
مراتب العارفني
  

شیخ محمود شبسرتی



 ۲

  
  بسم اللّه الرحمن الرحیم و به نستعني

  
الحمدللّه الذی نور قلوب الصادقني بهدایة العرفان و االیقان و ابصر عیون السـالکني بمـدارع القلـوب و 

  .لرضوانالربهان و صلی اللّه علی النبی محمد و آله الداعني اىل المغفرة و ا
شکر و سپاس مر آن رئوف رحیمی را که موجودات را از ظلمـت خانـۀ نـابود بـه صـحرای وجـود آورد و 
سوختگان آتش فراق را به زالل وصال کرم بنواخت و سرگشتگان محبوس سجن عناصر اربعه را به شراب فـیض 

  .و تجلی از نار مطلعۀ بر قلوب ایمن گردانید
عبارت از آنست با این ضعیفان بیچـاره بـود کـه » یحبهم«محبت ازىل که اما بعد بدان ای عزیز که کمال 

ون«اشاره بدان است،تا ایشان از ذوق این خطاب در شوق » انّا عرضنا االمانة علی الّسموات و االرض« » یحبـّ
آیند و خود را شناسند، چنانکه آن عارف مشتاق گفت که کوشـش بـا کشـش همخانـه اسـت و طالـب کشـش بـی 

گواه است بی کوشش کار کشش تباه اسـت و ایـن خـود » من عرف نفسه فقد عرف ربه«انه است و کوشش بیگ
منقول است از جمیع انبیاء واولیاء علیهم السالم که اوّل چیزی که واجب بر مکلف عاقل است شناخت حضـرت 

معرفـت  معرفـت احکـام اسـت و معرفـت افعـال و معرفـت اسـماء و: عزت است و این معرفت بر پنج قسم است
  .صفات و معرفت ذات

و این معرفت درسـت نشـود اال بـه منـع . »واعبد ربّک حتّی یأتیک الیقني«امّا معرفت احکام آنست که 
حـب الـدنیا «نفس و ترک هوی، و منع نفس و ترک هوی دست ندهد اال به تـرک محبـت دنیـا از آن سـبب کـه 

یعـت مسـتوىل اسـت آن دنیـا اسـت اگرچـه لبـاس فقـر و هر چیز که تعلق به جسم دارد و بـه طب. »رأس کّل خطیئة
تلک الدار اآلخرة نجعلها للذّین الیریدون علـواً فـی االرض و «داشته باشدو حب جاه بندی قوی است قال اللّه 

  .»الفساداً و العاقبة للمتقني
دۀ و هیچ بندی سالک را قویرت از حب جاه و قبول خلق نیست و چون سالک از این ورطه عبور کنـد دیـ

دل به نور عقل منور گردد، از آن سبب که عقل در حجاب نفس است و نفس در بند هوی و چون حجاب مرتفع 
علـی علیـه السـالم فرمـود کـه امريالمـؤمنني . شود آنگاه در هر چه نظر کند در آن آیتی از آیات حق مشاهده نمایـد

انـا «ذرات کاینات به گوش هوش آن رسـد کـه و به زبان حال از جمیع . »مانظرت فی شیء اال و رأیت اللّه فیه«
  .»للّه و انّا الیه راجعون

آنگاه مقام عبودیت است و چون سالک به قدم عبودیت بر قانون طریقت مالزمـت نمایـد، اسـماء را در 
  .بداند» حتی یتبني لهم انّه الحقسرنیهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم «افعال مشاهده فرماید و حقیقت 

ش ترکیب قالب انسانی خالصه و زبدۀ حقیقت عالم کبري است و درعالم صغري که وجود انسانی ای دروی
و چون سـالک را طلـب ایـن شـناخت پیـدا شـود چهـار . است به ازاء هر جزوی و حاىل از عالم کبري رقمی است

مـال و محبـت محبـت : حجاب از پیش دیدۀ روح بر باید داشت تا روح به دیدۀ اِالهی مشاهدۀ وجود خود کنـد
آنگـاه . توبـه و تجـرد و یقـني و اخـالص: و عوض این چهار چهار مقام اختیار بایـد کـرد. جاه و تقلید و معصیت

تجلی الوهیت بر آینۀ احکامی و افعاىل و اسمائی جلوه کند، عاشق از تاب سبحات جالل احدیت من غري اشاره 
  :محو شود و از کثرت موهوم خالص یابد، شعر

  مائیم صفات و صفت از ذات جدانیست               بجز از ذات خدا نیست موجود حقیقی
  زان نیست معني که کجا هست و کجا نیست           هر جا که تو انگشت نهی آیت حق است
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و این مقام بس بلند است و ایـن معلـوم اسـت کـه قـدر آفتـاب را آینـه دانـد و آن کـس کـه او در احکـام 
استقامت قیام ننماید اگـر از ایـن مقـام دم زنـد مـدعی و کـذاب مصطفوی، صلّی الّله علیه و آله سلم به تقوای با 

و تقوای بـا اسـتقامت نـوری از عـالم غیـب پیـدا شـود کـه حـق از باطـل ) ص(از استقامت بر احکام رسول. بود
  .جداگردد

و در شناخت حق چهار تکبري بر خلق باید گفت و از حالل و حرام درگذشـت و پـای قناعـت و رضـا در 
دو هرچه جز دوست باشد از آن اِعـراض کـرد و بـر او اعـرتاض نکـرد و از ذات بـه عقـل و فکـر دامن تسلیم کشی
  .سخن نگفت

ای درویش هیچ عملی بکار نیاید اال جالء دل و جالء دل به تقوی ودوام ذکر و نفی خاطر است از هـر 
شـد تـا شکسـتگی در وی پیـدا و دل دل نبا. نیک و بد که در خیال و فکر آید از آنکه نماینده اوست و ببیننده دل

اذا احببـت عبـداً اجعـل فیـه ثـالث عالمـات، اجعـل قلبـه : کلّمنی ربّی بـثالث کلمـات«): ص(نشود، قال النّبی
محزوناً ونفسه سقیمة و یدیه خالیةً من حطام الدنیا؛ و اذا ابغضته اجعل فیه ثالث عالمات، اجعل قلبه مسـروراً و 

  .»م الدنیانفسه صحیحة و یدیه مملوّةً من حطا
تر گردد و آثار تجلیات کربیـا و عظمـت بیشـرت تابـد بـر دل، کـه ای عزیز هرچند تقوی بیشرت آینۀ دل روشن

دنیـا و : و نشان دل شکسته آن باشد که چهار چیز بر او خـوار باشـد. »أنا عند منکسرة قلوبهم و مندرسة قبورهم«
د که به سنت مصـطفوی و محبـت مرتضـوی و ائّمـۀ خلق و نفس و شیطان و قرب مندرس گشته، قالب وجودی باش

هدی علیهم السّالم قیام داشته باشد و هر که را از خود خرب است داند که مجاهدۀ نفس فایـده دهنـدۀکار اوسـت، 
  .»والذّین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا«: کما قال اللّه تعاىل

باشـد و نگاهداشـت او از هـر شـری، و اول راهی که بر مخلص سالک روشن گردد نیکی و بدی کـار او 
ربّنا ارنا الحق حقاً و ارزقنا اتّباعه و ارنا الباطل بـاطالً و ارزقنـا «: خرب داد از این مقام که) ص(چنانکه مصطفی

و چـون در . و آنگاه مأمور گردد به امر بعینه، و این طلب را دوام ذکر و دوام نفی ماسوی اللّه بایـد کـرد. »اجتنابه
اشارت حق نماید، یعنی » الّا اللّه«دفع کند و به » ال اِاله«ید شرط است که هرچیز که در خاطر آید به ذکر کردن آ

  :خواهم اال حق و چون از دل بدین ذکر غشاوه برخیزد دل جام جهان نمای گردد، رباعیهیچ چیز نمی
  منظور نظر در دو جهان آینه است          مقصود وجود جن و انس آینه است

  این هر دو جهان غالم آن آینه است             شاهنشاهی است دل آینۀ جمال
چنانچه از حرص دنیـا . آنگاه هر صفت که بر او غالب باشد، صورت حیوانی بدان صفت مشاهده نماید

مور و موش بیندو از شهوت خوک مالحظه سازد و بینـد و از غضـب سـگ بـه خـاطر آرد و از اکـل، بهیمـه و از 
  .سباع و بهایم چیزی مناسب آن بیند

و چون سالک بیند که با او از اینها اثری در ظاهر و باطن باقی است از خود برحذر باشد که هنوز با خطر 
است و غشاوۀ دل باقی است؛ به ذکر و تجرد ظاهر و نفی خاطر مالزمت نماید تا به سر حد انسانیت برسـد و از 

رق جهنده، و نشان آن آن باشد که وجل دل هر عملی نوری مشاهده کند و آن نور چون ضوئها ولوامع باشد چون ب
پیدا شود و بعد از آن نور شیخ بیند بطیء الزّوال و بدان وَجَلِ دل ساکن شود بعـد از آن چـراغ و شـمع و قنـدیل 

  .وستاره و شمس و قمر و انواع علویّات بیند، اما اگر ماه نیمه بیند داند که دل او بدان مقدارروشن شده است
طن صدا شنود که آن صدا نفسانی یا قلبی و یا ملکی و یا حقّانی باشد؛ امّا نفسانی تعلـق بعد از آن در با

به مناهی دارد و معلوم است، اما قلبی متعلق است به انواع تجرد از امتنـاع خلـق؛ امـا ملکـی مشـتمل اسـت بـر 
  :رباعی. »لدنا علما وعلمناه من«ارادت عبودیت؛ اما حقانی متعلق است به اسرار نامتناهی و علم لدنی که 
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  درد تو شده خانه فروش دل ما         ای کرده غمت غارت هوش و دل ما
  عشق تو فرو کوفت به گوش دل ما                 سری که مقدّسان از او محرومند

بعد از اینها کشف روحی بود از مشـاهدۀ هشـت بهشـت و هفـت دوزخ و مشـاهدۀ ارواح انبیـاء و اولیـاء 
و شنودن کالم ربّـانی بـی واسـطه و بـه واسـطه؛ امـا بـه واسـطه چنانچـه  علیهم السالم و شنودن آواز هاتف غیبی

و کلّـم الّلـه «؛ و بـی واسـطه چنانچـه »انّی أناالّله رّب العالمني«حضرت موسی را به واسطۀ شجرۀ مبارکه بود که 
  .بدان ناطق است» موسی تکلیما

مه گردد نـور سـرخ مشـاهده نمایـد چون مله. اما چون اماره به ریاضت لوامه شود نور ممزوج با دود بیند
  .بعد از آن زرد، پس از آن سفید و آن از پاکی دل باشد

. اما چون نور روح بر قلب تابد نوری پیدا شود چنانکه آفتاب در آینه تابد و نظر را طاقت نظارۀ او نبـود
لم ارواح جلـوه دهـد اما حضرت قدس خودرا در عـا. بعد از آن چون روح با صفای دل امتزاج یابد نور سبز بیند

مشاهده به ذوق شهود آمیز و اگر بی واسطۀ ارواح در شهود آید عاشق چنان فنا یابد که او را نـه اسـم مانـد و نـه 
  :رباعی» الصباح عنداللّه و المساء«رسم، اینجا فنای من لم یکن و بقای من لم یزل بود که 
  ه جا و نه مقامنه ترس نه امید ن            اینجا که منم نه بامداد است و نه شام

  یک نقطه بود چودایره گشت تمام                        آنگاه تخلّقوا باخالق اللّه
و باشد که به هزار و یک اسم تجلی کند بر عارف که اگر از آن یک تجلی بر عالم کند همۀ اشیاء به یک 

  .بار نیست شوند
اما سالک باید که فاروق بود که تجلی روحی نیز بود اما تجلی روحی را نیز نشان آن بود که مسـتی تولـد 

  .کند و بسیار سالک بود که فرق نتواند کرد و در آن حال به هستی مستی کند و کار او هبا شود
  :شعر و نشان تجلی حقانی آن بود که عجز و فنا تولد کند و هرچه بیشرت شود بیشرت خواهد،

  در آرزوی بار دگر خواهم بود               گر در نفسی هزار بارت بینم
  .»قل ربّ زدنی علما یا دلیل المتحیّرین«: از برای چه فرمود که) ص(و حضرت مصطفی

ها در پـیش او بـه سـجده افتادنـد، اگرچـه اما آن تجلی صوری که قسمتی از آن به یوسف داد که انبیازاده
  .ت اما از برای اطمینان دل عارف چنان نمایداللّه تعاىل از صورت منزّه اس

از محبوب استعانت نماید تا او را از او بستاند تا قابل تجلیات ذاتی شود، آنگـاه از هـر و سالک باید که 
ذرۀ وجود او آواز اناالحق و سبحانی برآید و باید که در این مقام انانیّت او رفع و فانی شود که تو نه اوئی ولیکن 

  :نظم همه اوست،
  دوست یکی و جز از او هیچ نیست           معنی هو با تو بگویم که چیست

أنـا «:و چنانچه حضرت امريالمؤمنني علی علیه السالم از این تجلیـات بـی واسـطه خـربداد و فرمـود کـه 
ه الکلمة التی بها تمت االمور و دهرت الدهور، أنا سبب السموات، أنا وجه اللّه الذی توجهتم الیـه، أنـا جنـب الّلـ

و آن . »السموات و الدهور، أنا سبت الّسبوت، أنا من اللّه بمکان اذا کنت بـه فأنـاهو... الذی فرطتم فیه، أنا الدهر
االهـی تـری حـاىل و فقـری و «: تجلی جمال بود و چون تجلی جالىل آید هم از آن حضرت است علیـه السـالم

  .»فاقتی و انت مناجات الخفیّة تسمع
: خربنـدشود اما از ایـن دولـت چهـار طایفـه بـیپایان هر دم موجی دیگر پیدا میای عزیز از این بحر بی

قُرّاءِ بدخو و مدعیان متصوفه و حکمای فالسفه و زاهدان خودنمای، کـه اگـر رمـزی از ایـن حـرف شـنوند او را 
نا آن باشد که اگـر طامات و تسویالت نام کنندو این مقامات را ندانند اال موحدان متقی با استغنا و متقی با استغ
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  :آسمان زمني گردد و زمني آسمان، یک مو بر اعضای او مبدل نشود، شعر
  از سر یک قطره باران درگذر                      گر نماند از دیو و از مردم اثر

  هفت دوزخ همچو یخ افسرده است            هشت جنّت نیز اینجا مرده است
اما در . فشای راز نماید به غري معلومنه آنکه به هر لقمه نانی شبهه ناک دست دراز کند و پیش اهل دنیا ا

هر زمانی از این طایفۀ عارفان سرمست هست که خود را فدای درگاه الیزال کنند و از روی وجد و عشق گوینـد، 
  :مثنوی

  ان فی قتلی حیاتا فی حیات                 اقتلونی اقتلونی یا ثقات
  :شعر

  نگنجددر هر زمان نیاید در هر مکان                آن را که بار دادند دربارگاه وصلش
اما سبب تحریر این رمزها و اشارت بدین رازها آن بود که جمعی غـوالن دیوسـريت آدمـی صـورت پیـدا 

انـد اهـل ایمـان را اند که ضال و مُضلّند و به حرفی چند که از زبانها به گوش ایشان رسیده و بـه دل نفهمیـدهشده
  :کنند از بهر جاه و مال دنیا، شعرگمراه می

  بدنام کنندۀ نکونامی چند                     ت خامی چندناپخته ز سوز معرف
  نارفته ره صدق و صفا گامی چند             بگرفته به طامات فلا المی چند
داننـد کـه عقـل را فروغـی نیسـت اال در متابعـت روند و نمیو بعضی دیگر به ظنّ و قیاس عقلی راه می

انح توهمــات و ؛ آنقــدر هســت کــه بــدو در عبودیــت اســتوار شــوند و از تــراکم شــکوک و تســ)ص(احکــام نبــی
متابعت شرع مطهر از مراتب کشف و عیان دم زند صـاحب زندقـه و احتماالت خالصی یابند و اگر شخصی بی

و در تجلیّات عقـل را مـدخل نیسـت، آنجـا جـز حـق نیسـت و اکثـر فلسـفیان . الحاد و جامع فساد و افساد است
و خود را عارف حقیقی دانند به هوی و هوس، حلوىل و ملحد باشند ونفی معجزات انبیاء و کرامات اولیاء کنند 

. »وان تطع اکثرمن فی االرض یضلّوک عن سبیل اللّه ان یتبعون االالظن و ان هم االیخرصـون«: قال اللّه تعاىل
  .لعنت خداو اولیای خدا بر آن فرعونی باد که بی تقوی دم از عشق حقیقی زند

دت مقرونۀ بـدان بعـد از آن زهـادت متصـلۀ بـدانها، ای درویش بدان که اول ایمان است، بعد از آن عبا
  .بعد از آن معرفت حاصله از تحقق آن درجات ثابته، بعد از آنها همه والیت که نتیجۀ مذکور است

ووالیت را مراتب است، اعالی آن نبوت است و میوۀ نبوت امامت است، و بعد از آن دو مرتبه هر چنـد 
  .ترتر والیت بلندپایهو اخالص بیشرت ورزد بدان دو مرتبه ثابتکه تشابه و تماثل و امتناع و تجرد 

اما ایمان حقیقی آن بود که ال االه الّا اللّه رادرست بگوید به شروطی که در اصول ایمان متمم این کلمه 
د؛ و در باشد ودر این کلمۀ طیبه چون ال را گوید باید که تجرد ظاهر داشته باشد تا نفی به ال از او درست تواند ش

االه باید که تفرید باطن رعایت نماید و تفرید باطن ترک مال و جـاه و جمیـع شـواغل اسـت؛ و چـون اال بگویـد 
باید که رسمهای خلق از خود دور کند، و چون اللّه گوید قطع نظـر از صـفات کنـد، و ایـن اقصـی درجـات ایمـان 

  .است
وماخلقـت الجـن «هی حـق تعـاىل باشـد کـه و عبـادت اتبـاع اوامـر و نـوا ]اسـت[عبـادت بعد از ایمان 
  :و هیچ عبودیت ورای آن نباشد که به عبودیت هستی نیفزاید و مستی نکند، مثنوی. »واالنس اال لیعبدون

  پس مکن طاعات خود را پر بها            تو مکن یک ساعت اینها را رها
  تا سلیمان بر تو اندازد نظر                   بر بسرتو به طاعت عمر خود می

  هرچه گویم صد دو چندان آمدی                ن آمدیگر تو محبوب سلیما



 ۶

بعد از آن عبادت اقتضای زهادت کند و زهد حقیقی بی رغبتی بود از هر چیـز کـه میـل جسـم و طبیعـت 
  .بدان باشد و طاعت نه به امید بهشت و ترس از دوزخ کند

هـل الـدنیا و اآلخـرة حـرام علـی ا«و باید که اول قدم بر کونني نهد و در دوم قدم خود را فراموش کند که 
  .»الدنیا حرام علی اهل اآلخرة و کالهما حرامان علی اهل اللّه

لـو کشـف «: آنگاه از این زهد معرفت پیدا شود و شرط معرفت آنست که سرور اولیاء علی مرتضی فرمود
د چنانچـه یعنی عارف آن بود که مشاهدۀ اشیاء به عني الیقني کند و ایمان راعیان گردانـ. »الغطاء ما ازددت یقیناً

اّن لکـلّ ) ص(قـال. کیف اصبحت یا حارثة؟ قال اصبحت مؤمناً حّقـاً«: از حارثه پرسید که) ص(حضرت رسول
حقٌ حقیقةً فما حقیقة ایمانک؟ قال اعرضت نفسی عن الدنیا و اسهرت لیلی و اظمأت نهـاری کـأنیّ انظـر اهـل 

  .»ال قداصبت فالزم بعده معبودکق. الجنّة فی الجنّة یتزاورون و اهل النار فی النار یتواقدون
کس به این مقام نرسد اال به ترک لذت طبیعت و ترک قیـل و قـال و رضـا دادن بـه قضـا و دوام ذکـر و 

آنگاه مراتب والیت نمایان شود و وىل مطلق آن باشد کـه او را علـم لـدنی بـی . مراقبه و مراعات تقوی و استغناء
اگرچه هر وىل حامل اسـمی بـود امـا وىل . ی اسماء صفات و ذاتواسطه باشد عبدیت خاص و اسماء جامع یعن

کل مظهر اسم جامع است یعنی مظهر اسم الّله است که همۀ اسماء در آن مندرجاست و این چنـني وىل حاضـر و 
  .حاضر است پیش اهل حضور، غایب است از نظر اهل پندار و غرور. غایب است

ف را جز زاهد نشناسد و زاهد را جز عابـد و عابـد را جـز مـؤمن ای عزیز اولیاء را جز اولیاء ندانندو عار
  .درنیابد و اولیا را باید که هم ایمان و هم عبادت و هم زهادت و هم معرفت باشد

ای عزیز کماالتی که مجموع خلق را باشد باید که اولیاء را بُوَد و اولیـاء را جـز خـدا و اولیـاء نشناسـد کـه 
تکلف باشند بجهت اینکه ایشان آنچه از حق و ایشان شوریده مقال و بی.»م غريیاولیائی تحت قبابی الیعرفه«

آید همان کنند این جماعت خضر صفاتند که آنچه کنند خالف عادات و رسوم خلق کنند چنانچه حضرت رسـول 
دآلـود و فرمـود کـه ایشـان گر. »رّب اشعث اغرب ذی طمرین الیؤبه له لو اقسم علی الّلـه ألبّـره«: فرمود) ص(خدا

  .باشند، نگفت که اهل جاه و طامع دنیاژولیده موی می
ایـن مـردان را نتـوان . ای عزیز اگر عمر خـود را فـدا کنـی در طلـب ایـن مـردان، نجـات تـو در آن باشـد

شناخت الّا به صفای دل و شکستگی نفس، از آنکه خود را ننمایند مگر بـه امرحـق کـه در رسـد بـه آن کـس کـه 
  :دقابل محبت حق باش

  تا رفیق خود نیابم کی به هر کس دم زنم         من نه آن نورم که آالیم به هر تر دامنی
  یک کعبۀ صورت است و یک کعبۀ دل                    در راه خدا دو کعبه آمد حاصل

  کافزون ز هزار کعبه آمد یک دل                                     تا بتوانی زیارت دلها کن
اگر در خود چیـزی یابـد در  تحریر این رساله بدین سبب بود که سالک خود را بدین آینه مقابل سازد که

خود از این نموداری نبیند ترک مباهات کند که گفتار وراءِ کردار و کردار وراءِ گفتار طلب زاید کوشد و اگر در آینۀ 
الحمدللّـه وىل التوفیـق و صـلی اللّـه علـی الـدلیل لخـري الطریقـو آلـه المعصـومني . است و اخالص غري همۀ اینها

  .بالتحقیق
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