیبود: یکی ع
و یکی علّت فاعلی چون علّت بودن درودگر مر تخت  ؛علت صوری چون علت بودن صورت تخت مر تخت را

بود که و یکی علّت تمامی چون علّت بودن شایستگی نشسنت بروی مر تخت را. و اما موجود بسیط آن چیز  ؛را
، و در بعضی و چنني وجود گوهری بود ؛، و چنني چیز را ثابت و آرامنده خوانندهستیش به نیستی آمیخته نبود
، و آن چیز بود که هستی وی بی نیستی نباشد» از روی وجود«و اما موجود مرکب  ؛احوال گوهر هم توان یافت
  تغیّر. ، و چنني وجود را حدوث ور خوانندچنني چیز را حادث و متغیّ

  فصل پانزدهم، اندر موجود در چیزی و موجود نه در چیزی
بدانکه بودن چیزی در دیگری برسه روی گفته آید: یکی بودن چیزی در دیگری چنانکه آن چیز که در دیگر 

، و درازا و پهنا در ، چون سیاهی و سپیدی در سیاه و سپیدچیز تواند بود ، و دیگر بیدیگر نتواند بود است بی
، چون بودن فالن در چیز ، و هم دیگر بیدیگر تواند بود و دؤم بودن چیزی در دیگری که هم چیز بی ؛ز و پهندرا

و سؤم بودن چیز در دیگری چنانکه چیز شاید که  ؛فالن ، و هم سرای بیسرای شاید که بود ، که فالن بیسرای
م باز بدوبخش شود: یکی چون بودن پارهای و این قس ؛چیز ، اما دیگر نشاید که بود بیدیگری بود که دروست بی

از این همه اقسام که شمرده آمدند قسم نخستني ر. و ، و یکی چون بودن اجسام در تغیّچیز اندر همگی چیز
، و آن چیز را ، و آن چیز را که بحقیقت در دیگری بود عَرَض خوانند، که چون سیاهی بود در سیاهحقیقت است

و عَرَض آن چیز باشد که در گوهر بود. و  ،، و گوهر آن چیز باشد که نه در چیزی بودعَرَض درو بود گوهر خوانند
و کثرت جوهر  ؛گوهر یکی بود و عرض بسیار: کّم و کیف و اضافت و وضع و أین و متی وملک و فعل و انفعال
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و جوهر  ، و جوهر جنبنده، و جوهر فاعل، و جوهر میّت، چنانکه جوهر حّیبسبب اعراض بود نه بجوهریت
، و جوهر با این همه اعراض در معنی شیء یکی. و نام چیز بر همه ، که در این اقسام جوهر یکیستآرمنده

، بلکه بر جوهر  پیشرت افتد و بر عرض سپسرت ، و نام موجود نیز بر همه افتد لکن نه یکسانتفاوت یکسان افتد بی
، وایشان انواع موجود جود جنس همه نباشدو بر بعضی اعراض همچنني پیشرت که بر بعضی دیگر. پس مو

  ، و چیز جنس باشد مر همه را.نباشند

  فصل شانزدهم، اندر متقدّم و متأَخّر
، دؤم متقدم بوجود ؛، چون تقدم سیاه بر سیاهی و نویسنده بر نبشنتمتقدم بر چند روی بود: یکی متقدم بذات

، چون پیشی و چهارم متقدم بزمان ؛پیشی یکی برد و سئوم متقدم بطبع چون ؛چون تقدم و پیشی علت بر معلول
را عام است آن » اقسام«معنی متقدم که این همه ، چون پیشی دانا بر نادان. و و پنجم متقدم بمنزلت ؛پدر بر پسر

، اما ملک، و متأخر آن چیز بود که دانسنت انجام بوی باشد. و بود که متقدّم آن چیز باشد که دانسنت آغاز بوی بود
، و آنچه ویژه ، و آن یک را خداوند و مالک، مِلک خوانند، که آن یک نه ویژه او را بوددن چیز ویژه یکی رابو

، که مقدار و نريوی ویژه آن چیز را باشند ، چون بودن مقدار مر چیز را و بودن نريوی مر چیز راوی را بود مملوک
، هر ه ویژه مقدار و نريو را بود. اما فعل و انفعال، و خداوند مقدار و نريوی نکه خداوند نريوی و مقدار است

، و آن چیز را که در ، آن چیز را که از وی همی بود فاعل گوئیمآنگه که چیزی از چیز در چیزی همی بود بتدریج
، و ، بقیاس با فاعل فعل خوانیم، و آن چیز را که همی بود بتدریج، پذیرا و منفعل خوانیموی همی بود بتدریج

  ، چنانکه جنباننده که از وی در جنبنده جنبش همی بود بتدریج.با پذیرنده و منفعل انفعالبقیاس 

  فصل هفدهم، اندر یاد کردن اقسام این معانی
، یا نخست بودن دیگری یافته شود پس بودن ، یا نخست بودن وی یافته شود پس بودن دیگریآن چیز که بود

مرکب. و گوهر بسیط آن چیز  ؤم را عَرَض. اما گوهر یا بسیط بود یاو قسم نخستني را گوهر خوانند و قسم د ؛وی
و گوهر نه بسیط آن چیز بود  ؛بود که جز نخست بودن و نخست یافته شدن هیچ صفت دیگر وی را نتوان دانست

که وی را با چیزی که بودن آن چیز پس از وی بود توان دانست. و آن بر چند بخش بود: یا گوهر با کمیت و 
یا با فعل دانسته آید، و گوهر چون  ؛، و گوهر چون بدین صفت دانسته شود جسم بودیت و وضع دانسته آیدکیف

یا با همه دانسته  ؛، و چنني گوهر را مایه خوانندیا با انفعال دانسته آید ؛بدین صفت بود طبیعت خوانند یا نفس
یا دانسته شود بذات  ؛خوانندجانور چنني گوهر را  ، وت و وضع و با طبع و نفس و مایهت و کیفّی، یعنی با کمیّآید

  خوانند. عقل، و این چنني چیز را بی این همه احوال
، چون جسم آب و جسم بسیط آن بود که همۀ پارهای وی بهم مانند ؛اما جسم باز به دو گونه بود: بسیط و مرکب

أما طبع ، چون تن جانوران. و نمانند و جسم مرکب آن بود که پارهای وی بهم ؛و جسم هوا و جسم آتش و زمني
، ، و انقسام گوهر طبیعی بانقسام افعال وی بودگوهر فاعل بود از آن روی که از وی دو فعل نقیض یکدیگر نیاید

و فعل طبع منقسم و مختلف نشود مگر بسبب اختالف و انقسام آن حالها که هستی فعل در آن حالها بود. پس 
، و ، و بدؤم لطیف و سبک کردن و کثیف و گران کردنن بود یا سرد کردن بنخستفعل گوهر طبیعی یا گرم کرد

بسئوم جنبانیدن سوی باال و جنبانیدن سوی زیر. و گوهر منفعل و پذیر انقسام و اختالفش بانقسام گوهر فاعل 
ن شدن و ، اگر فاعل گوهر طبیعی بود انفعال گرم شدن و سرد شدن بود و لطیف و سبک شدن و کثیف و گرابود

، و مایۀ گوهر طبیعی و پذیرای فعل وی گوهر جسمانی بود و جنبیده شدن سوی باال و جنبیده شدن سوی زیر
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، اگر همه کنش وی در گوهر جسمانی بود به کنش گوهر طبیعی در کیف بود و در أین. و اما گوهر نفسانی
، و اگر خوانند نفس مَلَکیچنني گوهر را  ‐و چنني کنش در کم و کیف و أین و وضع تواند بود ‐جنبانیدن و تغري

 حسّی و حیوانی، آن را نفس ، هم بتحریک و هم بادراک بآلتکنش وی در احوال گوهر جسمانی پیدا گردد
، بلکه کنش وی در هست کردن چیزها بود در خود ، و اگر کنش وی نه در احوال گوهر جسمانی پیدا بودخوانند

  ، آن را نفس گویا خوانند.ابرتکیب و تحلیل معانی و دانسته
، چه بعضی از ایشان در ، و هم بعضی از ایشان پیش از بعضی وجود یابند در چیزاما عرض را اقسام بسیار باشند

، بلکه در چیزی دیگر که در گوهر پیش از وی هستی یافته بود. و گوهر هستی یابند و بعضی نه در گوهر
، و ، و اقسام وحدت را در پیش یاد کردیمبود دت و یگانگیوحترین اعراض که در گوهر هست شوند  نخست

، و پس وحدت بوجود و پس دیگران. و پس از وحدت آن عَرَض وحدت بذات پیشی دارد بر وحدت نه بذات
، که چیز خداوند وحدت ، و آن عرض بودن وحدت مر چیز را خاص بودبود که الزم چیز شود بواسطۀ وحدت

  ، و این عرض را ملک خوانند.بود بود و وحدت نه خداوند چیز
، بلکه ، یا نه اصلی و نه اوىل بود، چون وجود چیز که ازان چیز بودو اما اقسام ملک: ملک یا اصلی و ذاتی بود

، و چون وحدت و ملک را ، چون کمیّت چیز و کیفیّت چیز و فعل چیز و مانند اینبواسطۀ وجود ازان چیز بود
  ، که دؤی عدد بود.دا شدچیز پی یتّمّکوجود پیدا شد 

جزء وی ، و ازان منفصل خوانندش که میان هیچ دو و کمیّت بر دو گونه بود: یکی منفصل و آن را شمار گویند
عدد بر دو قسمند: ، و میان چهار و پنج. و ، و میان سه و چهار، چنانکه میان دو و سهحدی مشرتک نتوان یافت

، و آن مقداری کم متّصل گویند اما قسم دیگر را از کماید دانست. و در علم شمار شاقسام ، و دیگر طاق و جفت
که  ، چون خط که هر دو جزورادروی پیدا کنی میان ایشان حدی یافته شود مشرتک بود که هربار که دو جزورا

دو  ، و چون سطح که هر گه که دوری، که هر دو جزو بوی بسر آیندای یافته شود دروی پیدا کنی میان ایشان نقطه
، و چون عمق که میان هر دو جزو از وی که جزو پیدا کنی میان ایشان خطی یافته شود که بوی هر دو جزء سرآیند

، و جزو عمق ، و جزء سطح سطحجزء خط هم خط بودپیدا کنی سطحی یافته شود که بوی برسند هر دو جزو. و 
، و و اجزاء سطح که پهنا بود خطها باشد ،نه آنگه گمان افتد که ازجزاء خط که دراز است نقطها باشد ؛عمق

، و کثرت دروی باز ، اعنی یکی باشدکم متصل پذیرای کم منفصل بوداجزاء عمق که سطربیست سطحها باشد. و 
، چنانکه پنج در خود و همچنني کم منفصل کم متصل بود بقوت و امکان ؛توان یافت بقسمت و بخشش
، و هر یک که ازیشان جدا کنی یا بر سر افزایی چیزی یست و صد، و همچنني ده و بکثرتیست و یک عدد است

، و ستربا را از سه روی. و خط بر دو گونه ، و پهنا را از دو رویدرازا را از یک توان بخشیددیگر شود آن عدد. و 
هر  ، و در علم هندسه اقسامبود: مستقیم و نامستقیم. و سطح همچنني یکسان بود و هموار و ناهموار و مختلف

، چونانکه سطحی را با سطحی سطح بود که اضافت وی را الزم شود و نوعی جدا گرددیک را توان یافت. و 
، و سطحی که مالقی سطحی دیگر بود یا بهمگی سطح دیگر فراز قیاس کنی یا مالقی هم باشند یا نه مالقی

خوانند. و کم باشد که  مکان، و سطح محیط بسطحی دیگر را بنام خوانند سطح محیط،  و آن را رسیده بود
  را. متی، و چون عرض ، و باشد که عرضی را از اعراض جوهر الزم شودجوهر را الزم شود

الجرم مقدار  ؛وجودشان حدوث و گردش بود، و باشند که و از اعراض باشند که وجود ایشان آرمند و ثابت بود
، چون مقدار سپیدی و مقداری ثابت و آرمندهنیز بحسب آن چیز که مقدار وی بود مختلف و منقسم گردد: یا 

، و ، چون مقدار استحاالت و تغرياتو باشد که حادث و گردنده و گذرنده بود ؛سیاهی در اجسام سپید و سیاه
، که میان هر دو جزو از وی که پیدا کنی حدی یافته شود چنني کم را زمان خوانند. و زمان از انواع کم متصل بود



     

٢٠٧ 

، چنانکه میان زمان گذشته و میان زمان آینده وقت و آن فاصل بود. و جزو را از هم باز برد، که هر دو کمشرت
، و مقدار وجود احوال گذرندٔه گویند دهر ،گوهر و چیز بودن چیزها گوهر بودن ی، یعنمقدار وجود جوهری را
، ، ترش شدنین شدن، و شري، و نزار شدن، و فربه شدن، و کوچک شدن، چون بزرگ شدنجوهر را زمان خوانند

  کم آن حالیست چیز را کی هستی وی بدان حال باندازه و سخته گردد.، و نزدیک شدن. پس و دور شدن
، نه از آن روی که مقدار اما کیف آن حالیست که هستی چیز بوی نگاشته و مصوّر شود. و کیف یا در گوهر بود

 خوانند تقّوت را ، و چنني کیفیّگرم کردن و سوخنت چونطبیعی ، بلکه از آن روی که فاعل بود: اما فعلی باشد
، یا چون یا چون گرمی و سردی و سختی و سستی و نرمی و درشتی که بلمس ازان آگه توان شد ؛و ملکۀ فعلی

 ؛، یا چون شريینی و ترشی که بذوق توان یافتبویهای خوش و ناخوش و تیز و نرم که بشمّ ازان آگهی تواند بود
و اما فعلی نفسانی چون دیدن و  ؛گویند حاالتثبات بود  ، و هر چه بیخوانند هیآتنچه ثابت بود و ازینها هر آ

، و یا چون دالوری و بددىل و رادی و زُفتی ؛نفسانی خوانند ت و ملکۀقّو، و آن را شنیدن و خوردن و بوییدن
یا  ؛انفعاالت طبیعی خوانندرا  ، و چنینهایا چون گرم شدن و سرد شدن ؛خوانند حاالت نفسانی وهیآت ا آن ر

، یا کم چون شکل مثل و مربع و مخّمس و مانند این، کمیت متصل کیفیت گوهری بود از آن روی که کمیت دارد
  الجمله در همه چیز که بود پس از وجود وی بود.  و فی ؛منفصل را بود چون جفتی و طاقی عدد

، و اضافت بر دو گونه تا دو چیز نباشد اضافت موجود نشود و ،أما اضافت: حال گوهر بود بقیاس با گوهری دیگر
، چون برادری که ، چون مساوات که هر یکی بقیاس با دیگری مساوی بودبود: یا با هر دو چیز از یک گونه بود

یا با هر یکی از روی  ؛، و چون موافقت و مباینتهمچنانکه زید برادر بود عمرو را عمر نیز برادر بود زید را
، و همچنني ، و نه پسر آنکه وی را پسری بود، که پدر نه آن بود که وی را پدری بودچون پدری و پسری، بود دیگر

، که هر آن چیز که بقیاس با دیگری سیاهرت بود دیگر نیز بقیاس با وی نه تر تر و سپید ، و همچنني سیاهعلو و سفل
، بلکه در حاىل از آن ر در گوهر بودن مضاف نباشد، که گوهو اما اضافت را وجود در گوهر نباشد ؛سیاهرت بود
، یا دورتر و ، و راسرت و کژترتر تر و ضعیف ، و قوی، و چون مساوی و مشابه، چون بزرگرت و خردترگوهر بود
  و هر حال که اضافت در وی موجود بود پیش از اضافت موجود بود. ؛نزدیکرت

ی بسیار باشد برتتیب هر جز وی از وی در سوئی از سویهای : حال گوهری بود که وی را اجزانهاد و وضعو اما 
، و ، چون بودن سر مردم سوی آسمان و کف پایش سوی زمنيجمله. و نهاد بر دو گونه بود: یا اصلی و طبیعی

، چون بودن سرش یا نه اصلی و طبیعی ؛اش سوی قدّام و خلف ، و پشت و سینهدستهای وی سوی راست و چپ
، و وجود شکل وجود وضع پس از وجود شکل باشد که کیفیّت ستسوی آسمان. و  یو سوی زمني و کف پای

   پس از کم.
و  ؛، و آن را مکان خوانند: بودن گوهر بود در گوهری دیگر که سطح یکی محیط بود بسطح دیگریأیْنو اما 

ر هوا. و خاصیت می چون بودن سنگ د، یا نه اصلی ؛، چون هوا زیر آتش و زَبَر آبمکان یا اوىل بود و اصلی
، که شاید بود که ، و اما کم و کیف و دیگران نه چنني بوند، و دو چیز در یک مکان نگنجدآنست که انبازی نپذیرد

، و یا یک وضع. و اما وجود أین پس از ، و یا یک اضافت، یا یک رنگدو چیز یا بیشرت را یک مقدار بود
  وجود وضع بود. 

، و نقیض آن فعل از وی یا طبیعی یا ارادی. و فاعل طبیعی یک گونه فعل از وی آیدو اما فعل: بر دو گونه بود: 
، و نشاید که ، و بطبع سوی باال رود، و سرد کردن از وی نیاید، چون آتش که بطبع جز سوخنت از وی نیایدنیاید

ض یکدیگر آید از ی، بلکه شاید بود که دو فعل نقو فاعل ارادی نبود که فعل وی یک گونه بود ؛سوی زیر رود
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انفعال هم برحسب فعل بخشیده شود: انفعال ، چون جنبانیدن بر سوی باال و بر سوی زیر. و یک فاعل بارادت
  و انفعال نفسانی چون شاد شدن و غمگني شدن. ؛طبیعی چون سرد شدن و گرم شدن

دن هستیها و نیستیهای ، و حرکت پیاپی شو آن چیز را که از فاعل موجود همی شود در منفعل حرکت خوانند
، یا ، یا از باال سوی زیر همی شود، چون چیزی که از سپیدی درگريد و بتدریج سیاه همی شوداحوال چیزی بود

، یا ، یا در وضعت، یا در کیفیّاز کوچکی همی افزاید و بزرگ همی شود. و أما وجود فعل و انفعال در کمیّت بود
، و نه بفعل گوهر توان کرد. پس وجود فعل و گوهر بود بانفعال گوهر نشود، چه آنچه نه ، و در گوهر نبودرد أین

  انفعال پس از وجود یکی از این چهار بود.
چون  ،، و اگر حرکت را مبدأ و منتهٰى بود، از آنکه زمان چندی حرکتستپس از فعل و انفعال بود متيو أما 

، یا در کم بود از خردی سوی زیر بود و منتهی باال ، و مبدأ ویحرکت مستقیم که در مکان از زیر سوی باال بود
، زمان وی را وجودْ نیز از ، یا در وضع از نشسنت سوی برخاسنت، یا در کیف بود از ترشی سوی شريینیبزرگی

و حرکت دوری نیز شاید بود  ؛، زمان نیز متصل بود، چون گردیدناگر حرکت پیوسته بودمبدأ بود سوی نهایتی. و 
، ، چون جنبش بسائط سوی اجتماع و ترکیب، و باشد که در احوال دیگر بودچون جنبش سپهر، ودکه در وضع ب

خاصیت متٰى آنست که یک زمان خاص تواند بود که و جنبش مرکبات سوی انحالل و تفرق و بساطت. و 
ت همچند هم ، که هرچند دو سه چیز بکمیّ، نه چون کمّ و کیف، و همه بوی انباز باشندچیزهای بسیار را بود

، همچنني ، لکن آن کم که در زید بود نه همان کم باشد که در عمرو باشد بعدد، یا بکیفیّت و وضع اضافتباشند
  و آن زمان که عمر زید بود همان باشد بعدد نیز که عُمر عمرو بود که زید در وی بود. ؛کیف و دیگران

، ن حال از دو چیز روشن گردد: یکی از حال وجود ایشان، ایاند نه جواهر و اما بیان آنکه این همه احوال أعراض
، أما از حال وجود ایشان: از آنکه وجود ایشان بدیگری باز خوانند و ازان ایشان نبود ؛و دؤم از گوهر بودن گوهر

، و نتوان وجود اعراض نه ، و آنْ خداوند کمیّت بودتت نباشد مگر که آن چیزی بود جز  کمیّت ازان کمّیکه کمّی
أما از گوهر بودن گوهر از آنکه  ؛آنکه بجز گوهرش بازخوانی ، و گوهر را شاید دانست بیمضاف و منسوب دانسنت

، یا عرضی دیگر. تمام شد ما را سخن در این ، یا وضعشیا کیفیّتش ،گوهر بود اگر چه کمیّت وی مختلف شود
  ه اعلم.، واللّٰ معانی

  لشدر گفنت و سخن و أقسام و أحوا ‐گفتار دؤم
و مشارکت و معاونت ایشان در  ،اشخاص نوع مردم بقیاس با اشخاص انواع دیگر بیکدیگر نیازمندتر باشند

، و هر یک را از دیگری یاوری بود در نتربیت اسباب معاش و معاد یکدیگر سودمندتر از مشارکت دیگرا
، نه از هر هرنی نوع مردم را بوداز بعضی هرنها که خاصه  ‐، و از هرن یکدیگر برخورداری یابندکارهای ارادی

، چه کس که کم از ، چون خوبی و زشتی و فزونی قّوت و تمامی آفرینشکه دران با انواع دیگر انباز باشند
، و زشت از خوب و ناتوان از توانا خوبی و دیگری بود در این فضایل نتواند این هرنها را از آنکه دارد بخواسنت

چون مردم باشد تواند بود  صۀرخورداری هر یک از دیگر در بعضی خصال که خاّ، بلکه بتوانائی نتواند گرفت
، و همچنني صنعتها و حرفتها که بیاری خرد موجود ، چون حلم و  جود و دلريی و شکیبائیخویهای ستودهٔ ایشان

ق بازگردد ، و دانش و آگاهی از حقایق که از هرنهای نهانی بود. و از این فضایل هر آنچه بمکارم اخالشود
، ، و آنچه بخرد برآیدیافنت آن بمداومت و ایستادگی نمودن بر آن کارها که از آثار آن اخالق باشد آسان گردد

، ، و بآموزاندین نیز نه هر شخصی را از نوع بدان هرنها توان رسانید، بآموزانیدن و آموخنت برآیدعملی و نظری
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، یا نهفته ت ایشان نزدیک بفعل باشد، و قّوآراستۀ فضایل باشدبلکه آن اشخاص را توان رسانید که گوهر ایشان 
  هرنهای ایشان بیاری آموزاننده پیدا و آشکارا گردند.

کردن هم بر دو گونه بود: یکی ، و دیگری کردن. و اند: یکی گفنت و أما آموزانیدن آموخنت را دو طریق نهاده
، و حرفتها را بیشرت از این نسق واسطۀ سخن و گفتار بی ،، موافق صورت دانستهچنانکه صورتی نگاشته شود بعمل

، و حرفهای گفته را هر یک برقمی ، که پس از گفتار بودو یک گونه دیگر از کردار نوشنت بود ؛یابند آموزندگان
اما گفنت را ، و مؤلف را همچنني بر هیأتی خاص بنگارند که نشان بود بر هیآت سخن. و مخصوص گردانند
، و آن هواست که ، از آنکه مایۀ آواز و حروف بآسانی صورت بنددکه آسانرت و زودتر بوجود آید خاصیت آنست

، و نفس شنونده ، و بآلت شنوائی شنونده افتدبر شکلی خاص ،بقوت آواز دهنده بجنبد بحسب ارادت جنباننده
گاه گردد. خاصیّت ، که هر شکلی را حرفی خواننداز رسیدن آن جنبش هوا بر آن اشکال و هیآت مختلف ، آ
، و درنگ نیابد پس از آنکه فائده دانسنت معنی داده دیگر گفنت را آنکه زودتر  سرتده شود صورت سخن از هوا

، و تا یک آواز و یک سخن در شنوائی ، که اگر صورت سخن زود محو نشود سخنها بر یکدیگر زحمت کنندبود
پس از این روی راه یافنت برتکیب سخن مردم را بقوّت  نگنجد.آرمیده و ایستاده بود هیچ سخن و آواز دیگر در 

، لکن بدان سبب که فائده گفتار جز ، تا بدان یکدیگر را راه نماینده شوند سوی معنیربوبیّت بزرگ سعادتیست
، تا ، نفس را بز راه نموده شد بوضع رقوم نوشنتبهره ماند ، و غائب ازان بی»و حاضران را«شنونده را نرسد 

، یعنی گفنت و ، تمام گردد. و هر دو، و آینده از گذرنده، و غایب از غایبن را بدان ثابت و درنگی کنندسخ
، دو شخص یا گروهی با هم بتوانند نهاد که آنچه یک شخص با خود راست کند و بنهد دیگران را ازان نبشنت

، که هر گروه بحسب بایست خود وضع ، و همچنني کتابات، و ازینست که لغتهای مختلف باشندفائده ادراک نبود
، چنانکه لفظ مردم نه چون ، اما دانسنت مختلف نگردد، و لغت پارسیان دگر، چنانکه لغت تازیان دیگر بودکنند

، اما در معنی مردم دانسنت ، و تواند هر کسی بلغتی دیگر گفنتلفظ انسان بود نه بصورت ترکیب و نه بمایۀ حروف
  که مردم را بکب مردم داند و یکی نامردم. ، و نشایداختالف نیفتد

  فصل اول، اندر آنکه بگفنت و بسخن چه خواهیم
، و بهم آوردن حروف بر هیأتی و شکلی گفنت بهم آوردن حروف بود بر شکلی خاص که رهربی کند سوی معنی

  خاص رهربی را سوی معنی سخن خوانند.

  فصل دؤم، اندر آنکه سخن را برچند گونه توان نهاد
، یا لفظ را از بهر دو معنی یا بیشرت ، یا یکیک معنی نهند یک لفظ را جداجدا از بهر یک ا چنان بود که یکی

  ، یا چند لفظ را برای چند معنی.چند لفظ را با هم برای یک معنی
اگر آن معنی که از برای وی نهاده شده  یک معنی نهند: یک لفظ را جداجدا از بهر یک ، که یکاما قسم اول

، نه چنانکه بعضی را بیشرت بود که ست شاید بود که صفت بسیار موصوف کلی یا جزئی شود همه را یکسانا
، چون لفظ و نه چنانکه بعضی را سزاوارتر بود که بعضی را ،، چون لفظ وجود گوهر را و عرض رابعضی را

، بلکه چنانکه لفظ رنگ مر دنویسنده که آن کس که همی نویسد سزاوارتر بود که آن را که اگر بخواهد بنویس
، و گویند مشکّک، و قسم پیشني را گویندمتواطیء ، چنني لفظ را ، که همه را یکسان بودسیاه و سپید و سرخ را

  لفظ اجناس بر انواع و لفظ انواع بر اشخاص متواطیء بود نه مشکّک. 
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، چون لفظ اسب ی با هم ماننده باشندکه یک لفظ بود از بهر دو معنی یا بیشرت: اگر هر دو معن ؛و اما قسم دؤم
و اگر دو معنی یا  ؛گویند متشابه، چنني لفظ را از بهر جانور معروف و از بهر آنچه بر دیوار نگارند بشکل وی

 مشرتک، چنني لفظ را ، چون لفظ چشمه از بهر چشمۀ آب و چشمۀ ترازو و چشمۀ آفتاببیشرت بهم ماننده نباشند
  خوانند. 

، چنني لفظها ، چون لفظ کوه و راغ از بهر یک معنی، که دو لفظ باشند یا بیشرت از بهر یک معنییؤمو اما قسم س
  گویند. مرتادفرا 

اندیشه پشیمانی  ، چنانکه گویند: کار کرد بی، که لفظهای بسیار را بهم از بهر معنیهای بسیار بنهندو اما قسم چهارم
  خوانند. متباین، چنني لفظها را آورد

  ئوم، اندر آنکه دلیلی لفظ بر معنی بر چند روی بودفصل س
چون داللت لفظ سرای بر خانها و صفّه و بام و  ،داللت لفظ یا بر جملۀ معنی بود که از بهر وی نهاده بود

، چون یا بر چیزی که از جملۀ معنی بود که برای وی لفظ نهاده شده بود ؛خوانند داللت مطابقه، آن را عرصه
یا داللت بود بر چیزی برون از آن معنی که لفظ  ؛خوانند داللت تّضمن، و آنرا رای بر بام یا صفّهداللت لفظ س

  ، و چنني داللت ر التزام گویند. ، چون داللت سرای بر بانیبرای وی نهاده بود

  فصل چهارم، اندر آنکه لفظ برچند گونه بود
، و هیچ پاره از وی داللت نکند داللت کند بر معنی لفظ مفرد بود یا مرکب. و لفظ مفرد آن بود که بهمگی خود

، و عبداللّه و عبدشمس چون نام گريند نه ، چون لفظ آسمان و زمني و مرد و زنبر چیزی چون پارهٔ وی بود
ای از معنی  ای از وی دلیلی کند بر پاره و لفظ مرکب هر پاره ؛، و همچنني لفظ بربید و بگذشت و بیامداضافت
  گوئی: مردم از طمع خوار شود. ، چنانکهجمله

  فصل پنجم، اندر اسم و کلمه و أدات
خوانند. اما  حرفکه  أدت، یا کنش خوانند کهکلمه ، یا لفظ مفرد بر سه بخش بود: یا اسم باشد که نام خوانند

بود یا ، و دلیلی نکند بر حاىل که آن معنی را بوده باشد یا ، لفظی مفرد که رهربی کند و دلیلی بر معنیینام
، و انواع دیگر که نه نام ، و نخستني لفظی تام بود، چون نام نفس و نام تن و نام فریشته و نام دیوخواهد بود

چه کلمه نام لفظی مفرد باشد که دلیلی کند بر  ؛، چون کلمه نام لفظیست که نه نام بودنام نباشند باشند هم بی
و أدات نام لفظی مفرد باشد که دلیلی کند بر  ؛یا خواهد بودمعنی و برحاىل که آن معنی را بوده باشد یا بود 

کلمه ، مگر نام را که نامش نیست. مثال چیزی که بتنها ناتمام بود. پس هر یک را از انواع لفظ مفرد نامیست
چون برَوَد و بزند و همی زنند و نخورد و بخورد و همی خورد. و هر کلمه دلیل کند بر سه معنی: یکی چیزی 

، و سئوم زمان معیّن از گذشته یا حال یا آینده. و مثال أدات چون ازو ن، و دؤم حاىل ازان وی معیّن یا نامعیّنمعیّ
  ، چنانکه از جای و درجای و برجای و ماند این.درو برکه با الفاظ دیگر بکار آرند

  فصل ششم، اندر آنکه هر یک از این سه لفظ برچند گونه بود
داللت  أدات یا بسیط بود یا مرکب. اما اسم بسیط آن بود که دلیل باشد بر یک معنی بی هر یکی از اسم و کلمه و
و اما کلمۀ بسیط آن کلمه بود که دلیل  ؛، چون نام مردم و نام فریشته و نام پری و امثال اینبرحاىل مر آن معنی را
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فظ گفت که دلیل ، چون لیا خواهد بود باشد بر معنی ناشناخته و حاىل مر آن معنی را که وی را بوده باشد یا بود
واهد بود. ، و چون بگوید که دلیل بود بر چیزی و بر گفتاری که وی را خبود بر چیزی ناشناخته که گفنت وی را بود

ای. و اما نام مرکب بر دو گونه بود: یا ترکیب وی  اسمی یا کلمه و اما أدات بسیط آن أدات بود که بتنها باشد بی
، نامی بود که دلیل باشد بر اما قسم اول ، یا با چیزی که دلیل بر نیستی باشد.که دلیل برهستی بودبا چیزی بود 

، که نام داننده دلیل ، چنانکه نام داننده و گوینده و سوزنده و جانور و سپید و سیاهچیزی و برحاىل مر آن چیز را
، و جانور دلیل باشد بر چیزی و برجان فتار وی، و گوینده دلیل بود بر چیزی و بر گبود بر چیزی و بر دانش وی

، که قسم دیگر از نامهای مرکب و اما ؛گویند مشتّق، و چنني نام را ، و همچنني سپید و سیاه و آنچه بدان ماندوی
 گویند. معدول، و چنني نام را ، چون لفظ نادان و هیچکس و یخردترکیبش با چیزی باشد که دلیل بود بر نیستی

، یا با چیزی که مرکب همچنني بر دو گونه باشد: یا ترکیب وی با چیزی بود که دلیلی کند بر هستی و اما کلمۀ
، یا با چیزی که دلیلی کند بر نیستی. اما قسم اول آن کلمه بود که دلیلی کند بر چیزی شناخته دلیلی کند بر هستی

، و لفظ گفتم و گفتی و همی گوئی و بگوئی، چنانکه لفظ که وی را حاىل بوده باشد یا همی بود یا خواهد بود
و اما قسم دؤم که ترکیب وی با چیزی بود که دلیل نیستی بود چون نگفتیم و نگویم و  ؛همی گویم و بگویم

و اما أدات مرکب آن أدات بود که با  ؛ندگوی معدوله، و چنني کلمه را گوید گویم و نگفت و نگوید و نمی نمی
، چنانکه در مثال گذشته نموده شد: ای مرکب بود ، یا با کلمه، بر زمنيی: در سرای، چنانکه گوئاسم مرکب بود

، چون نامحصّل، و یکی ، در و برچنانکه نموده شد محصّلنگفتم و نگویی. و أدات نیز بر دو گونه بود: یکی 
  خرد. و لفظ جز و لفظ بی از لفظ نه مردم و جز مردم و بی لفظ نه 

  فظ مرکّبفصل هفتم، اندر اقسام ل
، چنني و بر دو گونه بود یکی آنکه مفهوم وی را جز بگوینده نسبتی و تعلّقی ندارد ،سخن مرکّب را گفتار خوانند

و یا سبب وی  ؛»کاش خواستۀ فالن کس مرا بودی«، چنانکه گویند گفتار را یا سبب وی آرزوی و رغبت بود
یا سبب وی شگفت آمدن چیزی  ؛»الن کس ندیدمیکاش که هرگز روی ف«، چنانکه گویند کراهیت و نفرت بود

و قسم دیگر از گفتار آنست که جز ». چه بدگوهر جانوریست«یا  »چه نیکو شخصیّت«، چنانکه گویند بود
، نه یکی آنکه ابتداء بود ، و بر دو گونه باشد:خوانند خطاببگوینده بدیگری هم نسبتی دارد. چنني لفظ را 

، یا پاسخ سخنی دیگر بود که پیش از وی رفته باشد. اما قسم اول: اگر فته باشدپاسخ سخنی دیگر که در پیش ر
، و اگر پایۀ شنونده برتر از گوینده بود خوانند فرمانگوینده را پایه و مرتبه از شنونده برتر بود سخن را باشنوده 

مندی خود دیگری را نمودن و نیاز ؛و التماس گوینددرخواست نخوانند بلکه  خطاب گوینده را با شنونده فرمان
و نوعی دیگر بود که بتازی ». یا رب رحمت کن و بر ناتوانی ما ببخشای«، چنانکه گویند هم از این قسم بود

و  ،، و آن را پرسش گویند. انواع پرسش بسیار است، و نه بر هیأت کم مکن بودخوانند استعالم واستفهام 
و  ،»خود چیست«، که خود، چنانکه پرسیده شود از یز بدان چیز بود، یعنی از آنچه چنخستني از ذات و گوهر بود

چیز بود و بريون از نفس هستی و باشد که پرسش از  ؛دهرو همچنني از زمان و » جسم چیست«که  جسماز 
چیزی  حالو باشد که از هستی  ؛»دوزخ هست یا نه«و  »بهشت هست یا نه«، چنانکه پرسیده شود که پرسنده

، چیز بود خاصیّتو باشد که پرسش از  ؛»سبکست یا گران«شود از حال روح که   چنانکه پرسیده، پرسیده شود
، چنانکه پرسیده شود چیز چیز بود اعراضو باشد که پرسش از  ؛»کدام گوهریست خود«چنانکه پرسیده شود که 

  کرده همی شود یا نه. ، یا، یا چیز همی کند یا نه، یا کی است یا ازان کیست، یا کجاست، یا چونستچنداست
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، این قسم پاسخ این پرسشها بود که اما قسمی دیگر از سخن که با دیگری بود: پاسخ سخنی که در پیش رفته بود
، ، لکن هران سخن که پاسخ پرسش نخستني بود که از گوهر و اصل چیز بود چنان سخن را حّد گویندیاد کردیم

که پاسخ دیگر پرسشها بود که پس از این پرسشها باشند آن را ، و هر سخن »جسم چیست«چنانکه گفته شود که 
  .قول جازمخواند و  قضیّه

  فصل هشتم، اندر  حدّ و رسم و حدّ تباه
ایم که پرسش نخستني آنست که چیز بودن چیز را همی باز جوید نه  و پیش گفته ،حّد پاسخ پرسش نخستني بود
تی وی بود که چنني پرسش از پرسش دؤم و سئوم باشد نه ، و نه حاىل که تابع هسهستی چیز را بريون نفس

و  ؛از آنکه معنی لفظ چیز خود دانسته بود ،نرپسد ، و پرسنده از چیزی از آن روی که چیز استپرسش نخستني
، که در ، از آنکه چون چیز دانسته نبود نشاید پرسیدنشاید بود که دانندهٔ اشخاص مرکب از چیزها چیز را نداند

، یا چیست ، یا چیست جسم، چنانکه از جان پرسیده شود که: چیست جانست نام چیز در گفتار آیدپرسش نخ
، و و دانسنت معنی چیز پرسنده و پاسخ دهنده یکسان باشند ؛و چیست لفظیست مرکب از چیزو هست ؛گوهر

پرسنده و پاسخ گزار و معنی هست در  ؛، و پاسخ گزار بوی پاسخ تواند گزاردپرسنده بتوسط وی پرسش تواند کرد
گاه بودن از وی نیز آگاه بودبر تفاوت بود: در پاسخ گزار بفعل دانسته بود گاه بود و از آن آ و  ؛، اعنی از وی آ

و اگر در پرسنده  ؛، لکن از آگه بودن از وی آگهی ندارد، اعنی از وی آگاهی دارددر پرسنده بقوت دانسته بود
که  ؛، نه از وی تواند پرسید و نه از پاسخ دانسته آید وی رات نه بفعلبقوّ ، نهآن چیز که از وی همی پرسد نبود

، و هر یک از آن چیزهای با هم داند که چه چیز است نمی» را«پرسنده چیزهای با هم آمده را و یکچیز شده 
از نفس  ، و هر مرکب نیز که بريونه چیز است. پس حّد جز چیزهای مرکب را نتوان گفتداند که چ آمده را می

، اعنی معلوم بود و ، بلکه حّد آن چیز را توان گفت که در نفس نیز وجود داردموجود بود هم حد وی نتوان گفت
، که جزوی بود ی گفته شوند نه حّد، از برای آنکه حد مرکب از صفات کلّو جز وی را حّد نتوان گفت ؛کلی باشد

، و ، یعنی این زمانزوی وی زمان جزوی وی بود، و یکی از احوال و صفات ججزوی را صفات جزوی باشند
، پس حد گفته نیز باطل گشت. پس حد جز کلی را نتوان چون پرسیده شود آن زمان که صفت وی بود نیست شد

  گفت.

  فصل نهم، اندر آنکه حدّ چگونه بهم آید و از چه بهم آید
یب معنی ترکیب گفتار بود که آن را حّد چون دانستیم که حّد معانی مرکب را شاید گفت باید که هم بر وفق ترک

و در پیش  ؛، و چون بهم آیند و یکی شوند نام همه باز یکی شودبسیار بهم آیند ی، و معنی مرکب از معانخوانند
، پس پاسخ دهنده باشد که هر یک را بنام بر وی گفتیم که پرسنده از هر یک که اجزای مرکب باشند همی پرسد

پس حّد گفتاری بود مرکب از نام جنس و نام فصل  ؛رکب اجناس باشند و فصولو اجزای معانی م ؛شمرد
، پاسخ کرده شود که بود. مثال: چنانکه پرسیده شود از حسّ که چیست حّد تمام، و این چنني گفتار محدود

، و اآلت ر که دریافنت جنس است مر دریافنت بآلت را و دریافنت بی» حسّ دریافنت بود نفس را بآلت جسمانی«
چون در حّد نام جنس گفته شود دریافنت بآلت جسمانی که فصلست جدا کننده بود حس را از دیگر دریافتنها. و 

، و خوانند حدّناتمام، چنني گفتار را ، یا صفتی عَرَضی خاصّ نام برده شود ببدل فصلو باوی نام فصل نبود
و بدل فصل عرضی خاصّ چنني گفتار را  ،ه شودواگر بدل جنسْ عَرَض عامّ را نام برد ؛خوانند رسمباشد که 

، چنانکه از موجود و اگر در جنس غلط افتد و خاصرت را بجای جنس که عامرت بود نام برند ؛رسم ناتمام گویند
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، که موجود باشد که نه صرت از موجود است، و معلوم خاّ، و گویند موجود آنکه معلوم باشدپرسیده شود که چیست
، و بر شمردن جمله غلطهای اندیشه را و حّد تباه از بسیار گونه باشد، گویند تباه حّدگفتار را  ، چننيمعلوم باشد

  چون حّد درست دانسته شود هر آنچه نه درست بود شاید شناخت.دشوار. و 

  فصل دهم، اندر قول جازم و قضیّه
، و هر آن غ در وی تواند بود، و آن گفتاری بود که راست و دروقول جازم و قضیه را هر دو بیک معنی گویند

» برخیز و بفالن جای رو«سخن که راست و دروغ بر نتابد آن نه قضیّه بود: چنانکه اگر کسی با دیگری گوید 
قضّیه ، راست گفته باشد یا دروغ. و ، یا بیامد، و اگر گوید که: فالن مرد رفتنتواند گفت که راست گفتی یا دروغ

، و این چنني گفتار ، یا از هستی حال چیز یا از نیستی حال چیزاز نیستی چیزیخرب دادن بود از هستی چیز یا 
و  تاىل، یا از بود نخست محمولو  موضوعپاسخ پرسشها بود که پس از پرسش نخستني بود. و ترکیب قضیّه از 

، چیزی را ، یعنی خرب دهد از بودن چیزی یا نابودن چیزی مرو هر قضیّه که از موضوعی و محموىل بود ؛ممقدّ
و هر  ؛»آتش گران نیست«یا گویند » آسمان گرداست«، چنانکه گویند نیز گویند بسیط ، وخوانند حملیآن را 

، که هر پاره از موضوعی و شان قضیه که حکم کند و خرب دهد از پیوستگی دو پارهٔ وی با یکدیگر یا ناپیوستگی
، و از بهر آن »اگر صبح برآمد پس روز است«که گویند ، چنانخوانند قضیّه شرطی، آن را بهم آمده بود محموىل
، و ، شرطْ چنانکه لفظ اگر، دیگر لفظْ جوابْ، یک لفظ شرطه را شرطی گویند که در وی دو لفظ بودچنني قضّی

، زیرا که راست و ای از وی بتنها قضیّه نبود ، و بسبب این دو لفظ هر پارهپس در مثال گذشتهجوابْ چنانکه لفظِ 
یا » صبح برآمد«گوئی  ، چنانکهای از وی بتنها قضیّه بود و اگر این دو لفظ نباشد هر پاره ،در وی نگنجددروغ 
، و پارهٔ دیگر را که لفظ خوانندمقدّم و آن پاره را از قضیۀ شرطی که دروی لفظ شرط بود ». روز است«گوئی 

، چنانکه در مثال گذشته بود شرطی متّصل: قضیۀ شرطی بر دو گونه بودخوانند. و  تاىلجواب شرط در وی بود 
،  آن شرطی منفصلیا  ؛ای بود که آگاهی دهد از پیوستگی یا ناپیوستگی تاىل با مقدّم ، و آن قضیّهروشن است

شمار «، چنانکه گوئی ، یا نابودن جدائی و دوریمای بود که خرب دهد از جدائی و دوری تاىل از مقّد هقضّی
یّۀ شرطی منفصل بر دو گونه بود: یا خرب دهد از جدائی و دوری هر یک از تاىل و . و قض»جفت بود یا طاق

یا  ؛، چنانکه در مثال نموده شد، ناچار بود، اگر مقدّم بود و اگر تاىل، و از آنکه یکی از هر دومقدم از هم
فالن یا در «ه گوئی ، چنانک، و منع نکند از آنکه هیچ دو چیز نباشندآگاهی دهد از آنکه با هم نباشند و بس

، لکن شاید که در هیچ دهد از آنکه فالن در هر دو جای نتواند بود ، که چنني گفتار خرب می»خانه باشد یا ببازار
، که نشاید که نه جفت بود »شمار یا جفت بود یا طاق«، نه چنانکه گوئی »فالن فالن باشد«، و دو جای نباشد

  و نه طاق و شمار بود.

از چه سخن قضیّه گردد که  در آنکه قضیّه از چه گفتار بهم آید وفصل یازدهم، ان
  راست و دروغ را در وی ره بود
، ودؤم ، که یکی دلیل بود بر موضوعبدان که کمرتین اجزائی که مایه توانند بود مر قضیه را دو لفظ مفرد باشند

، ، هنوز سخنْ قضیه نگرددسئومی ، بی، لکن بدین هر دو طریق، و آن دو لفظ را مایه خواننددلیل بود بر محمول
، که چنني سخن نه دروغ بود و نه »مَردْ طفل«، چنانکه کسی گوید و نه راست توان خواند وی را و نه دروغ

، اعنی این دو لفظ دیگر گویند رابط، و چنني لفظ را »مرد طفل بود«یا » مرد طفل نباشد«، تا بگوید که راست
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، لکن باشد ه شوده بوی قضّیه بود که قضّی، و چنني لفظ چون صورت قضّییا نیستیرا با هم پیوند افگند بهستی 
، چون گوید ، چنانکه در لغت تازیو بلفظ موضوع و محمول بس کرده شود ؛که در هر لغتی لفظ رابط نبود

  .»زیدٌ یکونُ کاتباً«، و نگوید که »زیدٌ کاتبٌ«

چند گونه  حمول و رابط برو م فصل دوازدهم، اندر آنکه هر یک از لفظ موضوع
  باشد

و باشد که نامی  ؛»جسم متناهی بود«، چنانکه گوئی ، و آن لفظی مفرد باشدبدانکه موضوع قضیّه یا نامی بود
چون جنبنده و  محَّصلو باشد که نامی بود  ؛بود چنانکه جنبندهق مشتّ ، و باشد که نامی بود چون جسم بسیط
آنکه «، چنانکه گوئی باشد که موضوع نه لفظی مفرد بودانکه نادان. و ، و باشد که نامی معدول بود چنجسم

و  ؛، و آن مردم استکه این جمله دلیل بود بر یک معنی »بخورد و بیاشامد و بیاید و برود و بیندیشد جسم بود
د. و اما و نشاید بود که موضوع کلمتی بو ؛، چون زید، و باشد که جزوی بود، چون مردم و جوهرباشد که کلی بود
، ای بود ، و شاید بود که کلمه، همچنني شاید بود که اسمی بود بسیط یا مرکب یا محصّل یا معدوللفظ محمول

و  ؛»نیک مردان بگذشتند«چنانکه گوئی ، ای مرکب بود و باشد که کلمه ؛»زید همی نویسد«چنانکه گوئی که 
فالن هیچ روز بروی نگذرد «، چنانکه گوئی بسیار بودو باشد که الفاظ  ؛باشد که لفظی مفرد بود چنانکه گفته شد

و باشد  ؛، باشد که دلیل بود بر هستی یا نیستی محمول مر موضوع را. و اما لفظ رابط»که نه چندین کارها بکند
، یا وجوب و ضرورت ، و هستی بیو ضرورت ب، چنانکه هستی واجکه دلیل بود بر هستی یا نیستی خاّص

، و یا گوئی »مردم هراینه خورنده بود«، چنانکه گوئی وجوب و ضرورت یا نیستی بی ،نیستی واجب و ضرورت
، یا »آسمان جاوید گردنده است«، چنانکه گوئی یا دلیل بود بر هستی جاودانی ؛»هرگز هیچ خاک بخود نجنبد«

نیستی مطلق بود . و آن لفظ که دلیل بر هستی و »شود ماه هر سال گرفته می«، چنانکه گوئی بر هستی نه جاوید
، و ، چون ضرورت و ناضرورت و جاوید و نه جاوید، و آن لفظ که دلیل بر هستی و نیستی خاصّ کندرابط گویند

  گویند. جهت، آن را در جمله برحاىل از احوال هستی و نیستی محمول مر موضوع را

  فصل سیزدهم، اندر اقسام و انواع و احوال قضیّه
یا  ،ن روی که چیز بود نه معنی لفظ چیز بود از آن روی که هست یا نیستهمچنانکه معنی لفظ چیز از آ

، بلکه این معانی آنگه دانسته شود ، یا بضرورت نیست یا نه ضرورت نیستبضرورت هست یا نه بضرورت هست
، هم چنني معنی لفظ قضیه از آن روی که قضیه بود نه معنی لفظ قضیه که بخشیده شود و اقسام وی پیدا شود

، یا سالبۀ ضروری یا نه ، یا سالبۀ ضروری، یا موجبۀ ضروری یا نه ضروریود از ان روی که موجبه بود یا سالبهب
ترین قسمتی که دانسته  و این احوال آنگه دانسته شود مر قضیه را که قضیه را با حاىل فرا گريی. نخست ؛ضروری

، و پس ازان گوئی آن چیز که بود یا چیز یا بود یا نبود، چنانکه گوئی شود مر چیز را از روی هستی و نیستی بود
، و آنچه بودنش نه ضروری ، و آنچه نبود نابودنش یا ضروری بود یا نه ضروریضروری بود یا نه ضروری بود

، گویند ممکن خاّص، چنني چیز را بود بر دو گونه باشد: یک گونه آنکه بودن و نابودنش هیچ دو نه ضروری بود
محال ، و چنني چیز را و نابودنش ضروری بود ،آنکه بودنش نه ضروری بود و نابودنش ضروری بودو یک گونه 

، و هم بر دو گونه باشد: یک گونه آنکه خوانندش ممکن عاّمو آنچه نابودنش نه ضروری بود  ؛خوانند ممتنعو 
ابودنش نه ضروری بود و یک گونه آنکه ن ،، و ممکن خاّصش خوانندبودنش و نابودنش هر دو نه ضروری بود



     

٢١٥ 

بعد از این احوال که بر شمردیم دیگر احوال با چیز خوانند. و  واجب، و چنني چیز را لکن بودنش ضروری بود
 ؛، و بدان احوال منقسم شودپیوندند از چندی و چونی و اضافت و وضع و أین و متٰى و ملک و فعل و انفعال

و موجبه یا  ،، که قضیّه یا موجبه بود یا سالبهلب بخشیده شوده نخست بایجاب و س، که قضّیهمچنني حال قضیّه
، و هر آن قضیّه که در سلب و ایجاب ، و همچنني سالبه یا بضرورت بود یا نه بضرورتضروی بود یا نه بضرورت

  خوانند. اینست اقسام قضیّه از روی ایجاب و سلب و ضرورت و امکان. ممکنۀ خاصّضرورت بود آن را  بی
ای بود که از  ه، و بسیط قضّیبدان که قول جازم که آن را قضیّه خوانند یا بسیط بود یا مرکب ،ام دیگراما اقس

ای که لفظ  ایم از پیش. و هر قضیّه ، و اقسام موضوع و محمول و رابطه را برشمردهموضوعی و محموىل بهم آید
، لکن چون موجبه نني قضیه را توان یافت، و در بعضی لغات چخوانند ۀ ثنائیقضیّربط در وی نبود بگفتار آن 

ای که در وی لفظ ربط بود  و هر قضیّه ؛لفظ سلب نبود ، و سالبه بیالدُّنیا فانیةٌ ، چنانکه در لغت تازی گویندبود
، ، چون وجوب و امکانو آن را که لفظی که داللت کند بر کیفیّت ربط با وی بود ؛گویند قضیّۀ ثالثیآن را 
قول جازم ، چنانکه پس ازین نموده شود. اما آن را که لفظ سور نیز با وی خماسی گویند و ؛گویند رباعی
، چنني گفتار را ای دیگر برآید هه بر دو گونه افتد: یا ترکیبی بود که از وی قضّی، بدان که ترکیب در قضّیمرکّب
، بلکه هنوز در ای دیگر برآید  یّهیا ترکیب نه چنان افتد که از وی قض ؛، و خود نموده شود ازین سپسگویندقیاس 

  ، و مثال هر دو در سخن گذشته نموده شده است.صله یا منفصله، یا متّخوانند شرطی، و چنني را ت بودقّو

  فصل چهاردهم، اندر پاهای قضیّۀ شرطی و اقسام اجزاش
اگر «، چنانکه گوئی ودو کمرت از دو حملی موجب ب ،اما شرطی متّصل را از دو حملی ترکیب توان کرد یا بیشرت

اگر انگشت فالن «، چنانکه گوئی یا هر دو حملی سالب بود »فالن همی نویسد پس انگشتش همی جنبد
اگر فالن همی نویسد پس «، چنانکه گوئی یا مقدّمش موجب بود و تالیش سالب ؛»نویسد جنبد پس نمی نمی
و  ؛»داند پس اُمّیست اگر فالن نبشنت نمی«ی ، چنانکه گوئو یا مقدّمش سالب بود و تالیش موجب ؛»دوزد نمی

و باشد  ؛»اگر همه دانایان درگذرند همۀ جهان جهل فرا گريد«، چنانکه شاید بود که از دو حملی کلّی بهم آید
، و سالبه را همني چون موجبه بود ؛که مقدم کلی بود و تاىل جزوی. اینست بعضی اقسام قضیّۀ شرطی متّصل

  ل هر یک را آسان توان نهاد.، و مثااقسام باشد
صل از دو ، و چنني ترکیب بر پنج گونه افتد: یا شرطی متّ و شاید بود که اجزای قضیّۀ شرطی هم شرطی باشد

  ، یا از یک متّصل و یک حملی.صلی و منفصلی، یا از متّ، یا از دو منفصلصل بهم آیدشرطی متّ
، پس هر نست که هر گه که آسمان ابر گريد باران امیدوار بوداگر زا«مثال ترکیب از دو شرطی متّصل چنانکه گوئی 

اگر باران آنگه بارد که آسمان ابر «مثال ترکیب از دو منفصل چنانکه  ؛»آنگه که امید باران نبود آسمان ساده بود
اگر «مثال ترکیب از یک متّصل و یک حملی چنانکه  ؛»گريد پس آسمان یا صافی و روشن بود یا ابر دارد

مثال ترکیب از یک  ؛»، پس بهمان را جاوید خشم داردست که هر گه که فالن بجنبد بهمان را خشم گريدزان
، پس هر چه توان شمرد اگر زانست که هر شماری یا جفت بود یا طاق«منفصل و یک حملی چنانکه گوئی 

  ».کثرت بود
، یا از صل، یا از دو شرطی متّ یا بیشرت و اما شرطی منفصل را ترکیب بر چهار گونه بود: یا از دو حملی بهم آید

و از دو منفصل ترکیبش چنان بود که اجزای وی بیش از دو قضیّۀ حملی  ؛، یا از منفصل و حملیمتّصل و حملی
و آنچه » یا آفتاب برآمد یا آفتاب برنیامد«و مثال مرکب از دو حملی چنانکه گوئی  ؛، و آن از قسم اولستبود

 ؛»خرد جانور یا درنده بود یا پرنده بود یا خزنده یا با خرد یا بی«حملی چنانکه گوئی مرکب باشند از دو سه 
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مردم ازان بود که هر آنگه که اندیشه کند چنان بود «مثال آنچه مرکّب بود از دو شرطی متّصل چنانکه گوئی که 
آنچه مرکب بود از یک متّصل و مثال  ؛»خطا نباشد ، یا ازان بود که هر آنگه که اندیشه کند بیکه اندیشیده بود

مثال آنچه مرکب  ؛»آب یا خود سرد بود یا چون در هوای سردش بنهی پس سرد شود«یک حملی چنانکه گوئی 
، و این هم در قوّت »، یا خود نه مردمست، یا اُمّیستفالن یا نبشنت داند«بود از منفصل و حملی چنانکه گوئی 

، و مثال سوالب هم بر باشند. و این مثال موجباتست از منفصالت یک قضیّه منفصل بود که اجزاش سه حملی
  این قیاس توان نهاد.

  فصل پانزدهم، اندر کمّیّت قضایا که متالزم و متعاکس باشند
ای بود که  و محصوره آن قضیّه ،خوانند محصورهو آنچه با کمّیّت بود  ،کمّیّت بدان که قضیّه یا با کمّیّت بود یا بی

، یا بعضی از آنها که نام موضوع ستی محمول یا نیستیش مرهر آن را که نام موضوع بروی افتدخرب دهد از ه
، م هست بود، یعنی وقتی یا باری که مقدّ، یا نه هر گه و هربار، هرگه و هر بار، یا خرب دهد از هستی تاىلبروی افتد

، آن لفظ که اثبات همچنني در منفصالتو  ، یا نه هرگه و هربار.یا نیستی تاىل هرگه و هربار که مقدّم هست بود
 محصورات حملی:، یا از جمله یا از بعضی. مثال ، یا نفی جدائی و دوریمجدائی و دوری کند میان تاىل و مقدّ

، یا »هیچ کمّیّت کیفیّت نیست«، یا گوئی »برخی لونها سرخست«، یا گوئی »هر سرخی لونست«چنانکه گوئی 
هر گه آفتاب برآید دیگر «مثال محصورات شرطی متّصل: چنانکه گوئی که ». یستبعضی کمّیّات شمار ن«گوئی 

هرگز نبود که چون «، یا گوئی »باشد که چون آفتاب برآید رنگها را بتوان دید«، یا گوئی »ستارها پنهان شوند
رطی منفصل: . و مثال محصورات ش»نه هر آنگه که آفتاب برآید هوا گرم بود«، یا گوئی »آفتاب برآید شب بود

، یا »بعض جانوران یا پرنده بود یا رونده بود«، یا گوئی »خرد هر جانور یا خردمند بود یا بی«چنانکه گوئی 
  .»نیست بعض جانوران یا پرنده یا بدو پای«، یا گوئی »نیست هیچ یا خردمند یا دبري«چنانکه گوئی 

فالن «ات چنانکه گوئی ، از حملیّی جزوی بودو اما آن قضیّه که کمیت ندارد بر دو گونه است: یا موضوع و
 شرطی متّصل مخصوص، و هشخصیّخواند و  مخصوصهه را ، و چنني قضّی»فالن دانانیست«یا  »داناست

اگر هر چهار پهلوهای این مربع همچند هر چهار پهلوهای آن مرّبعست پس قطر این مرّبع همچند «چنانکه گوئی 
، »و پهلوی این مرّبع چند دو پهلوی آن مرّبعست قطر این همچند قطر اوستاگر د«یا گوئی  ،»قطر آن مرّبعست

نیست این مرد خردمند یا «، یا گوئی »خرد این مرد یا خردمند است یا بی«چنانکه گوئی  شرطی منفصلو 
، لکن در گفت نیاید آن لفظ که دلیل بود برآنکه حکم قسم دیگر آنکه موضوع قضیّۀ حملی کلی بود ؛»درودگر

خوانند. مثال  مهملهه را ، و چنني قضّی، بایجاب یا سلببر همۀ موضوعات و موسومات موضوعست یا بربعضی
چون «، و از شرطیّات متّصله چنانکه گوئی »نیست مردم زیانکار«، »مردم بر زیانست«از حملیّات چنانکه گوئی 

نه چون کار نا «، یا گوئی که »هرگه هربار«ه ، و نگوئی ک»در کار اندیشه تمام کنی از کردن آن کار پشیمانی نبود
  ».اندیشیده بود پشیمانی بود

 سور، آن لفظ را اتات و جزویّات و در کلیّات و شرطیّ، در حملیّ و لفظی که دلیل بود بر حصر در ایجاب و سلب
  ، باشد که نبود. و، و آن لفظ چون لفظ همه و هرو هربارو نه هربارو نه همه و نه هرو برخی و باشد که بود خوانند

  فصل شانزدهم، اندر حالهای اضافی که قضایا را افتد
و موافق دو گونه  ، یا موافق هم باشند یا مباین.بدانکه هر دو قضیّه بنسبت با یکدیگر از دو حال بريون نبود

 متالزمرا  ، و چنني قضایاباشند: یا میان ایشان موافقت تا حدّی بود که هر یک از ایشان بجای دیگری بایستد
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، و چنني قضایا ، یا موافقت چنان بود که یکی الزم بود دیگری را و دیگر الزم نبود آن یکی راخوانند متعاکس
پس از آنکه در همه اجزاء یعنی موضوع و  ،ها باشد که متالزم متعاکس آن قضیّهخوانند. و  متالزم نامتعاکسرا 

جنبنده «، چنانکه گوئی ص و عموم جهت نیز برابر باشند، در خصومحمول و مقدّم و تاىل و سور یکی باشند
و اگر جهت در یکی  ؛»جنبنده نشاید بود که نه جسم بود«، که این گفتار همچنان بود که »بضرورت جسم بود

، »محال نبود«الزم شود که » بضرورت بود«، چنانکه اگر گوئی ، متالزم بوند نامتعاکسعامّرت بود که در دیگری
  ».بضرورت باشد«پس الزم شود که  »محال نیست«شود چنانکه اگر گوئی لکن منعکس ن

  فصل هفدهم، اندر یاد کردن قضایا که متالزم و متعاکس باشند
، پس جهات را باز چون دانستم که تالزم یا انعکاس ازان بود که جهت هر دو قضیّه در عموم با هم برابر باشند

، یا امکان بمعنی آنکه در هستی جهت یا وجوب بود و ضرورتند. و رتند و کدام مساویباید جست که کدام عامّ
، یا ممتنع و محال بود که ضرورت بود یعنی ناممتنع ، یا امکان بمعنی آنکه در نیستی بیضرورت بود و نیستی بی

 ، و دو جزوی: دو کلی موجب و سالبرتها از هر یکی چها، و قضّیجهات چهارنددر نیستی ضرورت باشد. پس 
که لزوم و انعکاس در  ،بکلیّت و جزئیّت حال لزوم و انعکاس تعلّقی ندارد، پس شانزده باشد. و ب و سالبموج

خوانند. اگر جهت در  ، بلکه تفاوت لزوم و انعکاس از لفظی بود که آن را جهتجزوی همچنان بود که در کلی
، و اگر جهت بود با لزوم و انعکاس واج، در عموم و خصوص برابر بود با یکدیگر آن قضایا ردو قضیّه یا بیشرت

، و خاص را لزوم واجب نباشد یا در یکی عامرت بود و در دیگری خاّصرت لزوم واجب بود مر عام را با خاص
یکی واجب بود مر دیگری را لزوم دیگر همچنان واجب شود ، همچنانکه لزوم . و معنی انعکاس آنست کهعام

 جبود پس الزم بود که  ببضرورت  جرا مثال اینست: اگر فرض کنیم که  مر یکی را. اما متالزمات متعاکسات
، اگر فرض کنیم که و اما سالب ؛باشد بنه ممتنع بود که  ج، و همچنني الزم شود که بود بنه نشاید بود کخ 

 و این ؛بود بمحالست که  ج، همچنني الزم شود که بود بنشاید بود که  جنباشد الزم بود که  ب جبضرورت 
هر سه قضیه در موجب ضروری و هر سه در سالب ضروری الزم باشند مر یکدیگر را و منعکس بر یک دیگر و 

  هر یک که گفته شود بجای هر دو دیگر بود.
واجب نیست  ج، همچنان باشد که گوئیم بود بممتنع نیست که  جو اما ممکنات بمعنی نا ممتنع: چون گوئیم که 

، همچنان باشد نباشد ب جو سالب: چون گوئیم که ممکن که  ؛بود بشاید بود که  ج، و یا گوئیم که نبود بکه 
  نبود. بمحال نیست که  ج، یا گوئیم که بود بواجب نیست که  جکه گوئیم که 

، همچنان بود بممکن است که  ج، اگر گوئیم که و اما ممکنات بمعنی تا ضروری در وجود و عدم: اما موجبات
 ج، یا گوئیم که بود بکه  ؛بود بممتنع نیست که  ج، یا گوئیم که بود بواجب نیست که  جباشد که گوئیم که 

 بممکن نیست که  ج، اگرگوئیم که و اما سالب ؛بود بممتنع نیست که  جیا گوئیم که  ؛بود بممتنع نیست که 
  بود. بممتنع باشد که  ج، یا گوئیم که نبود بواجب باشد که  ج، همچنان است که گوئیم که بود

 بواجب بود که  ج، همچنانست که گوئیم که باشد بممتنع باشد که  ج، اگر گوئیم که و اما ممتنعات: موجب
، یا بود بواجبست که  ج، اگر گوئیم که ، اما سالببمعنی ناممتنع، باشد بممکن نبود که  ج، یا گوئیم که نبود

  معنی ناممتنع.، ببود بممکن نباشد که نه  ج گوئیم که
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ممتنع نیست  جبود الزم شودش که  ببضرورت  جمثال آنچه بود و منعکس نباشد: همچنانکه اگر گوئیم که اما 
از آنکه معنی لفظ  ،بود ببضرورت  جبود الزم نشود که  بممتنع نیست که  ج، لکن اگر گوئیم که بود بکه 

 ببضرورت  جکه  وئیم، اگر گو اما در سالب ؛»بضرورت هست«عامرت است از معنی لفظ » ممتنع نیست«
ممتنع نباشد که نباشد  ، لکن باز نگردد که نه هرآنچه کهنباشد بممتنع نیست که  ج، الزم شودش که نباشد

  بضرورت نباشد. 
، انعکاس ، ممکن بمعنی ناممتنع وی را الزم شود بی، همچننيضرورت در وجود و عدم و اما ممکن بمعنی بی

، یعنی ضروری و الزم نامنعکس را در این دو جهت خاص توان یافت همچنانکه در واجب ؛در سلب و ایجاب
  ، و ناضروری در وجود و عدم.در وجود و عدم

، موافقی قضیّتها بهم یا چنان بود که راست بودن یکی دروغ بودن دیگری الزم شود و اما قضّیتهای ناموافق: بی
، و »فالن دانا نیست«، » فالن داناست«ی ، چنانکه گوئو از دروغ بودن یکی راست بودن دیگری الزم گردد

، و از کذبش صدق موافقتی چنان بود که از صدق یکی کذب دیگری یا بی ؛خوانند متناقصچنني دو قضیّه را 
 ؛خوانند متباینه را ، و چنني دو قضّی»عمرو زرگر نیست«، و »زید درزیست«، چنانکه گوئی ، الزم نشوددیگری

هیچ مردم طبیب «، و »همه مردمان طبیب باشند«، چنانکه گوئی که دروغ بوندیا چنان بود که هر دو شاید 
بعض «، چنانکه یا چنان بود که هر دو گفتار با هم شاید بود که راست باشند ؛خوانند متضاّد، و چنني را »نباشند

  خوانند.در متضادّ ، و چنني قضایا را داخل »اند بعض مردم طبیب نه«، و »مردم طبیب باشند

  و تضادّشان از چه خیزد ل هجدهم، اندر آنکه تناقص قضایا را شرط چیست،فص
، و متضادّ آنکه شاید بود که هر ایم که دو قضیّۀ متناقض آن باشند که از صدق یکی کذب دیگری الزم شود گفته

که هر  و اکنون باز نمائیم که شرط تناقص چیست تا صدق یا کذب بهرهٔ یکی شود و از چیست ؛دو دروغ باشند
  دو دروغ باشند یا هر دو دروغ باشند یا هردو راست باشند. 

، و اگر موضوع اما تناقص آنگه بود میان دو قضیه که هر دو در موضوع و محمول و مقدم و تاىل یکی باشند
، و از اصناف قضایای متباینه ، تناقص نبود، چنانکه در یکی زید موضوع بود و در دیگری عمرومختلف شود

و همچنني باید که در کّل و جزو موضوع متفق باشند و در کیفیت و  ؛و تاىل م، و همچنني محمول یا مقدّباشند
، و در قابل و منفعل و در فاعل ت و فعل موضوع، و در قّویْن و متی و وضع موضوع، و درأاضافت موضوع

ود باید که مختلف باشند اگر قضیّه محصوره ببجهت. و  و، و در ایجاب و سلب مختلف باشند متّفق باشند
صدق ضروریّات در وجود با ایجاب بود با  ،بایجاب و سلب از برای آنکه صدق و کذب از ایجاب و سلب خیزد

و اما اختالف بجهات از آنکه جهت کیفیّت  ؛، و صدق ضروریات در عدم با سلب بود و کذب با ایجابسلب
د در صدق و کذب: اگر ایجاب ضروری بود صدق ، پس هم تابع حکم ایجاب و سلب باشنایجاب و سلب بود

، و صدق نیز نه ضروری بود ،، و اگر ایجاب نه ضروری بود صدق نیز نه ضروری بودموجبه نیز ضروری بود
و اختالف در کلیّت و جزئیّت در محصورات برای آنکه اگر دو قضیّه در  ؛همچنني سلب ضروری و نه ضروری
، بلکه در ضروریات بود و ممکنات که در وجود و عدم ۀ جهات تناقص نباشدکلیت و جزئیّت متّفق باشند در هم

، پس نقیض هست نیست ایم ، چنانکه در مثال بنمودهضرورت باشند: یا هر دو صادق باشند یا هر دو کاذب بی
، و ، و نقیض نه همه همه، و نقیض نه ضروری ضروریو نقیض ناممتنع ممتنع ،، و نقیص واجب ناواجببود
ایم ناچار  اما اتفاق در آن چیزهای دیگر که گفته ؛، و نقیض هیچ بعضی، و نقیض بعضی هیچض همه نه همهنقی
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، چنانکه بود تا تناقص باشد. و در مثال هر یک روشن شود که ال اختالف تناقض نباشد: اما در نفس موضوع
همچنني اگر محمول مختلف ، و متناقص نباشند» گوهر کیفیت نباشد«و پس گوئی  »رنگ کیفیت بود«گوئی 

و همچنني اگر در حاىل از احوال  ؛»مرغ نیست سنگ«و دیگری گوید   »مرغ جانور است«بود چنانکه گوئی 
و بدان همگی » هر ده بدو پنج بخشیده شود«، چنانکه گوئی و جز و موضوع ، مثال در کّلموضوع اختالف افتد

، چون شش یا هفت و بدان پارهای ده خواهد »وان بخشیدبعضی ده بدو پنج نت«، و دیگری گوید که ده خواهی
یعنی جسم  »جسم را پارها همه با هم ماند«، چنانکه گوئی یا در کیفیّت موضوع اختالف بود ؛یا چهار یا سه

هوا «، چنانکه گوئی یا در اضافت اختالف افتد ؛یعنی جسم مرکب »جسم را پارها بهم نماند«، و گوئی بسیط
یا در أین  ؛یعنی باضافت با آتش »هوا نیست سبک«، و دیگری گوید که افت با آبیعنی باض »سبکست

یا  ؛یعنی بر هوا »آدمی قرار نگريد«، و گویند یعنی بر زمني »آدمی قرار گريد«، چنانکه گوئی اختالف افتد
یعنی  »ارددرخت شکوفه بر نی«، یعنی بهنگام بهار »درخت شکوفه برآرد«، چنانکه گویند اختالف در متی بود

فالن سه گز «، یعنی چون ایستاده باشد» فالن سه گز است«چنانکه گوئی  ،یا در وضع اختالف بود ؛به زمستان
یعنی بقوت  »پلپل گرم است«، چنانکه گوئی یا اختالف در قوت و فعل افتد ؛یعنی چون نشسته باشد »نیست

، یا اختالف در منفعل بود ؛بوی باز افتدیعنی بفعل چون دست » پلپل گرم نیست«، چون در معده هضم یابد
اما اختالف  ؛یعنی چیزهای گداخته را »آتش نگدازاند«، یعنی تریهای فسرده را »آتش بگدازاند«چنانکه گوئی 
یعنی بآب. این جمله و آنچه بدین ماند  »چوب نسوزد«، یعنی بآتش »چوب بسوزد«، چنانکه گوئی بفاعل بود

، تا با هم ت باید که مختلف بود چنانکه گفتیم، و بسلب و ایجاب و جهت و کمّیبود باید که در هر دو قضیّه یکی
و نه از  ،متناقض باشند. و این شرطها که ذکر کردیم همه دلیلند برآنکه هیچ این چیزها از شمار محمول نباشند

  ، و اگر نه نشایستی که مختلف شدی.شمار موضوع
بیشرت که میان ایشان در این احوال که بر شمردیم همني اتّفاق و اختالف  و اما قضایای متضادّ دو قضیّه باشن یا

، چنانکه ، که در متضادّین مّتفق باشند و در متناقضني مختلفت، مگر در جهت و کمّیبود که در متناقضات باشد
خوانند که  و از آن سبب چنني قضایا را متضادّ ؛»مردم همه را طبیب باشند«و  »هیچ مردم طبیب نباشند«گوئی 

، این حال در چنني قضایا توان یافت اما شاید بود که هیچ دو نباشند ،خاصیّت دو ضّد است که هر دو نباشند بهم
  که هر دو بهم صادق نباشند لکن شاید بود که هر دو دروغ باشند.

، چنانکه گوئی انند بودو اما آن قضیّتها که داخل باشند در جملۀ متضادّین: دو قضیّه بوند که هر دو بهم صادق تو
  .»برخی مردم نیستند دبري«،  »برخی مردم دبريند«

ایم بکارند مگر اختالف در کمیّت که  ، همۀ شرایط که در تناقص محصورات گفتهو اما در قضیّتهای شخصی
  متناقص باشند. »زید نیست دبري«،  »زید دبري است«، چنانکه گوئی شرط نیست

  محصورات متناقض در همۀ جهات فصل نوزدهم، اندر یاد کردن
و نقیض موجبۀ جزوی ضروری سالبهٍ کلی  ،: نقیض موجبۀ کلی ضروری سالبۀ جز وی ناممتنع بودضروریّات
  و نقیض سالبۀ کلی ضروری موجبۀ کلی ناممتنع. ؛ناممتنع

موجبۀ جزئی ، و نقیض : نقیض موجبۀ کلی ناممتنع سالبۀ جزئی ضروری بودممکن عاّمیعنی  ناممتنعات
، و نقیض سالبۀ جزئی ، و نقیض سالبۀ کلی ناممتنعْ موجبۀ جز وی ضروری بودناممتنعْ سالبۀ کلی ضروری بود

  موجبۀ کلی ضروری بود.ناممتنعْ 
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، و سالبۀ جز وی : نقیض موجبۀ کلی ممکنْ موجبۀ ضروریضرورت در وجود و عدم بییعنی  ممکنات
، و نقیض سالبۀ کلی ، و سالبۀ کلی ضروری بودجز وی ممکنْ موجبۀ کلی ضروری، و نقیض موجبۀ ضروری بود

و ،، و نقیض سالبۀ جز وی ممکنْ سالبۀ کلی ضروری، و موجبۀ جز وی ضروری بودممکنْ سالبۀ جز وی ضروری
  موجبۀ کلی ضروری بود.

وجبۀ جزوی ممتنعّ سالبۀ کلی ناممتنع ، و نقیض منقیض موجبۀ کلی ممتنعْ سالبۀ جزوی ناممتنع بود ممتنعات:
  و نقیض سالبۀ جزوی ممتنعْ موجبۀ کلی ناممتنع بود. ؛، و نقیض سالبۀ کلی ممتنعْ موجبۀ جزوی ناممتنع بودبود

مهمله  ۀ، و قضّیخوانند مهمله، آن را ، و موضوعش در خود کلی بودلفظ سور باشد : هران قضیّه که بیمهمالت
، لکن پیدا نیست که حکم بایجاب ی باشده معنیی کلّ، از آنکه موضوع چنني قضّیجزئی بود در قوّتْ قضیّۀ

، و شک بود ، لکن اگر حکم بر همه ننموده است بر بعضی بی، برهمۀ موضوعست یا بر بعضی، یا بسلبمحمول
، و لی بودهر قضیه ککه حکمش بر بعضی موضوع بود جز وی باشد. پس نقیض موجبۀ جزئی مهمله سالبۀ ک

  ی باشد.نقیض سالبۀ مهمله موجبۀ کلّ 
هر قضیه که در وی لفظ جهت نباشد آن را مطلقه خوانند. و بعضی از علماء پیشني بقضیّۀ مطلقه آن  مطلقات:

نه ضرورت  ؛نه بسلب و نه بایجاب،قضیّه را خواستند که دروی لفظ جهت نبود و نیز در خود ضروری نباشد
، و نه ضرورت بشرط آنکه موضوع بصفتی موصوف بود چنانکه ودن جسم مر جنبنده رامطلق چنانکه ضرورت ب

، یعنی مادام تا بخشکی موصوف بود آن چیز که خشک باشد. و »خشک صورت بدشخواری پذیرد«گوئی 
، نخستني شاید بود که در خود ضروری بود ، چه مطلق بمعنیمطلق بمعنی نخستني عامرت بود از مطلق بمعنی دؤم

، نقیض مطلقات بمعنی نخستني ، و بمعنی دؤم ضرورت از وی بريون بود. پسشاید بود که نه ضروری بودو 
، یعنی ، و هر دو، جهتی که عامرت از ضرورت و امکان بود، آن قضیّه بود که جهت داردیعنی آنکه جهت ندارد

نقیض ضرورت و ناضرورت. پس ، که دوامْ عامرت است از و آن دوام بود ،، در تحت وی باشندضرورت و امکان
، و نقیض سالبۀ ، و نقیض سالبۀ مطلقۀ کلیْ موجبۀ دائممۀ جزوی بودموجبۀ مطلقۀ کلیْ سالبۀ دائمۀ جزوی بود

  مطلقۀ جزویْ موجبۀ دائمۀ کلی بود.

  اندر مثال هر یک و نقیض هر یک و لوازم نقیض فصل بیستم،
نیست بضرورت  ج، نقیض: بعضی بود ببضرورت  جم نقیضش: هر اما مثال نقیض موجب کلی ضروری و الز

مثال موجب جزوی ضروری و نقیض وی و الزم  ؛نباشد بممتنع نیست که  جالزم نقیضش: بعضی  ،ب
، و الزم نقیضش: ممتنع نیست که هیچ بنیست بضرورت  ج، نقیض: هیچ بود ببضرورت  جنقیضش: بعضی 

، نقیض: بعضی ببضرورت نیست  جنقیض وی و الزم نقیضش: هیچ مثال سالب کلی ضروری و  ؛نباشد ب ج
مثال  ؛و همچنني سالب جزوی ضروری ؛بود ب ج، الزم نقیضش: شاید بود که بعضی بود بممتنع نیست که  ج

، نباشد ببضرورت   جنقیض: بعضی ، بود بشاید که  جموجب کلی ناممتنع و نقیض وی و الزم نقیض: هر 
مثال سالب کلی ناممتنع و نقیض و الزم  ؛و همچنني موجب جزوی ؛بود باید که نش جالزم نقیض: بعضی 

 بنشاید که نه  ج، الزم نقیض: بعضی بود ببضرورت  ج، نقیض: بعضی نباشد ب جنقیض: شاید بود که هیچ 
 بممکن که  جمثال موجب کلی ممکن خاصّ و نقیض وی و الزم نقیضش: هر  ؛و همچنني سالب جز وی ؛بود
 ، ونشاید جالزم نقیض: بعضی  ،بود بممکن که  ج، و بعضی بود بنیست ممکن که  جنقیض: بعضی ، بود
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مثال سالبۀ کلی ممکن و نقیضش و الزم نقیض: ممکن که  ؛و همچنني موجب جزوی ؛بود بنشاید که  جبعضی 
 بنشاید که  ج، الزم نقیض: بعضی بود ب ، یا بضرورتنباشد ببضرورت  ج ، نقیض: بعضینباشد ب جهیچ 
مثال موجبۀ ممتنعۀ کلی و نقیض وی و الزم  ؛و همچنني سالب جزوی ؛، یا نشاید که نبودبود ب، یا نشاید که بود

، الزم نقیض: ممکن است که باشد بممتنع نیست که  ج، نقیض: بعضی بود ب جنقیضش: ممتنع است که هیچ 
مثال سالبۀ کلی ممتنع و نقیض و الزم  ؛زویو همچنني موجبۀ ج ؛، واجب نیست که نباشدبود ب جبعضی 

، ب، یعنی ممکن است که نباشد نباشد بممتنع نیست که  ج، نقیض: بعضی بمحالست که نباشد  جنقیض: هر 
  و همچنني سالبۀ جزوی. ؛و الزم وی: واجب نیست که باشد

  فصل بیست و یکم، اندر وضع قضیّه
، و پارهای قضیه بر دو طبیعی و اصلی باشد یا نه طبیعی و اصلیبدان که نهاد قضایا و ترتیب پارهای وی یا 

، و دیگر بخش آرایش و تمامی. و از ارکان و اصول هر آنچه بخش بود: یک بخش ازان ارکان و اصول باشند
و آن پارها که تمامی و آرایش باشند اگر چه بعضی یا  ؛، و راست و دروغ را جای نماندبیفتد قضیّه باطل گردد

اجزای اصلی در پیش گفته شد که موضوع و ، و راست و دروغ درو گنجد. و بیفتد گفتار هنوز قضیه بودجمله 
هم شوند بایجاب یا بسلب. و اجزای تمامی لفظ  پاره بستۀ و، و لفظی که بدان این دمحمول بود یا مقدّم و تاىل

، یعنی هت که بر کیفیّت ایجاب و سلبو لفظ ج ؛سور باشد که بر کمیّت یعنی کلیّت و جزویّت قضیّه دلیل کند
، دلیل کند. و وضع و نهاد اصلی مر قضیّه را چنان بود که نخست موضوع و آنچه ضرورت و نه ضرورت

موضوع و محمول با هم باشند  ، و پس از وی محمول یاد کرده آید و آنچه بدوبموضوع تعلق دارد پیشرت گفته آید
و لفظ جهت  ؛آنکه تعلّق بموضوع دارد باید که با موضوع در پیش افتدو لفظ سور از  ،چون لفظ ایجاب و سلب

، چون قضیّه ، که ازو روشن خواهد شد چگونگی ایجاب و سلبتعلّق برابطه دارد باید که در پیش رابط افتد
 جهر یک را از «سالبه بود لفظ در پیش لفظ ایجاب افتد تا ایجاب را بردارد: چنانکه در موجبۀ کلّی گوئی 

نشاید  جهر یک از «، و در سالبۀ کلی گوئی »برا واجب بود  جبعضی «، و در جزوی گوئی »بواجب باشد 
و همچنني ممکنات. و اگر نه براین ترتیب  ؛»ب نشاید که باشدج بعضی «، و در جزوی همچنني »بکه باشد 

قضّیۀ  »بنشاید که بود  جهر «، چنانکه اگر گوئی بود معنی وی هم نه بر ترتیب معنی قضیّه بر این نهاد بود
و اگر لفظ سلب در پیش لفظ  ؛قضیه سالبۀ ممکنه بود »بکه نباشد  شایدج هر «، و اگر گوئی سالبۀ ضروری بود

و اگر لفظ ایجاب در پیش لفظ سلب آوری قضیه موجبۀ  ؛، چنانکه گفته آمدایجاب آوری قضیّه سالبۀ بود
  .»برورت باشد نه بض جهر «، چنانکه گوئی معدوله باشد

هرگز نبود راست  جر ، از آنکه اگ»بباشد نه  ج«و میان آنکه گوئی » بنباشد  ج«و فرقست میان آنکه گوئی 
باشد  ج«، و دروغ باشد که گوئی ، که آنچه نباشد او را هیچ صفت و محمول نباشد»نیست ب ج«بود که کوئی 

ای بود که  کرده باشد. و معدولۀ حملی قضیّه جصفت  بیکبار ب، از آنکه لفظ نه موجود نباشد جچون » بنه 
، یا هر ، یا تالیشای بود که مقدّم وی و در شرطی معدوله قضیّه ؛موضوع وی یا محمولش لفظی نامحصل بود

اگر فالن دبري است پس «، یا گوئی »اگر فالن دبري نیست پس اُمّیست«، چنانکه گوئی ۀ سالبه بود، قضّیدو
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، چنانکه . و قضیّۀ معدوله باشد که موجبه بود»اگر فالن دبري نیست پس خواننده نیست«گوئی ، یا نیست اُمّی
  .»فالن نیست نادان«، چنانکه گوئی ، و باشد که سالبه بودایم گفته

بود که موضوع را محمول کنی و محمول را  تبدّل وضع اجزای اصلی از قضیّه در حملّیات چنانو اما 
، و این تبدیل را ، یا صدق باطل شود چون تبدیل افتده بماندنه افتد: یا صدیق قضّی، و آن بر دو گوموضوع

و آنچه صدقش  ،است عکس پذیرکردن صدقش بماند یا کذبش گویند  عکسهر قضیه که از عکس خوانند. و 
ز ایم که در چه عدد محصورند: ا است. و قضایا را در پیش گفته نامنعکسیا کذبش بعکس باطل شود گویند 

، و از باب ، و از باب ممتنعات چهار: دو موجبه و دو سالبهباب واجبات چهارند: دو موجبه و دو سالبه
، و از مطلقات ، و از باب ممکنات حقیقی چهار: دو موجبه و دو سالبهناممتنعات چهار: دو موجبه و دو سالبه

، و از دائمات چهار: دو موجبه و دو س، و آن در حکم ناممتنعات شوند از روی عکچهار: دو موجبه و دو سالبه
، یعنی چون ، و عکس وی همچون عکس ناممتنعات بود. از این جمله آنچه عکس نپذیرد بهیچ گونهسالبۀ

، صدق گفتار یا کذبش هیچ ، و یا تاىل را مقدم و مقدم را تاىلموضوع را محمول کنی و محمول را موضوع
تهای سالبۀ جزوی را ، و همۀ قضّیعکس نبود اگر کلی باشند و اگر جزوینماند همۀ قضیّتهای سالبۀ ناضروری را 

آنچه عکس پذیر باشد از این جمله بر چهار گونه باشد: یا عکس نبود اگر ضروری باشند و اگر نه ضروری. و 
یا صدقش بماند  ؛چنان بود که پس از عکس صدق یا کذبش بماند هم در کمیت و هم در کیفیّت ایجاب و سلب

یا چنان بود که پس از عکس صدقش یا کذبش در  ؛ت ایجاب و سلب بگرددت و کیفّی، و کمّیعد از عکسب
یا چنان بود که پس از عکس صدقش یا کذبش در کیفیت  ؛کمیت بماند و در کیفیت ایجاب و سلب بگردد

، از کمیّت بماندبماند و در کمیت بگردد. اما قسم اول که پس از عکس صدق یا کذبش هم در کیفیت و هم در 
و اما قسم دؤم که کمیّت  ؛جملۀ آن قضایا که بر شمردیم دو قضیه بود: سالبۀ کلی ضروری و موجبۀ جزئی ناممتنع

، ، از آن جمله دو قضیه باشند: یکی موجبۀ کلی ضروری باز گردد و ناممتنعو کیفیّت ایجاب و سلب هر دو بگردد
، که چون بازگردد ، و دوم موجبۀ کلی ناضروریزگردد جزوی و ناممتنع، که چون باو دوم موجبۀ کلی ناضروری

، دو ت بگردد، که صدقش پس از عکس در کمیت برقرار ماند و در کیفیّاما قسم سئوم ؛جزوی و ناممتنع بود
، لکن ضرورتش بگردد و ، که چون باز گردد همچنان جزوی بودقضیّۀ دیگر بوند: یکی موجبۀ جزوی ضروری

، و دؤم موجبۀ جزوی ممکن بمعنی ، لکن ضرورتش بگردد و ناممتنع شودو دؤم موجبۀ جزوی بود ،ع شودناممتن
اما قسم چهارم که بعد از عکس کیفیّت  ؛، که چون بازگردد همچنان باشد لکن ممکنش ناممتنع گرددضرورت بی

، ه چون بازگردد همچنان ناممتنع بود، ک، و آن موجبۀ کلی ناممتنع بودبرقرار ماند و کمیت بگردد یک قضیه باشد
  لکن کلی جزوی شود. 

  هر باب و بیان عکسشان فصل بیست و دؤم، امتحان عکس قضایا از
، از آنکه ، و این عکس واجبستبود جممتنع نیست که  ببعضی  ؛است ببضرورت  جضروریات: موجبۀ هر 

و این گفتار دروغست نقیض وی » ودب جناممتنع است که  ببعضی «اگر راست گوی نیست گویندهٔ آنکه 
، و نباشد ب جنباشد بضرورت هیچ  ج بو چون بضرورت هیچ  ،»نیست جبضرورت  بهیچ «راست باشد که 

باشد. و اما بیان آنکه  جمحال نیست که  ب، پس بعضی باشد ببضرورت  جایم که همه  ما این را صادق داشته
، چنانکه صفت مرت بود از موضوعنکه شاید بود که محمول عاّ، از آشود و کلی جزوی گردد چرا کمیت باطل می
، لکن نه هر آنچه ، که هر چه نام برف بروی درست باشد نام سفیدی بروی هم درست باشدسفید مر برف را
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اما بیان آنکه چرا ، که سفید عامرت است که برف. و صفت سپید بروی درست باشد نام برف بروی درست باشد
، ، از آنکه شاید که محمول مرموضوع را واجب باشدلب نیز بگشت و ضرورت ناممتنع شدکیفیّت ایجاب و س

، و صفت جنبنده مر جسم ، چون صفت جسم مر جنبنده را که واجبستلکن موضوع مر محمول را واجب نباشد
، و را و باشد که واجب بود چون صفت انسان مر ناطق را و ناطق مر انسان ؛را واجب نیست بلکه ناممتنع است

  ناممتنع عامست واجب و غري واجب را.
، و این عکس باشد جممتنع نیست که  بعکسش: بعضی  ؛بود ب جموجبۀ جزئی ضروری: بضرورت بعضی 

، ، هم بدان برهان که در موجبۀ کلی واجب شد. اما بیان آنکه چرا عکس ضروری نیست و ناممتنع استواجیست
، چون جسم که ، و موضوع ضروری نباشد محمول راد موضوع رااز آنکه شاید بود که محمول ضروری بو

، و ناممتنع عام ، و لکن اگر ضروری نیست ممتنع نیز نیستضروری است جانور را و جانور ضروری نیست را
  بود همه را.

، چه اگر عکس را صدق نیست ج بعکسش: بضرورت هیچ  ؛نیست ب جسالبۀ کلی ضروری: بضرورت هیچ 
 ج، بعضی بود بامکان ج ب، و چون بعضی بود جممتنع نیست که  بصادق بود که: بعضی نیست پس نقیضش 

  نیست.  ب جایم که بضرورت هیچ  ، و گفتهبود بامکان بنیز 
، چنانکه ، از آنکه شاید بود که سلب محموىل از بعضی موضوع واجب شودسالبۀ جزئی ضروری: عکس نپذیرد
  وع مسلوب نبود از هیچ محمول.، لکن موضسلب صفت حکیم از بعضی مردم

، و اال بضرورت بود جناممتنع است که  بعکس: بعضی  ؛بود بناممتنع است که   جموجبۀ کلی نا ممتنع: هر 
، ، و کلی باز نگرددبود بشاید بود که  ج ایم که بعضی ، و گفتهنیست ب ج ، پس بضرورت هیچنیست ج بهیچ 

  ایم.  ، چنانکه در پیش گفتهدچه شاید بود که صفت عاّمرت از موصوف بو
  ایم. موجبۀ جزئی ناممتنع: عکسش هم موجبه جزئی ناممتنع بود و بیانش در پیش گفته

از موصوفی ، از آنکه شاید بود که صفتی عکسش واجب نیست ؛نباشد بشاید که  جسالبۀ کلی ناممتنع: هر 
  ، چون مردم از دبري.ت سلب نشاید کرد، لکن موصوف را از صف، چون سلب صفت دبري از مردمسلب شاید کرد

  سالبۀ جزئی ناممتنع: همچنني عکس ندارد.
، و اگر نه بود جناممتنع است که  بعکس: بعضی  ؛بود بممکن است که  ج: موجبۀ کلی ممکن: هر ممکنات

  بود. ب جایم که ممکن که هر  ، و گفتهنبود ب ج ، پس بضرورت هیچنباشد ج ببضرورت هیچ 
  زئی را عکس موجبۀ جزئی ناممتنع بود.و موجبۀ ج

  و سالبۀ کلی و سالبۀ جزئی را عکس واجب نیست.
و حکمش حکم  ؛بو.د ج بعکس: محالست که هیچ  ؛بود ب جممتنعات: موجبۀ کلی ممتنع: محالست که هیچ 

جزئی  ، و حکم سالبۀجزئی ممتنع را عکس واجب نیست ، و بیانش همان بیان. موجبۀسالبۀ ضروری باشد
  ضروری بود.

ه همچون موجبۀ ، که این قضّیعکس: موجبۀ جزئی ناممتنع بود ؛نبود بمحالست که  جسالبۀ کلّی ممتنع: هر 
  ضروری باشد.

  سالبۀ جزئی ممتنع را عکس موجبۀ جزوی ناممتنع باشد.
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، و هر دو نيو جزئی همچن ناممتنعاتعکسش همچون عکس ضروریات بود. و  ؛بود بجاوید  جهر  دائمات:
  سالبه را حکم سالبۀ ناممتنع بود.

  ، موجبات.قضایای مطلق بهر دو معنی هم حکم قضایای ممکن بمعنی ناممتنع دارند مطلقات:
همچون سالبۀ  ، عکسش واجبستجهت بود و در خود ضروری بود اما سوالب: اگر قضیّه مطلقه بمعنی آنکه بی

  عکسش واجب نشود.، و اگر مطلق بدان معنی دیگر بود ضروری
  و جزئی سالب را عکس واجب نیست.

، و تاىل در شرطیّات بجای محمول بود در را عکس چنان بود که مقدّم را تاىل کنی و تاىل را مقدّم شرطیّاتاما 
ت و ضرورت و ت و جزئیّ، و دیگر احوال کلیّ، و مقدم در شرطیات بجای موضوع بود در حملیّاتحملیّات

ل نگردد و کلی ، بعکس حالش متبدّو اگر منفصل بود ؛ملیات بود اگر شرطی متصل بودامکان همه همچون ح
  ، و ضرورت بامکان متبدّل نشود.جزئی نشود

اگر فالن «چون عکس کنی گوئی ، »اگر فالن چیز لونست پس بضرورت کیفیّت است«و مثال عکس متّصله: 
شمار یا «، عکس: »شمار یا طاق باشد یا جفت این«مثال منفصله  ؛»چیز کیفیت است شاید بود که لون باشد

  ، و اختالف نیارد بعکس.»جفت باشد یا طاق

  قضیّتها را از باب مَتٰی  فصل بیست و سئوم، اندر حالهائی که الزم شوند
بدان که صدق حکم و خرب دادن گفتارهائی که آن را قضایا و اقوال جازم خواند و کذبش بر چند گونه باشد: 

و دیگر گونه چنان بود که نه جاودانی بود  ؛»هستی نباشد چیز بی« ، چنانکه گوئیدانی بودیکی صدقش جاو
، که با این »سپید نور بینائی را برپاگند«، چنانکه گوئی ، بلکه تا آنگه بود که حاىل و صفتی با موضوع بودحکم

و باشد که  ؛ا سپید بود نه جاویدسخن آن خواهند که آن چیز که سپید باشد نور بینائی را پراگنده دارد مادام ت
، چنانکه گوئی و باشد که وقتی تا معني بود ؛»ماه گرفته شود«، چنانکه گوئی صدق گفتارها بوقتی معني بود

یا  »مردم رونده است«، چنانکه گوئی و باشد که صدقش آنگه بود که آن صفت موجود باشد ؛»جانور بخورد«
  راست بود که همی رود. ، که چنني گفتار آنگه »مردم همی رود«

  فصل بیست و چهارم، اندر أَیْنِ قضیّه
، و تفسري لفظ قضیه و شرح نامش آگاهی دادن بود از دانستهای ایم حّد و معنی آن بدان که قضیه در پیش گفته

 بحث علم، بلکه بنام که هر گاه گفته شود نه بدان معنی که ما در پیش یاد کردیم علم ودانش ، و نام تصدیقی
، و علم ، و علم ریاضی، چنانکه گویند: علم طبیعیخواهند و باز جسنت از حال هستیها و روشن کردن آن احوال

، یعنی باز جسنت از حال هستیهای طبیعی و غري آن. و هر بحثی و طلبی تصدیقی طلب بر رسیدن بود از پزشکی
و هر مطلوب که پایه و مرتبۀ آن  ،و چون مطلوبات بسیار است طلب بسیار شود بحسب آن ؛حال هستی تصوری

، و بلندی پایۀ مطلوبات نظری بحسب عموم و خصوص برتر و بلندتر رسیدن بدان و طلب آن شریفرت و ارجمندتر
، هر آنچه از بلندی پایۀ علوم که بحث و نظر است از مطلوبات نظری، هر آنچه عامرت شریفرت. پس وی بود

، از آنکه بخود روشن و هویدا نشود بدین علم اند نني علم را آلهی خوانده، و چچیزهای عامرت بازجوید شریفرت
 ؛، از انکه موضوع وی بخود روشن است و عامست و فرا رسیده بهمه موضوعات علوم دیگرآلهی روشن شود

ه قضی ، و بودن آنپس هر قضیّه که آگاهی از حال محموىل مر موضوعی را دهد بناچار از فنی تواند بود از علوم
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، و اگر ریاضی بود ، و اگر طبیعی بود طبیعی، اگر آلهی بود الهیدر آن قضیّه در آن فّن أَیْن آن قضیّه باشد
  . ، و اگر سیاسی بود سیاسیریاضی

  فصل بیست و پنجم، اندر فعل و کنش قضیّه
فتار را یا اندیشۀ آن ، از دو گونه خاىل نباشد مر شنوندهٔ آن گهر گفتاری که آگاهی دهد از پیوند دو معنی با هم

یا تکذیب افتد یعنی آن آگاهی را دروغ دارد. و  ؛، یعنی آن را براست دارد و صدقراک یا تصدیق افتدت بدان
و به یقینی آن را خواهیم که شنونده یا داننده و اندیشندٔه  ؛هر یک از تصدیق و تکذیب یا یقینی بود یا نه یقینی

یا بواسطۀ حسّ آن را دانسته  ؛، چون دانسنت آنکه همه بزرگرت از پاره باشدشکّ بود آن در دانسنت آن بخود بی
یا بآزمایش بدان رسیده بود چون دانسنت آنکه مغناطیس آهن  ؛، چنانکه آتش سوزاننده است و برف سپیدبود

بقسم دؤم ماند ، و هر چه خوانند اوّىلهر قضیّه که بقسم اول ماند صفرای شکم را براند. و  ۱مونیاقَ ، و سَرباست
. و آن قضیّه که تصدیق و تکذیب وی نه یقینی بود بر اقسامست: تجربی، و هرچه از بخش سئوم بود حسّی

، چون حکم ، و حکمی باشد که گمان مردم کند، و آن آگاهیی بود که وهم دهدخوانند همیقسمی ازان و 
ه که در ، و هر قضّید که پس ازان خأل است، و نهایت و کرانۀ وی بحدی رسبرآنکه جهان جسمانی را کران نیست

، و نیز شاید بود که دروغ ، چه شاید بود که راست بوداین بخش آید صدق و کذب وی ناچاری و ضروری نبود
، و تواند بود که در خود ، و تولد آن از عقل علمی و سیاسی بودخوانند مشهوراتو قسمی دیگر را ازان  ؛بود

، لکن شنوندده و سگالندهٔ آن بدان نگرد که شهرت دارد نه بدلیل صدق یا کذب چنني حکم صادق و یقینی بود
، چون خوانند ظّنّیاتو قسمی دیگر را ازان  ؛، چون دانسنت آنکه عدل و راستی خوبست و دروغ زشتآن

 ؛خوانند خیاىلو قسمتی دیگر را  ؛پنهان پريامن خانها گردد قصد دزدی دارد پنداشنت آنکه هر که در شبْ 
 مغالطیو قسمی دیگر را  ؛ماند ببوی، یا بر سرگني گاو که بعنرب چنانکه حکم کنی برعسل که ببلغم ماند برنگ

، و چنني قضیّه را باشد که مغالطیان و سوفسطائیان بمبدأ ، چنانکه گویند هر چه در مکانی بود ساکن باشدخوانند
، و هر چه در ای در مکانی بود هر جنبنده«ویند ، مثالً چنانکه گقیاسی کنند که از وی تولد حکمی محال بود

  .»ای ساکن بود ، پس هر جنبندهمکانی باشد ساکن بود
  ایم. ، و بیان آن در پیش گفته: انفعال قضیه انعکاسش باشدقضیّهدر انفعال 

  فصل بیست و ششم، اندر قیاس
خواهیم که در گفتار  دو قضیه نه آن می ، و بهم آوردنبهم آوردن دو قضیّه تاقضیۀ سئوم از وی بزاید قیاس خوانند

ه انباز خواهیم که بموضوع یا محمول یا مقدم یا تاىل هر دو قضّی ، بلکه آن مییکی را برپی دیگری بگویند
، و پارهای مه خواننده را مقدّ، و چون بهم آمده باشند هر قضّی، و یکی از آن چهار گانه پارهٔ هر دو قضیّه بودباشند
، و ، و آن قضیّه که از وی توّلد کند نتیجه خوانندم یا محمول یا تاىل حدود خوانندوضوع یا مقدّ، یعنی مآن را

، و آن حّد اوسطمه ، و جز و مکّرر را در هر دو مقدّ حّد اکرب، و محمولش را گویند حّد اصغررا  هموضوع نتیج
و  ؛گویند مقدّمۀ کربیکرب درو بود و آن را که حّد ا ،خوانند مقدمۀ صغریمقدّمه را که حّد اصغر درو بود 

، و ، و شاید بود که در هر دو محمول بودحدّاوسط شاید بود که در مقدّمۀ یکی محمول بود و در دیگری موضوع

                                                 
  رود. آن و ریشۀ آن برای مداوا بکار می گیاهی است که شريهٔ - ۱
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، قسم اول را شکل اول و هیأت نهاد حّد اوسط در مقدماتْ شکل خوانند ؛شاید بود که در هر دو موضوع بود
  ، و قسم سئوم خواند.خوانند ، و قسم دؤم را شکل دؤمخوانند

خوانند و هر تألیف که از وی نتیجه گاهی صادق آید  مُنتِجو هر تألیف قیاسی که از وی نتیجه واجب شود آن را 
منتج بودن قیاس و عقیم بودنش باشد که از ماده خوانند. و  عقیم، آن را با آنکه شکل یکی بود ،و گاهی کاذب

، و از هر . و ما نخست بر سبیل حکایت اشکال سه گانه را یاد کنیماز صورت افتد ، و باشد کهافتد که قضایا باشد
  ها را ذکر کنیم. ، و بیان سب آن آنگه کنیم که بتفصیل مادهشکلی آن ضربها را که نتیجۀ آن واجب شود برشمریم

  شکل اوّل
، است ا باست و هر  ب جبر چهار ضرب است: ضرب اوّل از دو موجب کلی چنانکه گوئی: هر اوّل اما شکل 

 ب ج، چنانکه گوئی: بعضی ، و مقدمۀ صغری جز وی باشدضرب دؤم از دو موجب ؛بود ا جالزم شود که هر 
، ، و کربی سالب بودضرب سئوم از دو قضیّۀ کلی بهم آید ؛باشد ا ج، نتیجه جزوی باشد: بعضی ا ببود و هر 

، مقدمۀ صغری ضرب چهارم ؛نباشد ا جود که هیچ ، الزم شنیست ا باست و هیچ  ب جچنانکه گوئی هر 
 ، الزم شودنیست ا باست و هیچ  ب ج، چنانکه گوئی: بعضی ، و مقدّمۀ کربی سالب کلیموجب جزوی بود

  نبود. ا جکه بعضی 

  شکل دؤم
: ، ازروی چهار ضرب منتج بودصغری و هم مقدّمۀ کربی مۀ، هم در مقدّاما شکل دؤم که حد اوسط محمول بود

 ا ج، الزم شود که هیچ نباشد ب ابود و هیچ  ب ج، چنانکه گوئی: هر ، و کربٰى سالبیضرب اول از دو کلّ
، مۀ کربٰى را عکس پذیر بود، و بیان آنکه این نتیجه بضرورت الزم شود از این تألیف آنست که ما مقدّنباشد

، و چون عکس کرده شود منعکس نشود ای بود که عکس نتوان کرد چون قضیّه ممکنه که أعنی که نه قضیّه
 ببود و هیج  ب ج، و چون هر نباشد ا بنباشد هیچ  ب ا، برای آنکه چون هیچ ضرب سئوم گردد از شکل اول

 ب انیست و هر  ب ج، چنانکه گوئی: هیچ سالب بود ، و صغرٰىضرب دؤم از دو کلی ؛نباشد ا ج، هیچ نباشد ا
صغری را عکس کنیم اگر  مۀن خواهیم که نتیجه روشن گردد مقدّ ، در این ضرب چونیست ا جاست پس هیچ 

نیست پس  ج ببود و هیچ  ب ا، و کربی را صغری کنیم و گوئیم: هر نیست ج ب، و گوئیم: هیچ پذیر بود عکس
، ضرب سئوم: صغرٰى موجبۀ جزوی بود و کربٰى سالبۀ کلی ؛نبود ا جنبود هیچ  ج ا، و چون هیچ نبود ج اهیچ 
عکس کنیم تألیف بر این  ا، و چون کربٰى رنبود ا جنبود پس بعضی  ب ابود و هیچ  ب جه گوئی: بعضی چنانک

ضرب چهارم: صغرٰى  ؛و این ضرب چهارم شود از شکل اول ؛نبود ا ببود و هیچ  ب جشکل بود که بعضی 
و این  ؛بود ا جپس نه هر  بود ب ابود و هر  ب ج، چنانکه گوئی: نه هر سالبۀ جزوی باشد و کربٰى موجبۀ کلی
، و کربٰى را چون عکس کنی جزوی پذیر نیست ، از آنکه صغرٰى عکسضرب را بعکسْ بیان انتاج نتوان کرد

، و سبب آن بعد ازین روشن شود. پس بیان آنکه این نتیجه از این ضرب ۀ جزوی قیاس نباشد، و از دو قضّیگردد
است نقیض این سخن  ا جود که: اگر راست نیست که گوئیم نه هر ، و آن چنان بآید بدو طریق بود: یکی بخلف

ایم که  ، و ما راست گرفتهبود ب ج،پس هر بود ب امه مسلم است که هر ، و این مقدّاست ا جراست بود که هر 
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 بکه نه  ج، و آن چنان بود که ما آن پاره را از و دوم طریق افرتاض بود ؛است ا جبود پس نه هر  ب ج نه هر
بعضی  ، پس گوئیمنبود ا د، پس هیچ بود ب اایم که هر  ، و در کربٰى گفتهنیست ب دد نام نهیم و گوئیم هیچ بو

  نیست. ا جپس بعضی  ا داست و نیست هیچ  د جبعضی 

  شکل سئوم
، واز وی شش ضرب منتج بود: ضرب اول از و اندر این شکل حدّاوسط در هر مقدّمه موضوع بود ،شکل سئوم
، و چون بود ا بپس بعضی  ا جبود و هر  ب ج، چنانکه گوئی: هر ، نتیجه موجب جزوی بودبدو کلی موج

، و این باشد ا بباشد پس بعضی  ا جباشد و هر  ج بمۀ صغری را عکس کنی بر این صورت بود: بعضی مقدّ
نیست  ا ب، چنانکه گوئیم: اگر بعضی و بخلف نیز روشن شود لزوم این نتیجه ؛دؤم است از شکل اولضرب 

 ا ب، پس بعضی است ا جایم که هر  ، و ما چنني گرفتهنبود ا جبود پس هیچ  ب جنیست و هر  ا بپس هیچ 
بود و  ب ج، چنانکه گوئی: هر ، نتیجه جزوی سالب بودضرب دوم از دو کلی بهم آید و کربٰى سالب بود ؛بود

نباشد پس  ا جبود و هیچ  ج ببعضی  ، از آنکه چون صغری را عکس کنیبود ا بنبود پس نه هر  ا جهیچ 
، و ما چنان باشد ا جبود پس هر  ب جباشد و هر  ا بو بخف روشن شود چنانکه گوئی: هر  ؛نباشد ا ببعضی 
، چنانکه ، و صغرٰى جزوی بود، ضرب سئوم از دو موجبهنباشد ا ب، پس بعضی نیست ا جایم که هیچ  گرفته

، و برهانش آنکه صغرٰى را عکس کنی تا ضرب دؤم بود ا ببعضی  باشد پس ا جبود و هر  ب ج گوئی: بعضی
و بخلف نیز روشن گردد  ؛بود ا ببود پس بعضی  ا جبود و هر  ج بشود از شکل اول بر این صفت: بعضی 

بود  ب ج، چنانکه گوئیم: هر ، و کربٰى جزوی بودضرب چهارم از دو موجب ؛چنانکه در ضروب دگر یاد کرده شد
، برهانش آنکه کربٰى را چون عکس کنی صغرٰى گردد و بر این صورت بود ا ببود پس بعضی  ا جو بعضی 

 ا ب، و نتیجه را باز عکس کنی بعضی بود ب ابود پس بعضی  ب جو هر  ب جبود و هر  ج ا بود: بعضی
 ب ج: هر ، چنانکه گوئیمو کربٰى سالبۀ جزوی، ضرب پنجم: صغرٰى موجبۀ کلی ؛و بخلف نیز روشن شود ؛بوود

، و بعکس روشن نتوان کرد از آنکه کربی عکس پذیر نیست و اگر بود ا بپس نه هر  بود ا جبود و نه هر 
است  ا ب، چنانکه گوئی: اگر هر و بخلف روشن توان کرد ؛صغرٰى را عکس کنی جزوی شود و قیاس عقیم بود

و بافرتاض نیز روشن شود چنانکه آن  ؛بود ا باست پس نه هر  ا جبود لکن نه هر  ا جبود پس هر  ب جو هر 
، باز گوئیم: بعضی بود د ببود پس بعضی  د جبود و بعضی  ب ج، پس هر خوانیم دنیست  اکه  جبهره را از 

 ؛ضرب ششم: صغرٰى موجبۀ جزوی بود و کربٰى سالبۀ کلی ؛نباشد ا بنباشد پس بعضی  ا دبود و هیچ  د ب
 ج ب: بعضی ، و صغرٰى را عکس کنیمنباشد ا بنباشد پس بعضی  ا جبود و هیچ  ب جچنانکه گوئی: بعضی 

 جبود پس بعضی  ب جبود و بعضی  ا بو بخلف گوئیم: اگر هر  ؛نباشد ا بنباشد پس بعضی  ا جبود و هیچ 
  نباشد. ا بنباشد پس بعضی  ا جایم که هیچ  ، و گفتهبود ا
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  شکل چهارم
، و سبب و آن بعینه شکل اول بود ،اند د بود در قیاس غلط پنداشتهاند که شکل چهارم توان و اما آنکه پنداشته

، که نگه باید داشت در شناخت مقدمۀ صغری و کربی و بجای آوردن افتادن این غلط آنست که آن شرائط را
، و کربٰى انکه پس از وی ، و مقدمۀ صغرٰى را آن گريند که نخست در گفت آید یا در اندیشه، نگه ندارندنتیجه

، اما چون دانسته و شناخته بود که نتیجه آن گفتار است که مطلوبست و فائده تألیف قیاس گفته شود یا بیاد آید
، و چون مطلوب پیش دانسته شود اجزای اوست پس مطلوب پیش از تألیف قیاس شناخته آید از مقدّمات قیاس

ای که در وی موضوع نتیجه باشد  هر قضّی، پس دانسته شود که هه شوندوی که موضوع و محمولند نیز پیش دانست
ای که محمول نتیجه در وی بود مقدّمۀ کربٰى بود اگر در گفتار پیش افتد و گر از  باشد و هر قضیّهمۀ صغرٰى مقدّ

  سپس بود.
بود  ج ابود و هر  ب ج، و صورتش چنني باشد: ضرب اول: هر تواند بود پس روشن شد که شکل چهارم نمی

 ب جضرب سئوم: هیچ  ؛بود ب ابود پس بعضی  ج ابود و بعضی  ب جضرب دؤم: هر  ؛بود ب اپس هر 
  بود. ب اباشد پس نه هر  ج انیست و بعضی  ب ج، ضرب چهارم: هیچ نیست ب اباشد پس هیچ  ج انیست و 

یم و اشکال و ضرورت همینست که بر شمردیم، و أما تحقیق آن بعد ازان بود که مواد قیاس را بتفضیل باز جوئ
  ، همچنني صورتها را

اکنون همی گوئیم ، و از سخن گذشته اصناف قضایا را توان دانست. و اما مادهٔ قیاس روشن است که قضیّه باشد
، و هر یک از ضروری ، و هر یک از صادق و کاذب یا ضروری بود یا نه ضروریکه قضیّه یا صادق بود یا کاذب

، و هر یک از یک از موجب و سالب یا کلی بود یا جزئی یا مهمل، و هر و نه ضروری یا موجب بود یا سالب
تألیف قیاس یا از دار. پس  ، و هر یک از بسیط و مرکب یا مطلق بود یا جهتاین سه گانه یا بسیط بود یا مرکب

یا  ؛و سالبه ، یا از موجبه، یا از دو سالبیا از دو موجب ؛، یا از صادقه و کاذبه، یا از دو کاذبهدو قضیّۀ صادقه بود
یا  ؛، یا از کلی و جزوی، یا از دو جزئیی، یا از دو کلّ ، یا از ضروری و ناضروری، یا از دو ناضروریاز دو ضروری
یا  ؛، یا از بسیطی و مرکبی، یا از دو مرکبیا از دو بسیط ؛، یا از محصوره و مهمله، یا از دو مهملهاز دو محصوره
  از یکی یکی.  دار یا یا از دو جهت ؛از دو مطلقه

  ، اندر تألیف قیاس از قضیتهای صادقه و کاذبهمرتبۀ اوّل
اما تألیف قیاس از قضیّتهای صادقه و کاذبه. بدان که نه هرگاه که قیاسی را ترکیب افتد از دو قضیّه صادقه از وی 

که برشمردیم در هر سه  ۀ صادقه در این ضربها، بلکه هر گه که تألیفی قیاسی باشد از دو قضّینتیجۀ صادقه زاید
، چنانکه اگر و شاید که در ضربی جز این ضربها از دو قضیّۀ صادقه نتیجه آید ؛صادقه متولد شود شکل ازو نتیجۀ

، و نیز شاید »، پس برخی جانور برف بود، و برخی سپید برف استبرخی جانوران سپید رنگ باشند«گویند که 
، که قضایای صادقه باشد در تألیف قیاسی و ز از این ضروب که برشمردیمبود که تألیفی اتّفاق افتد در ضربی ج

، پس بعضی مردم سپید ، و بعضی سنگها سپید بودهیچ مردم سنگ نباشد«، چنانکه گویند نتیجه صادقه بود
  ».نباشند

ند نتیجه هر آنگه که هر دو مقدّمه صادق باش«و اندر این ضروب که برشمردیم در هر سه شکل چون ما گفتیم که 
مۀ کذب افتد ، بلکه از مقدّ، کاذب بود نتیجه نیز کاذب بود، هر دو یا یکیواجب نبود که اگر مقدّمه» صادق بود

، که اگر بذات بودی مختلف نگشتی نتیجه بصدق و کذب در ، لکن انتاج آن نه بذات بودکه نتیجه صدق بود
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بلکه بعرض و اتفاق بود. و ما از  ،نه بذاتست انتاج صادق از کاذب ، پسشود ، و مختلف مییک در یک شکل
  بهر روشنی را مثال در ضروب و اشکال بنمائیم.

  تألیف از دو کاذب
در شکل اول و نتیجۀ صادق و کاذب: ضرب اول: هر مردمی سنگست و هر سنگی اسپ  تألیف از دو کاذباما 
، یا بود پس هر مردمی گویا بودهر مردمی سنگ بود و هر سنگی گو ؛، دروغ، پس هر مردمی اسپ بودبود

برخی مردم  ؛، دروغضرب دؤم: برخی مردم سنگ بود و هر سنگی مار بود پس برخی مردم مار بود ؛راست
ضرب سئوم: هر مردم سنگ بود و هیچ سنگ  ؛، راستسنگ بود و هر سنگی گویا بود پس برخی مردم گویا بود

گاو بود و هیچ گاو چهارپای نباشد پس هیچ مردم هر مردمی  ؛، دروغجسم نبود پس هیچ مردم جسم نبود
ضرب چهارم: برخی مردم اسپ باشد و هیچ اسپ جانور نیست پس برخی مردم جانور  ؛، راستچارپای نبود

  ، راست.برخی مردم اسپ باشد و هیچ اسپ سیاه موی نبود پس برخی مردم سیاه موی نبود ؛، دروغنبود
، هر مردمی دمی دد بود و هیچ شري دد نباشد پس هیچ مردم شري نباشداما امثلۀ شکل دؤم: ضرب اول: هر مر

ضرب دؤم: هیچ مردم دبري نباشد و هر  ؛، دروغطبیب باشد و هیچ دبري طبیب نباشد پس هیچ مردم دبري نباشد
هیچ مردم جسم نبود و هر آفریده جسم بود پس هیچ مردم  ؛، راستگاوی مردمست پس هیچ دبري گاو نباشد

، ، پس بعضی مردم طبیب نباشند، ضرب سئوم: بعضی مردم سنگ بود و هیچ طبیب سنگ نبودنیستآفریده 
ضرب چهارم:  ؛، دروغبعضی مردم اسپ باشد و هیچ جانور اسپ نباشد پس بعضی مردم جانور نباشد ؛راست

، جسم بودنه هر مردمی جانور بود و هر جسمی جانور بود  پس نه هر مردمی  ؛، راستنه هر مردمی سنگ بود
  دروغ.

، و اما امثلۀ شکل سئوم: ضرب اول: هر رنگی جوهر بود و هر رنگی جانور بود پس بعضی جواهر جانور بود
ضرب دؤم: هر لونی  ؛، دروغهر رنگی جوهر بود و هر رنگی کمیت بود پس بعضی جواهر کمیّت بود ؛راست

هر لونی جوهر است و هیچ لون  ؛ست، راجوهر است و هیچ لون عَرَض نیست پس بعضی جوهر عّرّض نبود
ضرب سئوم: بعضی الوان جوهر است و هر لونی جانور است  ؛، دروغشیء نیست پس بعضی جوهر شیء نیست

بعضی الوان جوهر است و همه رنگها کمیت بود پس بعضی جوهرها  ؛، راستها جانور بود پس بعضی جوهر
 ؛، راستعضی رنگها بود پس بعضی جواهر سنگ بودضرب چهارم: هر رنگی جوهر بود و ب ؛، دروغکمیّت بود

ضرب پنجم: هر رنگی طعم  ؛، دروغهر رنگی جوهر بود و بعضی الوان کمیت بود پس بعضی جواهر کمیت بود
همۀ الوان طعم بود و هر لونی کیفیّت نباشد  ؛، راستبود و نه هر رنگی جوهر بود پس نه هر طعمی جوهر بود

ضرب ششم: بعضی بویها جوهر است و هیچ بویها کیفیّت نیست پس  ؛دروغ ،پس هر طعمی کیفیّت نباشد
بعضی بویها سنگست و هیچ بوی محدث نیست پس بعضی سنگها محدث  ؛، راستبعضی جواهر کیفیّت نیست

  ، دروغ .نیست
، شاید دانست که تألیف قیاس از دو ، با آنکه ضرب و شکل یکیستاز این اختالف نتایج در صدق و کذب

  فاق بود.، بلکه بعرض و اّتمۀ دروغ نه بذات بود صدق رامقدّ
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  تألیف از دو مقدّمۀ صادقه
، و انتاج وی بذات شکّ منتج بود نتیجۀ صدق را در این ضروب که گفتیم بی تألیف از دو مقدّمۀ صادقهو اما 

گوئی  ، چنانکهدروغ آید ، و در جز از این ضروب از دو مقدمۀ صادقه شاید بود که نتیجهوی بذات بود نه بعرض
  ».برخی حیوانات سپید بوند و برخی سپید برف باشد پس برخی حیوانات برف باشند«

  تألیف از دو مقّدمه یکی صادقه و دیگری کاذبه
. بدان که چون دو مقدّمۀ قیاس یکی راست بود و تألیف از دو مقّدمه یکی صادقه و دیگری کاذبهو اما 

مقدّمۀ ، یا بعکس. اگر ون نشود: یا مقدّمۀ صغرٰى دروغ بود و مقدمۀ کربٰى راستدیگری دروغ از دو حال بري
  صغرٰى دروغ بود و کربی راست بود از وی نتیجه گاهی دروغ آید و گاهی راست در هر سه شکل.

اما مثال وی در شکل اول: ضرب اول: هر مردمی سنگ باشد و هر سنگی جسم باشد پس هر مردمی جسم 
دؤم: ، دروغ آمد. ضرب هر اسپی گاو است و هر گاوی سُروُ دارد پس هر اسپی سرو دارد ؛ت آمد،  راسباشد

برخی مردم اسپ است و  ؛، راستبعضی مردم سنگست و خر سنگی جسم است  پس برخی مردم جسم است
د پس سئوم: هر مردمی گاو است و هیچ گاو نرّپ، دروغ. ضرب هر اسپی بهیمه است پس برخی مردم بهیمه باشد

، دروغ. ضرب هر مردمی گاو است و هیچ گاو گویا نباشد پس هیچ مردم گویا نباشد ؛، راستهیچ مردم نرپّد
برخی مردم  ؛، راستچهارم: بعضی مردم بهیمه است و هیچ بهیمه سنگ نباشد پس بعضی مردم سنگ نباشد

  دروغ. ،بهیمه است و هیچ بهیمه گویا نبود پس برخی مردم گویا نبود
  کل دؤم و سئوم: مثال در هر ضربی هم بر این قیاس آسان توان نهاد.اما ش

و اما قسم دؤم که مقدّمۀ صغرٰى صادقه بود و کربی کاذبه. باید که دانسته بود که این تألیف در شکل اول منتج 
چنانکه از  مۀ کربی کلی بود و نشاید که جزوی بود، از آن سبب که در شکل اول مقدّنباشد مگر نتیجۀ کاذبه را

اوسط دروغ بود و حدّاصغر  ، یعنی حکم کلی بر حّد، و چون مقدّمۀ کربی کلی بود و دروغ بودتر روشن شود پس
، و اما در شکل دؤم شاید بود که نتیجه صادق آید ؛، پس ناچار حکم بر اصغر دروغ آیدداخل باشد در حدّاوسط

هر بوی کیفیّت است و هیچ لون کیفیّت «که اگر گویند ، چنانمۀ کربی کاذب بود و صغری صادقأعنی چون مقّد
 ، و ازان چنني است که چوناین صادق است با آنکه مقدّمۀ کربی کاذبست» نیست پس هیچ بوی لون نیست

این حکم اگر چه دروغ بود بر کیفیّت لکن کلی  ؛»هیچ کیفیّت لون نیست«کربی را عکس کنی چنني شود که 
هیچ «و اما ضرب دؤم چنانکه گفته شود که ». لون نیست«ت راست بود که گوئی ا، که در بعضی کیفیّنیست

، و صادقست از آنکه چون صغری »سیاهی سپیدی نبود و هر جنبشی سپیدی بود پس هیچ سیاهی جنبش نباشد
تی عرض نیست پس بعضی را عکس کنی گردد و صدق بود. ضرب سئوم: بعضی رنگها عرضند و هیچ کمّی

مۀ کربی پس از آنکه ، که حکم مقدّایم ، و صدقست برای آنکه آن سبب را که در پیش گفتهباشدت نرنگها کمّی
، چه شاید که بعضی اعراض نه کمیّت بود. ضرب چهارم: نیست بعضی از آن ی نبودعکس کرده شود دروغ کلّ

ه بحّس بینائی چیزها که بحسّ بینائی یافته شوند سیاهی و همه رنگهای برف سیاهی است پس نیست هر آنچ
   ، و صدقست.یافته شود رنگ برف

، و »هر رنگی دیدنیست و هر رنگی سرخیست پس بعضی دیدنیها سرخیست«شکل سئوم چنانکه گفته شود 
، از آنکه چون عکس کرده شود دروغش کلی نباشد. و در همۀ ضروب مه کربی دروغستصدقست با آنکه مقدّ 

  دیگر باز جسنت مثال آسان بود. 
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، که اگر بذات از وی ، لکن نه بذات بلکه بعرضمثالها روشن شد که نتیجۀ راست از مقدّمۀ دروغ آید از این
، که ما ، پس عقیم بودنتیجه آمدی در یک ضرب و در یک شکل نتیجه گاهی صادق و گاهی کاذب نبودی

  بقیاس عقیم آن خواهیم که در یک شکل و در یک ضرب گاهی راست آورد و گاهی دروغ.

و  مۀ که در صدق ناچاری باشند و ضروریاندر تألیف قیاس از دو مقدّ ،تبۀ دؤممر
  مه که در صدق نه ضروری باشنداندر تألیف قیاس از دو مقدّ

مه که در ، و اندر تألیف قیاس از دو مقدّاندر تألیف قیاس از دو مقدّمۀ که در صدق ناچاری باشند و ضروری
یف قیاس از دو مقدّمۀ صادق یکی را صدق ضروری و ناچاری و یکی را نه ، و اندر تألصدق نه ضروری باشند

  ضروری و نه ناچاری.

  مۀ ضروری در صدقتألیف از دو مقدّ
گوئیم که  ، گه هر گه ما میشکّ از وی نتیجه آید ضروری در صدق : بیمۀ ضروری در صدقتألیف از دو مقدّاما 

است و ، از وی گفتار سئوم زاید رفتار راست بود و صدق بضرورت، و این هر دو گ»بود ب ابود و هر  ب جهر «
  .»باشد ا جهر «، و آن گفتار سئوم آن باشد که صدق بضرورت

، و هر چه وی را نفس بود مثال در شکل اول: چنانکه گوئیم: هر چه وی را حسی بود ناچار وی را نفس بود
د وی را ناچار جز جسم چیزی دیگر بود. و هم ، پس هر چه وی را حسّ بوچیزی بود جز جسم وی را بناچار

  براین قیاس بود مثال در ضربهای دیگر.
، پس را هستیش نه در چیزی، و نبود ناچار هیچ عرض شکل دؤم: هر جوهری ناچار هستیش نه در چیزی بود

چ ، پس بضرورت نیست هی، بناچار هیچ جوهر نیست پذیرای سستی و سختی بودناچار هیچ جوهر عرض نباشد
، پس بناچار نبود هر ، و بناچار هیچ سنگی جانور نبودبعضی گوهرها بناچار جانورند ؛تی محسوسجوهری کیفیّ
، ، و هر چه وی را درازی و پهنی و ستربی بود جسم بودبضرورت نیست بعضی گوهرها جسم ؛گوهری سنگ

  پس نیست هر گوهری خداوند درازی و پهنی و ستربی.
، پس نده را قوّتی بود که بدان قوت جنبش پذیرد و بضرورت هر جنبنده جسم بودشکل سئوم: بضرورت هر جنب

پس بضرورت نیست بعضی گوهرها  ،نهایت هر درازی بی ؛بعضی پذیرندگان جنبش بضرورت جسم باشند
، پس بعضی محسوسات ، و بضرورت هر کیفیتی در گوهری بودبعضی کیفیّات بضرورت محسوسند ؛نهایت بی

، و بعضی از آنچه اندازه دارد و هر آنچه اندازه دارد بضرورت پذیرای بخشش بود ؛ر باشندبضرورت در گوه
و اندر ضرب واجب  ‐اند جان دارند ، پس بضرورت بعضی از آن چیزها که پذیرای بخششبضرورت جان دارد

روری ، زیرا که نتیجه جزوی است و واجب نیست که عکس جزوی ضنیست که نتیجه ضروری بود از روی عکس
، و بناچار بعضی هر مقداری بناچار نهایت دارد ؛، لکن بخلف روشن شود که نتیجه ضروریستهم ضروری بود

ایم که هر مقداری بناچار نهایتی  و گفته ‐، پس بناچار نه هر آنچه نهایتی دارد متصل بودمقادیر نه متصل باشند
 ؛ایم که بضرورت نیست بعضی مقادیر متصل ه، و ما چنني گرفت، پس هر مقداری ممکن بود که متصل بوددارد

، پس بضرورت نیست بعضی اعداد ، و بضرورت نیست هیچ مقداری نامنقسمبعضی م عدد است بضرورت
  نامنقسم.
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  یاس از قضیّتهای نه ضروریقتألیف 
، که د، بلکه که سالبه بو. بدان که قضیّۀ ضروری نه همه موجبه بودتألیف فیاس از قضیّتهای نه ضروریاندر 

همچنني قضیّۀ نه  ؛، چنانکه در هستی و نیستی هر دو تواند بودضرورت در سلب و ایجاب هر دو تواند بود
، و شاید ، و شاید بود که در حکم به نیستی نه ضروری بودضروری شاید بود که در حکم بهستی نه ضروری بود
، و نام ممکن نامیست مشرتک کن خوانند، و هر سه قسم را ممبود که در هستی و نیستی حکمش نه ضروری بود

ه را ممکن عام ، که چنني قضّیمیان هر سه. اما تألیف که از دو قضیّه افتد که حکمش در نیستی نه ضروری بود
، و محال ، چه هر آنگه که محال نبود که هر مردم دبري بود، در شکل اول نتیجه از وی هم ممکن عام بودخوانند

و اما در شکل دؤم واجب نیست که از وی نتیجه  ؛، پس محال نبود که هر مردمی دانا بودودنبود که هر دبري دانا ب
، نتیجه از ، نه ضروری بود در عدم، لکن چون ناممتنعْ نه ضروری بود در وجود وآید مگر که ناممتنعْ واجب بود

ت که سالبۀ ممکنه را از آنکه در پیش روشن شده اس ؛اما بعکس ؛، نه بعکس و نه بخلفوی روشن نتوان کرد
بود، و نه ج ب نه واجبست و نه محال که هر «، در ضرب اول: و آن چنان بود که گوئیم ، و اما بخلفعکس نبود

ممکن که «، اگر خواهیم که بخلف روشن کنیم که از وی نتیجه آید که »نباشدب ا  محالست و نه واجب که هیچ
، پس نه نبود ب اایم که ممکن که هیچ  و گفته، باشد ا جکه بعضی اگر واجب بودی «، و گوئیم که »نبود ا جهیچ 

، و شرط قیاس ، و این قضیه نه نقیض قضیۀ مسلمست بلکه خود همانست»بود یا نبود ب جمحال بود که بعضی 
، اگر بود ب انبود و ممکن که هر  ب جخلف آنست که از وی محال الزم شود. اما ضرب دؤم: ممکن که هیچ 

و ممکن ،باشد یا نباشد ابضرورت  جی ، بدان حجت که اگر بعضنبود ا بالزم آید که ممکن که هیچ « گوئیم که
مۀ صغری نیست که ، و این نقیض مقدّبود یا نبود ب جپس محال نیست که بعضی که بعضی  »بود ب اکه هر 

ممکن که  ابود و هر  بممکن که  ج. و ضرب سئوم: بعضی »نباشد ب جممکن که هیچ «ایم که  مسلم انگاشته
، از آن سبب که در ضرب گذشته بیان کرده شد. ضرب نباشد اممکن که  ج، الزم نبود که بعضی بنباشد 

، هم بدان نباشد ا جبود نتیجه نخیزد ممکن که بعضی  بممکن که  او هر  ب جچهارم: ممکن که نباشد بعضی 
، نه وی نقیض مقدّمۀ صغری یا کربی الزم شود، که شرط خلف آنست که از طریق که در دیگر روب نموده شد
  عني وی یا آنچه نقیض وی نباشد.
محال  جبود پس بعضی  امحال نیست که  ببود و هر  جمحال نیست که  بشکل سئوم: اما ضرب اول: هر 

بود و محال نیست که هیچ  جمحال نیست که  بضرب دؤم: هر ، و برهانش آسان توان نمود. و بود انیست که 
محال  ببود و هر  جمحال نیست که  بنباشد. ضرب سئوم: بعضی  امحال نیست که  جنباشد پس بعضی  ا ب

 ببود و بعضی  جمحال نیست که  ببود. ضرب چهارم: هر  امحال نیست که  جبود پس بعضی  انیست که 
  بود امحال نیست که 

کس کنی و پس نتیجه را عکس کنی نیز. و برهانش آنکه مقدّمۀ کربی را ع، بود امحال نیست که  جپس بعضی 
 امحال نیست که  جنبود پس بعضی  ا ببود و محال نیست که بعضی  جمحال نیست که  بضرب پنجم: هر 

ایم  ، و ما چنني گرفتهبود ابضرورت  ببود پس هر  جمحال نیست که  ببود و هر  ا ج، چه اگر بناچار هر نبود
 امحال نیست که  ببود و هر  جمحال نیست که  بششم: بعضی نبود. ضرب  ا بکه محال نیست که بعضی 



     

٢٣٣ 

، و صغری را عکس کنیم تا نتیجه نبود امحال نیست که  جنبود پس بعضی  امحال نیست که  جنبود پس بعضی 
، یعنی جمله مثال تألیفات قیاس است از آن قضایا که حکم ایشان ممکن بود بمعنی عامواجب شود. این 

، ، و آزمودن آن آسان استاز ممکن بمعنی ناممتنع و ماواجب از وی نتیجه آید در شکل سئوم تألیفناممتنع. اما 
که اگر ممکن خاص بود در ، ایم که ناممتنع در همۀ اشکال آنگه منتج بود که واجب باشد که ما در پیش گفته

  دؤم منتج نبود.

  تألیف قیاس از یک مقدّمۀ ضروری و یک مقدّمۀ ناضروری
  ، و آن دو بابست:یف قیاس از یک مقدّمۀ ضروری و یک مقدّمۀ ناضروریتألاندر 

باب اول آنکه مقدّمه صغری ضروری بود و کربی نه ضروری نتیجه همچون مقدّمۀ کربای شکل اول ضروری بود 
جه نیز ، و اگر کربی نه ضروری بود نتی، و اگر کربی نه ضروری بود نتیجه نیز نه ضروری بودنتیجه نیز ضروری بود

و چون حدّاکرب حکم بود بر هر چه در تحت حّد ، و سبب آنست که در شکل اولْ کربی کلی بود ؛نه ضروری بود
، چه اصغر در تحت اوسط بود. ، همچنان باکرب حکم کرده بود بر اصغر، اما بضرورت اما نه بضرورتاوسط شود

مگر آنگه که چون شکل را باز شکل اول بری  مۀ کربی بوداما در دیگر شکلها واجب نبود که نتیجه چون مقدّ
 ، پس اگر کربی صغری شود نتیجه مانند آن مقدّمه باشد که بعد از رّد باز شکل اولکربای وی همچنان کربی ماند

  کربی ماند.
نکه چون آ، از بود ا جبود پس ممکن که هر  ا ببود و ممکن که هر ب جشکل اول: ضرب اول: بضرورت هر 

است آن خواستیم که هر آنچه  ا ب ، از آنکه چون گفتیم که هربود ا جبود پس ممکن که هر  ا بگفتیم که هر 
  است.  بایم که  را گفته ج، و باشد ابود  بوی را 

بود. ضرب سئوم:  اشاید که  جبود پس بعضی  اممکنست که  باست و هر  ببضرورت  جضرب دؤم: بعضی 
بضرورت  جنبود. ضرب چهارم: بعضی  اشاید که  جنبود پس هر  اشاید بود که  ببود و هر  ببضرورت  جهر 
  نبادشد. اشاید بود که  جنباشد پس بعضی  ا ببود و شاید که هیچ  ب

، نبود ا جنبود پس شاید بود که هیچ  ب ابود و شاید بود که هیچ  ب جاما شکل دؤم: ضرب اول: بضرورت هر 
اگر «، لکن بخلف بیان کنیم و گوئیم که عکس پذیر نباشد و انتاج بعکس روشن نشود از آنکه سالبۀ ممکنه

ایم که  ، و ما آنچنان گرفته»نبود بممکن که  جنبود پس بعضی  ب اباشد و ممکن که هیچ  ابضرورت  جبعضی 
 ا جبود پس بضرورت هیچ  ب انیست و ممکن که هر  ب جبود. ضرب دؤم: بضرورت هیچ  ب جهر  بضرورت

بود پس بضرورت  بممکن که  انبود و هر  ب جصغری را عکس کنی بضرورت هیچ  ، از آنکه چون عنينبود
  نبود ب ابود و ممکن که هیچ  ب جنبود. ضرب سئوم: بضرورت بعضی  ج اهیچ 

 ب جنبود پس ممکن که هیچ  ب ابود و ممکن که هیچ  ا ج، که اگر بضرورت هر نبود ا جپس ممکن که بعضی 
نیست و ممکن  ب جاست. ضرب چهارم: بضرورت بعضی  ب جبضرورت بعضی  ایم که ، و ما چنان گرفتهنبود

 انبودی و هر  ابودی یا بضرورت  ابضرورت  ج، چه اگر هر نباشد ا جبود پس ممکن که بعضی  ب اکه هر 
  نیست. ب جایم که بضرورت بعضی  ، و ما چنان گرفتهبود بممکن که  جبود پس هر  بممکن که 
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، و مقدمۀ بود ا ببود پس ممکن که بعضی  ا جبود و ممکن که هر  ب جرورت هر شکل سئوم: ضرب اول: بض
، پس نتیجه ممکن بود بمعنی خاص چون کربی. ضرب دؤم: صغری را عکس ممکن بود بمعنی ناممتنع

مۀ صغری ، و بیانش بعکس مقّدنبود ا بنبود پس ممکن که بعضی  ا جبود و ممکن که هیچ  ب جبضرورت هر 
، و چون  بود ا ببود پس ممکن که بعضی  ا جبود و ممکن که هر  ب جبعضی سئوم: بضرورت بود. ضرب 

بود پس ممکن  ا جبود و ممکن که بعضی  ب جچهارم: بضرورت هر صغری را عکس کنی ظاهر شود. ضرب 
یم و ، از آنکه چون مقدمۀ کربی را عکس کن، و ممکن در این نتیجه بمعنی ناممتنع گفتیمبود ا بکه بعضی 

 اایم پس بضرورت بعضی  نهاده ب جبود و بضرورت هر  ج اکه بعضی » بمعنی ناممتنع«چنان باشد: ممکن 
بود و ممکن  ب جبود. ضرب پنجم: بضرورت هر  ا ب، پس نتیجه را عکس کنیم: ممتنع نیت که بعضی باشد ب

بودی و  ا ببامتناع هر ، از آنکه اگر بوجوب و یا نباشد ا بنباشد پس ممکن که بعضی  ا جکه بعضی 
، و بود ا جایم ممکن که بعضی  ، و ما چنان گرفتهبود ا جبود پس بوجوب یا بامتناع هر  ب جبضرورت هر 

بود و ممکن که هیچ  ب جششم: بضرورت بعضی بلفظ ممکن آن خواهیم که نه واجب بود و نه ممتنع. ضرب 
  اس دیگر ضرورب بود. ، و بیانش هم بقینبود ا بنباشد پس ممکن که بعضی  ا ج

مه کربای شکل ، نتیجه همچون مقدّضرورت بود و مقدّمۀ کربی ضروری باشد باب دوم آنکه مقدّمۀ صغری بی
  اول بود در همۀ اشکال و ضروب.

، لکن آنست که بیان انتاج نتیجۀ و اما شکل دؤم حکمش همچنني بود ؛، امتحان آن آسانستاما شکل اول
، و ما مثالهای آن یک ، لکن بخلف توان کردچهارم از شکل دؤم بعکس نتوان کردضروری در ضرب دؤم و 

نیست پس بضرورت  ب ابود و بضرورت هیچ  ب جضرب اول: ممکن که هر شکل را یاد کنیم از این سپس. اما 
 انباشد و بضرورت هر  ب ج، ضرب دؤم: ممکن که هیچ ، و چون کربی را عکس کنی پیدا شودنیست ا جهیچ 
باشد پس  ب ابودی و بضرورت هر  ا ج، که اگر ممکن بودی که بعضی نباشد ا جبود پس بضرورت هیچ  ب

نباشد پس  ب ابود و بضرورت هیچ  ب جضرب سئوم: ممکن که بعضی  ؛نباشد ب جبضرورت بعضی 
ن ضرب چهارم: ممک ؛، و کربی را عکس باید کرد همچنانکه در ضرب اول روشن شدنباشد ا جبضرورت بعضی 

، از آنکه اگر ممکن بودی که هر نباشد ا جبود پس بضرورت بعضی  ب انبود و بضرورت هر  ب جکه بعضی 
 ب جایم که ممکن که بعضی  ، و ما چنني گرفتهبود ببضرورت  جبود پس هر  ببضرورت  ابودی و هر  ا ج

  نباشد.

روی ایجاب و  مرتبه سئوم، اندر تألیف از قضایا و بیان تألیف منتج و تألیف عقیم از
  سلب
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  اندر تألیف قیاس از دو مقدّمۀ سالبه
. بدان که این تألیف منتج نیاید در هیچ شکل که قضیّۀ سالبه در مۀ سالبهاندر تألیف قیاس از دو مقدّگفتار 

، و برای آن گفتیم که ضرورت باشد در ایجاب و در سلب هر دو ای باشد که بی ، و آن قضیهقوت قضیه موجبه بود
، چنانکه مردم و تألیف از دو ساب منتج نباشد که شاید بود که حّد اوسط و حّد اصغر هر دو از هم مسلوب باشند

، که ثابت است مردم را و ، چنانکه پهنی ناخن، و حدّاکرب مسلوب بود از حّد اوسط و ثابت بود مر اصغر رامرغ
هیچ مردم مرغ نبود و هیچ مرغ پهن «گوئی ، و صورت چنان بود که ، و نتیجه کاذب آیدمسلوب بود از مرغ

و شاید بود که حدّاصغر و اوسط و اکرب هر سه از  ؛، و دروغست»ناخن نبود پس هیچ مردم پهن ناخن نبود
هیچ مردم مرغ نباشد و «، براین مثال: ، و نتیجه صادق آید، چنانکه مردم و مرغ و ماهییکدیگر مسلوب باشند

هیچ مردم «، چنانکه گوئی ، راست است. و اما مثال شکل دؤم»دم ماهی نبودهیچ مرغ ماهی نبود پس هیچ مر
هیچ مردم مرغ نبود و هیچ «و هیچ  ؛، راستست»مرغ نبود و هیچ اسپ مرغ نبود پس هیچ مردم اسپ نبود

هیچ مردم مرغ «مثال شکل سئوم: ، دروغ است. اما »راست قامت مرغ نبود پس هیچ مردم راست قامت نبود
هیچ مردم مرغ نباشد و هیچ مردم « ؛، دروغ است»یچ مردم بچنگال نبود پس هیچ مرغ را چنگال نبودنبود و ه

  .، راست است»بچهار پای نرود پس هیچ مرغ بچهارپای نرود

  تألیف از دو مقدّمۀ موجبه
ج نبود در ، و منت. بدان که این تألیف منتج بود در شکل اول و در شکل سئومتألیف از دو مقدّمۀ موجبهاندر 

اما در شکل سئوم سه ضرب از وی از  ؛در شکل اول دو ضرب از وی از دو قضیّۀ موجبه بهم آیندشکل دؤم. اما 
و اما  ؛، و از آنچه گذشت از وضع امثله این حکم روشنست، ضرب اول و سئوم چهارمدو قضیّۀ موجبه بهم آیند

اکرب هر دو از یکدیگر مسلوب بوند و حّد اوسط مر  در شکل دؤم ازان منتج نیست که شاید بود که حد اصغر و
هر اسپی جانور است و هر گاو جانور است پس «، نتیجه کاذب آید چنانکه آید چنانکه گوئی هر دو را ثابت بود
، چنانکه و شاید بود که هر سه حد مر یکدیگر را ثابت باشند و نتیجه صادق آید ؛، دروغست»هر اسپی گاو است

  ».بطبع خندان است و هر پهن ناخن بطبع خندان است پس هر مردمی پهن ناخن است هر مردم«گوئی 

  تألیف قیاس از موجبه و سالبه
: تألیف قیاس از دو مقدّمه یکی موجبه و دیگر سالبه بر دو روی تواند بود: از موجبه و سالبه قیاس تألیفاندر 

قسم اول ۀ صغری سالبه بود و مقدمۀ کربی موجبه. اما م، یا مقدّیا مقدمۀ صغری موجبه بود و مقدمۀ کربی سالبه
، ضرب اول و و در شکل دؤم هم دو ضرب منتج آید ؛، ضرب سئوم و چهارمدر دو ضرب از شکل اول منتج آید

اما قسم دؤم که ، چنانکه در مثالهای گذشته یاد کرده شد. و و از شکل سئوم در ضرب دؤم و پنجم و ششم ؛سئوم
، از آنکه شاید بود که حدّاصغر و حداوسط ، این تألیف در شکل اول منتج نیستو کربی موجبه صغری سالبه بود

هیچ مردم «، چنانکه گوئی که ، و نتیجه دروغ آیدهر یک از دیگر مسلوب بود و حدّاکرب مر هر دو را الزم بود
مر اوسط را الزم بود لکن  یا حدّاکرب ؛، دروغ است»اسپ نبود و هر اسپ جانور بود پس هیچ مردم جانور نبود

هیچ مردم اسپ نبود و همه اسپان «، و نتیجه صادق آید چنانکه گوئی اکرب و اوسط از اصغر مسلوب باشند
نه هر مردمی سفید بود و هر سفیدی نور بینائی را پراگنده «، یا گوئی »صهیل زنند پس هیچ مردم صهیل نزنند

و اما در شکل دؤم تألیف قیاس از صغرای سابه و کربای موجبه  ؛»کندکند پس نه هر مردمی نر بینائی را پراگنده 
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، از آنکه شاید بود که حد اوسط و و اما در شکل سئوم منتج نبود ؛، دؤم و چهارممنتج بود در دو ضرب از وی
چ هی«، چنانکه گوئی ، نتیجه دروغ آید، و اکرب مر هر دو را الزم بودمسلوب باشند حداصغر هر دو از یکدیگر

یا حداکرب از اصغر  ؛»مردم سنگ نبود و هر مردم سنگ نبود و هر مردم جسم بود پس بعضی سنگ جسم نباشد
هیچ مردم سنگ نبود و هر مردم جانور بود «، چنانکه گوئی ، صادق آیدمسلوب باشد و مر اوسط را الزم بود

  ست.پس این تألیف از شکل اول و شکل سئوم منتج نی». پس هیچ سنگ جانور نبود

  عُقم از روی کلّیّت و جزئیّت.  مرتبۀ چهارم، اندر تألیف از مقدّمات و بیان انتاج و
  

  تألیف قیاس از دو مقدّمۀ کلّی
، و ، ضرب اول و سئوم. این تألیف منتج آید در دوضرب از شکل اولتألیف قیاس از دو مقدّمۀ کلّیاندر 

  ، و در امثلۀ گذشته نبشته است.دؤم، ضرب اول و همچنني در دو ضرب از شکل دؤم و سئوم

  تألیف قیاس از دو مقدّمۀ جزوی
، از آنکه شاید . این تألیف در هیچ شکل از اشکال سه گانه منتج نیستتألیف قیاس از دو مقّدمۀ جزویاندر 

، نه آن بخش ، یا مسلوب و منفی است از ویثابتست مر حداصغر رابود که آن بخش از حداوسط که الزم و 
بعضی مردم سپید رنگند و بعضی از «، چنانکه گوئی ت که اکرب الزم وی بود یا منفی. اما در شکل اولاس

نه هر مردم سپید بود و بعضی «یا گوئی  ؛، دروغست»چیزهای سپید رنگ برف بود پس بعضی مردم برف بود
پید بود و بعضی بعضی مردم س«یا گوئی  ؛، دروغست»چیزهای سپید جان دارد پس نه هر مردم جان دارد

بعضی مردم سپید «، چنانکه گوئی و اما شکل دؤم ؛، راستستسپیدها جانور باشند پس بعضی مردم جانور بوند
بعضی مردم سپید بود و نه هر «یا گوئی  ؛، دروغست»بود و نه هر جانور سپید بود پس نه هر مردم جانور بود

بعضی چیزهای «، چنانکه گوئی ما شکل سئومو ا ؛، راستست»سنگی سپید بود پس نه هر مردم سنگ بود
، »جنبنده جانور باشند و بعضی چیزهای جنبنده اجسام بسیط باشند پس بعضی جانوران اجسام بسیط باشند

  ».بعضی متحرک جانور بود و نه هر متحرک جسم بسیط بود پس نه هر جانور جسم بسیط بود« ؛دروغست

  تألیف از یک مقدّمۀ کلّی و دیگر جزوی
. بدان که نتیجه از قیاسات مؤلف از دو مقدمه کلی و جزوی تألیف از یک مقدّمۀ کلّی و دیگر جزویدر ان

، و حداوسط اگر چه جمله در تحت جزوی آید از آنکه حداصغر بواسطۀ حد اوسط در تحت حداکرب رود
 اگر چند حداصغر ، و همچننيحداکرب بود لکن حداصغر چندان در تحت اکرب تواند شد که در تحت اوسط شود

همه در تحت اوسط شود لکن چون از حد اوسط بعضی در تحت اکرب همی شود حداصغر دو بخش گردد 
،و ، و آن بخش از حداوسط که از تحت حداکرب برون باشد حداصغر را برون بردبسبب بخشیده شدن حداوسط

، پس نتیجه جزوی آید. اکنون دان بخش که در تحت اکرب همی شود بخشی از حداصغر نیز در تحت حداکرب آر
، یا صغری ای کلی و دیگر جزوی بر دو گونه آید: یا صغری جزوی بود و کربی کلی گوئیم: تألیف قیاس از مقدّمه
، همچنني در ضرب سئوم و قسم اول منتج آید در ضرب دؤم و چهارم از شکل اولکلی بود و کربی جزوی. اما 

و اما قسم دؤم که مقدّمۀ  ؛، و در مثالها گفته شدششم از شکل سئوم، و در ضرب سئوم و چهارم از شکل دؤم
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، از انکه شاید که ، این تألیف منتج نبود نه در شکل اول و نه در شکل دؤمصغری کلی بود و مقدّمۀ کربی جزوی
باشد  ، لکن اکرب از اصغر مسلوب، و مر هر دو را الزم بود، هردوحداوسط عامرت بود از حداکرب و از حداصغر

هر ذراعی مقدار است و بعضی مقادیر زمان است پس «، چنانکه گوئی اگر چه مر بعضی اوسط را الزم بود
، ، یا تواند بود که اکرب از صفات خاصه اصغر بود واز بعضی اوسط مسلوب بود»بعضی از ذراعها زمان است

 ؛»د پس نه هر جانوری حسّ داردهر جانوری خداوند نفس بود و نه هر خداوند نفسی حسّ دار«چنانکه گوئی 
 ؛»هر ذراعی بعد بود و نه هرمقداری بعد بود پس بعضی ذراعها مقدار نباشد«و اندر شکل دؤم چنانکه گوئی 

  ، چنانکه نموده شد در پیش.و اندر سئوم مثل این تألیف منتج آید در ضرب چهارم و پنجم از وی

  مرتبۀ پنجم، اندر تألیف از مهمالت و محصورات
، که موضوع قضّیه ، از آن سبب که در پیش نموده شددان که قضیّه که مهمله بود در قوّت قضیّه جزوی بودب

، پس اگر در همه شکست ، مگر آنست که پیدا نیست که حکم بر همۀ موضوعست یا بر بعضیمهمله کلی باشد
ایم و از  ف از دو جزوی نموده، و ما بیان تألی، پس از جزوی بريون نروددر بعضی از موضوع هیچ شکّ نباشد

ای مهمله و دیگری  هتألیف از قضّی، و همچون تألیف از دو جزوی بود تألیف از دو مهملهو  ؛جزوی و کلی
اما تألیف از محصورات خود در امثلۀ  ؛ۀ جزوی و دیگر کلیهمان حکم دارد که تألیف از یک قضّیمحصوره 

  قضایای کلی یاد کرده شد.

  ر تألیف از قضایای بسیط و مرکبمرتبۀ ششم، اند
  

  تألیف از قضیّتهای بسیط
ایم  ، و هر آنچه در مثالها یاد کرده، بدان که قضایای بسیط قضایای حملی باشندتهای بسیطقضیّ تألیف ازاما 

  ای دیگر ندهد. جمله حملی بوده است و باز گفنت فایده

  تألیف قیاس از قضیّتهای شرطی که مرکبند
. بدان که تألیف قیاس از قضایای شرطی که مرکبند از دو س از قضیّتهای شرطی که مرکبندتألیف قیااندر 

، ، و باشد که از دو قضیّۀ حملی بود و نتیجه هم حملی بود چنانکه گفتیم، و نتیجه هم شرطی بودقضیه تواند بود
  و باشد که از حملی و شرطی بود و نتیجه گاه شرطی آید و گاه حملی. 

  ۀ شرطی: ، و آن تألیف قیاس بود از دو قضّیلاما قسم او
حدی مشرتک میان دو مقدمه  ، از آنکه تألیف قیاس بیبدان که تألیف قیاس از دو شزطی منفصل نتواند بود

، و از آنچه یاد م تواند بود، بلکه اشرتاک در جزوی از تاىل یا از مقدّ، و اندر منفصالت این اشرتاک نباشدنباشد
، و اندر ه شده است که تاىل و مقدّم در شرطیّات بجای موضوع و محمول بود در حملیّاتایم دانست کرده
، و اندر ، و مکرر حداوسط بود، یا محمول بتمامی مکرر شودمهات موضوع بتمامی مکرر شود در دو مقدّحملیّ

اتفاق افتد که جزوی ، و اگر ای از وی شود ، بلکه پارهشرطی منفصل نه تاىل جمله و نه مقدّم جمله مکرر نشود
، ۀ شرطی بود، و جملۀ تألیف در قوهٔ یک قضّیتمام مکرر شود مقدمۀ صغری و کربی از یکدیگر پیدا نشوند
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بود یا  ب جیا «، که این جمله همچنان بود که گوئی »بود ه زیا  ا دبود و یا  د ابود یا   ب جیا «چنانکه گوئی 
  ی است مرکب از سه قضیۀ حملی.، و این قضیّه شرط»بود ه زبود یا  د ا

اما تألیف از دو مقدمه شرطی منفصل که هر دو مقدمه در یک جزو و از مقدم یا یک جزو از تاىل انباز باشند 
، و ازین نتیجه الزم نیاید مگر همني »بود زبود یا  طیا  دبود و  ج دبود و یا   ج بیا «چنان بود که گوئی 

 ، و هر آنگهبود ایا  بیا  جهر «، چنانکه گوئی ، ازان نتیجه نیایدقضیّۀ متّصله، یعنی منفصله بود و از مقدمات
ای یا از  ای و حملیه پس تألیف شرطیات از دو شرطی متصل باشد یا از متصله». بود ط زبود پس  ا هکه 

  ای. ای و حملیّه منفصله
ایم در آن  شرایط که در حملیّات بجا آوردهو اما تألیف از دو قضیّه شرطی متصل منتج بود در هر سه هر گه که آن 

، و همچنانکه حداوسط ، ومقدّم بجای موضوعاتات بجای محمول در حملیّ، و تاىل اندر شرطیّنیز بجای آریم
، و ، و شاید که در هر دو مقدّمه محول بودمه محمول بود و در دیگر موضوعات شاید بود که در یک مقدّدر حملیّ

مه تاىل بود و در ات باشد که حد اوسط در یک مقدّمه موضوع بود همچنني در شرطّیمقدّ شاید بود که در هر دو
، و چنني تألیف مه مقدم باشد، و باشد که حداوسط در هر دو مقدّ، و چنني تألیف را شکل اول خوانندمدیگر مقدّ

، چنانکه ند. و اما شکل اول، و چنني تألیف را شکل سئوم خوانمه تاىل بود، و باشد که در هر دومقدّرا شکل دؤم
 ج ب، نتیجه آید: هر آنگه که »بود ط زبود پس  د هکه  ، و هر انگهبود د هبود پس  ج بهر آنگه که «گوئی 

، نتیجه آید: باشد که بود ط زبود  د هبود و هر آنگه که  د هبود  ج بضرب دؤم: باشد که چون  ؛بود ط زبود 
، بود ط زبود  د هبود و هرگز نبود که چون  د هبود  ج بآنگه که ضرب سئوم: هر  ؛بود ط زبود  ج بچون 

 دبود و هرگز چون  د هبود  ج بضرب چهارم: باشد که چون  ؛بود ط زبود  ج بنتیجه آید: هرگز نبود که چون 
، ما ترکیب قضایای شرطی بر چند گونه افتدنباشد. و  ط زبود  ج ب، نتیجه آید: بود که چون نباشد ط زبود  ه

، و در دیگر ضروب و دیگر اشکال هم بر آن قیاس توان کرد. اما ضرب مثال آن در ضرب اول از شکل اول بنهیم
مه صغری که کلی موجب بود از دو قضیه حملی موجب کلی ، که مقدّاول که ترکیب وی از دو کلی موجب باشد

، چنانکه که از دو موجب جزئی بهم آیدو باشد  ؛»بود د هبود هر  ج بهر آنگه که همۀ «، چنانکه گوئی بهم اید
، چنانکه گفته و باشد که مقدّم کلی باشد و تاىل جزوی ؛»بود د هبود بعضی  ج بهرآنگه که بعضی «گوئی 
هر آنگه که «، چنانکه گفته آید ، و باشد که برعکس این افتد»بود د هبود بعضی  ج بهر آنگه که هر «شود 

و باشد که از دو کلی سالب  ؛، چنانکه نموده شداز دو حملی سالب بهم آید که ؛»باشد د هبود و هر  ب جبعضی 
، چنانکه وباشد که مقدّم کلی بود و تاىل جزوی ؛»نباشد د هنبود هیچ  ج بهر آنگه که هیچ «، چنانکه گوئی بود

هر آنگه که «چنانکه گوئی  ،و باشد که برعکس باشد ؛»نباشد د هنباشد بعضی  ج بهر آنگه که هیچ «گفته آید 
، چنانکه گفته شود و باشد که مقدم کلی موجب بود و تاىل جزوی سالب ؛»نباشد د هنباشد هیچ  ج ببعضی 

هر آنگه بعضی «، چنانکه گفته آید و باشد که عکس این مثال باشد ؛»بود بعضی د ه نباشد ج بهرآنگه که هر «
هر آنگه که بعضی «چنانکه گفته شود  ؛سالب کلی و باشد که مقدم موجب جزوی بود و تاىل ؛»بود د هنباشد هر 

هر آنگه که «، چنانکه گوئی و باشد که مقدّم سالب جزوی بود و تاىل موجب کلی ؛»نباشد د هبود هیچ  ج ب
هر «، چنانکه گوئی م موجب جزوی بود و تاىل سالب جزوی، و باشد که مقدّ»بود د هنباشد هر  ج ببعضی 
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اینست اصناف ترکیبات در قضیّۀ موجبۀ کلی شرطی که از دو ». بود د هضی نباشد بع ج بآنگه که بعضی 
، و در همۀ ضروب و اشکال بر این ، و چون در مقدمۀ صغری شناختی در کربی شناخته بودحملی بهم آید و بود

 ط زن باشد و هرگز نباشد که چو د هبود  ج ب، ضرب اول: هر آنگه که قیاس امتحان همی کن. و اما شکل دؤم
 د هو کربی را عکس کنیم: هرگز نباشد که چون  ؛بود ط زباشد  ج ب، نتیجه آید: هرگز نبود که چون بود د هبود 
 د هبود  ط زبود و هر آنگه که  د هباشد  ج بضرب دؤم: هرگز نباشد که چون  ؛، نتیجه چنان آیدباشد ط زبود 
ضرب سئوم:  ؛، صغری را عکس کن و پس نتیجه رادبو ط زنباشد  ج ب، نتیجه آید: هرگز نباشد که چون بود

باشد  ج ب، نتیجه آید: باشد که چون باشد د هبود  ط زبود و هرگز نباشد که چون  د هباشد  ج بباشد که چون 
باشد پس هرگز  د هبود  ط زبود و هرگز نباشد که چون  ط زبودی  ج ب، از آنکه اگر هر آنگه که نباشد ط ز

ضرب چهارم: باشد که  ؛بود د ه باشد ج بایم که باشد که چون  ، و ما چنني گرفتهبود د هد بو ج بنبود که چون 
، که هر نباشد ط زباشد  ج ب، نتیجه آید: باشد که چون باشد د هبود  ط زبود نباشد و هر آنگه که  ج بچون 

، و ما چنان بود د هبود  ج ببود پس هر آنگه که  د هبود  ط زبود و هر انگه که  ط زبود  ج بآنگه که 
نبود. شکل سئوم: ضرب اول: هر  ط زبود  ج ببود پس باشد که چون  د هبود  ج بکه نه هر آنگه که  ایم گرفته

و هرگز نبود که  بود د ه، نتیجه آید: باشد که چون بود ط زبود  ج ببود و هر آنگه که  د هبود  ج بانگه که 
 د هبود  ج بضرب سئوم: باشد که چون  ؛بود ط ز نبود د هچون ، نتیجه آید: بود که بود ط زبود  ج بچون 

 ج بضرب چهارم: هر آنگه که  ؛بود ط زبود  د ه، نتیجه آید: بود که چون بود ط زبود  ج ببود و هر آنگه که 
ضرب پنجم:  ؛بود ط ز بود د ه، نتیجه آید که: باشد که چون بود ط زبود  ج ببود و باشد که چون  د هبود 
 ؛نبود ط زبود  د ه، نتیجه آید: بود که چون نبود ط زبود  ج ببود و بود که چون  د هبود  ج به که هرآنگ

د ، نتیجه آید: بود که چون بود ط زبود  ج ببود و هرگز نبود که چون  د هبود  ج بضرب ششم: باشد که چون 
  نبود.  ط زبود  ه

ین تألیف بر دو گونه افتد: یکی آنکه یک مقدّمه از اندر تألیف از دو قضیّه یکی شرطی متصل و دیگر حملی.ا
و  ؛م یا جزوی از تاىل بود، و آنچه میان ایشان مشرتک بود جزوی از مقدّوی شرطی متّصل بود و دیگر بسیط

ه شرطی بود مۀ حملی یا مقدم قضّی، و این مقدّدیگر آنکه یک مقدّمه از وی شرطی متّصل بود و دیگر حملی بود
  نقیض یکی از ایشان. یا تالیش یا 

اما قسم اول که مقدمه شرکت بجزوی از مقدّم شرطی یا تالیش بود: مثال آنکه شرکت در جزوی از تاىل بود 
، یا بود د هبود  ج بنتیجه آید: هر آنگه که » بود ا هبود و هر  د ابود  ج بهر آنگه که «چنان بود که گوئی 

  بود. ا هبود بعضی  ج بنتیجه آید: هرآنگه که » بود د هو هر بود  د ابود  ج بهر آنگه که «چنانکه گوئی 
 د ابود  ج بهر آنگه که «و اما قسم دؤم مقدّمه در جزوی از مقدم شریک بوند: مثال ضرب اول چنانکه گوئی 

 ج هبود  د ا، پس باشد که چون بود ب هبود و هر  ج ببود  د انتیجه آید: باشد که چون » بود ب هبود و هر 
، نبود ج هبود هیچ  د ا، پس بود که چون نبود ب هبود و البته هیچ  د ابود  ج بضرب دؤم: هرآنگه که  ؛بود

، پس نیست ب هبود و بضرورت هیچ  ج ببود  د ابرهانش: شرطی را عکس کنیم جزوی گردد: باشد که چون 
، نتیجه آید: بود ب هود و هر ب د ابود  ج بضرب سئوم: بود که چون بود  ؛نبود ج هبود هیچ  د اباشد که چون 



     

٢٤٠ 

، بود ب هبود و البته هر  ج ببود  د ا، برهانش: شرطی را عکس کنیم: چون بود ج ها بود هر  دباشد که چون 
، نیست ب هبود و البته هیچ  د ابود  ج بضرب چهارم: بود که چون  ؛بود ج هبود هر  د اکه چون  پس باشد

بود و  ج ببرهانش: شرطی را عکس کنیم: که چون د ا بود  ؛نبود ج ههیچ  بود البته د انتیجه آید: بود که چون 
  ، نیست ب هبضرورت هیچ 

نبود. این مثال آنکه مقدّمۀ صغری شرطی بود و مقدّمۀ کربی حملی. اما  ج هبود البته هیچ  د اپس باشد که چون 
بود  ب دبود البته و هرآنگه که  ج ب، نتیجه هم شرطی بود. مثال: هر آنکه صغری حملی بود و کربی شرطی

بود. و اگر مقدّمۀ شرطی در تألیف قیاسی منفصل بود  ا طبود  ج د، نتیجه آید: هرآنگه که بود ا طبضرورت 
 زبود یا  هیا  ببود و هر  ببضرورت  جچنانکه گوئی: هر  ؛اگر مقدّمۀ کربی شرطی بود نتیجه هم شرطی بود

و اگر مقدّمه کربی حملی بود و مقدّمۀ صغری شرطی منفصل نتیجه حملی  ؛بود زبود یا  هیا  ج، پس هر بود
هر «و آن حدود چنانکه گوئی  ؛بود ج دو ا د بود پس هر  بو هر  ابود یا  بیا  ج، چنانکه گوئیم: هر بود

  ».، پس هر مردمی جانور بودمردمی یا نر بود یا ماده و نر و ماده جانور بود هر دو

  قیاس استثنائی
تألیف قیاس از قضیّۀ شرطی و قضیه حملی که آن قضیّه حملی یا مقدم شرطی یا تاىل یا نقیض یکی ازیشان  اندر

و آن ترکیب بود از مقدمۀ شرطی صغری و از مقدّمۀ حملی  ،خوانند قیاس استثنائیبود. بدان که چنني تألیف را 
که اگر صغری شرطی یا نقیضش. بدان م صغری بود یا نقیضش یا تاىل صغری ، و کربی حملی یا مقدّکربی

، یا آنگه که متصل بود آنگه منتج بود که کربی حملی عني مقدّم شرطی بود نه نقیضش تا نتیجه عني تاىل بود
مثال آنکه کربی نقیض تاىل بود:  ؛است د ااست پس  ج ب، و بود د ابود پس  ج بم بود: اگر کربی عني مقدّ 

نبود. اگر کربی حملی نقیض مقدم صغری شرطی بود یا عني  ج بیست پس ن د ابود و  د ابود پس  ج باگر 
، و از ایجاب عام ایجاب خاص الزم ، از آنکه شاید بود که تاىل شرطی عامرت از مقدمش بودتالیش منتج نیاید
م بود نفی عام الزم آید اگر چه از سلب عام سلب خاص ، و نه از نفی خاص که نقیض مقدّنشود که مقدمست

، و مرغ جسم است پس الزم نیاید که »اگر مرغ جانور است پس مرغ جسم است«، چنانکه گوئی م آیدالز
و نیز اگر گوئی در این  ؛، که جسم عامرت است از جانور و واجب نبود که هر آنچه جسم بود جانور بودجانور بود

، از انکه از سلب جسم نیستبپس مرغ «که نقیض مقدّمست نتیجه الزم نیاید که » مرغ جانور نیست«مثال که 
اگر قضیّه شرطی منفصله بود نتیجه الزم آید اگر چه حملی عني تاىل بود و اگر خاص سلب عام الزم نیاید. و 

، و اگر نقیض تاىل م آيد، و اگر عني مقدم ود واگر نقیضش: اگر کربی عني تاىل بود نتیجه نقیض مقدّنقیضش
  تاىل بود. م بود نتیجه عني، و اگر نقیض مقدّبود

» و عددشان فرد است«، و اگر گویند که مثال: عدد ستارها یا زوج بود یا فرد و عددشان زوجست پس نه فرد بود
، و اگر گویند »پس زوج بود«الزم شود  »و عددشان نه فرد است«، و اگر گویند »پس نه زوج بود«الزم شود 

  ».پس فرد بود«الزم آید  »و عددشان نه زوجست«
، استثنائی بر دو گونه بود: قسمی از وی آنست که کربی عني مقدّم باشد نتیجه از وی عني تاىل آیدپس قیاس 

و قسمی  ؛»جنباند نویسد پس انگشت می ، و زید مینویسد پس انگشت همی جنباند اگر زید می«چنانکه گوئی 
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نویسد پس  اگر زید می«گوئی ، چنانکه دیگر از وی کربی حملی نقیض تاىل بود و از وی نتیجه نقیض مقدّم آید
  .»نویسد جنباند پس زید نمی ، و زید انگشت نمیانگشت همی جنباند

  لْفـقیاس خُ
ایم.  و امثلۀ قیاسات بسیط را یاد کرده ؛بعضی بسیط و بعضی مرکب، . بدان که قیاسات بر دو قسمندقیاس خُلْف

ای بود که از دو قضیّه مرکب  کب نخست قضیّه، و قضایای مر، بسیط و مرکبو همچنانکه قضایا بر دو قسم آیند
، اما حملی و اما ، صغری و کربیمه بود، همچنني قیاسات بسیط آن قیاسات بود که ترکیب آن از دو مقدّباشند
، و بمجموع بعد از ترکیب قیاسی ، و قیاس مرکب قیاسی بود که یک مقدمۀ وی به تنها خود قیاسی بودشرطی

، از ای بود. اکنون ۀ شرطی از دو قضیّه مرکب بود و هر یک به تنها شاید بود که قضیه، همچنانکه قضّیدیگر شود
، و آن مقدّمه صغری وی است مه وی قیاسی اقرتا نیست به تنهاجملۀ قیاسات قیاسی است استثنائی که یک مقدّ

مۀ یجه نقیض مقدم مقدّ، و از وی نت، و آن نقیض تاىل مقدّمۀ صغری بودمه کربی حملی است، و مقدّو شرطیست
  ، و بمجموع قیاس استثنائی بود. صغری آید

جنباند پس زید  ، و زید انگشت نمینویسد و هر که نویسد جنباند پس زید انگشت همی جنباند مثال: اگر زید می
هر که «و » نویسد اگر زید می«تحلیل: مقدمۀ صغری که شرطیست و قیاسی اقرتا نیست: نویسد. صورت  نمی
مۀ کربی که حملیست و ، مقدّ تاىل »جنباند پس زید انگشت می«، مقدّم» هرکه نویسد انگشت جنباند«و » سدنوی

پس زید «، نتیجه که نقیض مقدم قضیه شرطیست: »جنباند و زید انگشت نمی«نقیض تاىل شرطی: 
قدمۀ صغری را برگري اگر خواهی که این ترکیب را باطل کنی و بقیاس بسیط باز بری نقیض تاىل م». نویسد نمی

، و با مقدّمۀ کربی که جزویست از مقدّم شرطی صغری ضمّ کن تا نقیض جزو دیگر از مقدّم شرطی نتیجه آرد
، »هر که نوسد انگشت جنباند«ضمّ کنیم با این قضیّه که  »جنباند زید انگشت نمی«چنانکه اندر مثال گذشته 

  .»نویسد زید نمی«الزم آید که 

  اندر تألیف از مطلقات و از ذوات الجهةمرتبۀ هفتم، 
  

  اتـتألیف از مطلق
، : بدان که قضیّۀ مطلقع گفتاری بود که خرب دهد از وجود محمول مر موضع را یا الوجودشتألیف از مطلقات

نکه آ ، بیمعاندتی وی با او ، یا معاندت تاىل با مقدم یا بیم یا ناپیوستگیش با وییا لزوم و پیوستگی تاىل با مقّد
، اگر چه آن حکم در خود از ضرورت و نه خرب دهد که این حکم ایجاب یا سلب ضروری بود یا نه ضروری

آنکه بضرورت جوهر  ، چنانکه از کیف خرب داده شود که جوهر است یا جوهر نیست بیضرورت بريون نباشد
، و همچنانکه قضایا در چگونگی حکم قضایا چون اهمالست در چندیاست یا بضرورت جوهر نیست. واطالق 

مهمله در قوت ، و همچنان که قضیۀ نکند که حکم ضرورت باشدست اطالق نیز منع اهمال منع نکند که حکم کلیّ
، و ما در پیش بیان کردیم تألیف قیاسات را از قضیه جزئیه باشد مطلقه در قوت قضیه ممکنه بود ناممتنعه

دار در اشکال و ضروب بان  طلقه از یک مطلقه و یک جهتۀ م، پس حال قیاس از دو قضّیناممتنعه قضایای
  قیاس باید کرد.
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، و ، و بیان کرده شد که از آن جمله کدام عقیمست و کدام منتجاینست سخن در اقسام و اصناف تألیفات قیاسی
د آسان بود شرط هر شکلی را خاص بازجسنت تا منتج آید. و آنچه مرهمه را عام بود پس باید که دانسته شو

بازجسنت تا منتج آید. و آنچه مر همه را عام بود پس باید که دانسته شود که تألیف از دو سالب عقیم نیاید در هر 
از هر شکلی هفت ، و از دو جزئی یکی سالب و یکی موجب. پس موجب ، و همچنني از دو جزئیسه شکل

وم از دو سالبْ صغری کلی و کربی ، سئ، دؤم از دو سالب جزویضرب ساقط شود: یکی تذلیف از دو سالب کلی
، ششم از دو جزویْ صغری ، پنجم از دو موجب جزوی، چهارم از دو سالبْ صغری جزوی و کربی کلیجزوی

، هفتم از دو جزویْ صغری سالب و کربی موجب. و آنچه بهر شکلی تعلق دارد مثل دارد موجب و کربی سالب
، و در شکل دؤم ، و چون صغری سالب بود نتیجه نیایدنیاید مثل آنکه در شکل اول چون کربی جزوی بود نتیجه

، پس آسان برتوان شمرد که در هر ، و ازان توان دانست که چند ضرب دگر ساقط آيداز دو موجب نتیجه نیاید
، و چون بیشرت ضروب ساقط شدند از مرتبۀ شکلی از روی شمار چند توانند بود و ترکیب برچند روی توان کرد

بدان که بهرتین اشکال قیاس هر شکلی بیقني توان دانست که جز از این ضروب مذکور منتج نبود. و انتاج از 
، ، أعنی موجب کلی و موجب جزوی و سالب کلی و سالب جزویشکل اولست که همۀ مطالب از وی توان یافت

، از آنکه مطالب کلی م، و پس شکل دؤ، و دیگر اشکال را انتاج بوی روشن شودو نیز انتاج وی بخود روشن بود
، چنانکه در پیش نموده شد در ، و شکل سئوم جزوی نتیجه آرد اگر موجب بود و اگر سالباز وی توان یافت

  مثال.
اندر بیان آنکه از قیاسات کدام شریفرت و فاضلرت. بدان که دانشها چنانکه در پیش یاد کردیم یا تصوری بود یا 

، و تصدیق دانسنت نسبت معلومات مفرد بود با هم بایجاب و فرد بود، و دانشهای تصوری معلومات متصدیقی
، و نیز بود که وری بعضی از آنها حدود بوند و بعضی رسوم، و آن گفتارها که راه نمایند سوی دانشهای تّصسلب

بهم ه ، و در پیش نموده شد که این گفتارها را که حد خوانند از چه مایبحد و رسم ماند و نه حد بود و نه رسم
، و ه خوانند، و آن گفتاری که راه نماید سوی دانشهای تصدیقی قضّیتوان آورد و ب چه هیأت و نهاد باید که بود

، و از قیاس آن شریفرت که بتصدیق یقینی از آن اقوال که بتصدیق رساند جوینده را شریفرت گفتاری قیاس است
، و از وی کمرت خطابی ، و کمرت ازو راخوانندجدىل بود و آنچه کم از وی ،، و چنني قیاس رابرهان خوانندرساند
. و همچنانکه شریفرتین گفتاری که راه برد سوی خوانند مشاغبیو  سوفسطائیو باشد که مزور بود  ،شعری

، و آن قیاسی بود که تصور حد حقیقی است شریفرت گفتاری که راه برد سوی تصدیقی یقینی قیاس برهانی بود
، و شریفرتین ، و شریفرتین گفتارها باشندت و قضایای صادقه بود که شریفرتین گفتارها باشندتألیف وی از مقدما

، و شریفرت گفتار صدق گفتار کلی جاودانی بود یعنی گفتارها از صادقه آن گفتار بود که صدقش ضروری باشد
واسطۀ  بذات خود بی د: یا صدق وی، و هر گفتاری که صدقش ضروری بود از دو بريون نباشبفعل دانسته شده

دؤم همچنني یا  ، و آن، یا صدق وی بگفتاری دیگر روشن گردد، و آن را اوىل خوانندگفتاری دیگر روشن بود
، و ناچار کران نماند ، لکن بیبخود روشن بود یا بسئومی روشن شده باشد، و آن سئوم همچنني بچهارمی

کوشش و  ، یعنی خردمند را در خود بوده باشد بیىل خوانندبگفتاری انجامد که بخود روشن بود و آن گفتار را او
، ، و نه طریق رسیدنش بدان، نه هنگام خواسنت و جستنش، و نشانش این بود که نه هنگام دانسنت آن را واندیشه
و نسبت گفتارهای اوىل بابراهني نسبت اجناس عالیه بود  ؛نتواند کرد ، و با این همه دران خود را بشکیاد دارد

  حدود. اب
، یا از هستی حاىل مر چیز را: اولیات یا خرب از هستی چیز دهند یا خرب ازان دهند که چیز از برای آن هست شد

، انتظام و ترتّب یا ال انتظام و ، بساطت و ال بساطت از باب کیف، تمامی یا نقصان از باب کموحدت یا کثرت
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، تأثري از باب م از باب متیم و ال تقدّ، تقدّام و ال دوام، دو، تباین و توافق از باب اضافتترتّب از باب وضع
، و نام اولیات بر چنني گفتارها آنگه سزاوار بچنني گفتارها انجامد قیاس برهانی، و ال تأثر از باب انفعال. و فعل

ود وی در ، بلکه وج، و آنچه هنوز در یاد نیامده بود محصل بفعل نباشد در نفسبود که از آنها آگاهی بوده باشد
، معقول ، یعنی دانسته نشده باشد که دانسته است، و چون نفس را با آن نگرشی نبود هنوزخود بامکان بود

، و معقول را جز آنکه معقول بود هستی دیگر نبود و چون معقول نبود خود ، یعنی در خود نگاریده نیستنیست
، و اگرشان برپسی دانند بآنکه هیچ حکم یقینی نمیهستی نیافت. و از اینست که ما جمهور مردم را معرتف یابیم 

ر اندک گروهی که ، و نتواند که مثاىل بنهند گفتار یقني را مگیابیم ، پاسخ دهند که ما در خود هیچ یقني نمیاز یقني
ه ، و چنني گروه بغلط نزدیکرت باشند از آن گرو، و باستعداد رسیدهاز بعضی مراتب امکان بر گذشته باشند در یقني

ایم بسی را از اهل فکر که باندیشهای خود رایهای  ، و از اینست که ما یافتهپیشرتین که هنوز باستعداد نرسیده بوند
، و آنچه در کتب اهل تصانیف یابیم که از صدق و یقني دورتر بود نسبت نه به اند تباه و اعتقادهای کِ اندوخته
، بلکه مثل آن تصانیف و اقاویل با جماعتی منسوب بود که عادت و قوت فکر و نظر جمعی بود که ساده بوند بي

، و رنج محو کردن صورت بد از چنني نفوس در فکر کوششی تمام دارند و از مرتبۀ عامه در نظر بر گذشته باشند
  بسی سخرت از هدایت آنکه خود هیچ اکتساب نکرده باشد.

گاه باشنداز این گفتار غرض آنست که گفتارهای اوىل در صدق آنگه مو ، و بدان نگرش جود باشد که ازان آ
، و آنچه بفعل نبود چگونه دیگری را ، دوری آن معقول بفعل نیستخرب ، و هر نفس که ازان دور بود و بیدارند

، و بفعل آرد؟ و اگر آنچه بقوت معلوم بود شایستی که مبدأ علم بمجهوىل شدی خود هیچ مردم جاهل نماندی
، و برهان آنگه برهان بحقیقت بود که ، از آنکه همه را اولیات بقوّت هستدیهمه را همه چیز یقني ش

ت خداوندش بدرستی آن متیقّن باشد و بروشنی مقدماتش دانا و بدانچه برهان از وی فراهم آید با بکیفیّ
بضرورت  ، و پیوستگی، و آنکه چنني بود چیز را داند و صفات پیوستۀ وی را دانداتماتش باولیّانجامیدن مقدّ 
، تا واسطه روشن باشد ، تا آنگه که بدان الزم رسد که لزوم وی بی، و پیوستۀ پیوسته را نیز داندوی با چیز داند

  پس هر چیز را بحقیقت و درستی بر ان حال که هست دانسته آید.
چون جوینده را. و ایم نگرنده را و  ایم خواسته ، و از این اوراق آنچه یاد کردهو اینست غرض از براهني و حدود

، و دارنده و پرورندهٔ جان و جانور و خرد و خردمند ، بس کنیممیسر شد این مایه بیان بدین ایجاز و اختصار
  پایان.  کران و قدرت و توان بی ، بلطف و فضل بیبرساند شایستگان را بدانچه شایستۀ آنند

  طّاهرین.ني ال، والسّالم علی محمّد و آله الطیّبه کفاء افضالهوالحمداللّ
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  مبادی موجودات نفسانی‐ ۱۱
  
  
  

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
  

 ، و بر انبیا و رهربان و فرستادگان و گزیدگانخرد را بخود ، و بپای دارندهٔسپاس و ستایش نگارندهٔ جان را بخرد
  وی درود فراوان.

، که این قدّس سرّه ،، أفضل الملّة والدّین محمّد الکاشانیلمتألّهني، أکمل الحکماء اچنني گوید مؤلف این رساله
، چون بر ، و غرض از این آنکهگفتاریست در مبادی موجودات نفسانی که آن را معلومات و مدرکات خوانند

، که چون اتر آگاه توان شد. مدد توفیق نیز دایم باد گوینده را و خواننده ر ، از مرکبّات آسانمبادی چیز وقوف افتد
  مادهٔ توفیق منقطع نشود ره یافنت بحقایق دشوار نیاید.

  و جملۀ این گفتار بر پنج فصل بخشیده.
  

  ل، در اقسام موجوداتفصل اوّ 
وجود طبیعی وجودی بود که ، و دیگری را طبیعی. و بدان که هستی بردو گونه است: یکی را نفسانی گویند

گاه نبود و اما وجود نفسانی را  ؛وجود چون وجود اجسام اجزای عالم بود ، و اینخداوند آن وجود ازان آ
این وجود دؤم چون مرکبی بود از قسم اول ، و این را دانسنت خوانند. و آگاهی بود از وجود طبیعی و در یافنت آن

دؤم را همان بود و نصیبی افزون. و طبیعی یا کل  ، و قسم، که قسم اول وجودیست بسیط یکسانو چیزی دیگر
، و جزوی و نفسانی یا کلی بود یا جزوی: کلی چون معقوالت ، یا جزو بود چون ارکان و عناصر.بود چون جهان

، و کلی ، اگر چه از آن روی که کل است وحدتی داردبود کل آن بود که در و کثرت اجزا تواندچون محسوسات. و 
  ، اگر چه یک چیز بود.آن بود که او را جزئیات بسیار بود

نسبت کل و پیوند وی با یک جزو همچنان ، که نکه کل بهمۀ اجزاء خود فرا رسد یکسان نه بر تفاوتو همچنا
، همچنني کلّی بهمۀ جزویّات خود فرا رسنده بود یکسان ، از آن روی که کل و جزوندبود که با دیگر جزو

، و هیچ یک توان یافت ، چون معنی لون که در سیاهی و سپیدی و سرخی و کبودی یکساناختالف و تفاوت بی
، و جسم ، چون این جسم و آن جسم، و چون معنی جسم که همۀ اجسام در تحت وی شوندتر نبود از دیگری لون

همچنانکه در موجودات طبیعی تواند بود که هر یک چیز جزو بود چیزی را و کل بود حیوان و جسم نامی. و 
، ، چون سنگ و خاک و امثال آنلّ بود اجزای خود را، چون زمني که جزوی بود عالم را و کاجزای خود را

، چون ، و کلّی بود بقیاس با جزویّات خودات تواند بود که چیزی جزوی بود بقیاس بادیگریهمچنني در نفسانیّ
، و کلّی بود بقیاس با انسان و بهیمه و پرنده. و همچنانکه در معنی جانور که جزوی بود بقیاس با جسم

، چون معادن و ، و باشد که مرکب بود از بسایط، چون اجرام علوی و عناصرشد که بسیط بودموجودات طبیعی با
، و توان ، چون اجناس و انواع و فصول، همچنني در موجودات نفسانی توان یافت که بسیط بودنبات و حیوان
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، و زاء بسیار داردهمچنانکه در طبیعیّات تواند بود که چیزی اج، چون اصناف و اشخاص. و یافت که مرکب بود
لیکن برتکیب  ، یا جسم درختی که آن را شاخ بسیار بود، چون جسم آب با جسم هوابه اتحاد ترکیب یکی شود

که ازان ترکیب  ، همچنني در نفسانیّات توان یافت که چیزی معنوی اجزاء معنوی بسیار داردیک موجود شود
که هر یک معنیی مفرد است و از ، ، چون معنی جانوردخوانن معنی مفرد، و این را ، و بیافت شودیافته بود

  معانی بسیار چون معنی جوهر و جسم و متحرک و حساس و غري آن بهم آید.
، بلکه همه از همه و فرق میان معنی بسیط و معنی مفرد آن بود که معنی بسیط از معانی بسیار مرکب نتواند بود

 ؛و هر بسیطی مفرد بود اما نه هر مفردی بسیط بود ؛بسیار بهم آید ، و معنی مفرد تواند که از معانیروی یکی بود
، و کثري آنکه بدوبار یا ، و معنی مفرد آن بود که بیکار دانسته شودو مقابل بسیط مرکب بود و مقابل مفرد کثري

آنکه زمني  ، و مثال معنی کثري چون معنیو مردم و آسمان و زمني چون فرشتهبیشرت دانسته شود. مثال معنی مفرد 
  زمني و معنی سنگني و معنی هست بسه بار توان یافت.» معنی«، که سنگني است و آسمان گرد است

، و جوهر آن چیز بود که نخست و همچنانکه در موجودات طبیعی دو قسم پیدا شود: یکی جوهر و یکی عَرَض
نفسانیات چیزی بود که آن را  »در«، هم بر این نسبت ، و عَرَض آن بود که پس از جوهر هست گرددهست گردد
، و پس از ذات موصوف یافته ، و چیزی باشد که آن را صفت خوانند، و نخست یافته شود، و ذاتاصل خوانند

  شود.
، از اینجا سه و چون معلوم گشت که موجودات بر دو قسمند: یکی موجودات طبیعی و دیگر موجودات نفسانی

و یکی دانش حال  ؛خوانند علم طبیعتوجودات طبیعی و آن را دانش پدید آید: یکی دانش حال و کار م
از آن  ،و یکی دانسنت هست است ؛معقوالتخواند و  علم عقل، و آن را موجودات نفسانی که مدرکات باشد

و غرض ما از این گفتار بیان  خوانند. علم اعلٰى، و این را روی که هستی آن در نفس بود یا بريون از نفس
  ، و آگاهی دادن شایستگان را از اقسام آن.، و تنبیه اهل طلبی است و مبادی وسایط آنموجودات نفسان

  

  فصل دؤم، در اختالف نامهای این دو قسم
، چنانکه بدان که این موجودات نفسانی را که معلومات خواند آن را نامهای بود از روی اختالف اعتبار و نظر

، ، گاهی کلی و، گاهی حقیقت و، گاهی هست وت گویند و، صف، اصل خوانند ومعلوم و مدرک خوانندش و
، که بدان اعتبار و هر نامی از این نامها باعتباری بروی افتد ، گاهی موضوع.، گاهی محمول وگاهی جزوی و

، و به نسبت با وی چیز دانسته چون معلوم از برای آن گویند که از فعل عالم هست شودبدان نامش خوانند. اما 
، که هر ، از آنکه ادراک از علم عامرت استو مدرک دریافته چون کردهٔ مدرک و دریابنده بود ؛ودکرد دانا ب

، چه و معنی از برای آن گویند که مقصور از گفتار و تلفظ آن بود ؛، و نه هر دریافتی دانش بوددانش دریافتی بود
و  ؛آن گویند که نخست یافته شود و دانستهو اصل از برای  ؛عَنَٰى یَعنِی، مشتق از معنی بلغت تازی خواسته بود

از برای آن گویند که نگرش بذات و  حقیقتو  ؛از برای آن گویند که در نفس نگاریده بود و نگهداشته صفت
و کلی از برای آن گویند که بنظر اصل  ؛، و هیچ نظر در حال و صفت وی نکنندخودی چیز کنند و ازان بنگذرند

از برای آن گویند که  موضوعو  ؛ز برای آن خوانند که از حسّ اندوخته شده باشدو جزئی ا ؛عقلی یافته شود
  از برای آن گویند که پذیرفتۀ دیگری بود در نفس.  محمولو  ؛پذیرای دیگری بود
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  فصل سئوم، در اقسام معانی کلّی
لی به نسبت با جزویات خود ، کبود ، و همچانکه کل بنسبت بأجزا کّلاند یا جزئی ایم که معلومات یا کلّی در گفته

کلی بود. پس هر کلی به نسبت با جزویات خود از دو قسم بريون نشود: یا پیوند او با جزئیات خود چنان بود که 
، و نه آن ذات بود و بوی ، و بی آن هست نشودمعنی جزئی بذات و خوددی خود از این معنی کلی ناگزران بود

، و آن صفتی بود ، لکن بدین صفت تمامرت گرددآن ذات بود ه آن ذاتش بی، بلکیا نه بر این سان بود ؛ذات شود
، که اگر ، که بصر در ذات خود ازان ناگزران بوداول چون معنی کلی حسّ به نسبت با جزوی بصرالزم. مثال 

، که پیوند مثال قسم دؤم چون معنی کلی هستی بصر را ؛، و اگر حس نبود بصر نه بصر بودبصر بود حسّ بود
، چه حس بصر اگر هستی ، که بصر بودن بصر نه از هستی بودهستتی با بصر نه چون پیوند حسّ است با بصر

  ، بل تمامی بصر بود.، هر که بدانستی حقیقت ابصاری را حس ابصاری وی را هست شدیحس بصر شدی
ذاتی بود چند جزوی ، هم بر دو گونه بود: یکی آنکه ، و آن آنست که کلی ذاتی بود جزوی خود راو قسم اول

، و آن را فصل ، و خاصه وی بودو دیگر گونه آنکه پیوند با یکی جزوی دارد ؛، و این را بنام جنس خوانندخود را
  خوانند.

، هم بر دو گونه بود: یا در دو سه جزوی آن معنی و قسم دؤم آنست که معنی کلی صفتی بود نه ذاتی جزوی را
  ، و آن را خاصه خوانند.یا خود یکی بود و دیگری بدان موصوف شود ؛وانند، و این را عَرَض عام ختوان یافت

، از آن را به نسبت با جنس خود، یا اعراض عام. اما ، یا خواص، یا فصولپس کلیات معانی یا اجناس باشد
، و این را جنس اعلی یا جنسی بود که زبر او هیچ جنس دیگر نبود ؛، نوع خوانندروی که جزوی خود است

، تا دو سه مرتبه ، و آن معنی عام نیز در تحت دیگری بودو تواند که معنیی در تحت معنیی عاّمرت بود ؛انندخو
 ، از براین هیچ جنس دیگر نبود، و لیکن نتواند بود که همچنني پیوسته شود و هرگز بطرفی نرسد که زبر آبگذرد

، شد که ترکیبات نفسانی ازان توان کردخوانیم چون بسایط و مفردات با آنکه این معانی را که جنس می
، و آن مفرد نیز هم مرکب بود در همچنانکه در هستیهای طبیعی تواند بود که مرکبی را از مفردی چند ترکیب بود

، و بهر مرتبه ترکیبی چند کم شود و عدد اجزاء ترکیب ، و همچنني تا دو سه مرتبه بگذردذات خود از چیزی دیگر
، و کثري را چون از ، از برای آنکه کثري ترکیب آحاد بودد بود که کثرت اجزاء هرگز باطل نشود، لکن نتوانکاهد می

، انجام کار به همچنني معانی و معلومات مرکب را چون تحلیل کنندترکیب فرو گشائی بواحد انجامد. پس 
نتواند بود. و آن معانی که  ، و در آحاد کثرت، و آحاد آن ترکیب باشد، که دران ترکیب نبودبسایطی چند باز آید

، و عدد خوانند اجناس عالیه، حکما آن را مبادی ترکیب و منتهای تحلیل باشد در مُدرکات و معلومات گذشته
  اند. آن ده یافته

  فصل چهارم، در بیان اجناس عشره و اسامی آن
، ، چهارم وضعکیف ، سئوم، دؤم کماجناس زبرین که در تحت هیچ جنسی دیگر نباشد ده چیزند: یکی جوهر

، وجود و ، و پیش از شرح این اسامی، دهم انفعال، نهم فعل، هشتم ملک، هفتم متی، ششم أیْنپنجم اضافه
  هستی ایشان بطریق تنبیه بباید نمود:

، البته او را به اندازهٔ ، یا از غري نوع خودچون مردمی بحس ظاهر خود دیگری را دریابد هم از نوع خود ،اکنون
، آن اندازه بدان ، نتوانستی دانست که آنچه یافتست بزرگ بوده است یا خرد، و اگر نهتواند یافت معني در

، چنانکه زشت یا خوب یا سفید یا و نیز او را هیأتی و رنگی تواند یافت ؛نهایت کم مقدار آن محسوس بود
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، چون سرو دست و رتیبی خاصّو آن را اجزا و اطرافی بود بر ت ؛، و معنی عام این صفات را کیف خوانندسیاه
، و نیز آن چیز را نسبتی بود با دیگری ؛، آن ترکیب و ترتیب اجزاء وی را نهاد و وضع آن محسوس خوانندپای

، این صفت که او راست بسبب نسبت بودن و نه برابری و موافقت و مخالفت و خویشی و بیگانگی چون برابری
و نیز پیوندی بود آن محسوس  ؛، اضافه خوانندنی این صفت نبود، چنانکه اگر غريی را فرض نکبا اجزای وی

، ، و نتوان گفت که او ازان ایشانستکه از برای آن پیوند توان گفت که این چیزها ازان و پند، را با چیزی چند
این  ، و، و نتوان گفت که او را هم بدین پیوند بدست و پای و سرخود باز خوانندچنانکه گویند دست او یا سر او

، و نظري این را فعل و انفعال ، پس بدین صفت که ازان دیگر است عَرَض دیگر بودصفت را ملک خوانند
، و آن بودن وی است و همچنني او را حاىل بود که بسبب آن حال توان دانست که دو راست یا نزدیک ؛خوانند
، بودن او را در آن هنگام و وقت متی افته باشدنیز او را در وقتی ی ؛، و بودن در مکان آن را اَیْنَ خواننددر مکان
، و آن حال را فعل رسد و نیز تواند بودن که آن محسوس در جائی بود که از وی اثر در دیگری می ؛گویند
  ىسد و او را انفعال خوانند. یا از دیگری در وی می ؛خوانند

، و هیچ نه باشند که در آن محسوس هستند، که این احوال که گفته شد همه معانی چند و نیز داند آن دریابنده
، گوهر وی توان کرد معنی باو می، که عبارت از آن اویند. اکنون آن معانی که یافته شده است از آن محسوس

، که اعراض و صفت آن گوهرند که در وی هست واین معانی که در گوهر وی یافته شود اعراض خواند ؛خوانند
و کم آن حال بود که گوهر  ؛ه هستی نخست بوی رسد و بواسطۀ وی باعراضگوهر آن حقیقت بود کشوند. پس 

و کیف آن حال بود که بسبب آن تواند بود که گوهری بگوهری ماننده بود یا نه  ؛بسبب آن حال متناهی شود
ىل و اضافه حا ؛یا راست ، که از برای آن گفت که کج استو وضع بودن گوهر بود در ترتیب اجزاءِ ؛ماننده بود

و أین بودن گوهر بود در  ؛، که هستی آن حال را تعلق بهر دو گونه یکسان بودبود در گوهری بنسبت با دیگری
و فعل رسانیدن گوهر بود اثر خود را در  ؛و ملک بودن چیز بود ازان گوهر ؛و متی بودن گوهر بود در زمان ؛مکان
  و انفعال رسیدن اثر بود در گوهر از دیگری.  ؛دیگری

از آنچنان توان یافت که به استقراء و تتبع  »نه«، لیکن اقسام عقلی هر یکی ین ده معانی را اقسام بسیار استو ا 
، و ازان ، بلکه از کلیات بسیط ابتدا کنی و بنگری تا چگونه توان بخشیدجزئیات ایشان و شمردن آن باز جویند

، چه در جوهر بودی دو قسم شدی ، چه اگر کثرتد، کثرت او نه در جوهری باش، و از واحد کثري شوددانسته شود
، و ما آن را در قسم و آن قسم که نه جوهر بود نه قسم جوهر بود، جوهر بودی و قسمی نه جوهرقسمی ازان 
، بلکه بدان اعراض و صفات تواند بود ، و این محالست. پس کثرت قسمت جوهر نه بگوهر بودجوهر شمردیم

  که شمرده است.
، و آن وحدتست و ، مبدأ کم بودتی که جوهر را بود از روی آنکه جوهر است: از باب کمّتر صف و نخست
، و آن بساطت و یکسانی بود. و این جای قسم عقلی چنان بود که از باب ، مبادی کیفو از باب کیف ؛یگانگی

. و بسیط را و واحد یا بسیط بود یا مرکب  و از باب کیف چنانکه گوئی: ؛کم گوئی: جوهر یا یکی بود یا بسیار
مرکب و کثري هم بر این نسق ، چه صفت حال دروی جز بساطت و وحدت هیچ چیز دیگر نیست. اما اقسام نبود
، بلکه هم با این اعراض ترکیب افتد: چون ترکیب با کمّ ، چه مرکب نه در جوهری مرکب خواهد بودباید بخشید

چون بر ، این جوهر مرکب را جسم خواند. باز ی شوند، شکلی و هیأتی صفت و، از باب کیفو کیف پدید آید
آن قسمت ، هم بر این ترتیب. این ، و مرکب را اقسام پدید آید، و بسیط را اقسام نبوددو گونه بود: بسیط یا مرکب

  است که در جوهر است بسبب صفت کمّ و کیف.
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، وهر بر دو قسم بود: یا فاعل بود، چنانکه گویند جو باشد که منقسم شود بصفتی دیگر و عرضی جز این هر دو
از آن قسم . و دهماّ، و گوهر پذیرنده را خوانند صورتکننده را ، یعنی پذیرای کنش. گوهر یا منفعل ؛یعنی کننده

آن گوهر نیز که فعل و انفعال  ،پس چون فعل و انفعال منقسم شود ،بود که از فعل و انفعال در گوهر پدید آید
یا  ،، چون عناصر از فعل آتش و آب، چنانکه گوئی یا طبیعی بودرتیب قسمت پذیر آیدصفت وی شود هم بر آن ت

، یا ، چون انفعال گوهر مادیو همچنني انفعال یا طبیعی بود ؛، پس گوهر نیز یا عقل بود یا طبعاختیاری بود
ر چون نفس بود. این ، و گوهر منفعل باختیاو گوهر منفعل بطبع چون ماده بود ؛، چون انفعال عقلیاختیاری بود

  اقسام جوهر است بفعل و انفعال.
، و جوهر که در أَیْن ، یا نه در أَیْن بودو اما اقسام جوهر از صفت اَیْن: چنان بود که جوهر یا در أَیْن بود و مکان

، بلکه کمّ ، نه بصفت کمّ بصفت کمّ بسیط بودبود جوهری بود که با صفت کمّ که او بدان صفت موصوفست
، بلکه بدان نگرند که او جزوی و این جوهر آنگه یافته شود که نه بجوهریت وی نگرند ؛، و آن عدد استمرکب

، و آن جوهر که اما قسمت جوهر بصفت متٰى جوهر یا در زمان بود یا نبودت عدد. و ّیبود از جوهر متکمّم بکمّ
بصفت اضافت آنکه جوهر یا  اما قسمت جوهردر زمان بود جوهری بود موصوف بصفت انتقال و حرکت. و 

، که تصور غريیّت بهم بباید ، و آن جوهر که نسبت ندارد مبدأ آن جوهر بود که داردنسبتی دارد با دیگری یا ندارد
، چون مرکب بود بنسبت با قسم اول. و آن قسم که او را صفتی بود بنسبت با دیگری ؛در نسبت با بودن شناخنت

، از ، و ملک بحقیقت ذونسبت صفاتستجوهر با خداوند صفت بود یا نبود، و اما قسمت از روی ملک آنکه
، و نتوان گفت که مقدار ذو یاذونسبة است ،، یا ذو کیفیة استبرای آنکه توان گفت که جوهر خداوند مقدار است

ند ، چه مقدار خداوند چیزی نبود که در هستی خود بدان نیازم، و اگر گفته شود نه بر حقیقت بودجوهر است
، برای آنکه هیچ جوهری و نیز این نسبت نسبتِ ملک جوهری با جوهری کردن هم از درستی دوراست ؛است

، و از تفاوت ، بلکه در حقیقت و اصل یکسانند بی، یا جوهر ویست وجود جوهریت و نسبتبجوهر غري نیست
را مملوک نه بر حقیقت  این جهت در نسبت هر دو را جوهر خواند. پس یکی را ملک گفنت و دیگری و دیگری

  بود. 
، و قسمت اعراض اگر خواهند که عقلی بود هم بر این منهاج باید کرد ؛این جمله در بیان قسمت جوهر است

یا مرکب. و مرکب آن بود  ؛، و آن را کمّ متصل خوانندکمّ بر دو گونه است: یا بسیط و یکسان بود«چنانکه گوئی 
، چون چهار که غري بود از ، و آن کمّ منفصل تواند بودو غريیت تواند بودکه در اجزاءِ مفروض او را اختالف 

، یا در دو جهت و کم متصل یا در یک جهت بود چون خطّ ؛، و همچنني جزوی با دیگر جزو، و پنج از ششپنج
. و علی هذا بر این طریق هر یکی را از »، یا در چهار جهت چون مرّبع، یا در سه جهت چون عمقچون سطح

  ین نُه طریق قسمت بر این نسق باید راند.ا

  ت آن، و شناخنت آنو کیفیّ  د،وَمرت از این ده بُفصل پنجم، در بیان آنچه عاّ
، و این هیچ از این ده معانی بريون نشود که ، یا خواصّ، یا فصول، یا اجناسبدان که معانی کلی یا اعراض باشند

   گر دو سه چیز:، مشمرده شدند
، چه همچنانکه جوهر حقیقت بود عَرَض نیز حقیقتی بود. و باید که دانسته شود که این افتدیکی همه یکسان 

، اگر تو بدان اعتبار در وی نگری که ، و چون تو شخصی را بحس دریابینامها بحسب اعتبارات بر چیزها افتد
، آن شخص چیزیستو اگر بدان نگری که هستی وی نه در  ؛، آن شخص جسمی مرکب بودکمیتی و کیفیتی دارد

و  ؛، آن شخص حقیقت است»در چیزی«، برآن شرط که و اگر بدان نگری که هستی دارد بر اطالق ؛جوهر است
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و اگر بدان نگری که قسمت  ؛، چیز استاگر بهیچ صفت ننگری البل که بدان بوی بنگری که شخصی است
  عامرت از معنی چیز معنی نیست.، واحد است. پس پذیر نیست
چیزها «، از برای آنکه اگر گوئیم که یز معنی موجود عامرت بود. و معنی موجود خاصرت بود از معنی چیزبعد از چ

، این »، یا هستی ایشان محال بود، یا هستی ایشان ممکن بوداز سه قسم بريون نیست: یا هستی ایشان واجب بود
موجود یا واجب بود «گویند که و اگر  ؛و هیچ خطا دران نیست نباشد،سخن راست و این قسمت درست باشد

، »موجود«، که چون گفته شد که ، این سخن کژ بود»، یا مُحال بود وجود وی، یا ممکن بود وجود ویوجود وی
، و معنی چیز از دو قسم بريون ، که نتواند بود که موجودی را وجود را وجود محال بودآن قسم مُحال بريون شد

، و معنی حقیقت عامرت از جوهر و عرض نی موجود و معنی حقیقت بودمعنی چیز عامرت از معشود. پس  نمی
  بود.

  ،ایم که در این رساله باز رانیم اینست مجموع آنکه ما خواسته
  ، از مبادی موجودات نفسانی.بر طریق تنبیه و تذکري

  و تمام شد این گفتار بفريوزی و توفیق
  ،تعاىل وحدهُ العزیز ،ایزد

  بحمداللّه و حسن
  توفیقه.
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  ایمنی از بطالن نفس در پناه خرد ‐۱۲
  
  
  

  للّٰهُ تَعَالٰیٱهُوَ 
  

گفتاری که در خواستند از برای شناخنت که جوینده را از خواندن آن وقوف بود بر حقیقت خود وایمنی خود و 
  ایمنی دهد از نیستی و بطالن نفس مردم ببطالن حیات تن.

  ، بعد از ستایش کردگار که:»قدّس اللّه تعاىل روحه«شانی چنني گوید گویندهٔ این سخنان افضل الدیّن کا
  
  
  

  مایۀ پرورش جان دانشهای گوناگون بود
، و امید دار شود و توانگر هر مفلس و کم مایه که از مفلسی و کم مایگی خود رنجد آنگه از رنج برهد که مایه

، و قصد و آهنگ برهنجار غالب بودداری  جوی مایه و جست داری و توانگری آنگه توان داشت که قوهٔ مایه
، از آنکه جز مردم نیازی اندوخنت مهمرت است از جملۀ جانوران دیگر مردم را مایۀ توانگری و بیمقصود اقتد. و 

و مردم با آنکه در این خواهش با دیگر  ؛بريون از مایۀ پرورش و آرایش تن و حیات وی نخواهد و نجوید
، رورش و آرایش تن را خواهد و ذخريه کند مایۀ پرورش جان را نیز خواهد و اندوزدجانوران انباز است و مایۀ پ

، و بهرحال دانسنت و بر و آن دانشهای گوناگون بود. و هیچ شخص از اشخاص مردم نادانسنت را نخواهد
بدان بس نکند و ، و چون چیزی را بداند تر دارد که دانا بود از آنکه نادان بود ، و چنان دوستنادانسنت برگزیند

، و از آن نیابد و ، و هرگز از دانسنت سري نگردد تا دانستهای بسیار او را فراهم آیددیگری را نیز خواهد که بداند
، بلکه تواناتر و نريومندتر گردد چون مایه بسیارتر بود. و نیز چون بیمار نگردد چنانکه از دانشهای دیگر باز ماند

، مفلسی و توانگری از مایۀ پرورش تنردد باز محتاجی و نیازمندی نبیند. برخالف دار و توانگر گ در دانش مایه
،و چون زمانی بروی بگذرد باز محتاج و که تن از مایۀ خویش قَدَری که بیابد و بکار برد سري گردد و مستغنی

ک شود تا مایه و ، و اگر بسیار بکار برد همان مایۀ پرورش و حیات سبب بیماری و فساد و هالنیازمند گردد
  دار از کار مانند. مایه

پس روشنست که مردم را دانش که مایۀ پرورش جان است طلبیدن مهمرت است از جسنت مایۀ پرورش تن که 
، و ، که زیسنت بطبع تن نیست و حالیست غریب دروُ، از آنکه زندگی تن دایم با وی نماند و بمريدخواسته است

، و چون مردهٔ بطبع بدو زنده ، از آنکه حیات طبع جانستزندگی جان باطل نگرددو  ؛حال غریب بر چیز نپاید
  باشد پس او بطبع زنده است کی بمريد؟
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  دانشی باید جست که اصل دانشهاست
از انکه چیزها بسیارند و دانسنت یکی ، اکنون چون دانستیم که مایۀ پرورش جان دانش است و دانش بسیار است

یک چیز را از هستیهای چیز بدانش بر  ، و یک، که دانسنت زمني دانسنت آسمان نبودبودازان دانسنت دیگری ن
که چون  ‐، لکن این دانشهای بسیار را اصل و مایه یک دانش استشمردن و بحقیقت آن رسیدن دشخوار است

، لکن آیند ، اگر چه بسیار در نفس داننده بهماند آن یک دانش نبود این دانشهای دیگر که فرع آن یک دانش
، که نه خانه از خواسته راحتی و لذتی دارد ای بود و دانشها دروُ خواستهای گوناگون دروُ نهاده داننده چون خانه

چون این دانش اصل باشد نفس را چون دیگر دانشها باوی بهم آیند  ‐و شرفی گريدو نه خواسته از خانه زینتی 
وناگون بهم آیند و هر یک را از حال و طبع خود بگرداند و ای بود که دروُ و خورشهای گ مر نفس چون زنده

،هم تن از آن خورشها بنريوُ بود و هم آن خورشها از مردگی و خورش بودن بزندگی رسند زنده کند همچون خود
نفس مردم چون بدانش اصل رسد دانا گردد و دانسنت چیزهای بسیار که او را از دانش اصل خیزد همه  همچنني

  ننده پیوندد و گوهر نفس شوند و از دانستگی بدانندگی برسند.با نفس دا

  دانش اصلی دانسنت خود و از خود آگاه بودن است
، از آنکه بدانش اصلی توانگری و امن مطلق را توان پس دانش اصلی را جسنت اولیرت از دانشهای گوناگون

گاه بودن است آن دانش دانسنت خود ویافت و بتوانگری و امن باصل شاید رسیدن. و  ، و طریق رسیدن از خود آ
برخود شمری و آگه شوی از آنکه ترا سه چیز است: تنی که از چند جسم مختلف  بدان اینست که بر اندیشی و

دو دیگر جانی که تنت بدان زنده بود  ؛، چون استخوان و پی و رگ و گوشت و مانند آنطرازیده و نگاشته شده
شناسد. و چون اندیشه  داند و هر یکی را جدا می ه تن را و جان را هر دو میسه دیگر خردی ک ؛آن مرده و بی

بدانسنت این هر سه رسد چنانکه دران هیچ شک و غلط نماند دیگر باره براندیشی وبدانی که تن نه جانست و 
، ت زنده باشد، لکن نه پیوسجان جان نه خرد. از آنکه تن از تن بودن باز نماند اگر چه با جان بود و اگر چه بی

  وی مرده نه تن بود. بلکه بجان زنده باشد. پس جان که تن بوی زنده باشد و بی

  خرد بجان و بنت بستگی ندارد
، و اگر خرد جان بودی هر ، که اگر خرد تن بودی همۀ تنها خردمند بودیو همچنني خرد نه تنست و نه جان

نه جان باشد و نه تن. و نیز بباید دانست که خرد در  جانور خردمند بودی. پس درست شد که دانندهٔ جان و تن
، و تن نیز از جملۀ آن چیزهاست که خرد آن را بداند بهمۀ احوال ، از آنکه خرد همۀ چیزها را بداندتن نباشد
، و هر چه خرد آن را بداند در خرد موجود بود. پس تن و هر حال و صفت که تن راست در خرد باشد. وصفات

ان چیزها که در خرد باشند نتواند بود. و نیز اگر خرد در تن بودی از آنچه نه در تن یا نزدیک تن  خرد درپس 
، و خرد از تن و از آنچه بريون از تن و در از تن بود آگه تواند بود. پس روشنست که خرد بودی ازان آگه نشدی

تهای فزاینده و غذا دهنده و قوّتهای حسی و چون قّو ،، و آنچه تنها بدان آراسته و زنده و بپایددر هیچ تن نبود
، و هر تنی و هر اندامی از آن اثر و فروغ چندانکه ، همه فروغ تابش خرداندقوّهٔ جنبانده و قوّهٔ خیال و گمان

، که بدان دانسنت بدو محیط بود تواند گرفت بپذیرد. و پیوند خرد با هر چه جز خرد است بدانسنت خرد بود آن را
، چون بزرگی و خردی و درازی و پهنی و گردی و از آن حالتها که اجسام را باشدن نتواند ماند. و و ازو بريو

، بدان معنی که ، هیچ از این احوال خرد را نباشدچهار سوئی و گرانی و سبکی و سختی و نرمی و گرمی و سردی
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، بلکه این و امثال این و آن م یا نرمگرخرد بزرگ بود یا خرد یا دراز یا پهن یا گرد یا گران یا سبک یا سخت یا 
محلها که این حالها درو توانند بود همه در خرد باشند از روی معلوم بودن آن چیزها مر خرد را و دانندگی خرد 

، از آنکه همۀ اضداد و همۀ چیزهای مخالف در خرد نیز خرد را در هیچ ضّد و هیچ مخالف نبودمر ایشان را. و 
، و خرد ، و هیچ ضدّی و مخالفی از ضدی و مخالفی دیگر در خرد سستی و بطالن نگريدندموجود و مجتمع باش
، بلکه همه درو بر دارد ، و ضدی را فراموش و نادانسته نگذارد و دیگری را دانسته و یاد میهمه را یکسان داند

، د وجودش باطل نگردد، و آن را که ضدّ و مخالف نبوخرد را هیچ چیز مخالف نبودهستی خود تمام باشند. و 
چه هر چه تباه و باطل شود از چريگی و غلبت مخالف باطل و تباه شود. و وجود خرد آگهی و بیداری و دانائی 

چون ، و هر چه وجودش بخود و از خود بود باطل نگردد و تباهی و فساد نپذیرد. و اوست از خود خود و بخود
، از آنکه خرد زندگی و تمامی و ا هیچ نقصان و خلل نیایدتن از حالتهای مختلف تباه شود و بمريد خرد ر

، و هر آنچه خرد داند در خرد موجود داند  سامانی و تباهیش پیوسته آراستگی تن و نیز مردگی و نقصان و بی
تر گردد و نه از دانسنت تنِ مرده تباه  و نه از دانسنت تن زنده زنده، بود. پس زندگی تن و مردگیش در خرد بود

، و بنقصان و زوال تن و گردش حالهای وی ناقص و زایل و د. پس روشنست که خرد باقیست و دایم و تمامشو
  گردنده حال نشود.

  طریق رستگاری پناه جسنت است بخرد
، و خرد ازان نماید و از این بیان و روشنی صفت و حال خرد که گفنت و نوشنت ازان عبارتست حکایت خرد می

  خرد و عقل از خرد و عقل خرب نتواند داد.، که جز دهد آگهی می
گاه شد و بدانست خرد بر بشریّتش غالب گشت وی همه باز خرد بود و  ، و مردمیو چون مردم از آگهی خرد آ

  کار و ناپیدا شد.  بشریت مغلوب و بی
کشش  ، و میل و، و در حمایت وی شدنپس طریق رستگاری و امن مردم از هالک و دمار پناه جسنت است بخرد
و در حرکت و سکون و خواب و بیداری  ،سوی حالهای ناپاینده و لذّتهای تن ناپایدار از طبع خود دور داشنت

  براندازهٔ خرد بودن.
، خرد نیز همگی او را و چون مردم آثار خرد را در همۀ احوال خویش نگه دارد در روش و سريت و گفت و کرد

خلل و نقصانی بمرجع و معاد اصلی که سرچشمۀ دوام و  م و اراسته بینگه دارد و بدرقۀ او شود تا او را تما
سوره « وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ،»۲۸سوره قصص/« وَاللَّهُ عََلى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، بقای ازل و ابد است باز رساند

  .»۱٦٦نساء/
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  تقریرات و فصول مقطّعه ‐۱۳
  
  

  
  يمِ رَّحِـلٱرَّحْمَنِ ـلٱللَّهِ ٱمِ ـبِسْ

  کَـفَضْلِـمْ بـِّرَبِّ تَم
  
  

  در طلب بقای عقالنی ‐۱
، جوید در کوشش از برای نجات جسنت است. اکنون ما را دانستنی است که آدمی نجات از چه می بدان که آدمی

، زیرا که نتواند بود که که فنای مطلق مولم نیست و معلومست ؛الکه، چون ، یا آنچه از نهایات المستاز المی
  ، پس معلوم شد که خوف بیشرت از عدم است در حال وجود.یز معدوم بود و از عدم آگه باشندهمه چ

توان داشت یا نه.  ، و این وجود را باقی میشود یا نه پس ما را بحث ضرورت بود از آنکه این عدم مندفع می
، ما را سودمند نیست، و لیکن آن وجودی ودّ ت باطل نمی، از عدم احوال جسم وجود جسمیّنظر کرده شدچون 

خربی هرگز  ، و بياز آنکه در وجود آگاهی نیست. پس ما طالب وجودی هستیم که در آن وجود آگاهی بود
که آگه بودن از نتایج عقلست. پس طلب کردن آگه بودن از ، ، و ان وجود جز وجود عقلی نباشدنباشد

، و فراغ نفس نه و تفکر بفراغ نفس ممکن بودتر بود.  طی طریق آن از روی تفکر نزدیکرت و اسان ، ومهماتست
آن چیز که مضاد فکر بود واجب بود ، و نه هر ، بل از آن چیز واجبرت بود که مضاد فکر بوداز همه چیز واجبست

، و از احواىل که از کَوْن و فساد خاىل هر آن چیز که از محسوسات و جسمانیات باشد، بلکه ازان احرتاز کردن
، یعنی راحات حیات حسی سگالیدن. حیات حسی جسنت و اندیشیدن آن و طریق یافنت آن ، چون لذاتنباشد
، بضرورت فکر در چیزهای که چون نفس را از چنني افکار فراغ بود ؛که نفس از چنني فکر فارغ و جدا بودباید 

از فکر جدا  ، هرگز، یعنی نفس انسانی، و نفس گویااز آنکه فکر خاصیّت نفس است ؛مضاد این افکار باشد
، و چون در خود بود و چون از فکر در چیزهای مختلف و متغري پرداخته بود بضرورت در خود بود ؛نتواند بود

  ، واللّٰه اعلم.بجز از آنکه مددی از خودیش بیند نیابد

  صلـف
، و ، طریق دفع آفات فکر ضرورت بود از کردنچون معلوم شد که وصول بدین مقصود بواسطۀ فکر تواند بود

، و از اخالقی که مضادّ آن آنچه در این باب سودمند است قیام نمودن باعماىل چند که مدد اخالق پسندیده دهد
خواهیم که میل بچیزهائی  مداومت بود بر اعمال خري و اقوال صدق. و بأعمال خري آن می ، و آنبود تجنّب نماید

و از  ؛ت دارد نگذارد که آن آرزو یافته شودیل قّو، و اگر در اندرونْ آن مکه مقتضی شهوت و غضب بود نکند
، و مستعجل ، بر آن احوال و صرب و شکیبائی نمایداحواىل چند که دران اندوهی یا المی یا انقباضی توّلد کند
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، هم ت مصابرت غالب شود، تا در نفس قّو، که دفع چنني آفات جز بصر نتوان کرد، و گریز نخواهد و نجویدنشود
، و بقدر دور شدن از اهد و هم از آنچه نخواهد. و چون این قوّت مستحکم گشت آثار تضادّ نمانداز آنچه خو
، که آن عقلی است. و چون بدین مرتبه رسید او را درجۀ ملکوت حاصل نزدیک شدن بود بعالم بقا عالم تضادّ

  شاءَاللّٰه. ، ان، سعی کند تا بیابدشد
  
  

  در شناخنت اعمال خري فصل ‐۲
 ، اگر چه درخري و اعمال بِّر بعاقبت توان دانست: هر عمل که مردم را انجام بدانائی کشد و بآگاهیافعال 

و هر کارکرد و عمل که در  ؛دصورت آن اعمال را جمهور خلق نیکو نبینند و از حسنات نشمرند آن حسنات باش
، اگر چه ند نه از اعمال خري بودخري شمر ، اگر چه جمهور خلق آن را از اعمالخربی سرآید و بآگاهی نرسد بی

  صورت عبادت و غري آن دارد.
  
  

  فصل دیگر در ایمنی از فنا ‐۳
برهان برآنکه در چه مرتبه یقني شود انسان را که از فنا ایمن گشت. گوئیم: آنگه ایمن شود که بداند که هستی 

و چون هستی  ؛قلی نتواند بود، و جز عوجودِ کایست. و هیچ کلی محسوس نتواند بود و نه مخیل و نه موهوم
و در هیچ جسم نتواند بود. وجود نفس علم نفس بود  ؛کلّی بود و کلّی معقول بود وجود عقلی جز در نفس نبود

، و تغري و فساد وجودهای ، و هر آنچه وجودش از خود بود از فنا ایمن بود، و این وجودش از خود بودبخود
رند چون مستحیل ات که در معرض استحالت و تغیّنکه این جزوّیآ، از رد، زیان نداجزوی بوجود کلی زیان ندارد

، ، و ثبات بر این یقني بر تفاوت تواند بودآید ، و در داننده هیچ استحالت پیدا نمیشوند در علم و دانسنت آن می
، تا چنان ت، و باشد که محتاج بود بتکرار آن چند کرّباشد که بعد از یافنت و دانسنت آن هرگز فراموش نشود

، آن یقني باطل نشود ، یا حالتی افتد چون خواب و بیماریمستحکم شود که اگر شروع کند دراعمال حسی
، نه باحوال و آالتش چون حواس و اعضا. و چون بدین ، و نفس بخودی خود مشغول باشدفراموش نگردد

، یعنی سیده باشد وجودی ضروری بود، پس چون بدین مرتبه رمرتبت رسید ایمن بود از فنا و بداند که ایمنست
، و حیات ، و قادری او هم علم وی بود بوجود اشیالمی او هم وجودش بود بخودی خود، و عاوجودش ذاتی

، مدْرِکِ ، و در این حال نه مرید باشد و نه کارِهْداند داند و چیزها را می وی دانستنش بود بدانکه خود را می
، و بذات او متّحد بنفسه شود. صال داردمرتبه یافت با هر چه دانسته است اّت ، و چون اینخود و غري خود باشد

این یقني ، و هیچ جزوی نبود که بوی رسد تا او را مشغول گرداند. خاصّه و چون علقت طبیعی بکلی برخیزد
یات از ، لیکن اگر نفس در حال حنفس را در حالت کرامت افتاد که شواغل حسّی و ادراکات جزوی هنوز بودند

، و ، این مرتبه او را نتواند بود، بعد از بطالن ترکیب آالت و اعضاادراک خود و ادراک وجود کلی محروم ماند
، بدان سبب که ، البل زیان کارترخرب و غافل همچنان باشد که پیش از بطالن حیات بود در ادراک خود بی

منها و حشرنا مع محمّدٍ المصطفی وأهل بیته األخري فی ، وقافا اللّهُ ادراکات حسّی نیز نماند بدوزخ ابد پیوندد
  ، بمحمّد و آله الطّبیّن الطّاهرین.جنّته
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  فصل دیگر دربارهٔ دانای بذات ‐۴
اصلی و ، یا غریب و عارضی. و بدان که اجسام زنده از دو بريون نباشد: یا حیات در ایشان اصلی و ذاتی باشد

آن چیز که حیات وی اصلی و ذاتیست نه جسم باشد. و آن چیز که . و ، پس غریب و عارضی باشدذاتی نیست
، و بغري وی ، یا نه اصلی و ذاتی، او راحیات وی اصلی و ذاتی باشد یا دانائی نیز صفت اصلی و ذاتی نیست

 ، که پس هر چه نام حی بروو دانائی اصلی و ذاتی نیست ؛، و بغري وی دانا بودیا نه اصلی و ذاتی ؛دانا بود
و آن چیز که دانائی وی راست یا بخود  ؛پس دانائی حّی بچیزی دیگر است ؛درست بودی وی را دانا بودی

، و آن چیز که که اگر نه بخود داناست بدان چیز داناست که او بخود داناست ؛، یا بجز خود داناستداناست
  م.، واللّه اعلبخود داناست انتهای همه اوست و بازگشت همۀ موجودات بدوست

  

  فصل دیگر در وحدت عالم و معلوم ‐۵
و شامل بود هم مر آن چیزها را که بعمل و ،بدان که لفظ توحید را چون مرتجم بلغت دری کنی یکی کردن بود

، و هم آن چیزها را که بنظر یکی گردند. اما در عمل و ، تا بجمع و ترکیب یکی چیز شوندصنعت ترکیب کنی
، و وجود هر یک ازان و و بهم آوردن و در هم آویخنت تا یک چیز شوند صنعت چون ترکیب ادویه و حشائش

، و همچنني مطعومات و اغذیه و جونی دیگر، تریاق یا مع، و یک نام بر آن مرکب نهندنامش باطل گردد
ات را و اشخاص ، چنانکه اشخاص معدنیّو اما در نظر چنانکه اشخاص را بنوع یکی کند ؛ملبوسات و غري آن

، چنانکه زر و سیم و مس و قلعی را که در نظر گوهر و اشخاص جانور را بانواع هر یک یکی کنی رستنیها
، و آنچه یکی بود ، تا چیز بسیار نبود آن را یکی نتوان کردو در جمله ؛، و همچنني نبات و حیوان رامعدنی بود

  یکی نتوان کرد. 
، و تا نظر بانتهای آن نرسد ، نه توحید علمییستو آن توحید که در سخن علمای دین در آمده است توحید نظر

آن نظر را موحد نگویند. و اما کیفیّت آن چنانست که جملۀ اشخاص محسوس را از هر نوع که باشد بنوع آن 
اشخاص یکی کند و یکی بیند: اشخاص جزوی چون زید و عمرو و بکر را که بسیارند بمردم که نوع ایشانست 

، و این اشرتو آن اشرتو این چهار پا و آن چهار پا بنوع اسپ س این اسپ و آن اسپ، و اشخاص محسویکی بیند
، و همچنني انواع بسیار را چون مردم و چهار پا و خزنده و پرنده بجنس و بنوع شرت و بنوع چهار پا یکی بیند

ان را بجسم مرکب ج ، و جسم جاندار و جسم بیرُستنی را بجسم جان دار یکی بیندجانور و زنده یکی نگرد. و 
، و ، و جسم را و نفس را بگوهر بودن یکی داند، و جسم مرکب و جسم بسیط را بجسم مطلق یکی بیندیکی بیند

  ، و گوهر را و جز گوهر را چون اعراضْ بموجود یکی شناسد.گوهر بودن یکی داند
، موجودی را ازو فرو گذاشت آنکه هیچ که موجودات بسیار را بی، چون بر این رتبت برسند نظر در توحید کنند

، پس یک مرتبه ماند ، که همۀ موجودات یکی باشند. و موجود یکیست همه رابموجود مطلق همه را یکی بیند
، که یکی ، و آن مرتبه آنکه دانای موجود مطلق را و موجود مطلق را دو چیز نشناسندکه نهایت توحید آنست
، و این یقني ق عالم و معلوم یکی باشد. و چون درین نظر قرار گرفت، بلکه در موجود مطلعالم بود و یکی معلوم

  آنکه و انجام ماند. ، و بیمشاهد شد آغاز و انجام وجود برخاست
  ، والیه یرجعُ األمرُ کلّه.واللّهُ اعلم
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  فصل دیگر در بقای نفس عاقله ‐۶
، ، جدائیی عقلیجدا اند از اجسامْ ، همه، یعنی نفوس نباتی و نفوس حیوانی و نفوس مردمبدان که جملۀ نفوس

ای بود: اما نفس نباتی از جسم نباتی جداست بدانکه نفس نباتی جنباننده و  لیکن هر یک را جدائی بگونه
، و وجود نفس نباتی ، و بدین حال جدائی پیدا شد، و جسم نباتی جنبیده و فزودهٔ اوستفزایندهٔ جسم نباتیست

و اما نفس حیوانی جداست از  ؛وجود جسم روشن شد وجودی محسوس ، همچنانکهروشن گشت وجودی عقلی
، و همم بدین صفت نفس حیوانی از ، و جسمش نداند و نخواهدجسم حیوانی بدانکه نفس خواستار و آگه بود

، که عقل نفس را بمعقول و روحانی کرد و ، و این تمییز و جدائی عقلیست و بعقلستنفس نباتی جداست
، و ازین حکم کردند که نفس یکن نفس اگر چه ذاتش معقولست بذات عاقل نیست، لجسمش را محسوس

، لیکن نه ذات و معقولیش باطل گردد ببطالن ، چون جسم و آالتش تباهی بطالن گريدحیوانی باطل و تبه گردد
 ،، که اگر ذاتش باطل شدی ببطالن جسمش، بلکه کار کردش باطل شود بسبب باطل شدن آلت کار کردنآالتش

، و نفس دانسته شده است و پس معقولیش باطل شدی و هرگز تا جسمی نبودی نفس را نشایستی دانست
و نفس عاقله را پایۀ وجود برتر است از  ؛، از آنکه وجود او دانستگی اوستمعقولست اگر جسد بود و اگر نبود

، و وجود نفس عاقله دانندگی ، که وجود عاقلی و دانندگی برتر است از وجود معقوىل و دانستگینفس حیوانی
، که بدان نفس حیوانی و نباتی را از جسم حیوانی و نباتی جدا ، و دانندگی او فعل اوستاوست نه دانستگی

، که اگر در فرق کردن و جدا کردن و دانسنت نفس حیوانی و ، هیچ حاجتش نبود بآلت جسمانیکرد و در این
، که هیچ واسطۀ جسمانی نتواند بود میان داننده و ی دانست ایشان را، نتوانستنباتی بآلتی جسمانی نیازمند شدی

، نفس عاقله نه خود باطل ، چون آلت جسمانی باطل گردد و تباهآلت بود ، و چون فعل نفس عاقله بیدانستۀ او
  ،، و نه تباه شود وَ للّه الحمدُ حمدَالّشاکرینگردد و نه فعلش

  رین أجمعنيوَالصّالةُ علی محمّد و آله الطّاه
  و سلّم تسلیماً کثرياً.

  

  »در وجود کلّی«من کالمه قدّس اللّه روحه العزیز  ‐۷
، در بريون از نفس تواند بود که در بسیار وجود کلی آن وجود باشد که در نفس مدرک اگر چه یک چیز است
اعنی هستی همه ، و در حصول نفسانی چیز بود چون وجود احوال عالم از حیوانات و جمادات که بسیارند

، چون ، از آنکه موجودات و همی و تخیلی مختلفندو چون در کلی محسوس و مخیل و موهوم نباشد ؛یکیست
، و وجود یک شخص معني چون زید نه ، و وجود فرح که نه وجود حزن بودوجود خوف که نه وجود امن باشد

، ت مُلّذ نه وجود مسموعات مکروه بود، و وجود مسموعاپیدی بودس، و وجود سیاهی نه وجود وجود عمرو بود
  ، والسّالم.، پس روشن است که جز معقول و معلوم نباشدو همچنني مشمومات و مذوقات و ملموسات

  

  »در عقل و ذوق« من فوایده  ًایضا ‐۸
، و نه هر صاحب عقلی صاحب ذوق هر صاحب ذوقی صاحب عقل بود ؛اند و مذوقات گرم معقوالت فسرده

  بود.
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  »در ذات و حقیقت مبدأ و هستیها«مه قدّس اللّه روحه من کال ‐۹
، و معلومات و موجودات را ای که: مبدأ موجودات و علّت هستیها را حقیقتی و ذاتی هست یا نه پرسید پرسنده

، هر دو از ، هر یک را ذاتیست و حقیقتیت را، علّزانست که هر دو راهمچنني حقیقتی و ذاتی هست یا نه. اگر 
، و نه آن به مباین و مباینت آن خواهد که آن ذات نه این ذات بود این ذات ، و، نه این ذات بوده ذاتندان روی ک

، و با مباینت ذاتی محال بود یکی ، و این ذات نه آن ذات. اگر مباینت است میان هر دو ذاتاین ذات نه آن بود
ت بودن آن ذات مر ، پس چگونه است علّ، که هیچ چیز علّت چیزی مباین ذات خود نباشدرا علت دیگری بودن

، است، و موافقت ذات اتحاد اگر میان هر دو ذات هیچ مباینت و دؤی نیست و موافقیستموجودات دیگر را. و 
، که ذات او و ذات همه یک ذاتست. جواب گوئیم: پرسنده در سؤال جواب ت بود مبدأ خود راپس چگونه علّ 

 »، و ذات و حقیقت معلومات و هستیهاذات و حقیقت علّت و مبدأ« ، از آنکه چون همی پرسد کهخود داد
، و همچني در معنی اختالف ت و معلومات را گردانید، چنانکه لفظ علّمعنی ذات و حقیقت هیچ نگردانید

پرسنده دؤی ، یک معنی خواست بلفظ ذات و حقیقت. پس ، أعنی علّت و معلول، که پرسنده در هر جاینیست
، برداشت و اتّحاد ذات و حقیقت را اثبات کرد. اکنون و ت و معلوىل و دیگر احوالاعتبار علّ بی ،و مباینت ذات

، و ذوات بوی ذواتند و ، آن خواهیم که موجودات بذات موجواندحقیقت مبدأ است و علّت مر موجودات را
  ، و او بخود ذات و حقیقت همه والسّالم.حقایق بوی حقایق

  

  »در بیان تناهی اجسام«مه فائده ایضاً من کال ‐۱۰
 و ، و لفظ کناربیاید دانست که کنار و نهایت هر چیز آنست که جدائی افگند میان آن چیز و آنچه جز ازو بود

و از چیزهای معلوم و معقول که خواهند از  ؛نهایت از برای اجسام و چیزهائی را گویند که بحّس در توان یافت
 ، و در جسمانی که بحّسرا بدان از معلومی دیگر جدائی بود حّد وی خواننددیگری جدا کنند آن چیز که معلوم 
، که ، اگر حّد گوئی و اگر نهایت، یکسانستت که گفته شد کنار و نهایت راتوان یافت و در روحانی این خاصیّ

  ، و از نهایت چیز گذشته جز آن متناهی باشد.چون از حّد چیز بگذری جز آن محدود بود
، اما آنکه ، و بعضی نه بذاتواسطه ، لیکن نه هر چیز را نهایت بذات بود اوىل و بیار چیز را گویندو نهایت بسی

، اگر مقدار منفصل بود چندی، که بلغت دری اندازه گویند و است مقدارواسطۀ  نهایت او را بذات گویند بی
و  ،ر را نبود بذات و بحقیقتو اگر متّصل بود چون درازی و سطربی. و نهایت و کران جز مقدا ،چون شمار

، و آن از برای آن گویند که هیچ جسم نتواند آن نه که بذات بود» نهایت جسم«نسبت با جسم کنند و گویند  اینکه
کران ونهایت نتواند بود. پس نهایت اندازهٔ جسم را بنهایت  و مقداری و هیچ اندازه و مقدار بیاندازه  یبود ب

م که در گفتارها باندیشه خو ندارند از وجود مقدار غافل شوند و نهایت وی جسمی ، و عامه مردجسم نام بردند
، پس حکم کند که هر جسمی را یابند که بجسمی دیگر سر آید، تا یکی را از آن دو جسم نهایت دیگر خوانند

جسم آتش  ، و، و هوا متناهی بآتشاند بهوا آب و زمني متناهی«، چنانکه گویند که متناهی بود بجسمی دیگر
، و هم بر این قیاس تا اجرام آسمانی را هر آنچه نامی »، و فلک ماه متناهی بفلک عطاردمتناهی بجرم فلک

، از آنکه جز از عالم و بريون از عالم جسمی دیگر ندانند نتوانند کرد، و نهایت جسم عالم را معلوم دانند سرایند
، که وجود هر جسمی از »جسم عالم را نهایتی نیست«فت که ، و نتوانند گتا آن جسم را بنهایت جسم عالم کنند
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، نه بحقیقت افتند که به ، و از این روی در حريت افتنداجسام عالم از جسمی دیگر که مجاورش بود درنگذرد
  ، نه توانند دید که جسم عالم متناهی است و نه توانند دانست که نهایت ندارد.شوند

زه و عظم. و بگوهر بودنش آن خواهیم که نه در چیز است چون مقدار و اکنون گوئیم: جسم گوهریست باندا
، و آن پاره و جزو و نهایت الزم ، و از آن رو که گوهر است او را نه پاره بود و نه نهایتعظم که درویست

چه پاره ،و هر ، که الزم الزمْ الزم بودجزو و نهایت الزم گوهر جسم نیز باشد ؛، و مقدار الزم گوهر جسممقدارند
در ، و اجزای جسمْ جسم. و شدن را درو نتوان یافت نهایتش را نیز نتوان یافت. و اجزای مقادیرْ مقادیر باشند

، و چنني اندازه را را دو نهایت بود  ، و هر پارهای پاره توان کرد جسم سه مقدار شاید یافت: یکی آنکه از گونه
، و نهایت هر و دؤم مقدارْ آنکه او را از هر گونه پاره شاید کرد ؛نقطهخوانند و نهایت وی را  خّطدراز گویند و 

، و هر پاره ازو و سئوم مقدار را سه گونه پاره شاید کرد ؛گویند سطحو  پهن، و چنني مقدار را خطّ بود وی  ٔپاره
  گویند. سطربیو  عمق، و چنني مقدار را بسطحی متناهی بود

وی گذشته نه آن مقدار بود: و طول از نهایتش ، و از قدار ازو در نگذردو نهایت هر مقدار آنست که آن که آن م 
، و از وی و سطح از نهایتش که طول است درنگذرد ؛، و از وی گذشته نه طول بودکه نقطه است درنگذرد

، و از وی گذشته نه عمق بود. و و عمق و سطربی از نهایتش که پهناست و سطح برنگذرد ؛گذشته نه سطح بود
، که ، سه پهلو و چهار پهلو و مانند آننهایات مقادیر بر دو گونه باشند: یا بفعل یافت شود چون مقادیر اشکالاین 

، چون خطّ یا بفعل در وی نبود لیکن بفرض شاید یافت ؛ها سطحهای آن اشکال بخطهاش سر آیند و خطّ بنقطه
، و یا آلتی نهایتش که نقطه است بفعل شود ، لیکن چون او را پاره کنی بوهمدائره که نهایتی درو نبود بفعل

  ، و بفرض شاید یافت آنگه که وی را بدو بخش کنند یا بیشرت.همچنني سطح کره که در وی هیچ خطّ بفعل نبود
، یا بفعل یا بوهم و ها شاید بخشید ، و جسم بسبب این مقادیر در اجزاء و پارهپس مقدار بنهایت خود سر آید

، و بار دیگر توان بخشید و ، این جسم را شاید بخشیدو هم این حال که برای مقدار بود، و در هر پاره ازعقل
، و جزو خردتر از کل بود. پس هر جزو از ، و هر جزوی هم جسمی بود بمقدار و عظمجزوهای وی باز نمودن
رت از پنج ، و ده جزو از وی که مجموع شوند بزرگ، و دو جزو جسم بزرگرت باشند که یکیجسمی هم جسم بود

و اگر جزو جسم نه جسم بودی و اندازه و مقدار مداشتی چون بهم آمدندی همچنان بودندی که  ؛جزو باشند
پس جزو جسم با مقدار  ؛، پس هیچ جسم را مقدار و عظمی نبودیمقداری و عظمی بجائی از یکدیگر بودند بی

  هم جسم با مقدار باشد.
بوی آن جزو سرآید و از وی گذشته نه آن جزو بود همچنني کّل اجزاء و همچنانکه هر جسمی را نهایتی بود که  

ها  را نهایتی بود که بوی سرآیند. و کّل عالم یک جسم است و مقدار و عظمی دارد که بسبب آن مقدار او را بپاره
پاره بود  ، چنانکه آن پاره از جسم عالم که زمني است نه آن، و هر پاره جسمی جدا انگاشنتو اجزا شاید بخشید

، و آن پاره که فلک ماه بود نه آن پاره که ، و آن پاره که سپهر است نه آن پاره که عناصرندکه آبست و هوا و آتش
و مجموع این جملۀ  ؛ای که فلک اقصاست اند نه آن پاره ، و آن پاره که افالک و هفت روندهفلک عطارد است

، و هر جزو وی را از وی نهایتی بود که بوی وجودش سرآید اجزا و اجسام را جسم عالم خوانند. پس همچنانکه
، و از کل ، از انکه عالم کّل اجسام استاز آن نهایت گذشته نه جسم بود. پس بريون از عالم هیچ جسم نبود

چون جسم عالم گوهریست با مقدار و متناهی بنهایات مقدار ازو گذشته گوهری اجسام گذشته هیچ جسم نبود. و 
و در  ؛، و آن گوهری بود که حافظ و مدبر و محرک متحرکش و آرام بخش ساکنش اوستدار نا متناهیمق بود بی

، چنانکه روشن شده است بر علما و مردم و بگفته و ها و اجزاء این عالم هیچ چیز جز جسم نتواند بود میان پاره
  ، ، بفضل باری تعاىل و هدایتش»تناهی اجسام«شد سخن در بیان بنموده. تمام 
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  و باللّه التوفیق فی أّی حال کان. تمّت
  هذه الرّسالة بعون اللّه

  و توفیقه
  

  شخص جزوی و حقیقت کلّی ‐۱۱
حقیقت کلی است دانندهٔ  ، و دانندهٔ این کلمه نه شخص جزوی بود بلکهشخص جزوی بحقیقت کلی وجود دارد

  این معنی و حکم کننده بر صدق این گفتار.
  

  ناف مردمدر اوصاف مردم و أص ‐۱۲
، و خجسته نام نخستني را که آغاز هر سخنست گوینده مایه و پريایه و طراز گفتار کرد و پس گفت: مردم هست

، پس ، و مردم بودن مردم جز مردم نیست، و بمردمی مردم مردم بودن مردمبهستی مردم مردمی مردم خواست
  ».مردم مردم است«گفته باشد » مردم هست«گویندهٔ آنکه 

  ، پس گفت: ین سخن ماهیت نمودو در ا
و این دانش و آگاهی و  ،، و آگاهست که مردم است و روشنست او را که مردم استمردم داند که مردم است

، و ، و وجود ذاتی مردم است، و عقل اول مردم است، و وجود روشن مردم استروشنی وجود تمام مردم است
  ، و وجود بسیط مردم است. وجود اصلی مردم است ، و، و وجود کلی مردم استوجود ضروری مردم است

، و داند که چنني پس گفت: مردم آرزومند دانش و محب دانش و کوشنده سوی دانش و جویندهٔ دانش است
، و آرزومندی دانش و محبت دانش و کوشیدن در دانش و جویندگی دانش شاخ دانش اول نفس مردم است

  است و زندگی و حیاتش.
، و سگالندی و اندیشه ، و مردم است کننده، و مردم است گویندهگر است گالنده و اندیشهپس گفت: مردم س

  کاری و گویائی و کنندگی فرع و شاخ نفس مردم و طبع اوست.
خربی  ، و بیپذیر ، مردم است تباهی، مردم است گذرنده، مردم است مريندهخرب و آگهی پس گفت: مردم است بی

، و شخص مردم آلت هی پذیری شخص مردم راست و شاخ و فرع طبع اوستو مريندگی و گذرندگی و تبا
، و عقل مردم تمامی و روشنی ، و نفس مردم پرتو و اثر عقل او، و طبع مردم کارگر نفسشکنشهای طبع اوست

  وجود او.
، لکن ، و مردم بسیار نیست و اشخاص مردم بسیارندپس گفت: و شخص مردم اثر و تمثال و نشان مردم است

، که هر یک از اشخاص مردم است. و ، و مردم باشخاصْ بسیاراند ، که همه مردماند اشخاص بسیار بمردم یکی
و صنفی دیگر که با تن  ؛اشخاص مردم چهار صنفند: صنفی آنکه در ایشان از مردم هیچ پیدا تر از تن نیست

، از محبت و طلب دانش و شوق دهد و سه دیگر آنکه آثار نفس مردم از ایشان فروغ ؛کارگری مردم نیز دارند
چهارم صنف آنکه آگهی و بیداری و بینندگی ازیشان پیدا بود. و صنف نخستني را  ؛سوی آگهی و بیداری

. و هر إلٰهیان و خردمندانو  روشنان، و چهارم را روحانیون، و سئوم را کارگرانرا  ، و دؤمتنومندان گویند
جویانْ طالب  ، و کارگران از دانشتنومندان از کارگران بکارگری رسندصنف فروتر از صنف زبر خود مدد یابد: 
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، و دانش جویان و مشتاقان از روشنانْ داننده و روشن و دانا شوند. تن کار پذیر است علم و دانش دوست کردند
  و طبع کارگر و نفس کارفرمای و عقل کاردان و کار وجود.

، تمام بفعل و دانش اند روحانیان و دانش جویانْ حیّز کمال مردم واز این اشخاصْ اصناف الهیان و دانندگان و
و تمام  ؛و تمام بفعل آنکه بخود تمام بود و  از تمامی او آنکه فرود او تمامی پذیر بود ازو ؛جوی تمام بقوت

تا  ، أعنی دانش جوئی که در دانندگی ناقص بود و از داننده دانش پذیر بودبقوت آنکه بر زبر خود تمام بود
، و آموزنده آنگاه که بغلبت تمامی و روشنی دانندهٔ بفعل ناقص بودن نیست گردد و تمام و روشن شود بفعل

آموزاننده گردد. و چون کار وجود آموزنده و آموزاننده دارند سزد که روشن و دانسته گردد تا دانش جوی از 
  گريد. داننده چگونه فرا می

دانندهٔ دانش دهد و دانندهٔ بقوت . و تدانندهٔ بقوّ ، و آموزنده را گویند بفعلدانندهٔ کنون گوئیم: آموزننده را 
گاه بود و از ، أعنی روشنی وجود او را روشن بوددانش گريد و پذیرد. و در دانندهٔ بفعل دانش پیدا بود ، أعنی آ

گاه بود. و دانش دانندهٔ بقوّت پوشیده بود ، و ی خود آگهی ندارد، أعنی آگهی دارد و از آگهآگه بودن خود آ
بروشنی و آکهی داننده آگهی یابد از آگهی خود. و همچنانکه داننده بفعل باشد و بقوّت باشد دانسته نیز بفعل 

، همچنانکه دانندهٔ بفعل بدانندگی بر دانستۀ بقوّت، و دانستۀ بفعل در دانستگی پیش بود باشد و بقوت بود
و هر دانسته را بدانستۀ  ؛، یکی از پس دیگرتهای بسیار بر ترتیب تواند بوددانست. پس پیشی دارد بر دانندهٔ بقوّ

است از آن روی که  دانستۀ بسیط، و آن پیش ازان توان دانست تا بنخستني دانسته رسد که آن دانستۀ خود است
معلوم ، و ستنیز بود از آن روی که مبدأ معلومات بسیار ا معلوم واحد، و درو و هیچ غريیت و اختالف نبود

بود که ذاتش جز معلوم نبود و نه  معلوم بذات، و نادانستنش ممتنع بود بود از آن روی کهناچاری و  ضروری
  بود که خود روشن بود و معلوم پوشیده بوی روشن و بفعل باشد.  معلوم بفعل، و معلومیش غري ذات

طت و وحدت کثرت و ضرورت و ناضرورت و این حالها که بر شمرده شدند از قوّت و فعل و بساطت و جز بسا
دانش خوانند و  ها را دانش تصوری چننيو بذات و نه بذات همه بدانسنت خود دانسته آید. و دانسنت 

و دانسنت آنکه هر یک از این دانستها با دیگری پیوسته  ، و آن دانسنت چیز بودن هر یکی از آنها بود.نخستني
تصوری رو یا بیشرت نباشد دانستۀ  ، و تا دانستۀبود دانش دؤماین ، و خواند دانش تصدیقیهست یا نیست 

تصدیقی نشود. مثال دانش تصوری دانسنت جسم و دانسنت روح و دانسنت زمني و دانسنت هوا و دانسنت سبکی و 
مثال دانش تصدیقی دانسنت آنکه هوا سبک است و زمني  ؛دانسنت گرانی و دانسنت تريگی و دانسنت روشنی

   ت و خورشید روشنست و خاک تريه.گرانس
، بلفظ داننده کنندهٔ چیزها را در ، گوئیم: ما بلفظ دانش پیدا بودن چیزها در خود خواهیم واکنون از سر گريیم

، و بنادان پیدا ناکنندهٔ چیزها در و بلفظ جهل ناپیدائی چیزها در خود ؛، و به دانسته چیز کرده را در خودخود
، که ، که دانش را حّد نتوان گفتپیدا در خود. و این سخنان شرح لفظ دانشمند نه حد دانش، و بنادانسته ناخود

و پیداتر و روشنرت از دانش چیز نبود که  ،تر و پیداتر از آن چیز باشد حد گفنت کردن چیز بود بچیزی که روشن
  دانش بدان پیدا و روشن شود.
، و هر کرا یک دانسته نبود بسیار دانستها وی را نتواند ی بود، و بسیار پس از یکو دانسته یا یکی بود یا بسیار

، و دانستهای بسیار یا هر یک جدا از دیگری دانسته بود چون دانسنت آسمان و آتش و آب و یاد و زمني و بود
، و ، أعنی هر یک دانسته بحّد آن جدا از دیگریخوانند دانستهای مردها را  زنده و مرده و مانند آن و چنني

دانسته شدن دانستهای مفرد بود. و قسم دیگر از دانستهای بسیار آنست که تصوّر ، و خوانند ریانستهای تصّود
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، و تصدیق دانسنت پیوستگی دو مفرد یا بیشرت بود با هم ، و دانش تصدیقی از آن جمله استبا هم دانسته شوند
  پنج نیمۀ هفت نبود. ، چون دانسنت آنکه پنج نیمۀ ده بود یایا نا پیوستگیشان با هم
، چون دانسنت معنی ، أعنی پارهٔ او وهمگی او یکسان توان دانستبود بسیط ، باشد کهو دانستۀ مفرد تصوری

و باشد که مرکب بود از چند معنی دانسته که همه با هم آیند و یک معنی دیگر  ؛لفظ چیز و چونی و چندی
آیند معنی ، و چون همه با هم یک معنیی جدا بود در دانسنت، که هر ، چون معنی داننده و زنده و روندهشوند

، اگر بسیط بود و اگر لفظ مردم معنیی است مرکب از هر سه دانسته أعنی زنده و رنده و داننده. و معنی مفرد
آلت او را  ، که اگر چه بخودی خود بیای بود مفرد . اما کلّی دانستهجزویباشد و باشد که  یکّل ، باشد کهمرکب

، چون لفظ موجود که اگر چند در خود یک دانسته است کی توان یافت لیکن بآلت حسّ بسیار توان یافتی
 ؛، و همچنني معنی مردم و جانور و فرشته و دیو، چون این موجود د آن موجودلیکن بآلت حسّ بسیار توان یافت

این مردم و این جانور و این  ، چوناما جزوی آنکه همچنانکه در خود یکی بود در آلت حسّ یکی توان یافت
  کار و این آلت که بوی اشارت حسّی توان کرد.

هر یک از آن دانستها را ،و چون دانستۀ مفرد بسیط نباشد بلکه چند دانسته بهم آیند و یک دانستۀ دیگر شوند 
خوانند و مجموع را  محمولو باشد که آنها را  ؛هر یکموصوف خوانند و مجموع را  صفت مجموع

، و مردم مجموع هر ، که زنده و رونده و داننده هر سه با هم مردم بودچنانکه در مثال گذشته پیدا شدوضوع م
، و ، و همچنني رونده و دانندهکرد، چنانکه زنده صفت بود مردم را بصفت مردم شاید و هر یک از ایشان ،سه

  های مرکب بود. های دانسته صفتها پاره
  تمّ بفضل اللّٰه تعاىل.

  
  

  عقل جوهر نیست ‐۱۳
 ، و نیست هیچ عقل عقلبدان که عقل جوهر نیست، زیرا که هر جوهری جوهر بودن او جز دانا بودنش است

چیز که ذات او جز دانائی  ، و نیست هیچآن: هر جوهری ذات او جز دانائی اوستبودن او جز دانا بودنش. معنی 
  ل نبود هیچ عقل جوهر نبود.، و چون هیچ جوهر عقاوست عقل پس هیچ جوهر عقل نبود

  

  »پیوسنت وجود جسمانی بوجود روحانی«اسه ـمن فوائد أنف ‐۱۴
موجود یا آگه بود یا نه. آنچه نه آگه بود پایۀ جسم است و مرتبۀ طبع. و آنچه آگه بود یا آگهی جزوی دارد یا 

نچه آگهی کلّی معقول دارد و آ ؛آگهی کلّی. آنچه آگهی جزوی محسوس دارد پایۀ طبیعت است و مرتبۀ نفس
پایۀ نفس است و مرتبۀ عقل. و چون جسم بمرتبۀ طبع رسد و طبع بمرتبۀ نفس و نفس بمرتبۀ وجود جسمانی 

  پوشیده برخیزد و بوجود روحانی روشن پیوندد و پیدا شود. 
  والسّالم علی من اتّبع الهدی.
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  »الفاظ جزوی احاطۀ الفاظ کلّی بر«ایضاً من کالمه قدّس سرّه ‐۱۵
چون خواهی که نامه نویسی درست شد که نامه نوشنت کلّی است. پس چون خواهی که جزوی کنی تا نامۀ خاصّ 

، و آن صورت نامه نبشنت کلی را در نامه نبشنت ، از دست و قلم و کاغذ و مدادشود آالت جزوی را بجنبانی
تغّیری و نقصانی. و چون نامه  قرار خود باشد بیجزوی بنگاری بآالت جزوی. چون بعمل آید این معنی کلی بر

را برخوانی رقوم جزوی را بقوّت رقوم کلی که در نفس متصور است در خیال بنگاری و بحفظ آن را نگاه 
. و این ، و اگر نه بر آن صورت بود سهو و غلط انگاریداری. اگر صورت معانی کلی دارند هر یک مقبول افند

ی برپای بود ، و جزوی بکلّی و الفاظ کلّی محیطند بر حروف جزوی و الفاظ جزویاز آن جهتست که حروف کلّ
، و نشان آنکه جزویّات علمی از کلیّات علمی وجود یابند آنست که نامه چون و از غلط جزویْ کلی ناقص نشود

، و اگر ن نوشت، و اگر چه بسیار نامه نبشته شود همچنان توانوشته شود صورت نامه نوشنت در نفس باطل نگردد
، و اگر نه آنستی که در وقت عمل نوشنت ، و نه برابر توانستی کردبرقرار نبودی خود یکی بیش نشایستی نوشت

  ای بر هر آلتی از آالت بودی الفاظ و رقوم غلط شدی. گماشته
  

و  در داننده و دانسته،« من کالمه ایضاً، سخنان مدد دهنده بینش محّصالن را ‐۱۶
  »عاقل و معقول

، جز از هستی ، اصل و فرعشاش ، جنبنده و جنباننده، متحرک و ساکنشداننده و آگه از عالم چنانکه هست
  ، از هستی سئومی آگه نتواند بود.عالم و جز از هستی خود که آگه است ازوُ

جود معلول. ، و وجود علت پیشی دارد بر وتست مر دانسته را، و هر داننده علّهر دانسته معلول است مر داننده را
، و وجود دانده پیشی ت است داننده را، و دانندگی دانده وجود راعلّدانستگی عالم وجود معلومست عالم را

  دارد بر وجود دانسته.
، پس عالم جزوی بعالم کلی بأصل بپایست، و جزوی فرع کلیست. فرع عالم از موجودات شخصی و جزویست

، و دانندهٔ عالم جزوی اگر چه تْ بمعقول بفعل بپایستمعقول بقوّ ، وجزوی بقوّت معقول است بپایست. دانستۀ
  ، و عالم بدو بپایست.بقوّت عاقل است لکن معقولست بفعل

، و آگه از کلی عاقل ت و معقول بفعل، و آگه از جزوی عاقلست بقّومعقول بقوّت جزویست و معقول بفعل کلی
علت تمامیْ عاقل بقوّت را.  ، و عاقل بفعلْبقوّت را و معقولست بفعل. معقول بفعلْ علت تمامی است معقول

اجسام مطبوعند بفعل. معقول بقوّت نفسْ معقولست بفعل. عاقل بقّوت عقلْ عاقل و معقولست بفعل. اجسام 
عقل بمالک و دارای عقلْ تمام و آگاه. اثر دارای و  ،و، نفس بعقلْ تمام و آگاه بطبع بپایند وطبع بنفسْ باقی و

، اثر عقْل ، اثر تمامی عقل، اثر نفسْ زندگی طبیعت، اثر عقلْ شوق و خواهش نفستمامی عقل مالک عقلْ
  ، اثر طبع زنده جنبش جسم.، اثر نفسْ زندگی طبیعتشوق و خواهش نفس

  المآب.، والیه المرجع وواللّٰه أعلم بالصّواب
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  حال نفوس جزوی بعد از فساد تنها ‐۱۷
، ف امور جزوی بجملگی، یا متصرّ و نفس یا متصرّف امور کلّی بود بهمگی خود ؛یا جزوی اند موجودات یا کلّی

، دؤم را دانائی یا گاهی متصرّف امور کلّی و گاهی متصرّف امور جزوی. بخش اول را دانائی بفعل خوانند و
، سئوم را دانائی بقوت نزدیک بفعل. لکن متصرف امور جزوی را بهمگی در عالم روحانی نتوان بقوت و
، چه همه چیز در قسمی از اقسام خود ی بهمگی خود در عالم جسمانی وجود ندارد، چنانکه دانای امور کلّ یافت
، بلی ؛، و محسوس جسمانی بود و معقول نفسانیی جز معقول نه، و جزوی جز محسوس نبود و کلّبگنجد
هر دو گیتی  ینۀآهر دو جهان و ی و جزوی گاه بگاه روندهٔ هر دو عالمست و نمودار ف و دانای امور کلّمتصرّ

  نوشته بصراط مستقیم  و تراز وی داد و نوشتۀ داور.
اکنون گوئیم: موجود بقسمی دیگر یا آگهی دارد یا ندارد. آنچه آگهی ندارد پایۀ جسمانیست و بر دو قسم 

، و و بر جز خود روشنیا از خود پوشیده بود  ؛، و آن را ممکن خواننداست: یا از خود و بر جز خود پوشیده بود
و آگهی جزوی پایۀ طبع  ؛، یا آگهی کلیاما آنچه آگهی دارد یا آگهی جزوی داردآن وجود جسمانی است. و 

، و نفس که آگهی کلی دارد است و آگهی کلّی پایۀ عقل. پس نفسی که آگهی جزوی دارد در پایۀ طبع مانده بود
گاه از پیوسته بود و مخیّل و موهوم بعقل پیوسته بود. و آگهی جزوی بآالت و حواسّ ، و جز جزوی نبود که آ

و چون آالت امور جزوی جزویند و  ؛ی نشود، که جزوی محیط کلّو دانای امور کلّی جز گلی نبود ؛جزوی بود
یی فرود خود نشاید که ، و بکلّ، و آن کلی بود، بلکه بغري آلتجزوی محسوس بود دانای کلیات نه بآلتْ دانا بود

، بخود یابد و داند »و«یی زبر خود که بخود دانا بود ، پس یا بخود دانا بود یا بکلّ ، چه محیط نتواند شدبود آگه
، که یافنت و آنکه بخود یابد وجودش از خود بود و بخود هرگز نیست نشود و تاریک نگردد و تغري نپذیرد

یافتست همیشگی و پیوستگی و بقاء  ، که اینخودبخود مر خود را ضروریست چون چیز بودن چیز مر چیز را
یقني شد که یابندهٔ جزویات نه بخود ، و این یابنده است دانای مطلق و وجود محض و ذات عالم. پس جاودانی

، و چون هستی جزوی و یافتنش بآلت ، چون آلت از کار ایستد و کند شود نه یابنده بودیابنده بود بلکه بآلت خود
، و آگهی در عذاب مهني افتد، و از عذاب کهني د روشنیش بتاریکی بدل شودروشن بود چون آلت باطل گرد

لکن کلی یابندهٔ کلیّات را از برخاست آالت  ؛، نعوذ باللّه منهجزوی نیز باطل گردد و بنکال و دوزخ ابدی پیوندد
ن برجای بود بسبب ، تا ترکیب ت، بلکه بخود بود. بلیر شود، که یابندگی او نه بآلت بود تا متغیّتفاوت نخیزد

، و گاهی را با نفس حیوانیست گاهی یابندهٔ جزویات بود بحواس و قوت خیاىل و وهمی پیوندی که نفس عاقله
و چون مزاج تن باطل  ؛، و گاهی یابندهٔ کلیّات به خودی خودیابندهٔ جزویات بود بحواس و قوت خیاىل و وهمی
، و نماند مانند یابندگی جزوی نیز برخیزد و شواغل حسی گردد و آلتها و قوّتهای جسمانی از کار خود باز

، و دائماً در ، و این مستدام گردد و تمام شودیابندگی بخود که وجود را ضروری بود و ذاتی اوست باقی ماند
، که نیز آسیب هیچ تغريی بوی نپیوندد و زوال و مشاهدهٔ ذات خود بماند و از قوت نزدیک بفعل بفعل رسد

 فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ، »۶۳مریم/« تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا. دفساد نپذیر
  .»۵۵قمر/«
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  ات سالکضروریّ  ‐۱۸
، سئوم ارادت نیکو. اگر نه همّت بلند بود نتواند ، دؤم خاطر قویسالک را سه چیز ضرورتست: یکی همّت عاىل

و اگر نه ارادت نیکو بود نتواند  ؛و اگر نه خاطر توانا بود نیارد مقام بلند در دل گذرانیدن ؛دیدن مقامی را بر ازوُ
  رسیدن بدانچه همّت عاىل او در خاطر قوّی گذرانیده است. بضرورت این سه گانه متعیّن است.

  

  تقسیم مردم از حیث عقل علمی و نظری ‐۱۹
دؤم  ؛وران و استادان ماهر اند: اول مرتبه اهل حرفت و حاذقان در صنعت و پیشه و مرتبهمردم در پایۀ علمی بر د

اند: اول مرتبه  مرتبه ّزهاد و اهل تعبّد و مشتاقان سرای آخرت. همچنني مردم در پایۀ عقل نظری بر دو مرتبه
دوم مرتبه منزل اقصی و  ؛ريون آیندای که بشنیدها خرسند نشوند و از دائرهٔ تقلید ب ، و آن طایفهاند علمای ریاضی

  ، و آن عمل و خُلق و علم است که انبیا را علیهم السّالم بوده است.نهایت همه جست و جویست
  

  معنی و ذات و حقیقت کلّی ‐۲۰
، و ، بلکه داننده را بدان پیوند بودنه نفس داننده پیوند دارند و بس ،بدان که معانی معقوله بذات خود قائمند

، و اگر در آموختی ای که آنچه دانستی دیگری را در آموختی فس داننده تعلّق داشتی نتوانستی هیچ دانندهاگر بن
، و این همه ممکنست و شاید بود. ، و امکان نداشتی که هیچ کس بمعنی رسیدی و بدانستیدانش او باطل شدی

انیْ حقایند بذات ایشان و از بهر آن همه و چیزهای ذهنی پیوسته و قائم بذات داننده نیست بلکه معپس معانی 
اند و از آن رو که نسبت بود ایشان را  ، و از روی ذوات حقایقمدلوالتخوانند که خواستهای الفاظند و  معانی

حقیقت ، و ذوات راعام مر همۀ  یذات کّل، و عام است مر همۀ معانی را یمعنی کّلبنفوس صورتهاست. و 
 وجود، و اینست معانی و ذوات و حقایقْ معنی و ذات و حقیقت وجودندپس عام مر همۀ حقایق را. ی کّل

، و ، و وجودش از وجود او، و بخود داناستیحقیقت کلّ، و دانای آن وجود نیست الّا معنی و ذات و بخود
   وجود او دانش اوست بخود.

  

  در بیان حال نفس درّاک بعد از مرگ تن ‐۲۱
، نخست بباید دانست که هر نفس بعد از مرگ تن و تباه شدن ترکیب وی بدان که چون خواهی که شوی از حال

چیز در نفس  هیچ، و در چیزی و آن چیز را از هستی خود بگرداند که در آن چیز موجود شود حاىل آنگه تأثري کند
، و ود، و هر آن چیز که نفس نداند دروی موجود نبنتواند موجود شد اال از طریق آگاهی نفس ازان و دانستنش

، پس مرگ تن پیش از انکه ببود در نفس موجود شد و نفس را ازان نفس مرگ تن را پیش ازان که بود دانست
، چه مرگ تن بنفس نرسد اال از ، همچنني چون مرگ تن باشد نفس را ازان هیچ زیانی نرسدهیچ زیانی نرسید

از بودن دانسته شود برداننده زیان نکند  و همچنانکه هر حادثه که خواهد بود چون پیش ؛روی داسنت نفس آن را
، همچنني چون بباشد و بداند کند ود و نفس را زیان نمی ، حادثۀ هالک تن نیز چون پیش از بودن دانسته میّ 

زیانش نیاید ازان. و ازین بود که انبیا علیهم السّالم خلق را بر یاد کردن مرگ انگیختندی و نهی کردندی از 
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، و بیقني شوند که گردش تا پیش از افتادن حادثه خودی خود را آزمایش کنند بدانسنت حادثه، فراموش کردن آن 
  حال جسمانیات حاىل در حقیقت و اصل و گوهر بنگرداند که هستی ذات او را ازان خلل آید. و باللّه التّوفیق.

  

  »هست«بر » چیز«پیشی  ‐۲۲
است. پس بحث کنیم و  هست و موجودود لفظ چیز و بدان که نخست لفظی که معنی وی بر همۀ معانی عام ب

دو لفظند و معنی هر دو یکیست یا دو لفظند و دو معنی. نشاید که » هست«و لفظ » چیز«باز جوئیم که لفظ 
نیامدی که گفتندی بسؤال و بخرب که ، برای آنکه اگر معنی هر دو یکی بودی درست معنی هر دو لفظ یکی بود

فالن نیست «و یا  »فالن هست هست«، و همچنان بودی که گفتندی »ن چیز نیستفال«یا » فالن چیز هست«
روشن ، هم در سؤال و هم در اخبار. پس تکرار توان یافت بی و شک نیست که از این سخن معنی می ؛»نیست

ینیی ، و چون هر یک را معینی بود از دو حال خاىل نبود: یا هر یکی را معشد که معنی چیز و معنی هست دگرند
، چنانکه نشاید که یکی موضوع بود و مخالفتی که هیچ نسبت حمل و وضع نبود ‐بود مخالف معنی دیگری

، که برای نسبت تواند بود که اگر چه معتیهای هر دو متغایرند تواند بود که میان ایشان نسبتی بود ؛یکی محمول
، پس قسم دؤم »چیز هست«که گویند  ، که شاید بودو قسم اول باطلست که یکی محمول بود و یکی موضوع.

  درست شد.
یا معنی  ؛پس معنی لفظ چیز و معنی لفظ هست از سه حال بريون نباشد: یا در عموم و خصوص یکسان باشند

یا  ؛»، أما نه هر موجودی چیز بودبود هر چیزی موجود«، تا درست بود که گویند موجود عامرت بود از معنی چیز
  .»، و نه هر چیز موجود بودهر موجودی چیز بود«، تا درست بود که گویند معنی موجودمعنی چیز عامرت بود از 

، که شرط برابری در عموم و خصوص آنست که ، باطلست، و آن برابریست در عموم و خصوصاما قسم اول
، و چون عکس کنی همچنان »هر جسمی را مقداری بود«، چنانکه مثالً گوئی چون عکسش کنی هم راست بود

هر «، برای آنکه اگر گوئی و در لفظ چیز و موجود چنني نیست ؛»هر چه مقداری دارد جسم بود«است بود: ر
، چه اگر چیزی را راست نباشد »هر چیزی موجود بود«، و اگر گوئی راستگوی باشی »چه موجود بود چیز بود

آن روی که ممکنست وامکان ، و ممکن بود که موجود شود از فرض کنیم که بريون از نفس خود موجود نباشد
پس از ان روی که  ؛، موجود نیست، و با آنکه چیز است از آن روی که ممکنست، چیزیستویست صفت

، و هم از این روی که ممکنست لفظ موجود وی را درست ممکنست چیز است و لفظ چیز مروُرا درستست
هر «اگر چه راست بود که گویند » هر چیزی موجود بود«درست گشت که راست نبود که گویند نیست. پس 

  .»ممکن اگر چه موجود نباشد چیز است و موجود نیست«، برای آنکه گفتیم »موجودی چیز بود
، برای آنکه اگر عامرت بود از چیز شاید که گویند ، و آن آنست که موجود عامرت بود از چیزو قسم دؤم هم باطلست

، که ناچیز در قسم ، و چنني سخن دروغ بود»اشد که ناچیز بود، و بموجود بر دو گونه بود: باشد که چیز بود«
  موجود نیست.

پس درست شد که معنی لفظ چیز عامرت بود از معنی لفظ موجود. و دلیلی دیگر بر آنکه چیز عامرت است از 
، یا ، یا وجودش ممکن بودچیز از سه حال بريون نباشد: یا وجودش واجب بود«موجود آنکه: اگر گوئی که 

و اگر  ؛این قسمت درست آید و هیچ معنی مکرر در وی نباشد و هیچ قسمت دروغ در وی نبود» جودش محالو
، که موجود در قسم سئوم دروغ بود» ، یا محال، یا ممکنموجود بر سه گونه بود: یا وجودش واجب بود«گوئی 

، که یکدیگر جدا اند نه به چیزیقسم محال نتواند بود. و نیز این هر سه قسم به امکان و امتناع و وجوب از 
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، چه همچنانکه واجب چیزیست بوجوب موصوفْ ممکن نیز چیزیست بامکان موصوف و اند بچیزی هر سه یکی
، و اگر ممیز این صفات ممیزاند مر اقسام چیز راممتنع چیزیست که از صفت وجوب وامکان خالیست. پس 

، پس این هر سه قسم آنگه تواند بود که اتحادی بود«ی نبودندی هیچ معنی نداندی و همچنان بودی که گفتند
  ، و به وجوب وامکان و امتناع متعدد.بچیزی متحدند

، نسبتی و چون درست شد که چیز عامرت است از موجود بباید دانست که وجود صفتیست مر چیز را منسوب بچیز
، واین نسبت نشان بدایت بود »ز هستیچی«و نشاید که گویند  »هستی چیز«که از برای آن نسبت شاید که گویند 

چیز است اول و پس هستی. و از دو حال بريون نبود: یا پیش بود بهستی یا بچیزی دیگر. و نتواند و پیشی. پس 
، ، که پس آن چیز است و چیزی دیگر نیست جز شیئیتبود که پیش بود بهستی که هستی خود عني آن چیز است

  بر صفت وجود بذات تواند بود.و آن ذات چیز است. پس پیشی چیز 
نتواند که  ؛و از خاصیّتهای چیز آنست که اگر وی را سببی بودی و علتی آن سبب و علت یا چیز بودی یا ناچیز

، چه سببیّت و علیت پس از صفت هستی بود. پس باید که ، که ناچیز نه سبب تواند بود و نه مسببناچیز بود
، و هر ،  و اگر چیز خاص بود علت چیز خاص از اقسام عام بودت، و آن عني خودش اسعلت چیز چیز بود

  ، و این محالست.، پس معلول پیش از علت خود بذات بودعامی بذات پیش از خاص خود بود
، و موصوف باید تا صفت بوی هست شود.و و از خاصیّتهای وجود آنست که او را سببی و علتی بود که صفتست

، و وجود را مراتب بود چون وجوب و بقا و حدوث و امکان. و وجود فاوت نباشدنیز چیز را در چیزی مراتب مت
، و وجود ناواجب وجودی واجب وجودی بود که جز بذات آنچه صفت ویست تعلق دیگر نبودش بذاتی دیگر

، که نه همني بذات کربیت تعلق ، چون احرتاق کربیت مثالًکه جز بذات موصوف بوی بذاتی دیگر متعلق بود
، تا پس ازان احرتاق موجود شود. و وجود واجب را صفتی دیگر بلکه بمجاورت و مالقات آتش نیز دارد دارد

، و آن امکان عدم بود. و وجود و وجود ممکن را صفتی دیگر الزم شود ؛، و آن استحالت عدم بودالزم شود
وجود ممکن که نه ذاتی بود  و ؛، چون جوهر بودن جوهر و مردم بودن مردمواجب که آن را وجود ذاتی خواندیم

  چون بسیط بودن جوهر و دانا بودن مردم و مانند آن.
معنی » ماهو«که پرسنده از چیز بلفظ  »ماهو«، و در جواب و اما حّد چیز نتوان گفت و بیان وی نتوان نمود

ندانست سؤال ، و تا چیز را ، که معنی لفظ ما و لفظ الذی و لفظ هو و لفظ شیء همه یکیستیافته است» چیز«
، که خاصرت بود از لفظ چیز »هو«، و لفظ است» چیز«خود » هو«و  »ما«، که معنی نتوانست کرد» ماهو«
، و هر که خاص را دانست ، و چیز معني خاصرت بود از چیزچیز معني بود »هو«، که خاصّرت بود از لفظ چیز» هو«

، و یافته را به چیز را یافته بود» ماهو«پیش از  چیز را جست» ماهو«عام را پیش از وی دانست. پس هر که به 
، یا مثالض تازی زبان بسبب بیگانگی از زبان دری پرسد،، تواند بود که بسبب لغت ندانندیابنده نتوان داد. بلی

، و ظاهر بود هر عاقلی را که هر کسی از همچنني لفظ هست را بیان نتوان کرد بیان حدیترکی از لغت دیگر. و 
 ؛جوید و اگر در عمل ، اگر در نظر می، و چون  بدان رسد داند که هستکه آنچه میجوید هست وی را خود داند

چه نداند هم بدان طلبد آن، و هر داند. و این چنني معانی خود بغریزت مردم داند پس معنی هست و نیست می
انستی بود که هرگز چیزی و اگر ممکن بودی که معنی چیز و هست بغریزت مردم نبودی مردم را نتو ؛وبداند

ترین چیزیی که نادانستها را بوی توان یافت  ، و نخست، چه هر ندانند بدانسته توان دانستدانستی و شناختی
  ، و چون نخستني معلوم نبود بازپسني را نتوان دانست.معنی لفظ شیء بود

  والسّالم.
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  دل داناست مهبط نور هستی حقّ  ‐۲۳
، و از ، راه باز حضرت تو یافت، یعنی خردشود. هر که بفروغ نور تو تو میخداوند عظمت تو مانع شناخت 

، او را هر نفسی دواعی عشق آن حضرت ظلمات و هم و خیال و حس و جسم و طبع بواسطۀ آن نور بريون افتاد
 ، و تا چراغ وجود خود در آفتابْ چشمۀ کلی گم نکند و همگی آن نشود و دؤی برنخیزد شناختزیادت شوند

  بحقیقت حاصل نشود.
، ، تعاىل عن الشّبه و المثل، که حق، بعضی بیقني و حقیقت و بصريت و بعضی بتقلیدهمۀ خالیق معرتفند و مقرّ

، و جز دل دانا مهبط ، و در هستی و هویت سخن نیستنیاز از جای و مکان ، بیاز چونی و چگونگی منزهست و
، که اگر در تا خود چه جوهر است که این سهادت یافته است او نیست. پس حال دل دانا باز طلبدنور هستی 

  ازل آزال این اتحاد نبودی نتوانستی قبول نور کردن و معرفت حاصل کردن.
  والسّالم.

  

  از علم موسیقی ‐۲۴
  این فصل از علم موسیقی از افضل الحکماء و المتألّهني است.

آوازی بود بهم آورده از  نغمهشنیدن آن لذت یابد. و  آوازها بود بهم آورده از نغمهای مختلف که نفس از لحن
حرکتیست در هوا خاسته از کوفنت دوجسم بر هم.  آوازخوانند. و ایقاع ، و سکونها که خوانند حرکتهاآوازها که 

خردتر پاره از پارهای ، و نغمات پارهای الحانند. و و حرکات که آوازند و ایقاعات که سکونند پارهای نغماتند
ای که پارهٔ لحن بود آنکه درو  ، و کوتاهرت نغمه»بحرکت تا و سکون نون«، چنانکه تن حرکتیست و سکونی نغمه

 تن تن ، و کوتاهرت لحنی آنست که از چهار نغمه بود چنانکهتن تندو حرکت و دو سکون توان یافت چنانکه 
  .تن تن تن تن تن تن

تالف اصوات به بلندی و پستی باشد و بزرگی و در هر یک از صوت وایقاع کثرت اختالف افتد. اما اخ
، و آواز ، و همچنني آواز بلند و بزرگ یکی بود، و آواز پست و خرد یکیخردی. و آواز بلند و بزرگ یکی بود

، ستربی و باریکی ، بلندی و پستی و، و همچنني آواز سترب و باریک. و میان بزرگی و خردی وپست و خرد یکی
که آواز بلند از آواز پست فزونی تا چندان دارد که آواز پست نیمۀ آواز بلند بود یا بیشرت از ، هاست آوازها مرتبه

. و اما رزی، و هم ثقیل را بَمْ گویند و حادّ را حادّآواز بلند را ثقیل خوانند و آواز پست را نیمه یا کمرت از نیمه. و 
زمان سکون یا همچند زمان حرکت بود یا بیشرت یا ، که اختالف ایقاعات از کوتاهی زمان سکون و درازیش خیزد

همچند زمان  تاکه زمان حرکت  تن تن تن تنزمان حرکتش همچند زمان سکونش بود چنانکه کمرت. آنچه 
دو  تا حرکت دو، که زمان تنت تنتو آنچه زمان سکونش کوتاهرت از زمان حرکت بود چنانکه  ؛است نونحرکت 

در اجزای نغمه از نغمه بدان جدا بود یا جزو ، برابر بود یا کم ، کهچنني ایقاعبود. و  نونچندان زمان سکون 
اگر چه از روی قسمت عقلی موجود ،و اما آنکه افزون از حرکت بود در الحان نتوان یافت ؛نغمه از جزوی دیگر

، چنانکه: ای ای و جمله است لیکن در صنعت لحن نتوان یافت. و ایقاع الحان از سکون حاصل بود میان جمله
  تن جمله. تن تتنت ، تتنتتن جمله تن تتنت تتنت

و اصوات مختلف را با هم توان یافت و ایقاعهای مختلف را از پس یکدیگر شاید یافت و با هم نباشد. 
  والسّالم.
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، و غرض در این دو سه کلمه این بود که ماهیت لحن و اجزای او پیدا شوند و تمام شد سخن در آنچه غرض بود
و آنکه بدانند که ایقاع چیست و دیگر چیزها ککه او از ایقاع مرکب ، پیدا شوندچنني اجزای اجزاء یعنی نغمه هم

در این معنی کتب بسیار ، با هم چگونه افتد. و ، که ایقاعست، و ترکیب او که از حرکتست و سکونشوند
  اند. اند و داده اند و چگونگی بیان این بشرح و شرط کرده ساخته

  

  »وجود بمجاهده و تجرید درست شود«فائده  ‐۲۵
و در میانه همه حشو و بدنامی. وجود است بدو چیز درست و توانگر:  ،تخم وجود آگاهیست و برش هم آگاهی

، که اگر صرب ، و بثبات توان یافت که وجودی باقی هستبمجاهده آنکه در بالها صرب نماید تا ثبات اکتساب کند
یک چیزها را از خود جدا  و تجرید آنکه یک ؛جود او بفنای صرب فانی شده باشدو شکیبائی نتواند نمود و

چون همۀ عوارض و ، بلکه اگر ازان اوست غري اوست. تا بیند که هیچ یک حقیقت او نیست کند و می می
یقت هیچ حاىل و صفتی دریابد که ان چیز است که حق غشاوات رفع کند و ببیند که اگر چیزی باز مانده است بی

، پس او بچیزی چیز نمانده است جز آن چیز ، و چون هیچ، و همۀ چیزها بوی قائم و ثابت بوندو ذات اوست
، و آنچه وجودش از خود بود ، و آنچه بدیگری قائم نبود بخود قائم بود و وجودش از خود بوددیگر قائم نبود
، که مجاهده عبارت : یکی از روی عملپس وجود بدین دو حال درست و واجب شده باشد ‐فنا بروُ روا نبود

  ، که تجرید عبارت از آنست.، و دیگر از روی علماز آنست
  واللّٰه الموفّق والمعني.

  

  یا بیست و هشت کلمه فی نصیحة اإلخوان وصّیت حکما ‐۲۶
   ،ای جویندگان راه حکمت و پویندگان طریق سعادت
چه نسبت دعا با مبادی مطالب همچون نسبت فکر بود با ، باید که بسیار دعا باشید در امور دنیوی و اُخروی

، و از این نتیجه: و همچنانکه در عقب فکر وصول نتیجه ممکن بود در عقب دعا وصول بمطلوب ممکن بود
، کما قال: رفُع األصواتِ عَن خلوِص الّنیّاتِ یَحُلُّ عُقدَة »دعا مبادی را در حرکت آورد«اند که  جهت گفته
  ؛تائرااألفالکِ الدّ

  ؛و در همه حالت صرب شعار خود سازید
   ؛و توکّل در امور بر جناب حقّ کنید

   ؛و در همۀ اوقات شکر نعمة اللّٰه واجب دانید
   ؛و بقضای سابق رضا دهید

و هر بامداد و شبانگاه محاسبۀ نفس خود کنید و در بند آن باشید که امروز به از دی بود واگر خود باندک چیز 
   ؛از جمله زیانکاران دنیا و آخرت گردید بود و اال

  ؛، و چون زنان براحت بدن جسنت عادت مکنیدو در امور صعب مردانه نمائید
  ،جان را آسایش دهید برتک اموری که دران شما را زیان دارد

  ؛دم بدم یاد مرگ کنید
   ؛شریعت و ناموس را نگاه دارید تا او شما را نگاه دارد
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   ؛گنید، چه هر روز که آید کار خود آوردکار امروز با فردا میف
   ؛بقدر آنچه توانید دوستی غري حقّ از دل قطع کنید

   ؛، و اال زود باشد خود را در مرتبۀ ارذل یابیداز فکرهائی که شما را بعالم اجسام کشد محرتز باشید
  ؛بر خواب و الهام شما نبود، و اال نفس شما بملکۀ دروغ آلوده شود و هیچ اعتماد زینهار تا جز راست نگوئید
  ؛م عالم از شما انتقام کشد، و اگر نه قیّظلم بر هیچ کس مکنید

  ؛، چه عنایت قیم عالم همچنانکه بشما رسیده است بدو رسیده استایذای موری مکنید
  ؛دیدبعد از تأمّل بسیار سخن بگوئید برای آنکه اگر بسخن گفنت از جملۀ صالحان شوید بخاموشی از مقرّبان گر

  ؛در همۀ امور جانب حقّ را نگه دارید
ند واجب ا، و چون چشمهای عالم ملکوت ناظر شمابا حقّ چنان معامله کنید که هیچ کس را بران اطّالع نبود

   ؛دانید تعظیم اوامر الهی را
  ؛از سوگند خوردن احرتاز کنید و اگر چه براست بود

  ؛باید که با پدر و مادر احسان کنید
  ؛علما بریدظّن نیکو ب

ارتکاب صغريه مکنید و اگر نه زود و اگر نه زود بود که از نفس خود رخصت شروع در کبريه یابید و همان 
  ؛خذالن که بقارون رسید بشما برسد

   ؛صاحب عزیمت باشید چه عزیمت مردان اسباب را در حرکت آورد
  ؛، چه او جایز ندارد شکستگان را شکسنتدقیّم عالم تالفی کن ، و االّو احرتاز کنید از نفرین ایتام و عجزه

در شب یک ساعت خود را با جناب حقّ جّل و عزّ اندازید چه زود بود که شما را از تنگای طبیعت خالص 
   ؛دهد

  ؛و بریاضت و تزکیۀ نفسْ میلِ تمام نمائید
قیق متّفقند که هر کس را ، که اهل تحو از امور حسّی مطلقا قطع نظر کنید تا بأسرار و حقایق الهی مطّلع گردید

، و قدرت بر خلع بدن و معزول گردانیدن حواسّ حاصل گردد صعود بعالم قدس و جهان ملکوت معیّن بود
  ،بسعادت ابدی مسعود و بلذّات سرمدی محفوظ و ملتذّ گردد

  اکم بحرمة سیّد األنبیاءرزقنا اللّه و اّی
  و سیّد األولیاء محمّد صلّی اللّه

  بنيعلیه و آله الطّی
  الطّاهرین

  

  و منه ایضاً: نصایح بطالبان حکمت ‐۲۷
  اند که: طالب و مکتسب حکمت بداند که:  حکما گفته

   ؛، چنانکه تمام شجره بثمرهتمام سعادت دین بمکارم اخالق منوطست
  ؛نشودو نفس خود را باال و فزون از حّد و قدر خود ندارد تا از نیل کماالت محجوب 

  ؛آن ترسد شروع دران ننمایدو هر چیز که از فقد 
  ؛و حقّ را لِذاته طلب نماید
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  ؛و هرگاه که وجه صواب بر او مشتبه شود تأمل کند که هر کدام که بهوای نفس اقرب باشد ازان اجتناب نماید
  ؛و از لجاج محرتز باشد

  ؛و صدق راستی شعار خود سازد
بعد از مرگ ترسد کار را قبل ازوُ بعمل صالح  ، و اگر از حالتو چون مرگ و فنا پاک و مبّر است ازان نرتسد

   ؛اصالح نماید
  ؛پس بدون غري خود او عیبِ نفس خود را جویان باشد تا مردم در عیب او ازو داناتر نباشند

  ؛و هر چه در دنیا و عقبی او را زیان دارد تارک آن شود اگر چه متضّمن افتخار او باشد
، که اگر با جاهل بعلم و بامتهتّک سخن شیوه و طریقۀ او نکند و با هیچ کس مجالست و محاورت بغري از
   ؛بجدّراند جلیس و ندیم خود را ایذ کرده باشد

  ؛و چون سخنی نیکو از دیگری بیابد بخود نسبت نکند
  ؛دانش را در نفس خود بزرگ دارد

  ؛جهان را در نظر همت خود حقري شمارد
  ؛، و در آنچه در یافنت آن مستحیل باشد سعی ضایع ننمایدکندو برتن خویش زیاده از توانائی خویش تکلیف ن

  ؛نباشد» اضغاث احالم«و در همه حال راستی گزیند تا درست اندیشه باشد و خوابی که بیند از 
چه سالمت ،و اگر کسی را از راه خطا مقصودی حاصل گردد من بعد باید که از صوب صواب منحرف نگردد 

  ؛یل ندرت بودبعد از خطا اگر میسر بر سب
   ؛و اگر بالئی باو نزول کند در طلب از حیلتِ دفع آن عاجز نگردد

  ؛بهرتین مفتاحی از مفاتیح امور صدقست
، زیرا که زیادتی فعل بر قول از مکارم است و نقصان ای بهرت که بگوئی و بکنی اگر بفعل پیوندد از تو آنچه نگفته

  ؛فعل از قول عار
  ؛، که آدمی بهمت بلند و عزیمت درست بآرام مظفر تواند شدعزم باشد و باید که بلند همت و درست

  ؛و شریعت و ناموس را نگاه دارد تا ایشان او را نگاه دارند
  ؛با حق چنان معامله کند که هیچ کس رابران اطالع نباشد

گای طبیعت ، چه زود باشد که شما را از تندر شبانه روزی یک ساعت یا بیشرت خود را با جناب حقّ اندازد
  ؛خالص دهد

   ؛و بریّاضت و تزکیّه نفس میل تمام کند 
ند که هرکس را قف، که اهل تحقیق متّ و از امور حسّی مطلقا قطع نظر نمایند تا بر اسرار حقایق الهی مطّلع گردند

  ، سر گرددت بر خلع بدن و معزول گردانیدن حواسّ حاصل گردد صعود بعالم قدس و جهان ملکوت میّ قّو
  نا اللّه و ایّاکم بمحمّد و آلهرزق

  الطاهرین.
  

  فائده بار درخت جهان ‐۲۸
، وخرد درختیست و مردم درختی است که بارو ثمرهٔ وی خرد است ؛عالم درختیست که بارو ثمرهٔ او مردم است

  که ثمرهٔ او لقای خدای تعاىل است.
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  ه مناسبت جان با تنـمن کالم ‐۲۹
تن را چون  ؛، و جان و تن بهم جانستاز هم جدا نیستند: تن و جان بهم تنست تن و جان بهم و تمام و کاملند و
در جملۀ محسوسات و معقوالت ، و جان را چون بچشم اضافت بینی تن باشد. و بچشم حقیقت بینی جان باشد

  و متقابالت همچنني میدان.
  

  اً فی تحقیق الدهر و الزمانـه ایضـمن ‐۳۰
، و هر چیزی که پیش از چیزی بود نه بخود ، و آن غريْ زممان بودت: یکی اّولیّت بغرياوّلیّت کارها بر دو گونه اس

 ،، دؤم آنکه اوّلیّت چیزی بخود بود نه بغري، که اگر زمان از میان برداری هیچ پیشی نماند وی رابلکه بزمان
لکن شک نیست که نوشنت  ،، ور حال نوشنت با اتحاد زمان نویسنده و نوشنتچنانکه نویسنده پیش از نوشنت بود

، و چون اهل ت بزمان باطل تواند شدلیّ ، و اما اوّنویسنده بزمان بود نه عکس. و این قسم اّولیّت باطل نتواند شد
، نظر طلب آغاز نخستني کارهای جهان کنند و نخستني بزمان وقت جویند وسواس آرد. بزمان تغیّرات هست شوند

هستی گوهر و پایندگی ذوات را زمان نبود بلکه مدّت پایندگی ایشان را  و ؛خوانند زمان رات راکه مدت تغیّ
 أبدو انجامش را  ؛، بدان معنی که گوهر بودن گوهر را آغاز نبودنامند أزل و آغاز هستی گوهرها را ؛خواند دهر
زمانی میان حقّ جّل و عال و میان ملکوت نفسانی ، بدان معنی که انجام ندارد که منقطع شود. پس گویند

بلکه ملکوت نفسانی میانجی شوند میان حقّ عزّ و عال و میان گوهران  ،میانجی نتواند بود تا ایشان هست شوند
  متغیّر تا تغیّر و زمان هست شوند.

مالحظۀ امور  شود که دهر مدت و امتداد پایندگی ذواتست بی بر ذکیّ لبیب مخفی نماند که از این کالم ظاهر می
، و از بطالن منزه است و ، چه تغري پذیر نیست، پس ثابت باشدچنانکه در زمان ملحوظ استمتغیّرهٔ حادثه 

هر هو وعاُء اند: الدّ ، چنانکه گفتهکه محیط زمانست گویند دهراستمرار و پایندگی ذات حق تعاىل را  حکما
، »الثابت اىل الثابت هوالدّهرنسبة «اند که  شود معنی آن سخن که محقّقني گفته بر این تقدیر ظاهر میالزّمان. و 

، یعنی استمراری که حق تعاىل را ثابت چه مراد از یک ثابت ذات حق تعاىل است و آن ثابت دیگر دهر باشد
و اگر گویند  ؛، زیرا که ثبوت دهر بذات حق است و ثبوت حق بذات خود، و الزم نیاید مشابهتاست دهر است

و بر این تقدیر حمل دهر چون صحیح باشد؟ بتوان گفت که مراد از دهر  »الدّهر هواللّٰه«که: در حدیث آمده که 
مندرجند و او منزهست از تجزّی و ، که هم زمان و هم زمانیات همه دروُ حکما آن شیءِ مستمر است ازالً و أبداً

  ند.ا ، و محدثان بفاعل الدهر و امثال این تأویل کردهانقسام بساعات و ایّام چون زمان
  

  ناطقه از عالم غیب استنفس  ‐۳۱
، از انکه چون نقشی دلیل برآنکه نفس ناطقه حری است: هر چه جسم و جسمانی بود جز یک نقش نپذیرد

، دیگر پذیرفتنی بآن نقش دیگر آمیختی و هر دو باطل گشتی و در لوح بر لوح هزار نقش پذیرد و آمیخته نشود
و همچنني احوال مردمان و صفات  ؛خاطر حاضر باشد مثل آنکه صورت آسمانها و ستارگان و سایر چیزها در

حیوانات در ضمري ظاهر باشد و همۀ آن نقشها صافی باشد. پس معلوم شد که نفس موجودیست جز بدی و از 
  عالم غیب است.
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اسکندر از استاد خویش  سؤاالت دربارهٔ آدمی؛ از صدور پانزده مسأله که ‐۳۲
  ارسطاطالیس پرسیده:

  :گوید اسکندر می
  گفتم: چرا مقصود مائیم؟ گفت: از اینکه پسرت آمدیم.

  گفتم: اگر اول کار آمدیم چرا باز پسرت آمدیم؟ گفت: أول الفکر آخرُ العمل.
  گفتم: معدن ما از کجاست؟ گفت: از آنجا که آمدیم.
  گفتم: از کجا آمدیم؟ گفت: از آنجا که اول کار بود.

  رویم. آموزیم پیشرت می که چون علم می گفتم: بچه دانیم که از آمدیم؟ گفت: زیرا
  گفتم:  جنبش برتر یا آرام؟ گفت: اندر ارواح آرام و اندر اجسام جنبش.

  گفتم: روح آرمیده کدامست؟ گفت: آنکه تمامست.
  گفتم: فکر چیست؟ گفت صورت کردن جان.

  

  ملحقات

در  حهوصال نفسانی اتّحاد است؛ از سخنان خواجه زین الدّین قدّس اللّه رو ‐۳۳
  جواب نوشتۀ مرحوم قاضی صفی

، و این مواصلت که در صورت طلبیده تر ازان نیست هر محبوب که بود در نفس مُحّب باشد و هیچ مواصلت قوّی
، و در نفس چه جای متداخل و متداخل نتوانند شد متجاور شوند، شود آنست که جسد محبوب با جسد محّب

کند بمجاورت اجساد کی قناعت افتد؟ و این اسباب که از  خشنود نمی چون اتحاد خرسند وحد گردند. و که متّ
  ،خربی و بیخودی و تفرقت و غایت ظاللت است جویند سبب زیادتی بی بريون می

  ،اه و جمیع اخواننا من أمثالهعصمنااللّه و ایّ
  و آله. دبمحمّ 

  

  فرق میان خواب و مرگ ‐۳۴
  ی بن علی الویذ گلی مکتوبیتاج االسالم صفّ مرحوم سعید ملک القضاة و الحکام رکن الدین

  س اللّه روحه نوشته است و آن سؤالها استکشافسوی قّدین النّبخدمت سلطان الحکماء زین الدّ
  ، و هذه نسختها:اند مبارک هر یک را جوابی فرموده کرده و او بخطّ

شود  ست بوقت خواب بريون می، و نفس که قالب بدان قائمنماید که فرق چیست میان مرگ و خواب می سؤال:
گردد ازان با خرب بود؟ و اگر بريون  رسد در حال بیدار می شود چرا اگر ألمی چون بوی می یا نه؟ و اگر بريون می

  هدانا اللّه طریق الرّشاد. باشد؟ شود سبب غفلت چیست تا بدان صفت افتاده می نمی
ب تعطّل حواسّ ضعف مزاج دماغ بود بسبب ، و سبخواب تعطّل حواّس بود و مرگ بطالن حواسّ جواب:

، نه خواب و بهیچ از این دو ؛، و سبب بطالن حواسّ فساد مزاجکثرت استعمال نفس وی را و خستگی آن آالت



     

٢٧٣ 

، گاه ، بلکه تن آلت نفس است، و نه ببیداری و زندگی نفس در درون تن بودشود ، از وی بريون نمیو نه مرگ
، و مرگ تباه شدن و شکسته شدنش ، و گاهی شکسته و تباه گرددند شدن اوست، و خواب کُکُند گردد در کار

که اگر موافق ،، بلکه نفس راست، نه به بیداری و نه در خوابو بهیچ وقت تن را نیست از رنج و راحت ؛باشد
گاه بودبنت رسد و اگر مخالف   .شَهِیداً وَ کَٰفی بِٱللّٰهِ، ، نفس از آن رسیدن آ

وقت مرگ که قطعاً بريون شود ماده و جوهر آن نفس چیست؟ باین قالب از فرح یا الم با چون ب فصلی دیگر:
  .انّالِلّٰه و انّا الیه راجعونباشد و صورت آن بندد که هم آن با قالبی دیگر افتد یا نه؟  خرب می

که صورت و هیأت  ،جواب: نفس را تعلّق و پیوند با اجساد همچندانست که تعلق و پیوند استاد زرگر با انگشرتی
، و صورت انگشرتی در انگشرتی هر ، که زرگر بذات جداست از انگشرتیانگشرتی از آثار و صنعت زرگر است

، که اگر از وی جدا شدی هرگز انگشرتی چند از زرگر آید لکن آمدنش از وی نه چنان بود که از وی جدا شد
زر ظاهر شد که زر تربیت و شایستگی قبول  پس صورت انگشرتی ازان در ؛دیگر بدان صورت نتواستی کردن

، و چون آن شایستگی باطل گردد آن صورت ناپیدا شود و زرگر همچنان برقرار ماند. کار صورت از زرگر بیافت
  نفس متّحر و اجساد مختلف همینست.

  

  فرق میان خواب ومرگ ‐۳۵
رسد؟ أعاذنا اللّٰه  گویند که می ، و در وقت مرگ میرسد در وقت خواب چرا هیچ ألمی و سختیی نمی سؤال:

  منه.
، و باشد که ، و فساد مزاج باشد که با درد بودو فساد مزاج ،مرگ بطالن استعداد حیاتست از فساد مزاج جواب:

خربی کی از درد خرب بود؟ و بوقت خواب مزاج تباه  خربیست و با بی ، و درد نه از مرگست که مرگ بيدرد بی
  درد بود. ، و مرگ وقت باشد که بیدرد بود ، از انست که خواب بیزدشود تا ازان دردی خی نمی

، بلکه آگاهی تن را هیچ از فرح ألم خربی نبود«نوبت دؤم نوشته بود: اما آنچه فرموده بود که  فصلی دیگر:
 ، اشارتی فرماید تا چون حال نفس بهیچ حال در درون تن نیست«، و بعد ازان فرموده که »دارد ازان نفس می

، و تن بچه جوهر قائمست؟ و نفس چون در درون نیست چرا شود بدین صفت بود نفس بکدام واسطه باخرب می
هر آنچه ظاهر شود از فرح و الم و حرص و حقد و امثال این در درون تن اثر آن پیدا شود؟ چه بر قیاس 

چون در تن آسیب رنجها یا تأثري  ،، هر آسیبی که بانگشرتی رسد صانع را ازان هیچ خرب نبودانگشرتی و صانع آن
  اهدنا الٰى سواءِ الصّراط.، واسطۀ تن و نفس چیست؟ شود و تن را آگاهی نیست ازان فرحها پیدا می

بهره نتواند  ، اما بیای جواب چرا نتواند داد از آنکه نوشته ؛این حال بشرح مشافهه معلوم تواند شد  جواب:
، هم اجساد مرده و جامده و هم اجساد جسام پیدا شوند از نفس استبدان که جملۀ احوال که در ا گذاشت.
اند که حالند در اجساد، تا مزاج اجساد را شایستۀ ظهور  و واسطه میان نفس و اجساد قوّتهای نفس ؛زندهٔ باخرب

و قوای حسی اتصاىل بنفس بیش دارند در  ؛، اگر قوت اوست و اگر حس است همچننيدارند آثار نفس می
  ود. ، ازان هر حال که رد آلت پدید آید نفس ازان آگه مّیکه بجسد وجود

، شرح درد »درد مرگ وقت باشد که با درد باشد و وقت باشد که بی«فصلی دیگر: اما آنچه فرمده بود که 
  درد بود روشن فرماید. ، آنچه بیای فرموده
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، و شود و قوّتها ساقط گردند بتدریج سست می خواند چنانکه بمدّت دراز مزاج تن مرگ طبیعیدرد  جواب: بی
، و ان را و با درد چون مرگ جوانان به بیماریهای مختلف ؛ه باطل شود تا فرو مريده ذّراستعداد حیات ذّر

  خوانند. مفاجات

  رج الکمالاخاتمۀ مد ‐۳۶
، و از یاران این نامه نخست بلغت تازی بود ، و نظم سخنانل بخجسته حال و فرخنده فالرج الکماامدتمام شد 

، و نفس او بدان آرام و را محبّت آئني سالکان برآن التماس داشت تا کام برآورده شد د دزواکوشمحمّ
در همراهی و موافقت و » که« نسائی اسعدازان از برادران رونده و یاران کوشنده خرسندی یافت. بعد 

، و از درون وی ونس و ندیم جان ساخت، این نامۀ تازی را ممساعدت با ما قدم راسخ و عزیمت صادق داشت
پیغام بتمنّای خیال چنان رسید که: اگر این نامۀ تازی بپارسی مرتجم شدی نفع تاب فروغش بر قوت نظر زیادت 

شد  ، و هر فتح که تمام میگشتی. و اجابت این خواهش واجب دیدم تا از لغت تازی بالفاظ دری نقل کردم
ت. و سبب این تفاوت در رتبت و احکام حال و منزلت تر و محکمرت همی گشمعانی آن در لباس سخن دری پیدا

،  و دؤم در آرزوی سلوک بود و خواستار د دزواکوشمحمّ، که نخستني متقاضی این دو یار خواستار شناختم
با آنکه هر دو نامه مصباح تاریکیها و مصقل تريگیهااند: ، سالک مُجّد بود و آهنگ وصل داشت نسائی اسعد

چون مدد فضل و توفیق ، و مجموعه دری مجمع سادات و خريات. و امۀ تازی مایه و منشأ محامد و فضائلن
  با سعادات این همنشني گردد. اسعدبا محامد آن قرین شود و هم محمّد الهی پیاپی رسد هم 

  و انّ اللّه لرؤوفٌ رحیم. وللّه الحمد علی ما هدانا انّه ولیّنا علی محمد و آله
  ، انّه وىلّ االجابةبني الطّاهرینالطّیّ

  و انّه علی کلّ شیءٍ قدیر.
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  به مجموعۀ اشعار ؛ملحق
  
  

  جان و خرد
 در مقامی که رسد زو بدل و جان آسیب
 نا شکیبا مشو ار باز گذارد جانت
 تن یکی خانۀ ویرانی و بی سامانیست
 گر چه پیوستۀ جانست تن تريه و لیک

  و هر تنگر چه از جان بشکوهست و بنري
 دیدهٔ جان خرد است و روشش اندیشه
 چشم جان روشن وبیناست زنزدیک و زدور

 ، که در راه یقني، خردمندگمان باش بی
 

 نبود جان خردمند ز رفنت بنهیب.
 ای راکه زویران شدنش نیست شکیب. خانه

 نتوان داشت درُ و جان و روان را بفریب.

 شاخ را نیست خرب هیچ ز بویائی سیب.
 نگريد ز تن تريه بزیبائی زیب. جان

 ناید از کوری و کرّیِ تنش هیچ آسیب.

 پای اندیشه روانست بر افراز و نشیب.

 خردت راست رود با تو گمانت بوریب.
 

  
  

  جان و تن و دل و سر
 ،ای پریشان کرده عمدا زلف عنرب بیزرا
 شد فروزان آتش سودایت اندر جان و دل

 ز حریفمحابا ده میندیش ا می پیاپی بی
 گرحریفی از دمادم سر بپیچاند رواست«

 را و قالب خاک را و دل ترا جان من می
 

 ،بر دل دشنه داده غمزهٔ خونریز را
 ،رنگ آبِ رنگ آمیز را در فگن در جام بی

 دار این دو بیتِ گفته دستاویز را: یاد می
 ، که پور زال به شبدیز را.بر کف من نه

 ».ز راوین سر طّناز پر وسواس تیغ تی
 

  
  

  رباعّیات
 مرگ بعمر جاودانی نرسی بی

 تا همچو خلیل اندر آتش نروی
 

 نامُرده بعالم معانی نرسی
 چون خضر بآب زندگانی نرسی

 

  ٭٭٭
 چون درد تؤم در این دل ریش افتاد

 جوی رویت برخاست و چون دیده بجست
 

 بیگانگیم نخست بر خویش افتاد
 از آرزوی تو اشک در پیش افتاد

 

  ٭٭٭
 در هستی کون خویش مردم زآغاز
 وانگه زجهان و هرچه هست اندروی

 

 با خلق جهان و با جهانست انباز
 آگه شوی و همه باو گردد باز

 

  ٭٭٭
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 غم با لطف تو شادمانی گردد
 گر باد بدوزخ برد از کوی تو خام

 

 عمر از نظر تو جاودانی گردد
 آتش همه آب زندگانی گردد

 

  ٭٭٭
 اگر بصحرا بودییک ذرّه ز فقر

 گر دیدهٔ جهل خلق بینا بودی
 

 نه کافر و نه گرب و نه ترسا بودی
 این رشته که سردوتاست یکتابودی

 

  ٭٭٭
 امدرّی که من از میان جان یافته

 شبهای دراز من باّمید وصال
 

 ام تا ظّن نربی که رایگان یافته
 ام ام و بهای آن یافته جان داده

 

  ٭٭٭
 المی در شر و شورای از تو فتاده ع

 تو با همه در حدیث و گوش همه کر
 

 فارغ شدهٔ غنی و مردم همه عور
 تو با همه در حضور و چشم همه کور

 

  ٭٭٭
 تو سخن نتوان گفتگرمن نه تؤم بی

 

 ورمن تو شدم تو گفته باشی با من
 

  ٭٭٭
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  یب و جواب اسئلهـمکات ‐۱۴
  
  

بصدر سعید  ه روحه نوشته استدس اللّٰ الّدین ق ای که موالنا افضل جواب نوشته ‐۱
  اللّٰه د دزوا کوش رحمهالدّین محمّ شمس

، و خاطرت از خیاالت فاسد و آرزوهای جمسانی دل عزیز و نفس مستعدّ و آراستۀ نظر الهی و انوار نامتناهی باد
مّت بلند و روان ، و ه، و بالهامات روحانی ثابت و بمعقوالت جاودانی پایدار مقروندورو منقطعزوال پذیر 

، و زنگار شبهت از ات بیافنت یقینیّات کامگار ، و نفس عاقلهروشنست بر روش جاده مستقیم و راه صواب مقصور
، بحّق یدگار تعاىل جده تا این معانی درما و شما بفعل آید یار و ممّد، و آفرروی گوهر آئینۀ جان بکلی برخاسته

  محمّد و آله.
، چه آن دوست در آن تشریف هم از ، تا طرفی ازان یاد کنم، که در زیادت بادسینۀ خود آمدم با غم دیرینه و سوز

و تا  ؛، بابی نمودهجای غریزی ، و مأوای گوهری و آرامْ، و در مراجعت با عالم کلّی و اصلیاین نمط فرموده بود
توان  ا هیچ وجه نمیو نمودن چنان خواهش ر ،در دل عزیزش اثری از آن معانی ظاهر نگشت نتوانست نبشت

و مقام ما در  ،نهاد اال جذبات حقّ. اکنون خردمند را شکّ و شبهت نتواند افتاد درانکه درنگ ما در این عالم
و نیز از کجا  ،، هرگز نتوانستی از حاىل بحاىل گردیدن، که اگر اصلی بودی و گوهریاصلی نیست،این مقام

، و بهمگی خود سوی آن خود حیّزی دیگر طلب کردیمی رسیدی ما را که بريون از مقام گوهری و اصلی
، و بازگردیدن باندیشه ات دنیاوی دست باز کشیدن، و از لّذپای زدن و آرزو و شهوات خود را پشت ؛شتافتیمی

باز گردیدگان انجام. و  ، همه دلیلست بر عقل و هستی تمام و زندگی بیسوی معنیهای لطیف و حقایق چیزها
، و هر یک کار معاد خود و زاد آخرت بطریقی که و در باز گردیدن طریقهای فراوان پیش گريند، اند بسیار گونه

، پس بکوشد تا بهرت شناسند ساته گردانند و بنهند. اگر آن دوست را آرزوی بازگشنت بخود و بعالم خود خاستست
، بازگردد و چنان دگی انجامد، و طراوت و خوبی تن بذبول و پژمرپیش از آنکه شام جوانی بسپیده دم پريی رسد

  اند: که گفته »نکند«
 آئی و زعشق بازیئی برسازی   چون از همه کارها بما پردازی

 

 جواب» صنعت تو چه بودی«چون پیش امام رسید امام ازوُ پرسید که  ،کرد گویند شخصی پريو مرتعش توبه می
  .»کرد این انابت هرگز نبودیتوانستی  برو که اگر باد در نای می«، گفت »زدن نای«داد که 

، و تن عزیز آرام که جان گرامی را در این راه برمیان بستند ای بسا سالکان صادق و یاران کوشنده و روندگان بی
، و دل و جگر شخصی جزوی را بخونابه از دیدگان بر ، و بحرقۀ در میان نهادندت در کشیدندرا بخواری و مذّل

، و علوم ، و درانواع شادی برخود ببسته داشتندشهوات و لذّات حسّی کرانه گرفتند، و یکبارگی از چهره پالودند
، و روی ارادت و خواستاری را حکمی فلسفی بمجاهدتهای صعب و کوششها و رنجهای عظیم حاصل کردند

ستان ، و هرگز از گل، و دست ردّ بر سینۀ عالم جسم و طبع و نفس نهادندسوی عالم عقل و جهان معانی آوردند
  ، و برحال خود چنانکه هست بیقني و عیان آگه و واقف نگشتند.حقیقت بوئی بمشامشان نرسید

 واندر طلبش هر دو جهان پیمودند آنها که زمني زیر قدم فرسودند
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گاه نمی  شوم که ایشان هرگزآ
 

 زین حال چنني که هست آگه بودند
 

، بر نسق و هنجار محسوسات که قوالت که در عقل بود، و طلب معاز خود پنداشتند«از آنکه چیزها را بريون 
تا عاقل  ،کردند. و ندانستند که میان عاقل و عقل و معقول هیچ آلت و واسطه نتواند بود از حسّ بود می» بريون

 ، تا بدان آالت وو میان حسّاس و حسّ و محسوس آلتها و وسائط باید ؛بعقل معقول خود را بدان آلت دریابد
، و عقل حسّ نه هر گه که خواهد محسوس خود را تواند یافتمحسوس خود را دریابد. و  بحّس وسائط حساس

، و بفعل باشد دروُ ، و دایم، از انکه معقول از عقل جدا نیستهرگه که خواهد با معقول خود تواند نگریست
، که عقل آنگه باشد که بود ، از آنکه چون معقول ازوُ دور باشد نه عقلجدا شدن ازوُ معقول را تصّور نتوان کرد

گاهی حسّ حسّ بفعل بود ، که محسوس دروُ نبود جاوید. و ، و حسّ از محسوس جدا تواند شدمعقول با او بود
، پس ، بدان معنی که اگر در عقل چیز بقوّت بودیت نباشد اال بفعلچیز بقوّ ، و در عقل هیچو گاهی بقوّت

، و بنادانی در عقل دانائی را بفعل جز عقل نادانی و عدم باشد ، وعقل بفعل آوردیچیزی جز عقل او را در 
، بلکه بفعل باشد و حس بقوت ومحسوس بقوت بوسایط ت نتواند بودچیز در عقل بقوّ ، و پس هیچنتوان آورد

، و معقول در عقل باشد جاوید. و حسّ اصل و بنیاد ، از انکه محسوس در حسّ نباشد دایمبا هم بفعل آیند
چون عاقل معقوالت خود بود هر معقوىل را ، و عقل اصل و بنیاد معقولست. و وسایط نیستمحسوس و 

، اعنی معقوىل نباشد باالی او که بدان معقولْ خود را ، و چون عاقل خود بودبمعقوىل ازو عاّمرت در خود بنگارد
ست. و احوال حسّ نه چنني ، از آنکه خود عاقل و عقل و معقول، همه معقوالت را در خود بیابد بیکباردریابد
، در نتواند یافت ، لیککن تا بدو نرسد بوسایط از خارجحسّ بقوت همۀ محسوسات بود »در«، اگر چخ است
نگاشته نشود  امحسوست، از آنکه حسّ یک را. و نیز ممکن نیست حسّ را که چند محسوس بیکبار دریابد یک

و  ؛، هیچ صورت دیگرْ محسوس نتواند پذیرفتنگردد ، و تا آن صورت محسوس از حسّ سرتدهدرنتواند یافت
، تا خداوند حسّ ازان آگه گردد که کند بوسایط این معنی ازان چنینست که محسوس از خارج حسّ را منفعل می

، ، و بر یافنت آن چون بسیار باشند قادرتر بودو عقل چند معقول را بیکبار تواند یافت ؛در حسّ نگاشته شده بود
، حسّ و شعور پیدا چیز شوند و ، یک، و چون با هم باشند و، و نفس معقوىل دیگرمعقولیست چنانکه جسم

کسانی که طلب وسلوک ایشان ، او دریابد دریافتنی درست هر یکی را بجنس عام آن چیز. و گردند در ان جسم
، و گر از سر تازه میکردند، و انابت بار دیدیدند بهر منزل خطا و زلل خویش باز می، در راه حقّ بر این نمط بود

، ، و عالیق او با جان و عوایق اوطریقی دیگر پیش می گرفتند. و ممکن نیست که تا پیوندی خواهد بود با تن
که بدستی تن و توابع او را » را«آن کس ، هرگز مرادی چنانکه باید روی بتواند نمود. و با چیزهای جزوی» یا«

، ، و خیاالت ناپایدار و موهومات فاسد را پرورش می دهدطلبد را می ، و بدستی جان و لذات اوگرفته باشد
ٱلّـوَلَ، خواندمتمنّی    .نِّیـمَـتَّـن بِٱلـدِیُـیْسَ 

 با یار بگفتم بزبانی که مراست
 ،گفتا قدمی ز آرزو زان سو نه

 

 کز آرزوی روی تو جانم برخاست
 آید راست. کاین کار بآرزو نمی

 

، کم بودندی از اشخاص جزوی انسانی که آثار معانی و حقایق راه میسر توانستی شد و اگر بآرزوی این کار و
خربی  ، و از مرگ و بی، از آنکه همه بطبع سوی زیرکی و دانائی میل دارندعقلی جاودانی از ایشان ظاهر نگشتی

در اسباب مرگ ، و رنج ، لکن بفعل بسبب شهوات و هوی سوی مرگ ابدی باز آیندو جهل پرهیز و گریز جویند
، و هر صنف را از این گونه بسیار صنف باشندو جهل بیش برخود توانند نهاد که در اساخنت زندگی و دانائی. و 
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دو صنف را بر ، و بر شمردن هر یک متعذّر است در این نامه. پس ، و همه به بیماران مانداشخاص  بسیار بود
  ، یکی اعلی و یکی اسفل.شان را اسم سلوک بوداز آن اصناف که ای ،طریق مثال یاد کند این ضعیف

، و ایشان در بعضی کند بصدق و صواب ، و طبیب ایشان را معالجت میقوم اسفل بدان مانند که بیمار باشند
، و چون خیال و قوّت و هم و دیگر قوّتها و فرمانی پیشه گريند ، و در بعضی بیاحوال فرمان طبیب بجای آورند

، بقوت ، هر ساعت طعمهای که ایشان را موافق آمدی در تندرستین سستی در ایشان یافتندهم و دیگر قوّتها ای
، کند ، در مقابل آن کوشش میاند ، که لذت آن شناخته، و پند طبیب و دوستی صحّتکند ذوق بر ایشان جلوه می
، تا آنگه گريد زو غلبت می، و آر، و گرد آن دامگاه نگردند، باشد که بر خیال غالب شوندتا بوک بدان مایل نشوند

ت ت صّح، با انکه لّذکند پرهیزی ایشان را کوتاه اندیشه ، و دراز دستی و بيکه معالجت طبیب را پشت پای زنند
. پس بیکبارگی شهوات و لذّات تر است که ایشان برحال خود اسند و دانند که طبیب برحال ایشان واقفشن یم

، و نفس ، و آنچه دافع بیماری بود پیش نگريندند که از فرمان طبیب بگذرند،  ایشان را بدان آرذوقی غلبه گريند
، و چندانکه با وی ت و سالمت بران بود گریزان و هراسان شودبلند گوهر از اندک مایه ناخوشی که بنیاد صّح

عاقبت کار  ، تاشود ، و مادّهٔ صحّت لحظه بلحظه گسسته میىسد ت هر دم پیاپی می، و مدد علّگویند سود ندارد
تی سوی موافق خود ، و بخود هر قّوسالکانی را که شهوات و لذات از راه باز بریدبهالک و بوار رسند. همچنني 

، همچنانکه ت عقلی چون سست شده بود بسبب غلبت ایشان مددی نتواند داد، و قّویازان شودو مالیم خویش 
ان بگذرند و پادشاه را هالک کنند. و پناهگاه ما از این ، و از فرم، که بیکبار بر پادشاه بريون آیندخدم و حشم

  مقام اال عصمت ایزدی نتواند بود.
، و در حفظ ت بدل شودت صّح، و هر چه خورند بمدد تن و قّوو صنف مرتبۀ اعلی آنند که چون تندرستان باشند

ایشان را از حال خوا  ، و هیچ لذّت و شهوتت بر ایشان بماند، تا صّحصحّت خود محتاج رای طبیب نباشند
، و تن که یکی بر یکی غلبه کند ، و نگذارندو همۀ قوّتها و لذّتهای جسمانی زیر قوّت عقلی دارند ،نتواند گردانید

، و خیاالت فاسد دروغ نمای ، باشارت عقلی جنباندشهوات دیگررا چون بجنباند سوی چیزی از خورشها یا 
، و نفسشان بمدد قوت عقلی گردانند ، باشارت عقلی در خود محق می، و موهومات بیمناک و شادی فزای رارا

چون این تسویّه و ، که گوئی هرگز نبودند. پس ، تا چنان شوند آن قوتهای خیاىل و وهمییابد کامگاری می
، ، و از فیض آن عالمی، الشکّ انوار الهی بر نفس ایشان تابداعتدال در قوّتهای تن که مخالفند با هم پیدا شود

، مگر عبارت ازان این حالست »۶۹الزمر/« وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ،، روشن و پیدا گرددالبل که هر دو عالم
و تن و قوتهای ظاهر بأثر آن نور شایسته  ،، و قوتهای درونی از نفس درفشان گردندکه نفس بعقل درخشان شود

، و بدیها ، و خوبیها در ظاهر و باطن جای گريندایشان خواسته آیدکه از » را«و پرياسته گردد جملۀ آن کارها 
تعاىل آن دوست را و این ضعیف را بدین مقام ، و ابلیس و یاران او را بردار کنند. خدای یکبارگی محو شوند

  له.آباد بمحمّد و  پاسدار و نگهدار» ۱۸۲االعراف/« سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ الَ يَعْلَمُونَ ، و از استدراجرساناد
، که اگر از ، نه از اشخاص جسمانی خاستو باید که بداند که طلب و بحث اشیاء و تعرف از مبدأ معاد خود

، در هر شخصی جزوی ، طلب و شوق معانی و راه حقیقت خاستی، از آن روی که اشخاصنداشخاص انسانی
ر دو جهان کسی رازیبد که او را ممکن بود از انکه آرزوی محیط شدن ب ؛، و نه چنني استاین خواهش بودی

، خاصه بر هر ت ممکن نیست احاطت بر شخصی دیگر، و هیچ شخصی جزوی را از روی شخصّیاحاطت بران
غرض از این تنبیه ، بلکه نفس را خاست که بنور الهی فروزان باشد. و دو عالم. پس شخص را نخاست این آرزو

، یا نفسی را که پیش از ، یا جسد رانربد که این طلب نفس را خاست ، گمانآنست که اگر در خود طلبی یابد
، از انکه او ، بل نور و فروغ بخشنده و دارنده  مُبدِع اشیا را خاست طلبولیّات را از عقل قبول نکردفروغ ا
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و و نیز نه هر جای که اندک مایه طلبی پیدا شود بر صدق ا ؛، الجرم طلب همۀ چیزهاش خاستهمۀ چیزهاست
  گواهی توان داد:

 ای دل ای دوستبر سري اگر نهاده
 زنهار مگرد گرد این راه مخوف

 

 چون سري بیکبار برون آی ازپوست.
 تا همچو پیاز خاطرت تو برتوست!

 

، و روی طلب و غرض دعاگو از این قدر که باز نمود آنست که تا پرهیز جوید از آن مقامات که ناستوده است
، و چون عزم مصمّم کند در سلوک الشّک محتاج بود بدانکه دست در مقصود خود آوردبیکبار سوی مقصد و 

، و نشیب و فراز این راه های سخت گذر کرده بود ، که بر این مقامات صعب و عقبهفرتاک صاحب دولتی زند
تر  برتبیت محتاجآنکه هیچ از مخلوقات و مکوّنات یک منزل را تا مقصد هزار باره نشانها کرده. از  ، و یکپیموده

تواند طلب غذا مایۀ  ، چه اگر نباتست بخود میز طریق جسد و خواهی از طریق نفس، خواهی ااز مردم نیست
اگر خواهند که تربیت سر شود. و ، و بودنشان یکچند میّ، و همچنني جانوران صحرائی بزایند و برآیندبالیدن کردن

، و نرم داشنت ، و آب و خاک، در پرياسنت جسدشتر گردد شایسته ، و قبول آثار نفس رانبات دهند تا خوبرت شود
و  ؛، بکوشند، و در بعضی بربیدن و پیوند کردن، و حشرات را ازو بازداشنت، و قوت دادن بچیزهای دیگربیخش

واگر  ؛بغذاهای شایسته که الیق ایشان بود توان داد ؛همچنني اگر خواهند که حیوانات دیگر را پرورش دهند
، تا آنچه در ایشان بقوت بود ، و جسدشان را در کار کشندند که هرنها از ایشان ظاهر کنند مرتاضشان کنندخواه

، و تیزتگی نفس در جسدشان ، یا دواندین تا بمداومت وادمان دوندهوار کردن، چون ناکامْ داشنت و ربفعل آید
، تا نفس بسبب جرم جسدش را در کار کشند، الور و ادراک بحواسّ هستع، و چون حیوان را مرتبۀ شظاهر کنند

  شایستگی محل اثرهای خود ظاهر کند.
و کرانه  ، برخالف آنها باید کردو در تربیت انسان چون خواهند که چیزهائی که دروُ بقوّت باشند بفعل آورند

اسنت و فرمودن او را هر چه لذّات حواس و خیالست. و این معنی ازان چنني است که چون از آراسنت و پري
، و خویهائی که بروزگار در نفس مستحکم شده ، در تزکیه و تصفیۀ نفسش باید کوشیدتهذیب جسدش فارغ شوند

، و در حیوان بسبب ، طریق محو کردن آن باید کرد. و در مرتبۀ نبات بیش از تربیت جسد میسر نتوان شدباشند
، بعد از آراست جسدش نفس را مستعد قلی، بسبب فروغ ع، و در انسانتوان کرد شعور ارتیاض جسدش می

، اعنی ، تا صورتهای عقلی دروُ بنمایند. پس فرق بسیار بود میان پروردگار آن هر دو مرتبهپذیرفنت آثار عقلی کنند
، و پرورندهٔ حیوان چه پرورندهٔ نبات بفروغ زندگی پروراند نبات را ؛، و میان پرورندهٔ نفس انسانینبات و حیوان

، ، و پرورندهٔ نفس انسانی باید که بخود باشد تا او را بخود تواند رسانیداک و شعور پروراند حیوان رابفروغ ادر
پرورانید تا آنگه که فروغ عقل  ، و میچنانکه پرورندهٔ حیوان آنچه او را بود دروُ ظاهر کرد و هیچ باز نگرفت

  ، و از حیوانیّت گامی پیش نهاد. بپذیرفت
، و ، و اساس دیوار وجود جزوی منهدم و مندرس گرددنکه قاعدهٔ حجرهٔ تن خرابی گريدپس بکوش تا پیش از آ

يَقُولُ ل گردند، ات متبدّت عناصر بتفریق انجامد، و قالب از پذیرفنت خویهای نفس بماند، و کیفیّجمعیّترکیب و 
وَالْتَفَّتِ السَّاقُ  دی، و اگر این منزلت را جز، بدان چنان مشفقی پیون»۱۰القیامة/« الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ

، بیاری باری تعاىل و همت ، بکوش تا یکبارگی از تن و لذّات اوآویزی نداری دست »۲۹القیامة /«  بِالسَّاقِ
، و ، از آنکه راهزنان و دزدان در راه باشند، بگسلی. و خوف آنجاست که سالک قصد سلوک کنددوستان

، و ترینِ دشمنان اوست بمعاونت خود کشند ، و نفس را که دشمناتباعشان هم پشت شوند شیاطني جّن و انس و
، این همه از بهر آزمایشهای اوستکنند. و  ، تا ارزوها و خوبی بدروغ خود دم بدم برو جلوه میدنیا را یار گريند



     

٢٨١ 

و رام بودن فرمان  ،دگی، و نمودن بن، هم خود بر صدق طلب، و صدق پیدا آیدتا چون از آزمایشها فارغ شود
، که خود بر صدق خود بود مگر این مقام ،»۱۱۹مائده/ « يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِنيَ صِدْقُهُمْ، خود گواهی تواند داد

پندارد که  ، و میکند ، و شرمسار نباشد. و آنکه در آرزوهای دنیا آویخته است و طلب آخرت میگواهی تواند داد
  ، بوقت بریدن پیوند از جسد پیدا گردد آن دروغ.اگر چه او نداند که دروغست، ، دروغ محض استسالکست

  رسد: ، بر این دو بیت بآخر میدراز در کشیدم
 ای دل اکنونبر سري اگر نهاده

 خاری که ز امیّد شود در پایت
 

 ازپوشش وقوت خودمجوهیچ افزون
 کن بسوزنِ فکر برون. حاىل می

 

، ، آفریدگار، و بر این صحیفۀ کاغذ نگاشتلم و دیگر وسایط بدر دست برون آوردهر آنچه نفس ناطقه بواسطۀ ق
، و بر خواننده و ، مایۀ انگیزش و کشش قبول و وصول راه حقّ کناد سالکان شایسته و مستعدّان آراسته راجّل و عزّ

  ،نویسنده و بال و حجّت مگر داناد
  و ،بمحمّدٍ و آله الطّاهرین الزّاهدین

  ،لّٰه وحده و نعم المعنيحسبنا ال
  والسّالم.
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مجدالدّین محمّد بن عبیداللّٰه نوشته است بموجب  این نوشته بصاحب سعید ‐۲
  التماس او

، تاج ، معظّمی، مؤیّدیعالمی ،، کبريی، صدری. صباح و مساءِ مجلس عاىلِ صاحبیرَّحِيمِـلٱرَّحْمَنِ ـلٱللَّهِ ٱمِ ـبِسْ
، الطاف ازىل ، ظهري االسالم والمسلمینیلة والدّینی، مجدالدّواالکابر واالماثلی، ملجأ ، صدرالصّدوریالوزرائی

، و بنظر صائب و اندیشۀ مبارک نهفته را زجهان را از نقاب و سعادت ابدی را انجمنگاه و آرامْ جای باد
 ،آفات ناببیوس تن از گزند آسیب ناگاهِ ناگاه و ؛، و عزم بوفا کارگرور دل بصفا مایه ؛پوشیدگی چهره گشای

بعصمت ایزدی محفوظ و محروس. داعی و نیک خواه مخلص با آنکه در خدمتهای حسّی چندانکه خود را 
، لکن چون قیاس استواریِ بنیاد صدقِ محبت و شدت یگانگی تر یابد بهره برگراید از همۀ چاکران دیگر بي
، خاصه چون عجزی أسّف و متحیّر نگردد، از کم مایگی در صورتِ خدمت متدرون گريد و پایندگی قواعد آن

اصلی و اعراضی طبیعی و نفرتی کلی در خود داند از ایستادگی نمودن بتدبري و ترتیب کارها صورتی و احوال 
و خدمت ملوک و اکابر و صدور چنانکه ایشان  ؛، که بحرکات و سکنات و گفتار و کردار توان نمودبريونی

، او را نصیب نبود و هر که ازین باز ماند و خواهد که از این حقّ گزاری بی ،پسندند جز بقول و عمل بجای نرسد
  ، و زبان و جوارح را در زندان حرمان بند کردن.متعني گشت دل را برکار آوردن

و دعاگویْ بطبعْ نیک احرتاز و پرهیز نماید از مشغوىل باوقات صاحبی جسنت بمطالعۀ مکتوبات و اطناب 
، تا چیزی نویسد ، بفرمانی که داد، لکن کرم صاحبی او را گستاخ کرد و دلريی دادسخنان دراز آهنگ خود

، و دعاگوی ، که در دیباچۀ سخن و مبادی کتابات و مخاطبات و رسایل الیق و شایستۀ بودمشتمل برچند سخن
ه رسوم و ن ،، تا هم بر لفظ صاحبی برفت که مقصود ازینهم در آن لحظه نیک فهم نکرد غرض آن اشارت را

چه  ،اند اهل انشا و دیگر فضال ، و دران کتب ساخته، که تا این غایت ناگفته و نانوشته نگذاشتندآئني رسائلست
غرض الفاظی چند است که مگر رای  ؛اند ، و دبريان گذشته آن مهم را کفایت کرده، چه در تازیدر پارسی

  ی که در آن حضرت عرض دادی.صاحبی را اتّفاق مطالعت آن افتاده است در خدمتی و دعائ
، ، در طلب لفظ شایسته و سخن پرياسته این اشارت فرمودو چون داعی دولت را درست شد که اندیشۀ صاحبی

، و در سخن بنیادی نهاد که اگر معانی آن را قبوىل ، و در این دعا نوشنت بدر از گفنت در گرفتالجرم دلريی یافت
، از آنکه الفاظ نیک نه در حال گفنت یا نوشنت نو منافع آن را شمار نتوان کردفواید و  ،و نزدیک شوند بکار، بود

ای  ای وخواننده ای و نویسنده ای و گوینده ، که هر شنونده، یا در تازی، چه یا در لغت دری اتفاق افتدآفریده شوند
، و اگر نو بودی و هرگز انده، یا خو، یا بسمعش رسیده، یا در قلم آوردهآن لفظ را چند کرّت بر زبان رانده بود

 ، و در، و از یکی خوبرت نمایدپس چون سخن گفتۀ هر کسیست ، معنی کی مفهوم شدی؟گوشی آن را نشنودی
، توان یافت ، خوبی این سخن اثر حیاتیست که در همۀ اشخاص نمیآواز و حروف و ترکیب تفاوتی بسیار نیست
، و سخن را ، و معنی انگیزدو گویندهٔ سخن زنده از خرد مایه برد ،و حیات از آن معنی آید که گوینده دروُ نهد

، چه گفتار صدق و کردار تا شنونده از ذوق معنیش مشتاق چشمۀ معانی گردد ،بپرياید، و بصدق بمعنی بیاراید
، ، و درخت در آغاز نشو از نم باران و رَشِ شبنم و تکاب چشمه مدد پرورش گريدخوب و بار درخت مردم است

، نه از ابر مدد خواهد و ، و چون بدین پایه رسید، و بیخ در قعر خاک بآب کشدتا که ساق قوی کند و شاخ بسیار
و تعلّم و ، اگر چند در آغاز پرورش مایۀ هرنوری از بريون بتعلیم همچنني نهال مردمی ؛نه از چشمه یاری جوید
، و چون طراوت بود مژه و بی و ثمرهٔ گفتار و کردار بی، بار، تا بیخ و جود بخرد اصلی نربددیدن و شنیدن اندوزد
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هر بر شود. و  ، و درخت زندگیش بی، و بهنگام شکوفه نارسیده پژمرداز اندوخنت و آموخنت باز ماند بار نکند
  حیات که در ترازوی خرد بسنگ در نیاید بقا را نشاید.

، تا در گفتار چه خودی خود نیک نظر برگمار، ب، و شمسۀ ایوان سروردی و مهی، ای بهار چمن روزبهیپس تو
، چه ، و بمعنی سخن جز بمعنی خود نتوان رسیدگنجد جز نام چیزها. و خواستار معنی از نام حظّی تمام برندارد

و هرنهای ستوده و خصال  ؛، و سوز جگرش فرو ننشیندتشنه از گفنت نام آب و یاد کرد صفاتش سرياب نشود
، اگر درخت دار برآید ، و شاخ سرافراز و برگ بانبوه از ساق بنريو و بیخ  پایاند دمگزیده شاخ و برگ درخت مر

، ، رسیده و پرورده، تا هر میوهٔ هرن که خواهی، و بآب زندگی برپور، بیخ نفس را بخرد رسانهرن را بلندی خواهی
هُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّ ،، با بلندی شاخغصّۀ انتظار بیابی بآسانی بی

. و هر سخن که بشنوی و از شنیدن نفس تو »۲٤ابراهیم/« ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِنيٍ
، و اگر چه ه است، سببْ آن شناس که روح معنی قالبِ لفظ را خاىل کرد، و بکام تو بخوشی نگذردنشاط نگريد

، چه قالب ، و با وی انس نگريدپذیرد ، جان شنونده آن را نمیترکیب صورت لفظ بزیور صورتی آراسته است
  انگیز نشود. ، و رخسارهٔ مرده را اگر چه گلگونه برکنی دالویز و طربانگیز بود روح وحشت بی

ز اینست که از دیدن کردار و شنیدن گفتار هم ، هم او آنچه بیشرتین مردم در این روزگار با یکدیگر بدساز شدند
مردهٔ  طاقتی رسند از مقاسات و مشاهدهٔ افعال و اقوال ، و به بی، و بناخوشی یکچند شکیب نماینداند سري آمده

، و بحکم کثرت و قلّت و ، و کارگزاری ایشان با طبیعت گذارند، و آن مالمت بعداوت و ضدّیّت انجامدحاصل بی
 ، و رفته در پناهِ عدم پنهان، و بعضی را مقهور ناچیز کننددهند یعتْ بعضی را سلطنت و فزونیضعف و شدّت طب

، خرب قاعدهٔ طبیعتِ بی، و خود را بزبان فریب فرمانده و سلطان خواند. و بازمانده یکچند  بر سر آید ، وماند
و آئني جهان بیداری و  ؛یگران بزرگرتتر در پندار و گمان د تر و سرتگ آب ، بر اینست که: هر که بیبجهان غرور

  تر. تر نزد خردمندان زیباتر و بشکوه تر و دانش پژوه آگهی آنکه: هر که کوشنده
، و هم جهان خربی ، هم جهان طبیعت و بی، بهر دو جهان فرو نگر و بکارهای هر دو سرای صاحب نظر ،کنون

معنی  همني حال که مردم در آنند از غفلت و نگار بی ، اگر، و به گزین باتو و رای تو افگنده شدبیداری و آگهی
، و از خواب آن سوی گرای ، اندکی برپسندی ای و خود را نمی و گر بدان خشنود نه ؛، خود داری یکچندخواهی

، تا اختیارت معنی دوری جوی. و اگر مزیّت یکی بر دیگری خواهی که روشن کنی غفلت و دیدن صورتهای بی
دانشی و  ، و ببیخربی محیط توان شد دانشی و بی ، همني مایه بس که بخرد و بیداری بر بیدرست و باحکام بود

خرد و غافل از  ، و بیخرد با خرب بود ، و بیدار خردمند از خود و از غافلِ بیخربی بخرد و بیداری نتوان رسید بي
از فضیلت یکی بر دیگری. و اگر  صاحب اختیار را این مایه بسخرب بود و آگهی. و  خود و از بیدار خردمند بی

، و دم بدم امید فتادنش ، از آنکه دیوار وجود رخنها دارد از تغیّر و زوالنشانی دیگر طلبد هم توان یافت
، و ، چه آن وجود خود نظر استو بنیاد وجود معنی را معمار از نظر فرو نگذاشت ؛، بروی تکیه نتوان زدنزدیکرت

  .نظر از صاحب نظر جدا نماند
، و از بقا گسسنت و گاه صورت برگزیدن از ثبات گریخنت و در زوال آویخنت پس مسند معنی را فرو گذاشنت و تکیه

  ای: موافق این سخن بنظم آمده است در یک دو بیت از قطعهبا فنا پیوسنت بود. و 
 نماند قیمت و قدری حیات دنیی را
 مجوی مسکن و آرام در سرای فنا

 عالم حسّبقا بعالم عقل و فنا ب
 

 مباش خريه و برساز کار عقبی را
 که دار دنیی شایسته نیست سکنی را
 بقانخواهی وخواهی فناچه معنی را؟
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، الطاف پرورش پروردگار از تن و جان و روان و خردت در هی حال و هیچ وقت ای صاحب گرامی نهاد 
، و وران براست اندیشیدن و صواب جسنت، و ، و جان بصفا و پالودگی، تن بصحّت و استقامت مزاجمنقطع مباد

، و هر آنچه از ئّن و ثابتمخرد بشناخت و تدبري و تربیت کرد و گفت در غایت و نهایت تمامی و پسندیدگی مط
، و نزدیکان و همنشینان و ندیمان را از گفتار سخنهای آفات این خصال شمرند بعنایت ازىل ممنوع مردود

که زیر دستی که در خدمت مجال هم نشینی و هم نفرت و بیزاری دهاد. مبادا  ناسودمند و زیانکار بدل و همّت
، که از چنني سخنها اگر چه در ، یا عیبی که بیند در صورت هرن بر تو آراید، بهرنی که نبود ترا بستایدسخنی یابد

  جاودانی زاید.، در دؤم حال از آن شادمانی نقصان بینائی بصريت و اندوه حالْ شادمانیِ دل فزاید» اول«
و آهنگ انشاد شعری کرد که بر آن بزرگ خواند. ممدوح از  ،بمجلس بزرگی حاضر شد فَرَزْدَقْدر قصّه گویند 

اگر معایب و مثالب  ؛، یا بر نشر محامد و مآثر من مشتملوی پرسید که این نظم تو یا متضمّن ذکر مثالب منست
، و اگر فضائل مرا خواهی که بنظم ن بدان زشتیها رسوا کنی، نگذارمت که مرا بر سر انجمای مرا بنظم آورده

  از این در باز گرد و کاری دگر جوی.، من از فضایل خویش آگه ترم از تو. برشمری
، و گفت: دوستان و نیز از بزرگی باز گویند که او تعیّش با دشمنان سودمندتر نهاد از مصاحبت و مجالست دوستان

و دشمنان ما را از عیب و نقصان  ؛، تا با ما آن چنان زشتیها بماندندنهان داشتند، و گر دیدند عیب ما ندیدند
  ، تا خود را بکوشش ومجاهده از عیب و زشتی بشستیم و پاک شدیم.خود آگه کردند

، تا آنگه قطع ، رخصت دراز گفنت نیز دادند، و آن را که زمامِ مطیّۀ گفتار در دست نهادندسخن دراز آهنگ شد
، و رد، چه این بیچاره این متاع داچنان دارم که چنني نوشنت از غایت نیکخواهی شمردبمنزل رسد. چشم کند که 

، و هر که ، و هر که از اندوخته و ذخريهٔ خود هدیه ساخت برو تاوان نبوداز برای خود اندوخته است و ذخريه کرده
گزاری خدمتش مقصر ندارد. و دانای  ، در حقّبر مخدوم و وىل نعمت خود همان پسندید که خود را پسندید

گاه و داناست که این بندٔه ناتوان شست سالست تا در ظلمات حیات خود بادیه ها و عقبات را  نهان و آشکارا آ
اند چندانکه  ، که جملۀ جانوران از نم آن زندهجوید ، و سرچشمۀ زندگانی خود را میردشم ی، و منزلها مسرپد می

، و چون کامش شريینی و و حیات را جز اثر و پرتو ندید، کند که بنام خرد ازان عبارت می ، تا بدین رسیدهستند
، که ، و از چنني آرامگاه امید رحلت ممکن نیست، برآن چشمه مقام گرفت و دروُ مقیم شدذوق خرد را بیافت

  خواهان و دوستار زندگی چون بسر چشمۀ زندگی رسید ازان جدائی نجوید و مفارقت نکند.
  

 بگسلم از تو با که پیوندم؟
 بخت بیدار یاور من شد

 ، اکنون شدبندها بود بر من
 ،کان اگر کندمی نیافتمی
 تو کی خرب داشتم زخود بی

 آگه اکنو شدم زخود که مرا
 ، و اکنونالغر و مرده بودمی

توان از تن چه کیسه بردوزم؟  بی
 ،دور گردم زجان و تن شاید

 

 از تو گر بگذرم بخود خندم
 ناگهان زی در تو افگندم
 دیدن تو کلید هر بندم
 زان ترا یافتم که جان کندم
 که چیم یا چگونه یا چندم؟
 جاودان با تو بود پیوندم
 یا زجان من چه طرف بربندم؟
 با تو باشم بهیچ خرسندم

 ، از تو دور نپسندمدور باد
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دل از هر  ،جان از خرد شاد ؛ىل از ساعت زوال، و روز آگهی و بیداریت خاشب طلبت آبسنتِ سپیده دم یافنت باد
  بنیاد.، و سريتت مکارم اخالق را بند آزاد

  ،، والصّالة علی خاتم األنبیاء و آله الکراموالسّالم علی اهل السّالم
  و حسبنا اللّٰه وحده و نعم المعني.
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  الدّین دزواکوش نوشته است بصدر سعید شمس ای که خواجه جواب نوشته ‐۳
  

  ،سْتَعِنيُـنَ هـبِ ، وَرَّحِيمِ ـلٱرَّحْمَنِ ـلٱللَّهِ ٱ مِـبِسْ
  

، و نور دیدهٔ ارباب حقیقت، شمس ، و نوباوهٔ بستان خردکلماتی که از اقالم مبارک آن خالصۀ اخیار عصر
ضمون آن و فکر از فهم م ،، دیده از دیدن آن رقوم، برسید، و آتاه من فضله العظیم، ایّده اللّٰه بروحه الکریمالدّین
 ، که از شمایل حال، و دل از خدای تعاىل سپاس فراوان پذیرفت، مایۀ تمام از سرور امیدواری برداشتکلمات

، از نوشنت شرح ، و اشارتی و خواهشی که رفتهاکنون هر آنچه به این غایت پنداشت آن گرامی جان عیان دید.
، و در بینش و بیان چون ست. هر آنچه قدرت بود، مسموع و مقبولشناسد خود را ، که ازان گزیر نمیچند حال
، این موسوم است الکمال مدارج، که بنام ، و در رسالۀ فتوح هشت در، از چون تؤی دریغ نبودمنی گنجد

، و هم آنکه از آفات سلوک و ، هم آنکه سالکان راه آخرت را بر چه سان باید بودمقصودها جمله توان یافت
، و با عالم معانی که ارواحند آشنائی چگونه توان دام لذات عاجل بچه توان رس ، و ازپرهیزند وصول چگونه

، و هم آنکه نشان استحقاق راحت و استحقاق ، تا زندهٔ ابدی شوند بدان آشنائی و از خود آگه گردندیافت
علی  معینة، یکی در فتح رابع فی األسباب الایم عذاب چیست. این احوال را در چند باب از آن رساله بنموده

 ،العالمات الدّالّة علی الکمال و در فتح فی ،األسباب اّلتی تحول بني النّفس و کمالها فی، و در فتح پنجم الکمال
، و در فتح هفتم فی الطریق اىل اقتناءِ األسباب المعینة. و اما تعرف از احوال نفوس چون از اجسام جدا شوند

  ، توان یافت مشروح و مفصّل.که بنام ره انجام نامه خوانیم، و هم در رسالۀ پارسی هم از سخن مدارج
، تعلق بوقوف و اطالع بر حقیقت نفس ، وقوف و اطالع بر این احوال نفس در سعادت و شقاوتو در جمله

، لکن بیشرتین نوع ، که اطالع بر صفات و احوال چیز بعد از اطالع بر چیز آسان بوددارد و جوهر و ذات وی
، واز آن ، و اوصاف نفس بحسب آثار و افعال بسیارش مختلف نمایندز اوصاف بموصوف رسندمردم مستعدّ ا

، و در هیاکل اختالفْ تحري و تردد فکر زاید از آنکه آثار نفس در اجسام روینده تعذّی و نمّو و تولید است
ا این افعال و آثار بعضی صنایع ، و در تن مردم بجانوران با تغذّی و نمّو و تولیدْ احساس و تخیّل و توّهم نیز بود

، و اکثر مردم با شدّت استعداد و قوت فطنت و ذَکا ، که دیگر جانوران ازان عاجز آیندو اعمال نیز پدید آیند
، و عقل را آمیخته با حس و ، نفس حسی و نباتی مطلع نشوندنفس جدا از حقیقت ر، و بخود را نتوانند یافت

، و چون بیقني دانند که ترکیب و جمعیت تن بتفصیل و تفریق انجامد در کب یابند، و نفس را با تن مرخیال بینند
، نه در کار نفس بعد از آن تفرق سرگشته شوند. و حقیقت آنست که تا مفارقت نفس دانسته نشود مفارقت نبود

نفس و  ، ونه بعد از انفصال اعضاء و حلول مرگ. و چون مباینت گوهرحال اجتماع اجزای تن و وجود حیات
، اگر چه تن هنوز در ضبط حیات و جمعیت اوصافش از گوهر تن و احوالش شناخته شد نفس مفارق شُد از تن

، بلکه از غایت این تفریق و تمییز که دشخوار است نه غایت پوشیدگیستاجزا مضبوط و مجموعست. و 
، و هر آنچه چیزها ن و هیکلش، از نفسش روشن گرددنه از ت، از آنکه هر آنچه روشن گردد بر مردمروشنیست

، تا این پوشیدگی نیز غلطی دیگر که مستمرّ و متطاول گشتتر از چیزها بود. و  ، خود روشنروشن تواند نمود
، که بوی خاّصست و ، که از نفس آگهی دادند و از وجودش و از جوهریّتش، آنست که بیشرتین علماغالب شد
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، لکن در وجود اند که نفس از تن بصفات اگر چه متمیز است و جدا ، چنان نمودهبدان صفت از تن متمیز است
  جدا نیست از تن تا تن مردم زنده بود. پس چون حیات تن باطل گردد او مفارق بود. 

، آنچه قوت نظری ر چنان گمان افتد که همۀ اشخاص مردم، که از این تصّوو این حال به ازین باید که معلوم بود
، همه ، و آنچه جز وهم و خیال و حّس که دیگر جانوران را باشد نداردت علمی داردقّو، و آنچه بکمال دارد

از مفارقت تن همان ، و از تن مفارق نباشند اال بمرگ تن. وبعد ، و همه را نفس انسانی بفعل بودمتساوی باشند
آن نفوس بسیار  ، و، برقرار مانددر نفوس جزوی ایشان بود »و«، تعدد و کثرت که در اشخاص اجساد هست

، و تا بود و تا ، که نفس عاقله هیچ پیوند با هیچ جسد نداردباشند و از یکدیگر باخرب. و این حال نه چنني است
اند و قوّتهای نفس نامیۀ  ، قوّتهای نفس حسی و حیوانی، و این نفوس که با اجسام پیوندی دارندباشد مفارق بود

، و تا نفس نامیه در و تضاد دورنشوند محلّیّت اعمال نامیه نیابند و تا اجسام متضاد با یکدیگر از مخالف
، و تا نفس حیوانی حسی بنهایت صفا و ، چاکری نفس حیوانی را نشایدخاصیت و کار خود بغایت کمال نرسد

، آنگه وسایط باشند کمال خود مستقیم گردند ، و چون این نفوس و قوی بر، فروغ خرد را نپذیردلطافت نرسد
اگر بی رسانند. و  ای ازان بجسم می رسد بر ترتیب مبني بهره نچه از خرد بدیشان میآ، تا جسم و میان خرد میان

، در همۀ اجسام جمادی صنایع و اعمال عقلی شایستی ، خرد را با جسد تعلقی ممکن بودیاین واسطه و وسایل
، جاودان اعمال و افعال و بودی ، محل عقل، جزوی شخصینیز اگر جسدیواسطۀ نفس حیوانی. و  ، بییافت

، بر یک منوال و یک اختالف و تفاوت و کمی و بیشی و فتور و شدت ، بیاقوال عقلی ازوُ ظاهر همی شدی
که ، چون همی بینیم عیانر و متفاوت و منتقل نباشد. و ، که هرگز متغیّ ، همچنانکه احکام عقلی و یقینینسق

، نباید که ما را شکی ماند درانکه و اعمال و اقوال عقلی بغایت دوراندجان از صنایع  اجساد فسرده و تنهای بی
، و از نفس حیوانی تعّدی و سرایت کند بجسد و که شایستۀ قبول آن اثر بود اثر عقل بر نفس حیوانی افتد آنگه

از تابش نصیب ماند  بهره و بي ، هم بیی وی. و اگر قوّت حیوانی نه در نهایت کمال بود بصفا و لطافتاعضا
، و اوصاف ، و اوصاف نفس عاقله را، فکیف جسم وی. و هر گه که نظر فکری راست بني و تیز نفوذ بودخرد

، و ، و بداند که تن را ب رعقل نتوان دوخت، و تناسب و تخالف ایشان دریابد، بر شمردجسم و قالب جزوی را
، و آنچه هر جزو نهایت ترکیب ناممکن بود با ذات بیو مقدار یا اندازه و ابعاد را  ،زنده را با مرده نتوان آمیخت

، با انچه جزوش کّل بود و کلّش ، و در اجزای وی مقاطع و مفاصل بوداز وی با جزو دیگر مغایر و مباین باشد
  ، فلا نگريد.جزو

ع کل دارد ، و آن را که جزوش طبپس روشن گردد که قبول انفصال و تفرقْ آن را تواند بود که اجزاءِ متباین دارد
، الزم نبود که آنچه جوهرش از قبول انفصال و پذیرْ فاسد و برگشته حال گردد ، و چون انفصالانفصال نباشد

، ، البل علماغلطگاه فکر آنست که در خاطر جمهور مردمفساد معری و منزه بود مستحیل شود و فاسد. لکن 
، پیوستست با صی جسمانی از اشخاص نوع مردم، چنان آمده است که هر شخالبل آنها که در شمار حکما آیند
، نفس عاقله خوانند. و این قضیه واجبة ، و نفس گویا ونفس انسانی ، که آن رانفسی باقی خاصّ مخلد ابدی

، نفس او را نسبت کردن بنفس ، که نه هر که جسدش را نسسبت کردن بجسد انسانی راست بودالصدق نیست
، و نه صحت تن و اعضای وی دلیل تمامی جسدْ نشان تمامی نفس نیست، که داننده هم راست و درست آید

، که اسباب کمال تن و فزایش گوهر وی دیگراند و اسباب کمال نفس و قوام گوهرش صحت و دانندگی نفس
  دیگر.

، نه نفس انسانی. و ، ولکن نفس حیوانیو آن را که نفس داننده نیست اگر او را ذوالنفس خوانند صدق نماید
، پس از دثور ، اعنی داننده و از خود با خرب، و نفس عاقلهحیوانی بعد از بطالن جسدش برکار خود نماند نفس
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، چون تن از نفس تا بقوّت دانا بود نه بفعل ،، که کار وی بخود و فعل او بذات بود نه بآلت. بلیتن ب رکار بود
، با وی بود: اگر طالب  و خواهان بوده ، و همان حال که داشت با حیات تنحیات بماند بفعل موجود نشود

، ، چون تن باطل گرددو اگر هیچ طلب کمال و شوق نداشت با وجود تن ؛، چون تن باطل شد واصل نگردداست
تن همچنان  ، و بیو اگر با حیات تن دانا بود بخود و عاقلْ بفعل ؛جانش چون نفس بهایم و دیگر جانوران باشد

، و آن غفلت و حجاب ، البل که تمامرت بود در مشاهدت ذات خودن نرسد بوی، و هیچ خلل و نقصابفعل بود
  ، چون از نفس حیوانی جدا گردد آن غفلت نیز بخیزد.که بسبب التفات با نفس حیوانی بروی رسیدی

، و اگر صد یا بیشرت فرض کرده شود از ، و در وی تعدد و تکثر نهلکن آن نفس که عاقل بفعل بود یکیست
، بدان معنی که از هر یک توان دانست که از معقوالت یقینی نه ، که همه را عالم خوانندی انسانیاشخاص جزو

و در آنچه  ؛، لکن بعقل همه یکی باشند، آن اشخاص هر چند بسیارندمخیالت موهومات با حظّ تمام باشند
کثرت اشخاصْ وحدت  یقني بود هیچ اختالف و تباین در نگنجد. و چون ما را هیچ شکی نماند که از وجود

، از بطالن کثرت اشخاصْ واجب نشود بطالن وحدت عقل. و بیان ، بضرورت الزم شود کهشود عقل باطل نمی
  ، در رسالۀ مدارج نوشته است.انکه عقل یکیست اگر چه عقال بسیار توانند بود

، و چون گوئیم که ست، بلکه عقل خود وجود او عقل را ذاتی نیست مغایر وجودش تا گوئیم عقل موجود است
، نه چون و نیز وجود عقل دانائی و آگهی اوست ؛عقل موجود است همچنانست که گوئیم وجود موجود است

، بلکه اشخاص مردم موجود باشد ، که وجود اشخاص مردم نه دانائی اشخاص بودوجود اشخاص مردم
  ، و وجود عقل خود دانائی اوست.دانائی بي

، و طریق اکتساب صفا در آن رساله بر حقیقت بصفای نفس حیوانی تواند بود ، شناخت این حالو در جمله
، و دیگر اعمال و مساعی که ، و همت خود بران مقصور دارددران کوشد که آن طریق پیش گريد ،نموده است

،از ، از اکتساب فضایل حسّی و و همیشمرند جمهور خلق علما و حکمای عصر آن را از مهمات ناگزران می
، ت انسان آگهی است و دانائی، و چون خاصیّاند وجود دانائی و آگهی را از آنکه همۀ آفات مبطل ؛ل داندفضو

، و هر آنچه در ، هر چه آن را باطل کند وجود انسان را باطل کرده باشدو انسان بودن انسان بدان خاصیت بود
ترین مهمی است که در  هیز نمودن مهمپس از چنني آفات پر ؛، در انسانیت نقصان آورده باشدوی نقصان آرد

و ساعات شب و روز خویش را  ؛، که غفلت ضّد آگهی است، آن را باشد و ازان غافل نگرددپیش است
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ، که از ازل سوی ابد است مستقیم گرددای  ، تا بر جادهبمجاهده مستغرق گرداند

  ». ٦۹عنکبوت/«اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِنيَ  لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ

  اند ین محمّد نوشابادی نوشتهصدر سعید تاج الدّ نسخه که در پرسش و تعزیۀ ‐٤
، و دل روشنش در سرا و ضرا از خرسندی و مدد تأیید الهی از کار و اندیشۀ مخدومی منفصل و منقطع مباد

، و ایزد عزّ و عال در کّل احوال گري الت پند پذیر و عربت، و از حوادث جهان کون و استحور شکیبائی مایه
  ، بمنه وجوده.رهنمای و نگهدار

، و بدرون با مجلس أسمٰى در رنجی و آسیبی که نو رسیده است بسبب وفات آن ىساند داعی خدمت و آفرین می
، و دلهای ما را از غم اریرا رفنت سبب رستگاری با دو بازماندگان را حال او دستور بیدمرحوم انبازاست. رفته 

، لکن شک مخدوم را از این واقعه کوبی تمام بدل رسیده باشد بیهوده و اندوه و جزع بیکار فراغتی میسر. بی
ل کند تا نفس او از چه کوفته شد بحقیقت گزند آن کوفتگی کمرت اگر در آن کوفتگی پروای آن یابد که نیک تأمّ

از آنکه آگه گردد که رنج دل او از رفنت و گردیدن حال دیگری  ؛حوادث ، هم در این حادثه و هم در دیگرشود
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، که امید در حیات ، و امید گسسته شد، بلکه ازان رنجید که امیدی بسته بود در چیزی که آن چیز نماندنیامد
، از گسسنت امید پس ؛، و امید نیز همجون حیات آن شخص نماندشخصی بسته شد که حیات ب روی نماند

، و ازین روشن شود که مایۀ هر حسرت و دریغ و درد بستگی امید استد نه از حیات و ممات شخص. و رنجی
  ، چنانکه گفت: ، که حسرت و دریغ از امید زایدهر که از امید خود را باز برید او را حسرت و دریغ نماند

 از مادر ایام در این تريه مغاک
 

 »دریغ«هر بچه که زاد نام کردند 
 

، که بدین طریق هر دم نو د منقطع کردن نه آنست که از شخصی یا از کاری یا از آرزوئی امید بگسلیو امی
، و اگر از کاری امید برداری در کاری دیگر ، که چون از شخصی باز گسلی بشخصی دیگر پیوندیمصیبتی بود

که درخت امید نه از  ؛ا خود بگذاشنت، نه امید از دیگران برداشنت و بباید کرد بلکه از امید خود را دور می ؛بندی
، و غفلت بیخودی از جهالت ، و فریب از غفلت و بیخودی خاستکه امید از فریب و غرور زاد ،تخم تست

  ، و جهالت نفس از حّب جسم تريه اندوخته شد.رسید
گر او را زنده ، و اخواهی از آن متوفٰى همان جسم تريه برجایست ، اگر تو آن جسم تريه را میاکنون ای مخدوم

نه از حیات تو اثری و  ؛خواهی انگار که او در شهری یا در سرائی دیگر است و تو در شهری یا سرائی دیگر می
او خود زنده بود تمام از تو  ؛پیوست رسید و نه از حیات او اثری و مددی بحیات تو می مددی بحیات وی می

الجمله خود را ، و این همه اندوه ازلست. فی د امید باطل شد، پیون، و تو همچنني زنده ازوُ مستغنی. بلیمستغنی
، که هیکل جسمانی که بصنعت روزگار دراز دراز از آبی تُنک باندیشهای درست در این حوادث پای برجای کن
آخر تا چند  ،گون و آوازهای مختلف ازوُ برآیند ، و کارهای گونهغلیظ و فسرده گردد و در جنبش و حرکت آید

  تاکی پاید؟ سرانجام هم گداخته و مستحیاش باید شد. ماند و 
، این مرکب و کشتی که تو در این دریای کون و فساد ای نفس«ادریس علیه السّالم گوید در فصول زجر النفس: 

، مبادا که ناگاهی ای آن هم از آب این دریاست و بصنعت سخت و فسرده شده است درانی و بران اعتماد کرده
این اشخاص و این تنها که تو  ؛»کران و غرق شوی مرکب مانی در دریای بي آب شود و تو بی گداخته گردد و

ای همان آب تُنک و متغري و فاسدند که بصنعت سطرب و سخت  ایشان را پسر و دخرت و برادر و خواهر نام کرده
  ، و دروُ جادویها و سودها پرورده.و امید آن را آشیانه کرده و خانه ،اند شده

 که بروزگار بندد کیمخت آبی
 ،خانی شد و پندار دروُ رخت نهاد

 

 تو گه پسرش نام نهی گاهی دخت
 دیگی شد و امیّد دروُ سودا پُخت

 

، و نه از رفنت و مُردنشان پس روشن بود که نه بآمدن و زادن جانوران شاد بودن الیقست ؛بنیاد چنني است
، و یابندگان حال غم رفنت نجاری کوفته آیندگان و روندگانسرپده و هاندوهگینی و غمناکی در خور. راهیست 

، و ضایعرت از آن روندگان را بشادی آمدن آیندگان همی گسارند: نه آن غم را حاصلی و نه این شادی را قراری
  قرار سرآید. حاصل و شادی بی عمر مشناس که در غم بی

دش. برادران جمله در خطاب نیکخواهی و دعا و گفتار دراز شد. مبادا که دل دردمند را درد ماللت نیز بگري
مقصودها حاصل و رنجها زایل و  ؛، و قاعدعٔ بیداری و روشنی مقرّراند. اسباب سعادت مّیسر باد آفرین مجتمع

  دلها روشن و شکیبا برحوادث و مصائب.
  و الحمدللّٰه حمداً کثريا. ،واللّٰه تعاىل وىل االجابة و االنابة
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  شآته قدّس اللّٰه سرّه العزیزو ایضاً من من ‐۵
  

، آگاهست از مکنون دل و ضمري و روان خادم که دربارهٔ احوال و افعال ، تعاىل جدّه و تقدّست اسماؤهربّ العزّة
، و همانا که دل و اقوال مجلس أسمی شمس الدینی ضیاء االسالمی برچه صفت نیکخواه و فضیلت جوی باشد

، و حامل بر ذکر و شد که این سخن از دعاگوی عرضی و تکلّفی نیستشک با بی روشن و ضمري پاک مبارکش
، و تا ، و سبب این اتحاد جسنت جز مناسبتی فطری و موافقتی جبلی نتواند بودعرض این حال غرضی جزئی نه

، و امید دلبستی بمبارکی از این صوب رحلت کرد اغلب اوقات بدل مشاهد جمال و مکارم بزرگوار بوده است
، و هر آنچه آفات سعادات رانکه از محاسن و فضایل نظری و خلقی هرچه بوده است فزایش گريدبغایت د

و تقصريی که در مکاتبات رفت تا این غایت  ؛عاجل و آجل او تواند بود همه باسباب امداد و توفیق مبدل شود
قت نیز که دست و قلم گفتیم و در این و ؛رسید ازان بود که دل از نیت همت و ارادت بتحریک انامل و اقالم نمی

، که احوال چنانکه هست بدین بیان اندک و حرکت سست کار است نگریم هم بی که بکار آریم چون نیک می
، و کار بر منوال گفنت و نوشت یافته نشد ، و مهلت درازاندیشه پیدا آمد ، و بیانگشت مشروح و مفصل نشوند

  فت: معنی این بیت مري
 مشکل بودکوتاه کنم قصه که بس

 پروای نوشنت بسی نیز نداشت
 

 و آرندهٔ نامه نیز مستعجل بود
 دستم که گهی بر سرو گه بر دل بود

 

، ال بلکه هر خواهم و خود چنان بهرت بود که آن شوق سوی وصول بحقایق هیچ فتور نگريد ، چنان میالجمله فی
، و اگر پوست نمودن نه کار مردان است ، و بقشور و اعراض وجود قناعت کردن و خرسندیدم روز افزون بود

و پس  ؛مغز نیز چاشنی برداری ، بکوش تا ازخوشست تا حدی که خود را ازان باز نتوان گرفت مغز بسیار خوشرت
اقالیم ، که بیشرتین آخر خلق جهان تا کی برگ خشک خرما خایند بنام  خرمای تر؟ لکن معذورند ؛اختیار باتست

، و چنني شجره از خاک سردسري نروید و نبالد. اند جز جاروب  مروحه ندیده و اهل بقاع از درخت خرما
بني از صنعت و  نشینان از ذوق جان گویا و روح مقدس چه خرب دارند؟ و دیدههای رنگ و خاکجسمانیان 

گاه بوده بات تر اینکه این مکات اند؟ این مختصر بیش ازین سخن برنتابد. اوىل استاد کاری نفس رنگ آمیز کی آ
دست را بمشافهۀ دل باز گذاریم. خدمت و آفرین بحکم انعام و تفضیل بمخدوم مهذّب الدّین رسانیدن بروست 

ای درست و  ، و رسالۀ جامعه چشم دارم که بدست رسانندهکه از شوایب زحمت پاک کرده بخدمتش باز سپارد
، و آن سخن غرض ختم کردن آن نیست، که ، و اگر تمام نشده است دل دران بند نداردمعتمد بخادم رساند

 لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَِلمَاتُ رَبِّي سرنیاید هرگز تا بدان ختم شود.

که و مقصود دیدن مواقع اقالم شریفه بچنان سخنان بیش نیست. نسخۀ زجر النفس چنان دید ». ۱۰۹کهف/«
بخدمت رسد و نظر مبارک از مطالعۀ آن خاىل نباشد بیشرت اوقات. قواعد سعادات دوجهانی ممّهد با دو اسرار 

  روشندىل مؤبّد و مخلّد باد.
  ،، و الصّلوة علی سیّد المرسلنيوالحمد اللّه ربّ العالمني

  محمّدٍ و آله اجمعني.
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  الدّین مجداالسالم نامه بشمس ‐۶
الدّین مجداالسالمی الزال اسمی بداعی مخلص رسید و  جانب مجلس اسموی صدری شمس آثار آفرینی که از

گردد از هر سوئی که بآفرین هیچ حیّز مأوائی الیقرت از معدن و مبدأ  رسیدهمان باضعاف آن سوی او باز می می
هم بتو باز گردد و هیچ محل آید  ، چون از تو آفریناوّلیست که هر چیز بمبدأ خود باز آید ، و این قاعدهٔآفرین نبود

، لکن کار بريون دل تر از تو نیابد و دران نگنجد. هر چند همگی دل در خدمتست و با مخدوم متّحد گشته الیق
، و جوارح بمدتی دل یک دم جدائی نیابدکه زبان و دستست و دیگر جوارج با روش دل هم تگ نیاید. الجرم 

دارد و  بهره و محروم می جسام است که اجسام را از قوت ارواح بیثقل اای بیابند. و  فرصت پیغامی و نامه
و آفات و حوادث این  ؛اند چون آهنگ جمعیت کنند با هم باز اجسام را از بريون در بگذارند معانی که ارواح

و  ، و چون آنچه با هم مؤلفجهان بر اجسام غالبست الجرم اجسام مؤلف همه به وی رو در تفرق اجزا دارند
مجاورت و ، پس آنچه اتصال وی اتصال تواند شد بست هم قابل تفرق و پراکندگیست و اتصال آن باطل میمرک

  مفارقت ایشان نزدیکرت باشد. قعتوّ ، متّفق، چون اجساد دوستان مشافهت بود
 ، و عزیمتی درست که داشت درای که خاطر اسموی دران بود و داعی را پیشرتین دلبستگی دران بود که اندیشه

، ، هیچ بر آن قرار هست که پیش ازین بودو پیوسنت با یقینهای جاودانی نامتغري گذرنده اعراض از این موجودات
کند یا ابلیس خیال با اراجیف بد آن سفر را بر دلش سرد کرد و بند آن عزم و آهنگ را سست  و بسیج آن راه می

، وَقاک اللّٰه وَ أَعَاذَکَ مِنَ ٱلشّّک فی ٱلحقّ بَعدَ یعلی جمیع اِخْوان وَ هُوَ أخْوفُ ما أخافُ منهُ ، گردانید
که فرموده بودند که اگر نتائج اندیشه چیزی دیگر از سخنان منتظم و مجتمع شده اشارتی  ، بمنّه و فضله.ٱلیقني

، و این اصناف اصحاب که ماراست و امثال این است بفرستد در چنني حال که داعی درانست و چنني مقام
، و هم با ، هم با درونیان که متعلقان دل و فرزندانندباشد رود که زمان ما بران مستغرق می که می محاورات

تر که در  ، پروای چنني کاری کی تواند بود؟ لیکن سخن ازان خوبرت و درستاند قان نوعیبريونیان که متعلّ
سخت بسیار نبود ولیکن  ،که اگر چه بنفس خود، و مثل هر فصلی چون مثل کیمیاستخدمتست نتوان یافت

، ولیکن شرط آنست که آن چیزها را که کیمیا یارش چون باستعمال آرند و طرح کنند مایهای بسیار با خود دارد
خواهد بود نخست درگداز آری و اجزای وی را از فسردگی بمعیار و انقباض مستعد قبول فعل کیمیا گردانی. 

ذ بسیار نیست لیکن اگر دل قابل یابد آن دل را جهانی کند که این اگر چند سواد آن بر کاغ، این سخنانهمچنني 
، و لیکن گداز آتش عزیمت درست نخواهد بود تا ظلمت و انقباض بانشراح و جهان در وی گم و ناچیز گردد

معانی آن سخنان در وی مجال یابد و معنی دل گردد و دل معنی. و نیک بدان که هر انبساط باز نگردد. پس 
، که اکثر بشر آن را سعادت و دولت و بخت دانند یا التفاتی که با حاىل افتد از احوال این جهاننظری و 

و آنچه در بوته  ،، آبی سرد بود که بر آتش عزیمت ریخته شود تا بوتۀ دل سرد گرددشناسند شقاوت و ادبار می
، بلکه ضالّ نست که چیزی ناشتبود فسرده ماند و آن سعی بیهده گردد و آن مقصود فراموش شود. ضاّل نه آ

، و مرد ناداشت و مفلس را رنج و حسرت درویشی چندان نباشد که زر دار را که همیان آنست که داشت و گم کرد
 رَبَّنَا الَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَازر او گم شود. و تا غایت زیان کاری این حال ندید این آیت برو فرود نیامد که 

و این واقعه آنگه بود که بدان مایه که بدست آمد در فزونی و پرورش هیچ سعس نرود تا با دیگر  »۸ل عمران/آ«
وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى بیامیزد و با ایشان همسان شود. و همانا که این لفظ که مایها بروزگار دراز و امروز و فردا طبع 

لَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ وَ، و این کلمات که »۱۷۶االعراف/ « االَٔرْضِ
، تنبیه است بر این معنی. و بدتر آفتی ارباب استعداد را کسل طبع است و انتظار »۱۶حدید/ « فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ
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شیطانی باز ملکی گردد و یا نادانی نمودن تا که بانفعال اسباب حصول مقصور و مطلوب با هم آیند و ناگهی 
سعی و جدّی تمام کاری برآید لکن آنگاه  ، بود که بیتوان حکیمی شود. و فرو گذاشنت جهد و سعی دران نمی

، از راد و نفقه و خرج ، همچنانکه شخصی را ساز و برگ حج معد بودبآید که سعی در ضّد و خالف آن نرود
، و نشیند منتظر تا آنکه او را تقدیر عزمی درست و خواهشی تمام در ت راهخانه و راه کرای و پای افزار و عُد

دلش بازدید آرد و قافلۀ راه با هم آیند پس روی براه آورد. لکن شرط آن باشد که پای افزار محق نکند و ساز و 
عداد و خواهش آلت راه بدیگران ندهد و جامه  رخت بر آتش ننهد و سیم این کار گم نکند. همچنني چون در است

وجود چنانکه  ، تا این بینش و روشنی و اطالع برو شوق تقصريی نیست اگر انتظار تیسري اسباب آسمانی رود
، فرشتگی آواره کند و شیطنت مقرر ، شرط آنست که آنچه روشندىل را باطل کند و تريگی بیفزایدبباشد باید می

، و آن باطل کند و آلت و محق و زاد و توشۀ راه نیست گرداند ، که چنني انتظار استعداد را نیز، پیش نگريدگرداند
  بوار مطلق بود و هالک جاوید. 

  الدّین عنه بسعة رحمته وجوده اللّٰه تعاىل و ایّانا و سائر اخواننا فی عصمک
  السّعادات. الخريات و مفیض انّه وىلّ 

  

یک را جواب  و هر اند، سؤاىل چند از ایشان کرده ،ین هراسکانیالدّ منتجب ‐۷
  اند، بعضی از آنها اینست نوشته

زاید طالع او همی گريند و بران حساب هست و سعد و  نماید بنده و داعی بخري که: آدمی چون از مادر می سؤال
  این طالع نفس جسمانی باشد یا ازان ارواح؟ ‐ورند آ نحس و رنج راحت بريون می

، و آسمان و کواکب چون آلت و یگر بتأثري آسمانی پدید آیدهر جسمی که پدید آید بر زمني از جسمی د جواب.
، همچون آفتاب که هرچیز و هرجا که برابر وب بود ای افتد در وی تأثريی کند ، و هر کوکبی که برابر بقعهافزارند

است و  ای را همچنني خاصیت هر ستارهاز آفتاب تافته گردد و تریها ازو متغري شوند و حیوانات ازوُ پدید آیند. و 
  کار نه. ، و هیچ معطل و بیتأثري

، و سعد و نحس همه بقیاس با و طالع حیوانات و مردم آن پارهٔ فلک بود از مشرق برآمده در حال تولد آن چیز
همچنانکه آتش که چون  ؛، و آسمان و اجرام و کواکب او را هیچ شومی و خجستگی نیستچیزهای متولد بود

، و چون در خانه و جامه و تنی افتد و بسوزاند بقیاس کند نیک بود بقیاس با ایشاندیگ پَزَد و سرمازده را گرم 
، و و طالع جسمانیان را بود نه روحانیان و نفسانیان را ؛با ایشان که بسوزند و ناقص گردند بد بود و نحس

د نفس را. پس ، و همۀ اجسام عالم بنفس متحرکند و مسخرنکواکب آسمان بنفس تأثري کنند در اجسام متولد
  ، واللّٰه اعلم. تأثري اجسام در اجسام بود نه در ارواح

و آنچه روندگان را بران داشت تا بازجویند که چگونه از این سعد و نحس فلک و تباهی عناصر رستگاری یابند 
چراغ همینست که تن را مسخر افالک و عناصر دیدند و طریق گریز نه و منفذ بريون شد ناپیدا. پس آن را که 

آگهی در گوهرش برفروخت بدید که بنت از این جهان جسمانی بريون نتواند شد بکوشیدند تا همگی نفس و 
، و بیقني آگه شدند که ، و صورت جسمانی را بدین عالم جسمانی باز گذاشتندعقل شدند بدانسنت نه بصورت

، و ایشان عقل حقیقت و اصل نفس، و گوهر ایشان نه جسم است بلکه نفس است مّد برو نگاه دارندهٔ اجسام
، که هر ، و جسم را بر ایشان قدرتی نباشدبخداوند خود قائمند و بفیض و مدد او جسم نگار و طرازندهٔ اجسام
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چه عالم جسمانی است جمله ممالک ایشانست. پس این کار را باید بود اگر از سعد و نحس و تأثري جهان 
  میگریزی. 

، روح باشد کواکب برجای هستند ، و اگر ازان سواروبست چون شد طالع نمانداگر طالع ازان مرک سؤال. ‐۲
  باقی را سعد و نحس و رنج و راحت بود در علني یا در سجّني؟ جواب فرماید تا بنده در دعای خري بیفزاید. 

یکی اجساد بسیار از حیوان و مردم چون از حیات باز مانند ارواحشان همچنان بسیار نباشند وهمه  جواب.
، آن شعاع مختلف نماید از یک روزن بزرگ و از ، چون روشنائی آفتاب که بدوسه روزن در خانه تابدگردند

، چون روزنها باطل شوند آن شعاعها همه یکی گردند. دیگری خرد و از دیگری گردو از دیگری چهار سوی
، و آن ن ارواحْ دانائی انسانستچون ارواح مختلف از اجساد مختلف جدا گردند یکی باشند و چشمۀ آهمچنني 

و سجني پیوندشان  ؛، که دانائی بدانست، و علني وجود ارواح است بقیاس با معدن و اصلشانجز یکی نتواند بود
  ، واللّٰه اعلم.است بقیاس با اجسام کون و فساد و تغري حال. درست اینست

، یا نه،اند یا از خویشنت این شخص دهاین هوای نفس شیطانی و بهیمی و سبعی در این جسم آفری سؤال. ‐۳
  همچون روح خود چیزی دیگر هستند در نفس؟ بیان بشرح فرمایند.

، از آنکه جسم صنعت اوست و همی خواهد که کردٔه کند این هواها نفس راست که در جسم ظاهر می جواب.
  زوئی نماند.، چون کرده بزیان رسد برای او هیچ نخواهد و هیچ هوا و آرخود را طراز و آراید

  دارد.، تا معذور کرد همني مایه میشایست نوشت که رنجگی بود و تب آغاز می
، و نفس سبعی و بهیمی بقیاس با اگر ارواح بهیمی و سبعی نبودی در این روح انسانی هرگز نپیوستی با تن

ل آن بباید پادشاه را و ، چنانکه جالد و کنّاس و خربنده و امثا، ولکن در خود هیچ بدی نداردنفس انسانی بداند
، که در فرمان چاکر خود است. ، اال که پادشاه بفرمان ایشان شود پس پادشاه بد بود و ناقصهیچ بد نباشد

، مردم ، و هیچ بهیمه و هیچ سبع بد نیستندنفس بهیمی و سسبعی تا مسخر نفس انسانی باشند بد نباشندهمچنني 
  بهیمه طبع و سبعْ خوی بد بود.

  فرماید. نکه ناپسند حسّ و اعضا چیست با بدان میکند و منع میآ سؤال ‐۴
، و خداوند تن و حواسّ را زیان جواب. ناپسند اعضا و حواس آنست که خداوند حواس و اعضا را زیان کار بود

و حیات جاودانی نفس را که خداوند  ؛دانی و حقیقی و آخرتی بروی باطل کنداز آن چیزی بود که حیات جاو
، که غافل آن خرب ماند ، و آنگه باطل گردد که غافل و بیاست آنگه بود که جاوید آگه و بیدار باشد تن و حسّ

خود  نفس که از خود غافلست بي، و آگه از آنچه ازوُ و آگهی دارد جدا نماند. پس چیز را که ازوُ غافلست ندارد
هرگه که  گانی جاودان اوست. پس، و این زندو چون از خود آگهست با خود است ؛، و این مرگ اوستاست

و چون بسريتی و صفتی  ؛کوشند حواسّ و اعضا در کاری شوند که نفس را ازُ غفلت فزاید در هالک نفس می
، و بگریز شو با هر چه برای خود به دانی اند. بکوش و نزدیک باشند که ازان بیداری و آگهی نفس فزاید پسندیده

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ، تر نیست که از مجاهدت مبارک ،شناسی و دوری از هرچه بخود بد می
  .»٦۹عنکبوت/«وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِنيَ 

، و روشنرت ازان فرماید اند سؤال. اگر بر رای موالنا باشد بیان فرماید این آیات و اخبار که در این اثنا نوشته ‐٥
، او را توقع ، تا اگر متفکر در شناخت نمودی نهد از خویشنت هیچ ضاللتی باشدب دو جهانی  یابدنوشت تا ثوا

  است که بشرح و روشن بنویسد.
، و نیز در سخن هیچ جواب. اول باید که پرسنده بداند که این ضعیف شروع نکند در تفسري و تأویل قرآن و اخبار

زبان این ضعیف رفته بود و بزبان دیگری رانده باشند تفسري گفنت آن ، برای آنکه سخنی که نه بر بزرگ از آدمیان
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آنچه در خود ، و نشاید از عهدهٔ آن بريون آمد کاشکی از عهدهٔ گفتۀ خود توانستمی بدر آمد. اما گزاف شناسد
  فائده رسد. یافته است از این سخنان الهی و گفتار انبیا و آگهان در این معنی بنویسم شاید که پرسنده را ازان 

، من »٥۳فصلت/« سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ اما معنی این آیت:
ضعیف چنان دانم هر موجود که بحّس در توان یافت نشانیست از موجود مطلق. هر آنگه که دانی که آسمان 

، و کوه و آب و خاک و ، و آدمی موجودیست، و جانور موجودیسته موجودیست، و درخت و گیاموجودیست
، و همه در تحت ، و اینها هر یک جدااند از آن موجود دیگرآتش و باد همچنني هر یک موجودی است

، ، که اگر مخالف بود یکی موجود بود و دیگری ناموجود، و در وجود هیچ یک مخالف دیگری نیستموجودند
، و موجود مطلق هیچ یک از ، پس هر یک فرعی باشد از موجود مطلقاتفاق است میان همهپس در وجود 

، پس همۀ آفاق که آسمانست و عناصر همه آیات و ، و معنی آیت نشان دانم، و فرع نشان اصل بودایشان نبود
همه موجودات دروُ نشانها باشند موجود مطلق را. و نیز داننده که آیات را داند هم موجودیست که حقیقت این 

، از آنکه تر ازیشان همه از موجود مطلق ، هم نشانیست درست، و از دانسنت همه و محیط شدن رنج نیابدگنجد
نفس بدین موجود مطلقْ همۀ موجودات در تحت احاطت وی شوند و تنگ نیاید و یگانگیش باطل نگردد. و 

  خصلت نزدیکرت است بموجود مطلق که دیگر موجودات.
شاید دانست. و   مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ و تفسري إِعرِفْ نَفْسَکَ تَعْرفْ رَبَّکَاز این معنی تفسري  و هم 

توان یافت نه از باریکی و مشکلی اوست بلکه از  و اگر نمی،این سخن را هیچ رمز و معّمی و پوشیدگی نیست
  دلهای آلوده و تريه خاسته بود.

، ترا کار همینست که پی فته بود و نوشته که اگر متفکّر در خود اندیشد این معنی بضاللت کشد یا نهو اما آنچه گ
، و هیچ شغل ترا نیست ازین مهمرت. ضالّ و گمراه باشی که از این اندیشه دور شوی و مشغول این شناخت داری
، و خدا با تست تا آن انگیزش و طلب ای در راه خدا و اال تا تو در این طلب باشی کوشنده ؛و غافل گردی ازان

، بینی که مطلوب طالب بود. دل چون بحقیقت بود و چون بیابی مطلوب خود ؛، و رهنمای تو طلب تستباتست
  دردمندت را درد بزیادت باد تابو که بدرمان برسی.

روح  در معنی شناخت خود که گفته است ،بدست افتاده است کیمیای سعادتنماید بنده که:  سؤال.‐۶
، و بر سر آن سخنها کرند ، و جماعت تعنّت میکرد گفت و مدح مصنّف می ، بنده بران سخن میباقیست

، که این معنی بنده نتوانست گفت ،ود. بدان دلیل خواستند که روح باقیست. چرا ر ، و گفت و شنید میگفتند می
 فرماید: خود گفت که: حقّ تعاىل می ، اما چون شرح بدید راست داشت. بنده جوابی ازنشنیده بود و ندانست

، و شک نیست که روح عزّ و جّل ما را همان روح است ؛در آفریدن آدم». ۲۹حجر/ « وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي
  ، بیان فرمای.این جوابست یا نهباقیست. ندانم 

، بلکه بخود باقی بود، الجرم باقی بود لکن نه فروغ نشود هرگز ، و ذات بیروح فروغ و پرتو ذاتست جواب.
یا بروح  ، نه بنت فانیو ذات دایم و باقی بخود. و هرکه حقیقت بقا داند بدان روح باقی بقاشناس بود ؛بذات
، و دوام ، که یقینها بوی بود، و آن روح که باقیست و نسبت با ذات دارد نام وی خرد است، که فانی نداندفانی

، و باال جزوی که اثر آن در اشخاص مردم توان یافت و بدان بیش از کم ، نه این خردبقا و ابد بوی توان دانست
و بمشورت با اهل ده ، این حال بمدّت دراز و اندیشۀ درست توان یافت، توان دانست. و و امثال آن،از زیر

ر ، و نشو و پرورش آنان د، البل که اهل هفت اقلیم جمله از این حال غافلند، بلکه اهل والیتراست نیاید
و هر که از این حال نشانی جست کناره گرفت و از خلق دوری گزید و بیکبارگی  ؛خربی بوده است غفلت و بی

ای بیافت. اگر عزم چنني علمها داری خاموشی گري و آن طریق جوی که  بخود پرداخت تا از این حال شمه
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مزّور و آرزوهای مختلف بپاالی و  ، و این عقل آمیخته را با اشغال حیات و علمهایاند سالکانراه حقّ سرپده
بلکه  ،، و نور دیدهٔ معنی از دیدهٔ صورت نتابد و نفزایدصاف کن تا در وی صورت حقایق چنانکه هست بنماید

  واللّٰه تعاىل یُوفّقک بلطفه وجوده. ،ایست از نور دیدهٔ معنی دیدهٔ صورت این مایه بینائی که دارد هم شعله
، که: کودک طفل بدین قول همان روح است او را که امر و نهی بوی گفتند ل میدر معنی روح سؤا سؤال. ‐۷

، و جوابو سؤال با وی باشد. اکنون طفل باید که چون روح با وی باشد مکلف هست و رنج و راحت او داند
  فرمایند در این باب.، و اجماع است که تا عقل نشود تکلیف نیست. بپانی باشد

ند و روحها بسیار: روح جنباننده و روح حسّی و روح حیوانی و روح انسانی و اشخاص مردم بسیار جواب.
روح قدسی. طفل تا در شکم مادر بود او را جز روح حنباننده نبود و روح نباتی که غذا و قوت فزایش بدان 

شود  و چون بمردی رسید باشد که محل روح انسانی ؛و چون شريخوار شود روح حسی و حیوانی با وی بود ؛بود
و روح قدسی که بدان معانی یقینی توان دید باشد که  ؛و عاقل بود بمعنی معامالت و صنعتها آموخنت و شناخنت

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ  در چند قرن بگذرد و در هیچ اثر آن ظاهر نشود.
  ». ۹زمر/« ابِأُوْلُوا الْأَلْبَ

، موالنا ، بنده گفت که جملۀ خلق مأمور نیست از انسانرفت یک روز در خدمت موالنا سخن می سؤال.‐۸
، غذا که و، برآمدن آن ، اما تخمِ کرم و، و بعد ازان گفت که: هر چیز را مرجع باز یکی خداسترفت سخن می
، و بعضی آن باشند که سیاه و زرد ن آن فیله بريون آید، بعد ازان بشکلی دیگر از میا، حاصل فیله ازان وخورد و

همه آدمی «، و جوابِ آنکه اندیشۀ مثال بر بعث و نشور کرد ، اماشوند. بنده هیچ نیارست پرسید در آن محفل
راه نباشد و بر جادّهٔ  ، تا بنده چون باز این اندیشه افتاد بیدر این معنی هم شرحی فرماید نمود »مأمور نیست

  بود. حقّ
، قومی و ، و از ایشان هر یکجملۀ انبیا و علماء و اولیا از برای این حال و بیان این کار انگیخته شدند جواب.
، که از مناظرهٔ غافالن بینش بود هرگز مناظره نکردند  دل و پوشیده تريه، و با آنکه ای بینا شدند و راه یافتند طایفه

لجاج و ستیز ایشان نیفزاید. نبینی که اگر کسی گنجی بیابد از گنجهای گویان جز رنج دل خود و  و گزاف گویان
نصیب مانند ازان؟ همچنني گنج جاودانی  ، و خود و ایشان بیدنیا وی و با دیگران در میان نهد چه مایه بال کشد

با خود  ، که بر هر دو بزیان آید.آن جهانی اگر بسرش رسی یا خواهی که رسی با دیگری در میان نتوان نهاد
، و اگر شفای دردی جوئی از طبیبی حاذق جوی نه از راه نشني و از جهّال. نام خور ساز و جگر خود وی می

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَالَ تُسْأَلُوَن  ای باز ندهد. گذشتگان بردن خاصه جز پند فایده
  .»۱۴۱بقره/«  لُونَعَمَّا كَانُواْ يَعْمَ 

گوید که: در این  ، و در آخر میدهد یکی از بزرگان در کتابی شرح اعتقاد در دانسنت حق تعاىل می سؤال. ‐۹
، و چگونه بینند؟ آن دیدار چون ، وچگونه دانند؟ و در آن جهان دیدنی است و بیچون جهان دانستی است و بی

، بیان دانند کنند و قائل این گفتار رامسلمان نمی قبول نمیجمعی عوام این جنس دیدار اینجهانی نیست. و 
  فرماید.

اگر آنکه آن همه تصانیف کرد و قوّت اندیشۀ او تا بدان اندازه بود که آن همه نشانها و بیانها تواند  جواب.
روی چه برد آگه نیست که بکدام مجری همی گذرد و ب ای که فرو می نمود ضالّ است و مبطل آنکه خود از لقمه

الجمله گزاف گویان بسیارند و  حال بود تا غذا شود خود چگونه بود و از خداوند ملکوت کی آگه بود؟ فی
يَا أَيُّهَا  ، و اگر سخن ایشان را خواهیم شمرد کار بر مردم بینا دراز شود و از مقصود باز مانند.اند بسیار بوده
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ضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّىُٔكُم بِمَا كُنتُمْ الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ الَ يَ
  »۱۰٥مائده/«  .تَعْمَلُونَ

مقهور بود چه عمل باید کرد و بر چه طریق » هوا«چون خواهد که خرد بر هوا مستوىل باشد و  سؤال. ‐۱۰
  زندگانی باید کرد پیوسته؟

، نفس را مشغول کنند تا ، و چون بسیار شوند یک از پس دیگر وا آرزوی کارهای ناپاینده بوده جواب.
و چندانکه قوت خرد  ؛ت خرد نتوان رسید، و بچیزهای پاینده جز بقوّبچیزهای پاینده جسنت و دیدن نرپدازد

د بود و نفس ازان بیمار تر. و استیالی هوا و آرزو از ضعف قوّت خر فزونرت قوت آرزوی چیزهای ناپاینده سست
، چنانکه از خود برپسد ت عقل دادن شاید کرد. و قوت عقل از اندیشیدن یقینها فزاید، و عالج وی بمدد قّوشود

که اگر در این آرزوها که براحت و لذّت باز گردند بکوشد تا حاصل کند جاوید باوی تواند بود یا شاید بود که 
و اگر یقني داند که شاید بود  ؛ني که با وی بماند جاودان بکوشد تا حاصل کندوقتی از وی باز گسلد. اگر داند یق

، و هم در حال عزم کوشش در تحصیل آن فاتر ، یا اگر حاصل شود جاودان نپاید و بگذردکه حاصل نشود
و مراد ، و چون خرد غالب شد آرزوهای تن و کام گرداند. و قوّت خرد از امثال این اندیشها فزاید و غالب گردد

  وی کم شوند و مغلوب گردند.
  فرماید که خرد را اعضا و حواس را بچه مشغول باید کرد تا سعادت ابدی یابد. سؤال. ‐۱۱

فایدهٔ عقلی باشند نفس را از عقل باز  حاصل و بی . حواس و اعضای تن چون در کارهای بیهوده و بیجواب
، و اعضا از کار و متغري فاسد ز طلب محسوسات بیبرند. و اتّصال عقل و نفس آنگه درست بود که حواس ا

ممنوع باشند تا نه حّس ات بهیمی حرکت سوی مال فزونی یا تحصیل جاه خیاىل و شیطانی یا یافنت لّذ
، پی آن داشنت بمحسوسات ناسزا رسد و نه اعضا بکار ناشایست جنبش کند. و هر آنچه ناگزیر تن داند بوقت

چه از حاجت وقت برگذشت جمله ناسزا و ناشایست شمر و دران سعی کردن ضایع  ، و هرناسزا و ناشایست نبود
  کردن عمر خود دان. 

الدّین هراسکانی  . چون بجوار رحمت حق پیوست از مَرَق بمنتجبجوابها آخرسخن خواجه بوداین 
   فرستادند که سائل بود.
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  ارـاشع ‐۱۵
  
  

  ای چند انشا فرموده است موالنا قطعه
  العزیز ه روحهقدّس اللّٰ 

  
  
  

  در حسب حال خویش
  

 گشوده گردد بر تو در حقیقت باز
 که در جهان مجاز آن کسی بود بر سود
 چو کار آنسریت خود نکو طرازیدهست
 که این جهان فنایست و آن جهان بقا
 زمال وزجاه فراغت سعادتی است بزرگ

 تر آنکه چرا از سعادتست گریز عجب
 وشچوکوشش توبرنجیست برده بیش مک

 عروس عقل شود در حجاب جاویدان
 سپاس و منّتِ جاوید حقّ تعاىل را
 زخشم و آز مرا داد امام بصد اکرام
 ضمري پاک مرا در ره یقني و خرد

 ، چونهادبرنگ و تنبلِ جاوید چه حاجتم
 کجا بسحر و فسون فرود آید؟
 هر آن کسی که مرا کرد نسبتی بدروغ
 رکه قول و فعل چنني خلق من هزاران با

 ، پشت ملت و دینتو ای ستودهٔ ایام
 ز روی معدلت و راستی و لطف و کرم
 که نیست بنده سزای موکّل و زنجري
 نه بنده هست سزاوار این گزند و بال

 ،که هست مرا، نعمندارم از تو من این غم
 گمان مربکه همه خواهش ازپی خودم است

 کناره گري بیکبار از این جهان مجاز
 زبان بسرانجام خود رسد زآغاز که بی

 تو اینسری بتمنای خویشنت مطراز
 ، پس بنیکی یازقنا بد است و بقا نیک

 بزرّ و زور شدن غرّه ممنتی است دراز
 بمحنت از چه بود خلق را همیشه نیاز
 چو نازش تو بعمریست رفته بیش مناز
 چو گشت همتْ پستِ نیاز و بستۀ آز
 که داد جان مرا سوی راه خویش جواز
 زحرص و کینه بخود خواندم بصد اعزاز

 دار است در نشیب و فراز هزار مشعله
 خدای عزّ و جّل در یقني من اعجاز؟

کجا بود که شکار ملخ کند شهباز؟ گذاشتم 
 ز روی ار مفسد است اگر غمّاز

 فرامش باز اگر چه دیدم و بینم کنم
 جمال دولت و دین مفخر زمانه ایاز
 خالص بنده بجوی و بکار وی پرداز
 مباد کز چو تؤی ماند او بگرم و گداز
 نه این غریب که بامن در این غمست انباز
 توقع از کرمت صدهزار نعت و ناز

 که بنده نیست بآسیب در چنني بدساز 
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 وىل ز انده یک خانه طفل کز غمشان
 نان زمحنت منچو مرغ خسته دل همگ

 شان مباد کافگند اندوه سوز و نالۀ
 ز تست نام تو برنامۀ کرم عنوان
 کمند تست بروز مصاف پنجۀ شري

 زای تو ای گزیده نژاد از سپهر حادثه
 اگر چه کار من و کار مدح تست دراز
 بزی تو صافی و خالص زهر بدی چون زر

 مغز و خشک چون گشنیز سر حسود تو بی
 جّن و انس کرده سجودرفیع جاه ترا 

 

 شان آواز بگوش جان من آید ز ناله
 دن همی کند پروازبسینه در زطپی

 جهان مملکت آرمیده در تنگ و تاز
 زتست عدل تو بر جامۀ زمانه طراز
 سنان تست بهنگام حمله یشک گراز
 تو ای ربوده گهر در جهان شعبده باز

 ، هم ایجازچو از شنیده نشاید مجاز
 فتاده دشمن جاهت همیشه در دم گاز
 تن عدوت بصد پرده در نهان چو پیاز

 اه و مهر برده نمازبلند قدر ترا م
 

   
  

  قلـت عـدر صف
 ،خود را بعقل خویش یکی برگرای خود

 ، تنی چو گوهری از گوهران همه؟جانی
 ای؟ ، ستور دونده، یا نهمار خزنده

 ،ای ای گر بخود نه جز مار و جز ستور نه
 ، مارگرياز مار و از ستور چه بُردَست

 ،هستی تو جاودان نگران سوی دیگران
 ،برپوست و مووپشمیندوچشم توپوست ب

 ،گر چه سبد نگاه توان داشنت در آب
 تن را بجان اگر چه توان داشنت بپای
 ،بینش بعقل کن که وجود تو بینش است
 ،از عقل تست هر گذرنده بقاپذیر

 ، که عیانست پیش توعقلِ تو کرد این
 ،پیشی گرفته چرخ هزاران هزار دور

 

، کار تا چیستی و چندی ای مرد پر خرد
 و دادنست ز هر کار یا ستد؟ت

 یابی خرب چودد؟ ،آگه چو عقلی از خود
 ات انگار هفتصد. اندام هفتگانه

 ؟، خر بنده جز لگلدجز زهر مار بهره و
 ، از تو کی سزد؟خود ننگری بخود نفسی

 وزموی و پشم پوست رسن خیزد و نمد.

 لیک آب را نگه نتوان داشت در سبد.

 پایندگی جان بخرد نه بنت بود.

 جانم بدین سخن زخرد نیست شرم زد.
 پس جززعقلِ خودزچه جوئی بقای خود؟
 احوال هست گشته و کردار نیک و بد

 اندیشه در رسد. بنگر که چون بدو تگِ 
 

  

  زلـغ
 ؛رنگ از گل رخسار تو گريد گل خود روی

 ؛، ای سرو دالرایشمشاد زقدت بخم
 ؛از شرم قدت سرو فرومانده بیک جای

 ،نگشته دل تو رام با من بوفا هیچ

 مُشک از سر زلفني تو دریوزه کند بوی.
 ، ای ماهِ سخن گوی.خورشید زرویت دژم

 وز رشک رخت ماه فتاده بتگاپوی.

 با اندهِ هجران تو کرده دل من خوی.



     

٢٩٩ 

 ، زانکه بگفتارناید سخنم در دل تو
 زانست گل و نرگس رخسار تو سرياب
 ،تابوک سزاوار شوی دیدن او را

 

 ای از آهن و از روی. دن قلعهنتوان ست
 ام از مهر توصدجوی. کز دیده روان کرده

 ، توخود را بهزار آب همی شوی.ای دیده
 

  ، چو درتست نشسنت؟، چه شوی تنگای دل
  ، در خونِ خودش جوی.خواهی که ورا یابی

  

  تـرسـدل هواپ
 دارم دىل مخاطره جویِ بال پرست
 ،با درد و غم بطبع چو یاری وفا نمای

 آنک از ،بیهده  و طلب ست  یم هبا شدهسع
 ، زانکه آدمیام ممکن که من نه آدمی

 

 ،سرگشته رایِ گم شده عقل هواپرست
 چو خصمی جفاپرست. ،باجانِ خودبکینه

 ، دیده هواپرست.بیهوده جوی شد دل و
 ، یا بس خداپرست.یا بُت پرست باشد

 

  
  

  ؤیـا و من تـم
 ،وار بر تو گمانی خطا برم سرگشته

 ز جان و از تنم نتوانم بشرح گفتا
 نوائی تن بر کجا نهم؟ من رخت بی

 ،دانم که دردىل و جدا نیست دل زتو
 ، ندانم کنون که منو دل نیز گم شدست

 ،»، ازو بارده نشانراه ُبردی«گویند 
 وجوی تو ، که در جستدرجستنم همیشه

 ،، من و خود را نیابم ایچتو نیستم من بی
 هیچ زین سپس مگذار نزد خویشم اگر

 ،ما از کجا و من زکجا؟ ما و من تؤی
 

 آنکه هیچ راه بچون و چرا برم.بی
 کاندر رهت زهر دو چه مایه بال برم.
 من جانِ زینهاریِ خود را کجا برم؟

 فرا برم. ، ره، بگولیکن بدل چگونه
 ، یا برم.دل بنزد تو نربم راه بی
 ، لیک تا برم.، دهم نشانی ازانآری

 ، زی فنا برم.اگر نربمره زی بقا 
 ، اگر بر هوا برم.گر بر زمني بدارم

 من نام ما  و من بصواب و خطا برم.

 بیهوده چند نام من و نام ما برم.
 

  

  پاکبازی است رسم دین عشق
 ،در آب و گل که آورد آئني جان نهادن
 شاداب شاخ جان را از بوم جاودانی
 زآوردن تن و جان با هم چه سود بینی

سمر را زین حال در خود آید  گویندهٔ
 از داستان و قصه بگذر که غصّه باشد

 بر دوش جان نازک بارگران نهادن؟
 برکندن از چه علت در خاکدان نهادن؟

 ، جز بار جان نهادن؟جز درد تن قزودن
 صدداستان نهادن. ،صدقصّه جمع کردن

 پیش گرسنه چندی ازهیچ خوان نهادن.



     

٣٠٠ 

 گفت و شنید کم کن گررهروی که از سر
 کاری شگرف باشد در ره روش قدم را
 گاه بال بمردی تن در میان فگندن

 مرادی رسمیست عاشقان را هنگام بی
 در دین عشق هرگز جز رسم پاکبازی
 کار تو خواب بینم در راه گاه رفنت

 

 شاید برای توشه چشم و زبان نهادن.

 از سود برگرفنت و اندر زیان نهادن.
 ،ک کران نهادنکام و هوای خود را بر ی

 ، جان در میان نهادن.از دل کرانه جسنت
 رسمی توان نهادن؟، دینی توان کرفنت

 پس جُرم نارسیدن بر همرهان نهادن.
 

  
  

  شـویـسب حال خـدر ح
 آن مایۀ بزرگی و آن قبلۀ انام
 صدر جهان ساللۀ اقبال فخر دین
 فرمود اشارتی که مر آن را بطوع و قهر

 هر که در سخنفرمود تا زاهل هرن 
 از گفتهای خویش رساند بخدمتش
 من بنده با دلم بتمنّا در آمدم
 دل چون بدید صورت حالم بطبع گفت

 مایه هیچ چیز هرگز بصورت آمد بی 
 از لطف طبع اهل هرن تا طبع تو
 از دست رفته گري عنان سخن ترا
 گفتم دال اگر چه سخنهات هست راست

 هیچدیر است تا که نیست مرا هیچ گونه 
 ؛نظام نباشد سخن بنظم با کار بی

 ای در دلت همیشه هرنها شده مقیم
 ،از آنکایم چو پذیرفته» عیب«ننهفتم ایچ 

 کنم اظهار عیب خود چو بفرمان نمی
 

 آن از کرم نشان و هرن زو گرفته نام
 کان هرن جهان کرم مفخر انام
 جز انقیاد روی نبینند خاص و عام

 ی تماما ست روزگار ورا مایه داده
 از گونه گونه نظم و نماید بدان قیام
 کآیا بُوَد که باشد طبعم بنظم رام

 ات کدام نظم از کجا و طبع که و مایه
 خاطر مسوز خريه باندیشهای خام
 چندان مسافتست که از نور تا ظالم
 چون هست بر سرت ز فرومایگی لگام
 کام تلخست و هستم  از سخنت نیک تلخ

 در کارم انتظامدر لفظم انتظار و نه 
 چو کار من افتاد بانظام ،زین پس بود

 وی بردرت همیشه هرنمند را مُقام
 پذرفتۀ بعیب شد ایمن ز ردّ مدام
 حاجت بعذر نیست همني بود و السّالم

 

  
  



     

٣٠١ 

  ربـاعیات
 عشق تو مرا زندهٔ جاویدان کرد
 لطف و کرم تو جسم را چون جان کرد

  

 سامان کرد سر و بی سودای تؤم بی
 ر خاک عمل بهرت ازین نتوان کردد

  

  ٭٭٭
 رو دیده بدوز تا دلت دیده شود
 گر تو ز سر پسند خود برخیزی

  

 زان دیده جهانی دگرت دیده شود
 احوال تو سر بسر پسندیده شود

  

  ٭٭٭
 سر گشتۀ تو عقل بسی خواهد بود
 زین تريه مغاک دستگري دل من

 

 آنکه بتو دست رسی خواهد بودبی
 باشد ار کسی خواهد بودهم نور تو 

 

  ٭٭٭
 آنکه بکس رسید زوری از ما بی
 هیچ برآورد بصد رسوائی بی

 

 یا گشت پریشان دل موری از ما
 شوریده سر زلف تو شوری از ما

 

  ٭٭٭
 اندوه تو دلشاد کند هر جان را
 دل راحت وصل تو مبیناد دمی

 

 کفر تو دهد تازگیی ایمان را
 رابا درد تو گر طلب کند درمان 

 

  ٭٭٭
 عمر از پی افزودن زر کاسته گري
 پس بر سر آن گنج چو بر صحرا برف

 

 صد گنج زر از رنج تن آراسته گري
 روزی دو سه بنشسته و برخاسته گري

  

  ٭٭٭
 هان ای دل بدزهره زشمشري مرتس
 در ساحت این زمانۀ عاریتی

 

 بفشار قدم زحملۀ شري مرتس
 ز اقبال مشو شاد و ز ادبري مرتس

 

  ٭٭٭
 دل مغز حقیقت است و تن پوست ببني
 هر چیز که آن نشان هستی دارد

 

 در کسوت روح صورت دوست ببني
 ، ببنيیا سایۀ نور اوست یا اوست

 

  ٭٭٭
 ازار گذر، بیای از همه آزرده

 آرامگه نهنگ مرگست دهنت
 

 وی مست فریب بوده هشیار گذر
 بر خوابگه نهنگ بیدار گذر

 

  ٭٭٭
بحال خود در نگریگر تو بخود و

 از خوردن نان و آب بینی که همی
 

 بر تن همه پوست همچو جاممه بدری
 جز زهر نیاشامی و جز خون نخوری

 

  
 بایدای ز خویشنت می سري آمده

 در هر منزل هزار بند افزونست
 

 باید ای ز جان و تن می برخاسته
 باید زین گرم روی بند شکن می

 



     

٣٠٢ 

  
 یوند استبا یک سر موی گر ترا پ

 گفتی که رهی دراز دارم در پیش
 

 برپای دلت هر سر موئی بند است
 ازخودبخود ای دوست ببني تاچند است

 

  ٭٭٭
 بريون زچهار عنصر و پنج حواس
 سریست نهفته در میان خانۀ جان

 

 ازشش جهت وهفت خط وهشت اساس
 کان را نتوان یافت بتقلید و قیاس

 

  ٭٭٭
 خیزدچندان بروی ره که دوی بر

 تو او نشوی وىل اگر جهد کنی
 

 گر هست دوی بر وی برخیزد
 جائی برسی کز تو توی بخیزد

 

  ٭٭٭
 عشق از ازلست و تا ابد خواهد بود
 فردا که قیامت آشکارا گردد

 

 عدد خواهد بود جویندهٔ عشق بی
 هر دل که نه عاشقست رد خواهد بود

 

  ٭٭٭
 آزردن خلق کافری پندارم

 یازارد کسکوشم تا زمن ن می
 

 دارم وز خلق جهان همني طمع می
 تدبريم چیست تا زکس نازام

 

  ٭٭٭
 ، بیشماز هرچه در این ملک نیم کم

 نه بیم شناسم نه امید اندیشم
 

 از حاشیه بیگانه و با شه خویشم
 آنکه روم ز هر رونده پیشم بی

 

  ٭٭٭
 یاد تو کنم دلم چنان برخیزد
 آیا بود که از میان من و تو

 

 ومید بکلّی از جهان برخیزدکا
 ما بني فراق از میان برخیزد

 

  ٭٭٭
 هر نفس که او درد زدرمان دانست
 چیزی که وجود آن نیابی در خود

 

 دشخوار خرد تواند آسان دانست
 بريون زخود از چه روی بتوان دانست

 

  ٭٭٭
 زنهار دران کوش که در زیر سپهر
 تا بو که از این هزاهز کون و فساد

 

 یچ کست هیچ نپیوندد مهربا ه
 بريون شدنیست زود بنماید چهر

 

  ٭٭٭
 برخود چه نهی رنج درین جای سپنج
 بنشني بتـأنّی و بر آسا از رنج

 

 ای بر سر گنجچون پای یقني نهاده
 وان گنج بمعیار خرد بر خود سنج

 

  ٭٭٭
 هستی تو سزای این و صد چندین رنج
 از خوردن و خواسنت بر آسا و بباش

 

 با تو که گفت کني همه بر خود سنجتا
 ای بر سر گنج و آرام گزین که خفته

 

  



     

٣٠٣ 

 دل سري نشد از کم و از بیش ترا
 عذرت نپذیرند گه مرگ از آنک

 

 با آنکه منازلست در پیش ترا
 اند در پیش ترا بسیار بگفته

 

  ٭٭٭
 تخمیست خرد که جان ازورست و روان
 از تخم غرض برسُت و برهست همان

 

 و برو برگش آخشیج و حیوانبار
 آباد برآن برگه زتخمست نشان

 

  ٭٭٭
 تاریک شد از هجر دلفروزم روز
 شد روشنی از روز و سیاهی ز شبم

 

 شب نیز شد از آه جهان سوزم روز
 اکنون نه شبم شبست و نه روزم روز

 

  ٭٭٭
 ای از تو همیشه کار پندار بربگ
 کی بر شده بر هوا زگرمی چو بخار

 

 تو هر زمان همی گوید مرگدر گوش 
 باز آی بخاک سرد گشته چو تگرگ

 

  ٭٭٭
 ای کرده فریبنده جهانت گستاخ

 چون نرسد؟» نرسد مرگ بمن«گوئی 
 

 روی درو پهن و فراخ آئی و میمی
 نه پای وی آبله نه کفشش سوراخ

 

  ٭٭٭
 ای دل بچه غم خوردنت آمد پیشه
 گر زانکه بناخوشی برندت زین جا

 

 رسی چو درخت از تیشهوزمرگ چه ت
 خوش باش که رستی از هزار اندیشه

 

  ٭٭٭
گاه زحّس و خرد است  آن کیست که آ
 کارش نه چوجسم ونفس دادو ستداست

 

 آسوده زکفر و دین و از نیک و بد است
گاه بدو عقل و خود آگه بخود است  آ

 

  ٭٭٭
 ،، ای دل دانش نشناسزافسانه گری

 تا تو تهی از عقل و پر از پنداری
 

 پیوسته قرین شکّ ندیم وسواس
 آماس داری ، از فریبای فربه نه

 

  ٭٭٭
 آرام منا کجاست آرامگهت؟

 ، روزِ رهیزین روی که مه بشب بود
 

 ره سوی تو کو؟ که سوی من باد رهت
 شب گشت در آرزوی روی چو مهت

 

  ٭٭٭
 آنها که زمني زیر قدم فرسودند

گاه نمی  شوم که ایشان هرگز آ
 

 ش هر دو جهان پیمودندواندر طلب
 زین حال چنانکه هست آگه بودند

 

  ٭٭٭
 ای نفس گذشت عمر در حريانی

 یابی نه لذّت زندگی خود می
 

 سامانی شوی ز بی خود سري نمی
 نه راحت مردگی تن میدانی

 

  ٭٭٭
  



     

٣٠٤ 

 ای باش هنوزای خواجه توخودچه دیده
 زان جرعه کز و سپهر سرگردان شد

 

 باش هنوزای زین ره بکجا رسیده
 ای باش هنوز یک قطره تو کی چشیده

 

  ٭٭٭
 خرب خواهم بوداز هستی خود چو بی

 زین مزبله زود رخت بر باید بست
 

 دارد سود اینجا بُدنم هیچ نمی
 وز ننگ وجود تا عدم رفنت زود

 

  ٭٭٭
 ،تا کی باشی زعافیت در پرهیز

 ای ، اگر مرده نهخرب ای خفتۀ بی
 

 د بستیز؟با خلق بآشتی و با خو
 ، تابکی خسبی؟ خیزروز آمد و رفت

 

  ٭٭٭
 بردم بسوی آن عالم پاک جان می

 روزی بینی پريهنِ تن شده چاک
 

 کشدم بسوی این تودهٔ خاکتن می
 جان گفته مرا که أنعم اللّه مساک

 

  ٭٭٭
 از عشق تو بهره نیست جز سرزنشم

 ، این زندگیمهر چیز که ناخوشست
 

 د کنشمکس ب آنکه بجای هیچبی
 چون از پی تست من بدان خوش منشم

 

  ٭٭٭
 در هر برزن که بنگرم آشوبیست
 تا پاک کنند گیتی از یکدیگر

 

 ای و زخم چوبیست آسیب شکنجه
 هر ریش که هست برزنخ جارو بیست

 

  ٭٭٭
 من مهر تو در میان جان نهادم
 تا دل زهمه جهان کرانه نگرفت

 

 تا مُهر تو بر سر زبان ننهادم
 سخن تو در میان ننهادم با او

 

  ٭٭٭
 ایگر دریابی که از کجا آمده 

 گر بشناسی باصل خود بازرسی
 

 ای وز بهر چه وز بهر چرا آمده
 ای ورنه چو بهایم بچرا آمده

 

  ٭٭٭
 جائی که مُقام نیستت مرحله دان
 چون بر تنت از حدوث مردم حدثست

 

 وین عمر پرآفت و بال را تله دان
 را مزبله دانجای حدث  حدوثه 

 

  ٭٭٭
 در کار کش این عقل بکار آمده را

 ایست از نقش خیال در دلت بتکده
 

 تا راست کند کار بهم بر زده را
 بشکن بت و کعبه ساز این بتکده را

 

  ٭٭٭
 زین تابش آفتاب و تاریکی میغ 

 با خویشنت آی تا نباشی باری
 

 وین بیهده زندگانی مرگ آمیغ
 فته بدریغنه بوده بافسوس و نه ر

 

  ٭٭٭
  



     

٣٠٥ 

 روید ازودشت از مجنون که الله می
   طوبی و بهشت و جوی شري از زاهد

 روید ازوُ ابر از دهقان که ژاله می
 روید ازوِ ما و دلکی که ناله می

 

  ٭٭٭
 کنبا خلق به خُلق زندگانی می

 کام همه را بر آر از دست و زبان
 

 کن نیکی همه عمر تا توانی می
 و کامرانی میکن وانگه بنشني

 

  ٭٭٭
 خربی خاىل نیستعشق زهر بی

 نگرم هر چند که در خلق جهان می
  

 بصری خاىل نیست درد تو زهر بی
 سودای تو از هیچ سری خاىل نیست

 

  ٭٭٭
 زنهار در این راهِ مجازی نائی

 ره مردان و سراندازنست این ره 
 

 تا کار حقیقی نسازی نائی
 ، تا نبازی نائیجان بازانند

 

  ٭٭٭
 از کرب مدار هیچ در سر هوسی
 چون زلف بتان شکستگی عادت کن

 

 ست کسی کز کرب بجائی نرسیده
 تا دل بربی هزار در هر نفسی

 

  ٭٭٭
 واپس منگر دمی و در پیش مباش
 خواهی که غریق بحر توحید شوی

 

 باخویش مباش وخاىل ازخویش مباش
 ، مباش، میندیش، مگو، منگرمشنو

 

  ٭٭٭
 عاشقان بشب راز کنند برخیز که

 هرجا که دری بود بشب در بندند
 

 گرد در و بام دوست پرواز کنند
 اال درِ عاشقان که شب باز کنند

 

  ٭٭٭
 با داده قناعت کن و با داد بزی
 در بهْ زخودی نظر مکن غصه مخور

 

 در بند تکلف مرو آزاد بزی
 در کم زخودی نظر کن و شاد بزی

 

  ٭٭٭
 و از جان نشویتا خاصّ خدای را ت

 شريان جهان پیش تو رو به باشند
 

 بر مرکب عشق مرد میدان نشوی
 گر تو سگ نفس را بفرمان نشوی

 

  ٭٭٭
 زین تابش آفتاب و تاریکی میغ
 از مادر ایام در این تريه مغاک

 

 زین بیهده زندگانی مرگ آمیغ
 »دریغ«هر بچه که زاد نام کردند 

 

  ٭٭٭
 کاستترکیب عناصر ارنگشتی کم و

 بفزود و بکاست تا بدانی ره راست
 

 صورت بستی که طبع صورتگر ماست
 کاین عالم را مصور کامرواست

 

  ٭٭٭
  



     

٣٠٦ 

 از فضل چه حاصلست جز جان خوردن
 نان پاره چو دردست سگانست امروز

 

 افسوس افضل که فضل نتوان خوردن
 توان نان خوردن از دست سگان نمی

 

  ٭٭٭
 مه اوستسمع و بصر و زبان و دستم ه

 این هستی موهوم خیالیست صریح
 

 من نیستم و هستی هستم همه اوست
 زین هستی موهوم چورستم همه اوست

 

  ٭٭٭
 تا دل ز عالیق جهان حُر نشود

 نشود کاسۀ سرها از عقل پُر می
 

 هرگز صدف وجود پُر دُر نشود
 هر کاسه که سرنگون بود پُر نشود

 

  ٭٭٭
 انحیوان زنباتست و نبات از ارک

 چرخست بنفس قائم و نفس بعقل
 

 ارکان اثر گردش چرخ گردان
 عقلست فروغ نور مهر یزدان

 

  ٭٭٭
 دارییا رب زقضا بر حذرم می
 بینی هر چند زمن بیش بدی می

 

 داری خربم می ها بی وز حادثه
 داری هر دم زکرم نکوترم می

 

  ٭٭٭
 مستم بخرابات وىل از می نه
 در کوشۀ خلوتم نشان پی نه

 

 نُقلم همه نقلست و حریفم شی نه
 اشیا همه درمنست و من در وی نه

 

  ٭٭٭
 غم چند خوری ز کار نا آمده پیش

 ریش وجهان تنگ مکن بردل باش خوش
  

 رنجست نصیب مردم دور اندیش
 کز غم خوردن قضا نگردد کم و بیش

 

  ٭٭٭
 مريددر عشق تو جان بوالهوس می

 روزی که دلم بطّره بستی گفتم
 

 مريد ن شعله ز انبوهی خس میچو
 مريد کاین مرغ آخر در این قفس می

 

  ٭٭٭
 در کار جهان بیع و شری بر هیچست
 زنهار بر این چهار دیوار وجود

 

 نقشیست خوش آدمی وىل بر هیچست
 فارغ ننشینی که بُنی بر هیچست

 

  



     

٣٠٧ 

ای در موزهٔ بریتانیائی منقول  موعهای خطی در مج آید عیناً بهمني ترتیب از نسخه رباعی که بعد ازین می ۱۲۳
  است.

 یارب چو بر آرندهٔ حاجات تؤی
 من سرّ دل خویش چگویم با تو

 

 هم قاضی کافۀ مهمات تؤی
 چون عالم سرّ والخفّیات تؤی

 

  ٭٭٭
 گر فضل کنی ندارم از عالم باک
 روزی صدبار گویم: ای صانع پاک

 

 ور قهر کنی شوم بیکبار هالک
 د از مشتی خاک؟، چه آیمشتی خاکم

 

  ٭٭٭
 چو بخوانیم أطعنا گویم ،یارب

 بر من تو بفضل اگر غفرنا گوئی
 

 فرمانت را بجان سمعنا گویم
 من آیم و ربّنا ظلمنا گویم

 

  ٭٭٭
 ای لطف تو دستگري هر خود رائی
 بخشای بر آن بنده که اندر همه عمر

 

 وی عفو تو پرده هر رسوائی
 جز درگه تو هیچ ندارد جائی

 

  ٭٭٭
 ای؟در چه بقائی که نه،ای عني بقا

 ،ای ذات تو از چار جهت مستغنی
 

 ای؟ ، کدام جائی که نهای در جای نه
 ای؟ آخر تو کجائی و کجائی که نه

 

  ٭٭٭
 ،ای لطف تو از کمال باالی همه
 بینی بد و نیک جمله پیدا و نهان

 

 ،وی ذات تو از علوم دانای همه
 ه.چون دیدهٔ صنع تست بینای هم

 

  ٭٭٭
 وی جملۀ خلق را زباال و زپست
 ،بر درگه عدل تو چه درویش و چه شاه

 

 آورده بفضل خویش از نیست بهست
 در خانۀ عفو تو چه هشیار و چه مست

 

  ٭٭٭
 یارب زکرم بر من دلریش نگر

 دانم الیق درگاه نیم خود می
 

 وی محتشما بر من درویش نگر
 ، در کرم خویش نگردر من منگر

 

  ٭٭٭
 ای ذات تو در دو کون مقصود وجود
 دل بر لب دریای شفاعت بستم

 

 نام تو محمد و مقامت محمود
 کنم از دیده دو رود زان روی روان می

 

  ٭٭٭
 تا حاو دو میم و دال نامت  کردند
 اکنون که برهربی تمامت کردند

 

 عرش و فلک و کعبه مقامت کردند
 سر تا سر آفاق بنامت کردند

 

  ٭٭٭
 ی شرف بر سر افالک زدهای پا

 وانگه بسر انگشت ارادت یک شب
 

 وی دم همه از خلعت لوالک زده
 دِرْع قصبِ ماه  فلک چاک زده

 



     

٣٠٨ 

  ٭٭٭
 ای تاج لعمرک ز شرف بر سر تو
 در خطّۀ کون هر کجا سلطانست

 

 وی قبلۀ عالمني زخاک در تو
 بر خطّ تو سر نهاد و شد چاکر تو

 

  ٭٭٭
 األعلی استدر عني علی هوالعلیّ

 دریای علی سورهٔ حّی قیّوم
 

 در الم علی سرّ الهی پیداست
 بر خوان و ببني که اسم اعظم آنجاست

 

  ٭٭٭
 از باد اگر سبق بری در تیزی
 چون آب محبت علی نیست ترا

 

 چون خاک اگر هزار رنگ آمیزی
 آتش ز برای خود همی انگیزی

 

  ٭٭٭
 اندمردان رهت که مرد معنی دان

 فه تراست که هرکه حقّ را بشناختاین طر
 

 اند از دیدهٔ کوته نظران پنهان
 خوانند مؤمن شد و خلق کافرش می

 

  ٭٭٭
 گر با تو فلک بدی سگالد چکنی؟

 ای شبی بانگشت دعا ور غمزه
 

 ای از تو بنالد چکنی؟ ور سوخته
 اقبال ترا گوش بمالد چکنی؟

 

  ٭٭٭
 عمر تو اگر فزون شود از پانصد

 شوی ای بخرد سا میباری چو ف
 

 افسانه شوی عاقبت از روی خرد
 افسانۀ نیک شو نه افسانۀ بد

 

  ٭٭٭
 گفتم که مگر تخم هوس کاشتنی است

 بگذاشتنی است هر چه در عالم هست 
 

 نه نه غلطم که جمله بگذاشتنی است
 اال عزّت که آن نگهداشتنی است

 

  ٭٭٭
 ای دل زغم جهان که گفتت خون شو

 و نیست سامان مقامدانی چکنی چ
 

 یا ساکن عشوه خانۀ گردون شو
 انگار درون نیامدی بريون شو

 

  ٭٭٭
 احداث زمانه را چو پایانی نیست
 چندان غم بیهوده بخود راه مده

 

 و احوال جهان را سر و سامانی نیست
 کني مایۀ عمر نیز چندانی نیست

 

  ٭٭٭
 تا گردش گردونْ فلک تابانست

 ی گر داریتو غرّه مشو ز شادی
 

 هرن که سرگردانست بس عاقل بی
 در هر شادی هزار غم پنهانست

 

  ٭٭٭
 ای شادان باش، چو طربناک نهای دل

 خواهی نروی زدست و با خود باشی
 

 جُرم تو زدانش ست رو نادان باش
 ماند پری زادمیان پنهان باش

 

  ٭٭٭



     

٣٠٩ 

 ، اگر بمرکز جسمانیای ناطق
 فردا که عالیق از بدن قطع شود

 

 حاصل نکنی معرفت سبحانی
 در ظلمت جهل جاودان درمانی

 

  ٭٭٭
 گر خلوت عُزلتست سرمایۀ تو
 ماند هما مجرّد آ تا بینی

 

 هرگز بظاللت نرسد پایۀ تو
 ارباب سعادت همه در سایۀ تو

 

  ٭٭٭
 ای خواجه اگر کار بکامت نبود

 باش و مخورغصه که گردار جهان خوش
 

 ودیا خطبۀ جاوید بنامت نب
 مُلکت شود از حرص تمامت نبود

 

  ٭٭٭
 ای دل زشراب جهل مستی تا کی؟

 ای ، ار ابر نهای غرقۀ بحر غفلت
 

 وی نیست شونده الف هستی تا کی؟
 تر دامنی و هواپرستی تا کی؟

 

  ٭٭٭
 ترس اجل و بیم فنا هستی تست

 ام زنده بجان تا از دم عیسی شده
 

 ورنه ز فنا شاخ بقا خواهد رُست
 آمد و از وجود ما دست بشستمرگ 

 

  ٭٭٭
 راه ازل و ابد زبان و سر تُست
 ای چیزی چه طلب کنی که گم کرده نه

 

 وان درُ که کسی نسفت در کشور تست
 از خود بطلب که نقد تو در بَرِ تست

 

  ٭٭٭
 در جسنت جام جم جهان پیمودم
 زاستاد چو وصف جام جم بشنودم

 

 روزی ننشستم و شبی نغنودم
 جهان نمای جم من بودم آن جام

 

  ٭٭٭
 از نُه پدر و چهار مادر زادم
 پنج اصلم و در خانۀ شش بنیادم

 

 از هفت و دو و سه مستمند و شادم
 من در کف این گروه چون افتادم؟

 

  ٭٭٭
 تا کی پی اسباب و تنعّم گردی؟
 این دایرهٔ وجود ظاهر گشتست

 

 تا چند در سرای مردم گردی؟
 روی گم گردی زین دایره گر برون

 

  ٭٭٭
 رو دیده بدوز تا دلت دیده شود
 گر تو ز سر پسند خود برخیزی

 

 زان دیده جهان دگرت دیده شود
 احوال تو سر بسر پسندیده شود

 

  ٭٭٭
 چون گوهر جان در صدف تن پیوست
 گوهر چو تمام شد صدف را بشکست

 

 وز آب حیات چوهری صورت بست
 بر طرف کله گوشۀ سلطان بنشست

 

  ٭٭٭
  



     

٣١٠ 

 شود چنني از سر دست معلوم نمی
 اسرار بجملگی بنزد هر کس

 

 کاین صورت ومعنی زچه رو درپیوست
 آن گاه شود عیان که صورت بشکست

 

  ٭٭٭
 دَر دل میزنی آخر دل کو؟ افضل

 شرمت بادا ز خلوت و خلوتیان
 

 روی منزل کو؟ عمریست که راه می
 هفتاد و دو چلّه داشتی حاصل کو؟

 

  ٭٭٭
 چند روی از پی تقلید و قیاس؟تا 

 طلبی گر معرفت خدای خود می
 

 بگذر ز چهار اسم و از پنج حواسّ 
 در خود نگر و خدای خود را بشناس

 

  ٭٭٭
 تو بهر خیال مغرور مشو افضل

 از خود بینی است کز خدا دور شوی
 

 پروانه صفت بگرد هر نور مشو
 نزدیک خود آی و از خدا دور مشو

 

  ٭٭٭
 بر تختۀ هستی پیداست هر نقش که

 دریاس کهن چو بر زند موجی نو
 

 آن صورت آن کسست کان نقش آراست
 موجش خوانند و در حقیقت دریاست

 

  ٭٭٭
 دیدی که آنچه دیدی هیچست افضل

 هر چیز که گفتی و شنیدی هیچست
 

 سر تا سر آفاق دویدی هیچست
 وان نیز که در کنج خزیدی هیچست

 

  ٭٭٭
 جهان پیشۀ ماستهر کار که هست در

 از ما مگذر که چون ببینی بیقني
 

 هر شري دىل که هست در بیشۀ ماست
 زان خرّم و خوبرت در اندیشۀ ماست

 

  ٭٭٭
 در کوی تو صدهزار صاحب هوسست
 آن کس که بیافت دولتی یافت عظیم

 

 تا خود بوصال تو کرا دسرتست
 وان کس که نیافت داغ نایافت بسست

 

  ٭٭٭
 آن کس که منم گوی که کیست،نیم من من

 سر تا قدم نیست بجز پريهنی
 

 خاموش منم در دهنم گوی که کیست
 آن کس که منش پريهنم گوی که کیست

 

  ٭٭٭
 اندآنان که مقیم حضرت جانان
 اند وانان که مثال نای باد انبان

 

 یادش نکنند و بر زبان کم رانند
 ، ازان ببانگش خواننددورند ازوُ

 

  ٭٭٭
 مکنوّنات عقل و جانستاول ز 

 زین جمله بگذری چهار ارکانست 
 

 وندر پی او نُه فلک گردانست
 پس معدن وپس نبات و پس حیوانست

 

  ٭٭٭
  



     

٣١١ 

 ای دل تو ز هیچ خلق یاری مطلب
 عزّت ز قناعتست و خواری ز طمع

 

 داری مطلبوز شاخ برهنه سایه
 با عزّت خود بساز و خواری مطلب

 

  ٭٭٭
 باز آرندتگر بر فلکی بخاک

 الجمله حدیث مطلق از من بشنو: فی
 

 ور بر سر نازی بنیاز آرندت
 آزار مجوی تا بناز آرندت

 

  ٭٭٭
 من آن گهرم که عقل کل کان منست
 کونني و مکان و ماورا زنده باوست

 

 وین هردو جهان دور کن ازارکان منست
 ، نه جهان جان منستمن جان جهانم

 

  ٭٭٭
 ه خوشستدر بادیۀ عشق دویدن چ

 گر دست دهد صحبت اهل نفسی
 

 از خري کسان طمع بریدن چه خوشست
 دامن ز زمانه در کشدیدن چه خوشست

 

  ٭٭٭
 چرخ فلکی خرقۀ نه توی منست
 سرّ ازل و ابد که گوش تو شنید

 

 ذات ملکی نتیجۀ خوی منست
 رمزی زحدیث کهنه و نوی منست

 

  ٭٭٭
 مردان رهت واقف اسرار تؤند

 ملت همه در کار تؤند هفتاد و دو
 

 باقی همه سرگشتۀ پرگار تؤند
 تو با همه و همه طلبگار تؤند

 

  ٭٭٭
 هر دیده که او عطای حقّ دیده بود
 زنهار تو دید هر کسی دیده مخوان

 

 سر تا قدمش ز نور حقّ دیده بود
 آن دیده بود که حقّ دروُ دیده بود

 

  ٭٭٭
 رو خانه بروُ که شاه ناگاه آید

 جود را زخود خاىل کنخرگاه و
 

گاه آید  ناگاه بنزد مرد آ
 چون پاک شود شاه بخرگاهآید

 

  ٭٭٭
 از رفته قلم هیچ دگرگون نشود
 هان تا جگر خویش بغم خون نکنی

 

 وز خوردن غم بجز جگر خون نشود
 یک ذرّه هر آنچه هست افزون نشود

 

  ٭٭٭
 روزی که برند این تن پر آز بخاک

 خواهد گفت: روح از پی من نعره زنان
 

 وین قالب پرورده بصد ناز بخاک
 رود باز بخاک خاک کهنست می

 

  ٭٭٭
 بلند همّت مردی،مردی باید

 کو را بتصرّف اندر این عالم خاک
 

 ای خرد پروردی زین تجربه دیده
 بر دامن همّت ننشیند گردی

 

  ٭٭٭
  



     

٣١٢ 

 ایرندی باید زشهر خود تاخته
 ای ای ساخته ای سوخته زین نادره

 

 ای بنیاد و جود خود برانداخته
 ای وانگه بدمی هر دو جهان باخته

 

  ٭٭٭
 گر در نظر خویش حقريی مردی
 مردی نبود فتاده را پای زدن

 

 ور بر سر نفس خود امريی مردی
 ای بگريی مردی گر دست فتاده

 

  ٭٭٭
 دانستممعشوقه عیان بود نمی

 گفتم بطلب مگر بجائی برسم
 

 دانستم با ما بمیان بود نمی
 دانستم خود تفرقه آن بود نمی

 

  ٭٭٭
 زنهار دران کوش که در زیر سپهر
 تابو که از این سراچۀ کون و فساد

 

 با هیچ کست هیچ نپیوندد مهر
 بريون شدن تو زود بنماید چهر

 

  ٭٭٭
 اندآنان که زمعبود خرب یافته

 در یوزه همی کنم زمردان نظری
 

 اند از جملۀ کاینات سر تافته
 اند ردان همه از قرب نظر یافتهم

 

  ٭٭٭
 چندان برو این ره که دوی برخیزد
 تو او نشوی وىل اگر جهد کنی

 

 وین رسم دؤی ز رهروی برخیزد
 جائی برسی کز تو توی برخیزد

 

  ٭٭٭
 ترسمتا ظن نربی کز آن جهان می

 چون مرگ حقست من چرا ترسم ازوُ 
 

 ترسم وز مردن و از کندن جان می
 ترسم نزیستم ازان میچون نیک 

 

  ٭٭٭
 دنیا چو رباط و ما دروُ مهمانیم

 ماند و بس در هر دو جهان خدای می
 

 مانیم تا ظّن نربی که ما دروُ می
 ایم باقی همه کّل من علیها فان

 

  ٭٭٭
 پویندهفتاد و دو فرقه در رهت می

 سر رشتۀ حقّ بدست یک طایف است
 

 گویند؟ هر یک سخنان مختلف می
 گویند بخوشامد سخنی میباقی 

 

  ٭٭٭
 تا دیدهٔ دل ز دیدها نگشائی
 امروز از این شراب جامی درکش

 

 هرگز ندهند دیدها بینائی
 مسکني تو که در امید پس فردائی

 

  ٭٭٭
 دنیا مطلب تا همه دینت باشد
 بر روی زمني زیر زمني وار بزی

 

 دنیا طلبی نه آن نه اینت باشد
 ت باشدتا زیر زمني روی روی زمین

 

  ٭٭٭
  



     

٣١٣ 

 طلبددل نعره زنان مُلک جهان می
 مسکني خربش نیست که صیاد اجل

 

 طلبد پیوسته وجود جاودان می
 طلبد پی بر پی او نهاده جان می

 

  ٭٭٭
 از روی تو شاد شد دل غمگینم

 یابم در تو نگرم صورت خود می
 

 من چون رخ تو بر دگری نگزینم؟
 بینم در خود نگرم همه ترا می

 

  ٭٭٭
 هرگه که دلم با غمت انباز شود
 به زان نبود که جان فدای تو کنم

 

 صد دز زطرب برزخ من باز شود
 چو فدای باز شد باز شود تیهو

 

  ٭٭٭
 طلبیای آنکه شب و روز خدا می

 حقّ با تو بصد زبان همی گوید راز:
 

 طلبی کوری گرش از خویش جدا می
 ؟طلبی ، کرا میسر تا قدمت منم

 

  ٭٭٭
 آنکه خالصۀ چهار ارکانیای 

 دیوّی و ددی و ملکی انسانی
 

 بشنو سخنی ز عالم روحانی
 ، هر آنچه مینمائی آنیبا تست

 

  ٭٭٭
 ای تو بمجرّدی نرفته گامی
 ای تو درد فراق نیمشب برده نه

 

 چت زهرهٔ آن بود که جوئی کامی؟
 در صحبت او کجا رسد هر خامی؟

 

  ٭٭٭
 تا ره نربی بهیچ منزل نرسی
 حال سگ کهف بني که از نادرهاست

 

 تا جان ندهی بهیچ حاصل نرسی
 تا حّل نشوی بحّل مشکل نرسی

 

  ٭٭٭
 ای دل ز غبار نفس اگر پاک شوی
 عرش است نشیمن تو شرمت بادا

 

 تو روح مقدّسی بر  افالک شوی
 کائی و مقیم خطّۀ خاک شوی

 

  ٭٭٭
 گویند کز این جهان مگر شادم من

 و جهان وصل تو بودمقصود من از هر د
 

 یا خود ز عدم برای این زادم من
 ور نه ز وجود و عدم آزادم من

 

  ٭٭٭
 یک سو پسرت نشسته و یک سوزن
 عیسی نتوانست بر افالک رسید

 

 این جمله بهم گذارد و بر یک سوزن
 تا داشت زاسباب جهان یک سوزن

 

  ٭٭٭
 چندین غم مال و حسرت دنیا چیست؟

 نت عاریتیستاین یک نفسی که در ت
 

 این جمله بهم گذار و بر یک سوزن
 تا داشت زاسباب جهان یک سوزن

 

  ٭٭٭
  



     

٣١٤ 

 از شبنم عشق خاک آدم گل شد
 چون نشرت عشق بر رگ روح زدند

 

 صد فتنه و شور در جهان حاصل شد
 یک قطره فرو چکید و نامش دل شد

 

  ٭٭٭
 ای ذات تو سر دفرت اسرار وجود

 ز خلقدر پردهٔ کربیا نهان گشته 
 

 نقش صفتست بر در و دیوار وجود
 بنشسته عیان بر سر بازار وجود

 

  ٭٭٭
 گر با تؤم از تو جان دهم آدم را

 تو شوم قوت آنم نبود چون بی
 

 از نور تو روشنی دهم عالم را
 کز سینه بکام دل بر آرم دم را

 

  ٭٭٭
 من با تو نظر از سر هستی نکنم

 پرستم از روی یقني بینم و می می
 

 اندیشه ز باال و ز پستی نکنم
 خود بینی و خویشنت پرستی نکنم

 

  ٭٭٭
 باید رفت، میراهیست دراز و دور

 تن مرکب تست تا بجائی برسی
 

 آنجات اگر مراد بر ناید رفت
 تو مرکب تن شوی کجا شاید رفت؟

 

  ٭٭٭
 ای در طلب آنکه لقا خواهی یافت
 با تست خدا و عرش اعظم دل تست

 

 ز فوق سما خواهی یافتوقتی دگر ا
 با خود چو نیایش کجا خواهی یافت؟

 

  ٭٭٭
 از معدن خویش اگر جدا افتادی
 در خانۀ خود خدای را گم کردی

 

 آخر بنگر که خود کجا افتادی
 زان در ره خانۀ خدا افتادی

 

  ٭٭٭
 ناکرده دمی آنچه ترا فرمودند

 ، ازان ننمودندای تو را نرفته
 

 ه مردان بودندخواهی که چنان شوی ک
 ورنه که زد این در که درش نگشودند؟

 

  ٭٭٭
 ایاین نیست جهان جان که پنداشته

 آن چشمه که خضرخوردازُو و آب حیات
 

 ای وین نیست ره وصل که برداشته
 ای ، لیک انباشتهدر منزل تست

 

  ٭٭٭
 آن کس که درون سینه را دل پنداشت
 علم و ورع و زهد و تمنا و طلب

 

 نرفته جمله حاصل پنداشتگامی دو 
 خواجه منزل پنداشت ؛این جمله رهند

 

  ٭٭٭
 در مصطبۀ عمر ز بدنامی چند
 کو قوت پائی که مرا گريد دست

 

 عاجز شده از سرزنش عامی چند
 تا پیش اجل باز روم گامی چند؟

 

  ٭٭٭
  



     

٣١٥ 

 باشد که باندیشه و تدبري درست
 کز صحبت این قوم ماللم بگرفت

 

 زم از این واقعه چُستخود را بدر اندا
 هریک زده دست عجز برشاخی سست

 

  ٭٭٭
 صاحبنظران کاینۀ یکدگراند

 وار ، آینهطلبی گر روشنیی می
 

 خرباند چون آینه از هستی خود بی
 در خود منگر تا همه در تو نگرند

 

  ٭٭٭
 دعوی بسر زبان خود وابستی
 گوئی که: بیک قول شهادت رستم.

 

 نشکستیدر خانه هزار بُت یکی 
 فردات کند خمار کامشب مستی

 

  ٭٭٭
 ستهرگز بت من روی بکس ننموده
 ست وان کس که بتم را بسزا بستوده

 

 ست وین گفت و شنود خلق بر بیهوده
 ست او هم بحکایت ز کسی بشنوده

 

  ٭٭٭
 ای عمر عزیز داده بر باد از جهل
 اسباب دو صد ساله سگالیده بپیش

 

 سهلوز بیخربی کار اجل داشته 
 نایافته از زمانه یک ساعت مهل

 

  ٭٭٭
 ای دل زچه خون خوردنت آمد پیشه؟
 گر زانکه بناىل و برندت زینجا

 

 وز مرگ چه ترسی چو درخت از تیشه؟
 خوش باش که رستی زهزار اندیشه.

 

  ٭٭٭
 ای نسخۀ نامۀ الهی که تؤی
 بريون ز تو نیست هر چه در عالم هست

 

 یوی آینۀ جمال شاهی که تؤ
 از خود بطلب هر آنچه خواهی که تؤی

 

  ٭٭٭
 ،طلبیای صوفی صافی که خدا می
 خواهی؟ گر زانکه شناسیش چرا می

 

 طلبی؟ او جای ندارد ز کجا می
 طلبی؟ ور زانکه ندانیش کرا می

 

  ٭٭٭
 دانی که چرا زنند این طبلک باز؟

 اند دیدهٔ باز؟ دانی که چرا دوخته
 

 باز.تا گمشدگان براه باز آیند 
 تا باز بقدر خود کند دیده فراز.

 

  ٭٭٭
 سرتاسر آفاق جهان از گل ماست
 افالک و عناصر و نبات و حیوان

 

 منزلگه نور قدس کلّی دل ماست
 عکسی زوجود روشن کامل ماست

 

  ٭٭٭
 تا داروی درد او مرا درمان شد
 جان و دل و تن هر سه حجاب ره بود

 

 پستیم بلندی شد و کفرا ایمان شد
 جان شدوجان جانان شد دل شدودل نت

 

  ٭٭٭
  



     

٣١٦ 

 در راه طلب اگر تو نیکو باشی
 اول قدم آنست که او را طلبی

 

 فرمانده این سرای نّه توباشی
 واخر قدم آنست که خود او باشی

 

  ٭٭٭
 تا روی زمني و آسمان خواهد بود
 تا چرخ و سراسر اخرتان سري کنند

 

 حیوان و نبات هر دوان خواهد بود
 تو خالصۀ جهان خواهد بودنقد 

 

  ٭٭٭
 کو دل که بداند نفسی اسرارش؟

 نماید شب و روز معشوق جمال می
 

 گو گوش که بشنود دمی گفتارش؟
 کو دیده که برخورد از آن دیدراش؟

 

  ٭٭٭
 زایدزن نفسی کاین دم ازوُ می می

 گر دریابی زنده بمانی جاوید
 

 شاید وین دم دم ماست گر ترا می
 ماست هم بما باز آیدور نه دم 

 

  ٭٭٭
 درویش کسی بود که نامش نبود
 در آتش فقر اگر بسوزد شب و روز

 

 گامی که نهد مراد کامش نبود
 هرگز طمع پخته و خامش نبود

 

  ٭٭٭
 ای شاه شناس؟در خرقه چه پیچی ارنه

 ،خز بر کنی از کِرْم و بپوشی که لباس
 

 کز خرقه نه امید فزاید نه هراس
 ن بودچه دیباچه پالس؟چون پوشش ت

 

  ٭٭٭
 باال مطلب ز هیچ کس بیش مباش
 خواهی که ز هیچ کس بتو بد نرسد

 

 ، چون نیش مباشچون مرهم نرم باش
 بدخواه و بدآموز و بداندیش مباش

 

  ٭٭٭
 غم چند خوری ز کار نا آمده پیش؟
 خوش باش وجهان تلخ مکن دربرخویش

 

 رنجست نصیب  مردم دور اندیش
 م قضا نگردد کم و بیشکز خوردن غ

 

  ٭٭٭
 آبی که بروزگار بندد کیمخت
 خانی شد و پندار درُو رخت نهاد

 

 تو گه پسرش نام نهی گاهی دخت
 شد و امّید درُو سودا پخت دیگی

 

  ٭٭٭
 گر تخم برومند نشد کشتۀ تست
 ور زانکه ترا پای فرو رفت بگل

 

 گر جامه پسندیده نشد رشتۀ تست
 گل آغشتۀ تستاز کس تو مثال کان 

 

  ٭٭٭
 گر ملک تو مصر وشام وچني خواهدبود
 خوش باش که عاقبت نصیب من و تو

 

 وافاق ترا زیر نگني خواهد بود
 ده گز گفن و دو گز زمني خواهد بود

 

  ٭٭٭
  



     

٣١٧ 

 ای ذات منزّهت مبّرا ز وجود
 چون قطرهٔ شبنمی است بر برگ گلی

 

 بر خاک در تو کرده ارواح سجود
 آنچه آمد بوجود از راه عدم هر

 

  ٭٭٭
 زان پیش که ما طفیل آدم بودیم

 منت عني و شني و قاف اندر گل بی
 

 در خلوت خاص هر دو محرم بودیم
 معشوقه و عشق هر دو با هم بودیم

 

  ٭٭٭
 با یاد جالل در بیابان رفتیم
 عمری شب و روز در تفکر بودیم

 

 وز عالم تن بعالم جان رفتیم
 ان رفتیمسرگشته بر آمدیم و حري

 

  ٭٭٭
 دهن خندیدنچه خوشست بی ،یارب

 ، که بغایت خوبستبنشني و سفر کن
 

 منت دیده خلق عالم دیدن!بی
 زحمت پا گرد جهان گردیدن! بی

 

  ٭٭٭
 در ظلم بقول هیچ کس کار مکن!

 .گفت ، او میفردا گوئی: من چکنم
 

 با خلق به خُلق گوی و آزار مکن!
 ن!، زنهار مکای از تو بنشنوند

 

  ٭٭٭
 گر مغز همه بینی و گر پوست همه
 تو دیده نداری که درو در نگری

 

 هان تا نکنی کج نظری کوست همه
 ورنه ز سرت تا بقدم اوست همه

 

  ٭٭٭
 در مُلک خدا تّصرف آغاز مکن

 داند سرّ دل هر بنده خدا می
 

 چشم بد خود بعیب کس باز مکن
 در خود نگر و فضوىل راز مکن

 

  ٭٭٭
 ، آخر چه؟راد رانده گريدنیا بم

 گريم بمراد دل بماندی صد سال
 

 وین نامۀ عمر خوانده گري آخر چه؟
 آخر چه؟،صد سال دگر بمانده گري

 

  ٭٭٭
 در آینۀ جمال حقّ کن نظری
 خواهی که دل و جانت منور گردد

 

 تا جان و دلت بیابد از حقّ خربی
 باید که بکویش گذری هر سحری

 

  ٭٭٭
 ر و والیت گردیگر حاکم صد شه

 گر عاشق مطلقی و گر زاهد خشک
 

 ور در هرن و فضل بغایت گردی
 روزی دو سه بگذرد حکایت گردی

 

  ٭٭٭
 گريم که سلیمان نبی را پسری
 گريم که بکام تست گیتی شب و روز

 

 سرپی ای جهان می بر باد نشسته
 بنگر که پدر چه بُرد تا تو چه بری

 

  ٭٭٭
  



     

٣١٨ 

 نیرفتم بسر تربت محمود غ
 گفتا که دو گز زمني و ده گز  کرباس

 

 ای ز دنیای دنی گفتم که چه برده
 تو نیز همني بری اگر صد چو منی

 

  
  

  


