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ـبِس ٱم هـلٱل نمحـلٱر يمحر  
 
» وه الا َلها ال هحد بر آن ظهور که شهود ذاتش مقصود از صفات است درود بی ١»ال.  
  

  یشنتندارم روا با تو از خو
 

 

  که گویم تویی در جهان یا که من
 

خود بود که از هستی خود خرب  نشان بر بسرتِ ناز در خواب نیستی چنان بی چون آن گل نازک در گلشن بی
به گوشش فرو خواند  »َفاَحببت«سر بزد، زمزمه  ٢»کُنت کَنزاً مخفیاً« قضا از خلوتخانۀ نداشت، ناگاه مشاطۀ

بیدارش کرد. چون از مهد عدم سر بر کرد، ناگاه  »عرفن اا «در جوشش آورد و به کشش و به استماع آن 
اش چنان تافت که از دیدنش دیده روشن  افتاد و نور جبینش بر دیده ٣»خلق آدم علی صورته«نظرش بر رخ 

ت رب محمد لم یا لَی«صبوری برداشت که:  ساخت و از نهایت اضطراب در عني حضوری که داشت بانک بی
آری! شاه عشق که حسنش عبارت از آن  .یعنی از غایت خوبی خرابی در جانش افتاد ؐ ٤»یخلُق محمداً

گردد و  تر می نماید، خراب تر می بیند، خوش است هر چند از دیده عاشقی در آینه معشوقی جمال خود را می
! از ازل که سر بر کرد، تا ابد نگران است، از اشتیاق شود؛ از اول تا آخر حالش همني است. آری تر می خوب

  .سريی ممکن ندارد
  وقتی نشد از دیدن تو دیده ما سري

 

 

  الحق که در این شیوه که نادیده گداییم
 

بند شوند؛ حق سبحانه  خواستند که به زندان دنیا آیند و به قفس پای اما ارواح محبان طاقت فراق نداشتند و نمی
ایشان وعده کرد که لطف ما شما را فرو نخواهد گذاشت لیکن در این، مصلحتِ عظیم است، چون که و تعاىل به 

توان داشت؛ پس برو در گلشن صفات تفرج ذات به دست آر، و خیاالت عجایب  فراق نمی قدر وصال بی
از این دوری متفرق ایم و تو را برای خود آفریده.  مشاهده کن، و شکر گو که این همه نعمت برای تو مهیا کرده

و رفیق کرم به همه حال از تو جدا  ٥»یحبهم و یحبونَه «محبِت محکم یعنی  مشو؛ خواطر جمع دار که سلسلۀ
 و نَحن«لطف از گردن تو کشیده نخواهد شد یعنی:  و قالده ٦»و هو معکُم این ما کُنتُم«نخواهد شد یعنی: 

 بقرااا بلن حم ریدِلیهذکُرکُم«و هر ساعت با ما در گفتگو باش یعنی:  ٧»لوی اونو هر دم در  ٨»فَاذکُر
فَاینَما «و هر زمان می مشاهده بنوش یعنی:  ٩»ذا نَسیتاواذکُر ربک «مجاهده فراموشی خود کوش یعنی: 

                                                 
  .٢۵۵آیۀ » ٢«سوره بقره  - ١
  .١٠٢جامع االسرار، ص  -  ٢
ه آدم علی صورته: «١٣۵جامع االسرار، ص  -  ٣ خلق ال.«  
  .١٧٠، ص شرح شطحیات بقلی - ٤
٥ -  ۵۴آیۀ » ۵« مائدهسوره.  
٦ -  ۴آیۀ » ۵٧« حدیدسوره. 
٧ -  ١۶آیۀ » ۵٠« قسوره. 
 .١۵٢آیۀ » ٢«سوره بقره  - ٨
 .٢۴آیۀ » ١٨« کهفوره س - ٩



  

٢ 

ال جهو ثم ل من علَیها فان و یبقَی وجه ربک کُ «الجمع مقیم باشد یعنی:  و در دایره جمع ١»هتُوّلوا فَ
اال و الل کْذُوالجرابًا «تا هر دم شراب شوق، ساقی پر ذوق به کام جان تو ریزد یعنی:  ٢»امم شَرهم ربقَاه س و

باز به اندک ایام رشته وصلت خواهد جنبید و از این سفر کثرت به وطن اصلی خود که وحدت است  ٣.»َطهوراً
اند از برای آن است که در گردد؛ چون در کامل گشت، آن گاه  اهی رسید؛ یعنی قطره که در صدف نهان کردهخو

ر صدف نشاید، بلکه آن زمان در خزانه شاه باید یعنی:  ی «دتعملَیکُم نع تتمما لَکُم دِینَکُم و لتکموم اَالی
ضیت لَکُم االءسالم دِیناً ر ر بیهیهات ٤.»ور صدف آمد، تري بال بود که بر هدف آمد.  ، هیهات! چون آن د بها د

نسانَ فی کَبدٍ«یعنی:  قنا االء قَد خلَ عجب ظهوری که عني حجاب و عجب حجابی که عني ظهور و عجب  ٥.»لَ
 حد نمود که در عدد یکی شهود و با شهود است و عجب احدی که در عدد، و عجب نمودی بی موجودی که بی

  !بود
ای جان من! این وجود عني باقی است، هر که در این یافت نیافت هرگز نیافت و این دیده برای دیدن است، هر 

ة اعمی«که از این دیده در این دیده ندید هرگز ندید:  ری األخف وی فَهعما ی هذِهن کانَ فای جان ٦. »م
اقوال و مشاهده  ود را در ذات پوشیدن است، تا مشاهدهمن! در شوق جوشیدن و به فراموشی خود کوشیدن، خ

احوال چنان مستغرق شود که فانی مطلق گردد. چون فانی مطلق شد،  احوال و افعال روی نماید. در مشاهده
ذنی«بقای ابدی یافت، هر چه خواهد بگوید و هر چه خواهد بکند،  اینجا باشد. همان شاه عشق است  »قُم بِا

ش است و جایی با جوش؛ آن که باهوش است، عاشق عارف است و آن که با جوش است عاشق که جایی باهو
  !هالک؛ اما این در غارت رفت و آن در اشارت ماند؛ هیهات، هیهات

اگر من مؤمن و عارف و موحد باشم مرا چه و اگر من منافق و مشرک باشم مرا چه؟ و اگر قبول کند مرا چه و 
  .من هیچم، از من هیچ مخواهاگر رد کند مرا چه؟ چون 

شک اوست. الشک باش که خیاالت از عشاق است. چنانچه  ت اوست، همه او باشد. من هیچ، بیچون اوس
تر و جمال را  بهشتیان را دوزخ عذاب است، آن چنان دوزخیان را بهشت عقاب؛ یعنی جالل را جالل خوش

تر و مدام در محک  نهایتی حسنش خراب برابر، از بی جمال بهرت، اما عاشقان از این هر دو برتر، محبوبشان در
قتَدِرِ«و مقام ایشان  تر محبت خوب یکٍ ملندَ م٧.»ع  

بیند در خروش است و آن  نمایند. هر که دو می ای جان من! عاشق و معشوق هر دو یک ذاتند، اگر چه هر دو می
های اوست؛ اینجا کیست که  این همه رنگبیند بیهوش است.  بیند خاموش است و آن که هیچ نمی که یک می

 !نهایتی خویش حريان است؛ هیهات، هیهات در میان آید و زبان به مدحش گشاید؟ هموست که در بی
شود موج  گاه که بادِ عشق دریای وحدت را در جنبش آورد، موجها زدن گرفت و این همه که دیده می از آن

باد ساکت گردد و از جنبش آرام یابد و ظهور به بطون رود، قیامت  رود و هرگاه که آن آید و می دریاست که می
ن فهم، هیهات، هیهات قائم شود و این کنایه هم از آن است و شرح این سخن طوالنی است؛ فهم م!  

                                                 
  .١١۵آیۀ » ٢«سوره بقره  - ١
٢ -  ٢٧ - ٢۶آیۀ » ۵۵« الرحمنسوره.  
٣ -  ٢١آیۀ » ٧۶« انسانسوره.  
٤ -  ٣آیۀ » ۵« مائدهسوره.  
٥ -  ۴آیۀ » ٩٠« بلدسوره.  
٦ -  ٧٢آیۀ » ١٧«اسراء سوره.  
٧ -  ۵۵آیۀ » ۵۴«قمرسوره.  



  

٣ 

ای جان من! به یک اشارت هزاران عبارت پیدا گشت و هر عبارتی را صورتی، و هر صورتی را معنایی، و هر 
بر  ١»رب ارِنی«وار  یعنی از وحدتی روی به کثرتی آورد و در صحرای ظهور در هر طرف موسی معنا را بیانی؛

آمد. ناگاه گوی مقصود در میدان معرفت انداختند و هر کس از مقام خود جنبیدن گرفت. سمند ادراک که 
شهسوار و بعضی از کس نرسانید مگر  گاه تفکر به جهد تمام به طرفی بردند، اما به کوی مقصود هیچ جلوه

قَد عرف ربه«پريوان او که به چوگان  ماهر بودند، به یک جوالن از میان در ربودند و به  ٢»من عرف نَفسه فَ
صر و ما طَغَی«یک طرفة العني از حال بگذرانیدند یعنی:  الب و به مقامی رسانیدند یعنی:   ٣»ما زَاغ» قَاب

ني او ادنَی و به وقت بر جا بماندند یعنی:  ٤،»قَوس»ال ع ی مقتلو در دایره جمع الجمع مقیم گشتند  ٥،»ه و
هر که در ذات گم شد، در صفات پیدا آمد و چون در صفات پیدا آمد،  ٦.»ّ وجههاء هالٍک  کل شی«یعنی: 

ن آمد؛ پس هر چه هست اوست یعنی در عالم ظهور در هر وجود هویدا گردید. چون این از میان رفت، او در میا
؛ و بدین محل خاص هیچ کس نرسید مگر او و بعضی از پريوان او؛ اما در میان هزاران، یک ؐحقیقت محمد 

قَد رأی الحق«کس باشد که طناب خیمه آن حضرت دیده باشد و به حقیقت آن سرور رسیده:   ٧»من رآنی فَ
  .اینجا مسلم باشد

اند،  جسم؛ زیرا که ایشان محو به جسم حقیقی شده اسم با جسم است و خواص را اسم بیای جان من! عوام را 
شان در خدایی غایب شده؛ پس جز خدا نمانده و دیگران در  ناچار به جز اسمی از ایشان بیش نیست و خودی

فته، معّلق و اند، ناچار در فراق ابدی افتادند. وجودِ خاصان در رشته وحدت همچون حبه س خودی خود مانده
آویزان است؛ از این جهت از مشرق تا به مغرب ورطه قدم ایشان است. چون قلب صفا و لطافت پذیرد، قالب 

البحرین اینجا روی  شود. مجمع رسد؛ یعنی درون و بريون یک لخت می گريد و نور به نور می رنگ قلب می
  ٨.»الخبِريو هو اللَّطیف «نماید و در نظرشان حجاب نماند یعنی: 

  :فرماید چه بزرگی می ای جان من! مشکل سخنی است زیرا که تا فانی مطلق نشود، مسلمان حقیقی نباشد؛ چنان
  درویش شدی و زاهد و دانشمند

 

 

    این جمله شدی وىل مسلمان نشدی
 

اینجا معشوق در هاهوت، عاشق در الهوت، عارف در جربوت، واصف در ملکوت، واقف در ناسوت، نزول تا 
بود. چون وقوف یافت، به وصف شتافت و در رؤیتِ معشوق عاشق خود را یافت و چون خود را یافت، معشوق 

گاه وحدت بتاخت و همه را زیر تیغ ساخته، به جز شاه عشق هیچ نگذاشت.  ناگاه سپاه غريت از کمني ٩را یافت.
عبارت از هاهوت  ١٠»کُنت کَنزاً مخفیاً«پس  که همان ذات بود باز همان ذات شد؛ آن نزول و آن عروج شد؛ آن

                                                 
١ -  ١۴٣آیۀ » ٧«اعراف سوره.  
  .١٧٠، ص جامع االاسرار - ٢
٣ -  ١٧آیۀ » ۵٣«نجم سوره.  
٤ -  ٩آیۀ » ۵٣«نجم سوره.  
  .٢٧، ص جامع االاسرار - ٥
٦ -  ٨٨آیۀ » ٢٨«قصص سوره.  
  .٢٠۵، ص جامع االاسرار - ٧
  .١۴آیۀ » ۶٧«و سوره ملک  ١٠٣آیۀ » ۶«سوره انعام  - ٨
مقام چنني آمده است: هذا هو مقام مشاهدة العبد نفسه مع کثرتها فی مرآة الحق واحدة، و  این درباره ۶۵٧، ص در جامع االسرار - ٩

  کذلک مقام مشاهدة الحق نفسه فی مرآة العبد مع وحدتها کثرية...
  .١٠٢جامع االاسرار، ص  - ١٠



  

٤ 

قت الخلق«عبارت از جربوت؛  »أن اعرف«عبارت از الهوت؛  »َفاحببت«است؛  عبارت از ملکوت  »فَخلَ
و ناسوت و این همه منزل شاه عشق است که در هر منزىل ظهوری و در هر مقامی اسمی دیگر و رسمی و ذوقی 

کرد، اما ناسوت جای جمع است و جای مجموع این همه و عني یافت؛ زیرا که تريی  دیگر و شوقی دیگر پیدا
که از کمان قضا بريون جست و راست به هدف ناسوت رسید، آن چه در دکان وحدت بود، یک یک در بازار 

  .شهود است در عالم ظهور عني موجود است کثرت گشود و وجودی که بی
آید و در  می »هو«یعنی در  ١باشد می »هو«دم که هست همیشه در ذکر ای جان من! خواه دانی و خواه نه، 

  .کس را تعاىل است همه رود و عطای محض حق می »هو«
آید و  گذاریم! پس فهم باید کرد که دم که می دانیم و شکر این نعمت نمی و ای بر ما که قدر این عطا نمی

، خود را در این معنا رفیق کرده و فهم را در این رود، در کدام حرف و کدام صوت است؛ پس هر که دانست می
  .عمیق غریق؛ تا به حدی که خود را باخت، معشوق را یافت

وجود سالک مثل نمک است و مقصود همچو آب. پس نمک وجود در آب مقصود غرق ای جان من! هستی 
  .گردد : هر کس در نمک افتد عاقبت نمکدارد؛ شک نیست که به تدریج غایب گردی

  
  چشمم به تو افتاد وجودم همه سگ شد

 

 

  هر چیز که در کان نمک رفت نمک شد
 

ی «مهم سازی این فن عني شغل است و رأی این هر چه هست، گو باش. از این معناست:  ک حتَّ بد رب اع و
نيق الی کیأتال «آب و گل است که:  و این عبارت متعلق به فهم دل است تا نپنداری که نسبت اینکار به ٢»ی

ضورِ القَلبِ بِح ّاء لو٣.»ص  
  هر آن کو غافل از حق یک زمان است

 

 

  در آن دم کافر است اما نهان است
 

و این کار نه تعلق به مجادله دارد، و نه ریاضت و نه به صوم و نه به صالت و نه به ذکر و فکر و نه به مراقبه و 
ه هیچ تعلق ندارد و از همه بريون است. این را عنایت خاص و عطای محض محاسبه و نه به علم و معرفت؛ ب

  ٤.»ه یخَتص بِرحمته من یشآءو ال«گویند: 
  تو مباش اصال کمال این است و بس

 

 

  تو در او گم شو وصال این است و بس
 

  !هیهات، هیهات
  رود و باال  غایة در گردش مانده است یعنی فرو میگاه که گردش گردون گردان است تا اىل ال ای جان من! از آن

  :فرمایند رود چنان چه حضرت شمس می می
  گر بسندم زحال زندگی
  گر بگویم شرح حال خویش را

 

 

  ام هفتصد و هفتاد قالب دیده
    ام همچو سبزه بارها روییده

 

چون خواست بر این است چه کنند؛ پیچاپیچ خود را بريون برند، اما  همه کس به کوشش درند که از این ورطۀ
هیهات، هیهات! هر که از این طلسم پیچاپیچ روی خود نتافت، از آمد و رفت خالص نیافت، اما هر که را عنایت 
                                                 

  :مرحوم حاجی سبزواری چنني عارفانه سروده است - ١
  ، هوست چو بريون روددم چو فرو رفت هاست

 

  یعنی از او در همه هر نفسی های و هوست 
 

  
  .٩٩آیۀ » ١۵«سوره حجر -  ٢
  .٣١٨ص،  ٢شرح احقاق الحق، ج  - ٣
  .١٠۵آیۀ » ٢«سوره بقره  -  ٤



  

٥ 

حق رهرب شد، از این گرداب خود را بريون کشید و به وی رسید و کسوت دویی فرا درید و هر که او را به او 
  .اختگذاشت، خود را در فراق ابدی اند

ای جان من! کوی عشق پربالست؛ در نیاید کسی، مگر عاشق که غذایش بالست. آری! چون غذا از بال 
کار است در کار است و هر چند محروم است از یار است  خواست، راحت از قفا یافت. عاشق هر چند بی
زیرا که جانش  ١زار است؛ینزل نرسید، عاشق از راه و منزل بجانش در قید نگار است. زاهد هر چند دوید به م

رود، اما همتش  هر چند بلندپروز است اما نظرش بر مردار است، هر چند بلند می٢اسري کمند دلدار است. َغلیواژ 
کشد و باز هر چند که سست و کوته پرواز است اما همتش بلندپرواز است؛ اگر از گرسنگی جانش بر  به پستی می

سببی  ذات افتاد، از تفرج صفات برخاست و دانه بی من! هر که در نظاره آید، چنگ به مردار نیاالید. ای جان
  .در کشت جان بکاشت

 سازد و در ظهور محبوب محو  معشوق صبح خود را فدا می ای جان من! شب عاشق روز است؛ به دیدن چهره
زیرا داغدار ازىل  رود؛ گردد؛ اما درد و سوز او اصال نمی شود. سیاهی هجر در روشنایی وصال ناچیز می می

خورد و  نهایتی غوطه می است. مراد آن روز و شب عبارت از فرح و حزن است؛ یعنی شاه عشق چون در بحر بی
رود که آفتاب  نشان چندان می سازد و در قعر بی گردد و عالم را تاریک می پایان غایب می در آن عمیق بی

کند و  کشد و مهر رخش به اوج ظهور طلوع می فرح می آرد، باز از عمیق حزن سر به عالم مقصود به دست می
ر می نماید و گاه زلف  گرداند. پس شب که هست حزن اوست و روز فرح او؛ یعنی گاه رخ می جهان را منو

تر است و از آن لقا که عني بقاست حرف فنا از جریده جهان نهان  آراید؛ اما از این دفرت ابرت عالم خراب می
فرماید؛ یعنی: ای  نیاز از سر ناز چه لطف می رور عاشقان است در وقت نالش محبوب بیاست، تا یکی که س

خواهیم. هم از اینجاست که گاهی به دریای وحدت  قراری می جویی و ما از تو بی ! تو از ما قرار میؐمحمد 
نواختی  می ٤»له وقتلی مع ا«مستغرق بودی و عندلیب روحش ترانه  ٣»ُکل من علَیها فَان«در قعر وصلت 

ثلُُکماقُل «و گاه موج غريت به ساحل فراقش باز آوردی  م شَرنا بما ا یا لَیت رب زدی، آن زمان ناله  ٥»نَّ
در دیده کشیدی و ٧» ما زاغ البصر و ما َطغَی«برداشتی؛ گاه در عشق، سرمه  ٦ؐمحمداً لم یخلُق محمداً 

ني نشستی و گاه به در خانه بیوهاغیار به  گاه طعنۀ وس زنان گشتی.  پیمانه جوهر جانش رسیدی؛ گاه بر تخت قَاب قَ
فرمودی: الهی! در روزی که  این همه از برای ازدیاد محبت و درد بود. هم از اینجاست که حضرت هر روز می

  .وز برکت مبادرا دردی و سوزی است و عشقی از تو حاصل نشود، در بر آمدن آفتاب آن ر ؐمحمد 
قرار و معشوق در کنار و هر چند  شمار، عاشق بی شمار و هر چند که عشق بی آری! هر چند فراق بسیار، عشق بی

کار، عشق پایدار. از این معناست که معشوق در کنار، عاشق دل کار و هر چند که عاشق دل ف ف:  
                                                 

  فرماید:  مالی روم می - ١
  سري زاهد هر مهمی تا پیشگاه
  رفنت یک منزىل بر بوی ناف

 

  سري عارف هر دمی تا تخت شاه 
  طواف بهرت از صد منزل گام و

 

  
  ای شبیه کالغ. زغن، پرنده - ٢
٣ -  ٢۶آیۀ » ۵۵«الرحمنسوره.  
  .٢٧، ص جامع االاسرار - ٤
٥ -  و ١١٠آیۀ » ١٨«کهفسوره  ۶آیۀ » ۴١«فصلتسوره.  
  .١٧٠، ص شرح شطحیات - ٦
٧ -  ١٧آیۀ » ۵٣«نجمسوره.  
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  نه حسنت آخری دارد
 

 

    نه سعدی را سخن پایان
 

قراری ممکن نیست مگر در جدایی، و جدایی ممکن نیست مگر در  قراری است و بی شاق در بیپس قرار ع
خودی، و خودی ممکن نیست مگر در خدایی؛ یعنی حقیقت ممکن نیست مگر از خدا؛ پس به همه حال خود 

  . دنوازد؛ وقتی که این ساز نبود هیچ نبو حجاب روی خود است و لیکن ترانه محبت در ساز من و تو می
  

  حجاب روی تو هم روی توست در همه حال
 

 

  نهانی از همه عالم زبس که پیدایی
 

  .هیهات، هیهات! عجب وصلی که عني هجر و طرفه هجری که عني وصل است
ای جان من! ذات واحد او بدین دو صفت در ظهور آمد و این دو تعبیه عاشق و معشوق هرگز بر نخیزد؛ زیرا که 

چیز در میان نماند. پس جایی که عشق نیست هیچ نیست. عشق  میان برخیزد، هیچچون عاشق و معشوق از 
ممکن نیست یعنی ربوبیت بی  ؐدرختی است دو شاخ دارد؛ یکی عاشق و دیگری معشوق. خدای بی محمد 

 هویتعبودیت میسر نیاید و عبودیت و ربوبیت هم نتیجه این دو صفت است، پس آن را دویی نتوان گفت بلکه 
ساخت و نمک در میان انداخت و  ١گاه که شاه عشق به تیغ، عاشق و معشوقی دو پرگاله است؛ زیرا که از آن

بازی هجر با خود باخت تا ذوق خود از خود گريد و از شوق خود در خود مريد هیهات هیهات! از آن گاه که 
بريون انداخت یعنی  ٢»کَنزاً مخفیاً کُنت«از گنجینه  »فَاحببت«خودی خود را در خود خواست، ناگاه گوهر 

نهایت خود را  که تجلی اول بود مثل نقطه در دایره هویت بر آمد. در این مرآت حسن بیؐ حقیقت محمدی
جلوه داد و به نظر محبت نگاه کرد، عاشق حريان جمال خود گشت، ناگاه سلک وجود در میان آمد، مفاصله 

ن را جان حاصل آمد. جان در کنار جانان جای داشت و هر دم در گلشن روی نمود، پس جان را جانان و جانا
مهر، بازی هجر  پرداخت؛ ناگاه صیاد قضا او را به دام بال در آورد و این فلِک غیورِ بد وصال با گل مقصود می

 .تبباخت و این چرخ کج رفتار نتوانست دید یار را با یار، یکایک از بسرت وصال به خاکسرت فراق انداخ
آورد و هر دم از آشیانه الهوتی و از هوای  گاه مرغ جان در این گلخن فانی به اشتیاق یارِ جانی نوای می از آن
دارد بلکه یک دم آرام  زار می زاِر صحرای جربوتی و از شوق گلزار ملکوتی در قفس قالب ناسوتی ناله الله

مراد از نامراد باز داشت، و به شکم حرص و هوی  بگريد؛ اما چه کند که صیاد ازل به دام غفلت و به دانه
بازوهایش را بشکست، و به قید طبایع سفلی مقید گردانید، و از این فراق و جدایی قامتش درهم شدن خواست. 

ف در میان خاست و تن ضعیف را قوت و قیونیت از آنجاست. حاال این ـناگاه قامت آن سرو دلجو همچون ال
ا م «؛ دلم به کعبه وصلت عظیم مشتاق استباید؛  مان به آب دیده پرورش داده مینهال جان بخش را هر ز

اال و الجن قت ایم مگر برای نماز. پس، از روی معنا  حکم بر آن است که پیدا نکرده ٣»ّ لیعبدُونانس خلَ
ست که از محبت خاىل است همه در نمازند. مراد از نماز حضور است و حضور از یاد و یاد از محبت است و کی

محبت نیست. چون دریای  یدایش از محبت است و هیچ شیئی بیو از این داغ فارغ است؟ زیرا که بنای پ
در گوش آمد. در بدا هیچ فراق نبود اما  »یحبهم و یحبونَه«در جوش آمد، اول بانگ  ٤»کُنت کَنزاً مخفیاً«

                                                 
  دو پاره - ١
  .١٠٢جامع االاسرار، ص  - ٢
٣ - ۵۶ یۀآ» ۵١«ذاریات  سوره.  
  .١٩٩، ص ٨۴، ج بحار االنوار - ٤
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 ١»بعض  فَضلنا بعضهم علی«و دوست برای ظهور است تا دانسته شود  این همه تفاوت سیاه و سفید و دشمن
داللت بر دائم » ّ لیعبدُونا«نهایت است؛ یعنی هر مقام را حاىل و هر حاىل را مقامی؛ پس  کنایه از بی

دم در نماز باشند.  ایم مگر برای نماز؛ و نماز امر مطلق است یعنی هر الصلوة است یعنی برای کار دیگر نیافریده
پس او همه را برای نماز پیدا کرد؛ آن کیست که از دایره حکمتش بريون است؟ پس هر کاری که در عالم است و 

گنجد  هر جنبشی که از مخلوقات است نماز است زیرا که جنبش مخلوق از خالق است اگر چه ظاهر در فهم نمی
  .مازندسنجد اما از روی معنا همه در ن و در عبارت نمی

  همه کس طالب یارند چه هشیار چه مست
 

 

  جاخانه عشق است چه مسجد چه کنشت همه
 

   موجود. امید که از غایب حاضر آید و باطن به ظاهر نماید تا  اگر چه از دیده ظاهر غایب، لیکن در نظرِ باطن
چنان نظر ظاهر هم به حاضر  آنچه باطن به نور حضور معمور است،  و معنا برابر آید؛ زیرا که چنان صورت حال

تعلق دارد. اگر نظر ناظر به ظهور حاضر میل نداشتی، باطن به ظاهر نیاراستی، همچنان در کنج عدم معدوم و 
جمال معنا  قیام صورت بی چنان [که] مرآت صورت مجال دیدن نیست، آن بیمستور داشتی، اما حسن معنا 

اما تفرقه صورت و اشکال گوناگون به جمعیت معنا رسیدن محال. پس وجود صورت برای ظهور معناست؛ 
  .ممکن نه. و لیکن عاشق ال اباىل که مشتاق جمال الیزاىل است در هر صورت از خیال آن معنا خاىل نیست

  از بس که دو دیده در خیالت دارم
 

 

    پندارم بر هر که نگه کنم تو می
 

  !هیهات، هیهات
خواهم و  نمود و لیکن در آن نمود آن هم ربوده شد. من از تو تو را می د اما میهر چه بود نابود شد، اگر چه نبو

توست عني عذاب است و هر عذابی که با توست عني صواب؛ بلکه هر که به رد و قبول  تو ما را. هر عطایی که بی
  .تو نظر دارد، حقا که عاشقی است که خیال دگر دارد
  هر آن کو کام خود جوید زدلدار

 

 

   عاشق به کام خود نه بر یاربود 
 

هر که دل به لب لعلش آویخت، هر دم از دیدگان اشک خون ریخت. هر که جان به زلف مشکبار تو بست، از دین 
بريون آمد و زّنار بست. هر که به مستان تو مستی دارد، اگر چه بیمار است تندرستی دارد. هر که به هندوی خال 

  .افر است و به هر که زبان غمزه گشاد، به حق حق که وعده به فردا ندادتو ناظر است، در عني مسلمانی ک
  هر لحظه که در شوق جمال تو شوم غرق

 

 

  جز روی تو پیش نظرم جلوه گری نیست
 

 ه یعنی:رسول ال ؐ. محمد »لَیس فی الوجودِ اّ هو«یعنی:  ال اَله ٢.»موتُوا قَبل ان َتموتُوا«ال اَله یعنی: 
»ناطو الب رالظّاه وگردد تا که بدین صفتها موصوف نشود، از معنای کلمه وقوف نیابد و  اینجا مسلم می ٣.»ه

  .سر مسلمانی بر او مکشوف نگردد
در کلمه سه حالت است: بدایت و متوسط و نهایت. تا به نهایت نرسد، کامل نتوان گفت. اول پست، میانه مست، 

رگز نباشد؛ او گشت. هر که در این حرف غري، از لوح دل به کلی شست، او را این مقام آخر هست، بعد از آن ه
  .داده است اما هر که خیال او بدین حال نیست، از آمد و رفت هرگز نرست

                                                 
١ - ٢١ آیۀ» ١٧«اسراء  سوره.  
  .٣٧٨جامع االاسرار، ص  - ٢
٣ - » ناطالْب و رالظَّاهو رخْا و لوْا و حدید » ه ٣آیۀ » ۵٧«سوره.  
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له الالهی! همه را از محض عنایت به سوی توحید صرف هدایت ارزانی فرما، یا هادی! از صدقه صدق  الا اَّه 
ای که هست در  که کلید گنج مخفی است و هر علمی که هست از این است و هر مرتبهؐ هال رسولو محمد  

  .این است و مقصود جمله روندگان راه حقیقت بر این است
اما اول گفنت است، بعْد دانسنت، آخر شدن است؛ آن گاه اسرار کلمه معلوم شود. اول اقرار کردن است و در اقرار 

بار است، نه که همه عمر تکرار کردن است و در فهم اغیار بودن، اما  و از روی معنا اقرار یکنفی اغیار است 
از  الدانسنت آن که بداند که وجود عالم به مثل حرف الست؛ یعنی به صورت هست و به معنا نه؛ و قیام حرف 

ست؛ پس مقصود در اّ ظهور و نه  الذات، نه قیام ِف ـالآمد، اال گشت. بی  الدر  فـالذات است. چون  فـال
ما رایت شَیئاً اّ و رایت اله «گاه سر  ذات آمد، آن فـالاست، چون نظرِ دل غالب بر  فـالهمني  اّو ال 
یهروی نماید. آن گفنت بود و این دانسنت؛ تا که بدین صفت نداند، از شک و شرک خالص نیابد و شعاع  ١»ف

له الو نتابد. چون آفتاب توحید هرگز بر ا ا اَّ رسول ؐ محمدگفتی و دانستی، اکنون در غور  هال در آ  هال
شود. پس مراد  تمام می هال رسول ؐمحمد که محض معرفت است. زیرا که معرفت بعد از شناخنت حقیقتِ 

 جمیع محامد است و عالم که ممدوحظهور ذات  ؐاست یعنی: محمد  هالظهور  هال رسول ؐ محمداز 
است؛ هر چه به او نسبت دارد،  . نمود آن همه در بازار ظهور گشود. پس ذاتِ حضرت کل ؐظهور محمد 
فرماید است. از این معناست که بزرگی می اجزای کل:  

  تو اصل وجود آمدی از نخست
 

 

  دگر هر چه موجود شد فرع توست
 

را  است. چون اجزاء در رنج باشد، کل هر جزئی از اجزاء جنس کلپس هیچ جزیی از اجزاء او خارج نیست، و 
ني نباشد که اصل است و هر چه هست  امتی امتیراحت ممکن نیست؛ پس چرا  اَلم لع ُة لنگوید؟ و چگونه رحم

فرع اوست. پس ذات حضرت، وحدت با کثرت است. از این معنا مقام شفاعت ختم بر حضرت است و به 
 ؐشدن است تا به خدا رسد. محمد  ؐپس محمد  ؐه ال نرسید مگر محمد رسول کس ذات مطلق، هیچ

 ؐقرآن است و فعل محمد  ؐشدن ممکن نیست تا قدم بر قدم وی نهند قوال و فعال و حاال. قول محمد 
 ؐ ترک دنیاست و فعل محمد ؐدیگر قول محمد  ٢.»هتُخلِّقوا باخالق ال« ؐنماز است و حال محمد 

سر گفنت و دانسنت و شدن  ٣. »ما زَاغ البصر و ما طَغَی«ترک جان یعنی:  ؐترک آخرت است و حال محمد 
گاهی نیابد. از این معناست  کلمه این است. تا که بدین صفت نداند و بدین صفت نشود، از حقیقت مسلمانی آ

ین عبارت فهم مرب که کلمه گویان یک دین و یک ذات ها مسلمانند. از ا که کلمه گویان بسیارند اما اندکی از آن
چه میوه یک ذات به سه صفت است: پوست و مغز و تخم؛ بعضی مقابل پوستند  چگونه اندکی مسلمانند؛ چنان

ها که مقابل مغزند خاصند و آنان که  ها که مقابل پوستند، عامند و آن و بعضی مقابل مغز و بعضی مقابل تخم. آن
  .الخاصند اصمقابل تخمند خ

الخاص  کثرت است، منزل خاص وحدت. وحدتی در بی کثرت و کثرتی است بی ای جان من! وحدتی است بی
الخاص بر جمال  وحدت منزل عام است؛ و خاص است؛ وحدتی که با کثرت است، منزل خاص است و کثرت بی

رت بیم حالند؛ یعنی در میدان نهایتی پایمالند و عوام در صحرای کث یت مثل خالند؛ و خاص در گلزار بیهو
الخاص در مقام محض امانی، و خاص در  م من و تو دور از فهم یارند. خاصمعرفت جوالن ندارند و در عال

                                                 
  .٧٠، ص ١علم الیقني، ج  - ١
  .١٢٩، ص ۵٨بحار، ج  - ٢
٣  - ١٧ آیۀ» ۵٣«نجم  سوره.  
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  فَضلنا بعضهم علی«مقام حريانی و عام در مقام نادانی. از روی معنا هر سه مقام را یکی دانی، آن گاه آیه 
عضبه زبان حال بخوانی؛ ز ١»بیرا که از هو، ال صفت پیدا شد و در هر ه هزار و یک نام ه ظهور آید و در اسم ال

گفت و بر تخت دل نشست و در والیت  »نسانُ بنیان الرباال«ه نقش بست. از این جهت تِ النامی صف
 ی«وجودآنن رقاهر و بر  یتازند و مسلمانان را م گاه کافران را می گردن گرفت و از آن »م نوازند؛ یعنی بر نفس

 راحم. قهار و رحیم یعنی جمال و جالل، یعنی زلف و رخ. همیشه در میدان وحدت گوی کثرت به تمام روح
رساند و گاه به  عیاری و مّکاری، باخنت آغاز کرده، گاه به چوگان لطف سرهای محبان به مقام حال می

  .سازد پایمال میهای مشتاقان  گری سمند غريت تن جوالن
»منيال ة فَتَکُونا من الظَّ رالشَّج با هذِهقر  تَ َ اش از فراق برتکید؛  چون این ندا به شجره گندم رسید سینه٢. »و

یعنی همه چیز از برای دوست خود آفریدی، پس به کدام شقاوت از من پرهیز فرمودی؟ و در شوق از سر 
عصمت بريون  او در دل سلیم رسید و کمندِ کشش محبت او آدم را از دایره ناامیدی چندان بتپید که دودِ سوز

  .کشید و آن کشش عشق بود که آن معصوم را از حّد امر بريون آورد و عاصی گردانید
  

  آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم من از
 

 

  که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را
 

آن فقر نام دارد و در سر آدم رخ نمود. چون آدم جمال و کمال آن  د که شجرهآن گنام نبود بلکه تخم عشق بو
گویند  به باد داد و رخ به بازار رسوایی نهاد و این که می بدید، به بهای ملکِت فردوس خرید. از غلبه عشق پارسا

ه محبت در پرده است و دار محبوب؛ زیرا ک عشق بود و پرده شیطان وسوسه کرد، آن شیطان نبود بلکه مشاطۀ
ن فهم عاشقی و معشوقی از پرده پیدا شد وقتی که این پرده نبود. شرح این سخن طوالنی است، فهم م.  

عد آورد. چون از فراق بیالغرض از قرب ر طاقت گشت، فرمان آمد که چرا این بار بر سر خود کردی؟ نه  وی به ب
ل محبت را پري امون مگرد که خار هجران در جانت خواهد خلید و هوس این تو را از این نهی کرده بویم که گُ

نا «باید کشید. ناگاه بانگ  مکن که گرفتار دام بال خواهی شد؟ اکنون چون محبت اختیار کردی، باز محنت می بر
لومی و بر آورد؛ زیرا باری که عرش و کرسی و لوح و قلم و آسمان و کوه طاقت نداشتند، از سر ظ ٣»ظَلَمنا انفُسنا

های عشق بود؛ و آن نهی از گندم نبود بلکه از  جهوىل بر سر خود کرد و این بانگ نه از تنگدىل بود، بلکه پیمان
گندم  ؑمحبت بار یار بود؛ چرا که آن گندم نبود، دانه محبت بود. اما در این سر عظیم بود زیرا که اگر آدم 

و معشوقی کس ندانستی، و رنج فراق و قدر وصال  نخوردی، خدایی و بندگی ظاهر نگشتی، و لذت عاشقی
  .معلوم نشدی و خزانه غّفاری و دریای غفوری رایگان ماندی

  گناه ما زعدم گر نیامدی وجود
 

 

  بود وجود عفو تو در عالم عدم می
 

»ال ة حمن رقنَطُوا م نُوب جمیعاًه ه انَّ القُل یا عبادی الَّذِین اسرفوا علی انفُسهم ال تَ  ٤.»یغفر الذُّ
ه که رشته امید چنان محکم کرده که به هیچ نوع گسسته نشود. تأکید  ُدلم ح قنَُطوا«اَلْ  تَ َ«  از بهر آن است که

  .هیچ کس از در کریم محروم نرود بلکه هر که از گفت: ناهان عظیم نومیدی در خواطر آرد کافر گردد

                                                 
١  - ٢۵٣ آیۀ» ٢«بقره  سوره ٢١ آیۀ» ١٧«اسراء  و سوره.  
٢  - ٣۵ آیۀ» ٢«بقره  سوره ١٩ آیۀ» ٧«اعراف  و سوره.  
٣  - ٢٣ آیۀ» ٧«اعراف  سوره.  
٤  - ۵٣ آیۀ» ٣٩«زمر  سوره.  
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نهایت  امید از بهر آن قوی ساخته است که این بیچاره را بی دْ قوی ساخته است و رشتۀامی ه! چه رشتۀسبحان ال
تر است؛ هر چند که باد  و جان ضعیفان در رشته امید قوی ١»خلق االءنسانُ ضعیفاً«ضعیف یافته است یعنی 
  .جنباند باک نیست چون که بیخ استوار است کفر و شرک و عصیان می

اند و  ٢»ما عبدناک حق عبادتک« گان به آن قّدوسیت و به آن طاعت و عبادت، در نالۀای جان من! فرشت
این ضعیف به چندین آلودگی چه شایان خدمت و عبادت حضرت پاک شده است! زیرا که مودعه امید به 

آن کیست که امید دست دارد و به جز عجز قابلیتی ندارد. امید که ناامید نگرداند! اگر چه همه امید دارند و 
ه یغفر ّن الا«ل نوید و رحمت و مغفرت ایشانند ندارد، اما عاصیان امیدوار مطلقند از این جهت که اه

نوب جمیعاً های خالیق ایستاده شود، صالحان بر صف صالحیت، و صادقان بر  روز حشر چون صف ٣.»الذُّ
و سخیان بر صف سخاوت؛ همني طور به صف صدق، و عابدان بر صف عبادت، و حاجیان بر صف حج، 

ها راست شوند اما عاصیان را بر صف مغفرت ایستاده گردانند. از این معناست که بزرگی  حسب قابلیت صف
  :فرماید می

  رحمتش را تشنه دیدم بر گناه
 

 

  عرصه عصیان گرفتم زین سبب
 

نده ایستاده باشند، لطف حق در آن روز شفاعت و دستگريی عاصیان کسی نکند، سِر ندامت در پیش افک
ذَنبِه«شفاعت ایشان کند و فضل و کرم دستگري ایشان گردد؛ چون که آیت  در باب ایشان  »اَنا رب غَفور«و  ٤»بِ

له اءَّ اّلمنِت غري، رحمت ایشان را دریابد و به مقصود رساند از صدقه صدق  است. بی دو  هال امحم ؐ 
ال هرسول  ولیع ؑ ال ىل هو.  

ام را چنان روشن گردان  الهی! چشم مرا بینایی جز خاک: علني حبیب تو کحل مباد و به حرمت آن کحل، که دیده
؛ و پسندیده است تو را در هر دو بِسم اله الرحمن الرحیمکه جز تو هیچ نبینم، به حق اسماء خاص یعنی 

که آغاز آن به رحمن و انجام آن به رحیم است. از این معنا  اتی [ذاتیه که رحمن و رحیم است؛ پس ذجهان ال [
  .کنند از لطف قدیم و امن رحمانی که جای محض امانی است همه کس زندگانی می

  منکر فیض چمن چون کند ای ابر بهار
 

 

    که اگر خار و اگر گل همه پرورده توست
 

میان این دو صفت مستقیم است یعنی مسکن هر کس  چون اولش رحمن و آخرش رحیم است، پس هر چه هست
رحمن و رحمیم آمد. ملکِ عالم نقطه نون رحمن است تا هر زمان به نظر رحیمی بر آن نگاه دارد؛ و قیام هر که 

دانی که چیست؟ مراد از این  های رحیم هیچ می هست قائم از آن نگاه است. اما سر نقطه نون و ماهیت نقطه
ست یعنی هر که در راه دوست و در محبت حق مجرد گردد، همچو نقطه نون در ضمري رحمن فرق خاص و عام ا

جای یابد و همیشه در نظر رحمانی محبوب یزدانی باشد و محرم محل خاص شود؛ و آن که محبتِ غري در عالم 
ت افتاد آن کثرت ماند همه نقطه یای رحیم در نظر رحیم پشت باشد و محرم اسرار خاص نشود اما چون پس پش

عقب نیفتادی. اسم رحیمی ظاهر نگشتی. هر ای که مراد از آن دوری و دوئیت  آری! اگر نقطه .گاه رحیم شد
چند مؤمنان و صادقان و عاشقان و موحدان در محبت او فرو روند مجرد همچون نقطه نون در ضمري رحمن 

محبت غري در عالم دویی همچو نقطه یا در نظر رحمن جای دارند اما عاصیان و منافقان و مشرکان و کافران در 

                                                 
  .٢٨آیۀ » ۴«سوره نساء  - ١
  .٣٨٨، ص ۶٧و بحار، ج  ۵٣٣اماىل شیخ طوسی، ص  - ٢
  .۵٣آیۀ » ٣٩«سوره زمر  - ٣
نبِه... : «۴٠آیۀ » ٢٩«سوره عنکبوت  -  ٤ نَا بِذَ خذْ ا ُفَك«  
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دور و بعیدند اما پس پشت رحیمند. هر چند که پیش نظر رحمن عني عنایت است اما در پس پشت رحیم امید 
  .بی نهایت است

. آری! چون »اَنا المشتاق اءلَی المدبِرین«شک نیست که کرم کریم بر دوران و مهجوران رحیم آید، یعنی: 
و خواه قبول؛  بنای ظهور بر محبت است، پس هر چه هست سر محبت است، خواه قرب و خواه بعد و خواه رد

و اگر سوخنت است برای محبت است و اگر نواخنت است برای محبت است، یعنی فراق و وصال هر دو صفت 
زد؛ بلکه کمال عشق در سوخنت افرو به نور وصال میسوزد و بعضی  محبت است؛ یعنی بعضی را به نار فراق می

رود و رحمت به فردوس اعلی  است. دیگر آن که غريت و رحمت هم نتیجه محبت است؛ غريت به قعر هاویه می
غريت معشوق. این نار اعراض و  کشد. مراد از فردوس عالیه، نظر رحمت محبوب است و مراد از هاویه، نار می
پرور آمد؛  دوست است. این هر دو صفت، زیب و زینت آن دلنوازِ جاننوازش، لطف و جانگدازی نیازی، و  بی

یک دست تیغ کرده و دگر دست جام می اگر تیغ تیز است، از برای محبت است و اگر جام لربیز است، از برای 
نَّان یک دم نیاسایند و اهل فر ا م ّنان ی دوس محبت است. این همه خیاالت عشق است. اهل هاویه از جوش یا ح

بازان را  عشقاز لذت اکل و شرب در ذوق حور و قصور، دیدار دوست فراموش کنند؛ هم به این معناست: 
  .تر است جدایی خوش

. بهشت عیش عشق است و دوزخ طیش عشق. اَلعشق عیش و طیشسوز و ساز، هر دو صفت عشق است یعنی: 
جمال بیش است، عاشق  پس هر چند جلوه جنت جای جلوه جمال معشوق است و دوزخ سوِز جان عاشق.

فرماید و از  سوز و دیده عنایت حق بر افروز و ببني که از سر لطف چه انعام می دلریش است. دل از بی علمی می
این کنایه مختص  ١.»ه یخَتص بِرحمته من یشآءو ال«نماید! یعنی:  نهایت گنج بخشی چه صالی کرم می

قَد کَرمنَا بنی آدم«واسطه بر آورد و تاج  ضعیف را بیایشان است که خاک  بر سرش نهاد و هر چه در  ٢»و لَ
را در حريانی انداخت داشت، همه را به وی ارزانی داشت و از غایت انعام همه  ٣»کُنت کَنزاً مخفیاً«خزانه 
ی جاعل فی اْاو «یعنی:  نِّ اء کَةالئ لمل ک رب لیفَةذ قالخ ض ا «و از نهایت رشک بانگ  ٤»ریهف لتَجعا

مِدکبِح ح بنُس نَحن و الدِّماء کسفی ا ودُ فیهفسن یاری همه را فراموش  ٥»مبر آوردند و به تازیانه قه
ی اعلَم ما ال تَعلَمونَاقال «گردانید    ٦.»نِّ

 سم«پس به نظر خاصاال مادء علَّم کُلَّهاو سینه او را روشن ساخت. آری! کارخانه  ٧»اء»ال لفعا یه م
شآءدر میزان قیاس راست نیاید همني که  ٨»ی»لفعا یمع لسى٩.»ال ی  

  که را زهره باشد که از بیم تو
 

 

  گشاید زبان جز به تسلیم تو
 

  
                                                 

١ - ٣۵ آیۀ» ٢«بقره  سوره.  
٢ - ٧٠ آیۀ» ١٧«اسراء  سوره.  
  .١٠٢، ص جامع االسرار - ٣
٤ - ٣٠ آیۀ» ٢«بقره  سوره.  
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٨ - ٢٧ آیۀ» ١۴« ابراهیم سوره.  
٩ - ٢٣ آیۀ» ٢١«انبیاء  سوره.  
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ست، هر چه هست از آن جانب است و هر چه از ای جان من! بی تو کاِر تو ساخت، و هر چه بر توست نه از تو
گاه نیستی خاىل از مصلحت نخواهد بود  آن جانب است همه خوب است و عني صواب، اگر چه تو از آن آ

ع اله َفهو الخري«یعنی: ما  ناز نیکو هر چه صادر گشت نیکوست، و این همه کم بینایی است که نیک و »ص .
کسی که پرده صفت بگشاید، عروس وحدت بر تخت احدیت به صد هزار ناز در  آید؛ اما پیش بد در نظر می

  .اش سیاه و سفید یکسان نماید گری آید، و یک کرشمه او را از دایره فرق در رباید، آن گاه در دیده جلوه
نیک جز هیهات، هیهات! اگر چه سر تا قدم بدم، اما بر بدی من نظر تو کی افتد؟ زیرا که نظر نیک داری و نظر 

تر نماید چون که صفت نظر نیک است که بد  بر نیکی ناظر نشاید، بلکه هر زشتی که پیش آن نظر آید، خوب
نبیند. پس آن کیست که در نظر تو نیست و آن که در نظر تو نیست نیست؛ پس هر چه در نظر تو هست، نیست 

  .س دیگری ظاهری نیستچگونه گردد و بد چگونه باشد؟ که در آینه عالم جز نقش جمال تو عک
  آن جا که لعل دلکش شريین دهد پیام

 

 

  کن یکی است یاقوت و سنگ در نظر کوه
 

  .آیی و این همه کج بینی ماست که نیک و بد در نظر می
  درون هر بتی جانی است پنهان

 

 

    به زیر کفر ایمانی است پنهان
 

ه همه را در روشنی آن عني صواب یابد و شاه ای جان من! چون آفتاب توحید بر آسمان معرفت بتابد، آن گا
من عرف «ببازد؛ آن گاه از معنای  »لَیس فی الدَّارین اّ هو«عشق در میدان احدیت به چوگان وحدت، گوی 

ي انِّي وجهت وجهِ«وقوف یابد و از مسجد و کنشت روی برتابد و به قبله حقیقی رخ آورد:  ١»ربه کَل لسانَه
يفًا ونح ض ر االاتِ واومالس ي فَطَر كني للَّذِ رِ مشْ ي و«و به نماز  ٢»ما انَاْ من الْ ت ال نَّ صا ي و كنُس  و اييحم 

ني الَمع ي له رب الْ اتممشغول گردد. هیهات، هیهات! از آن گاه که شاه عشق، سمند وحدت را در میدان  ٣»م
  .های گوناگون در برانداخت، از این سبب در وادی پنهانی بی نهایتی خود خود را بشناخت و کسوتکثرت 

  دیدن روی تو را دیده جان بني باید
 

 

  وین کجامرتبه چشم جهان بني من است
 

ا بدین دال! نظر بر قضا و قدر مدار و همه را در عني رضا انگار و از مقاالت بیهوده زبان را نگه دار و دیده دل ر
  .»ه ال یتَحرک شیئاً اال بِاذن ال«اشارت گمار؛ یعنی: 

 ای جان من! انسان را سه حالت است: بدایت و توسط و نهایت. پس هر آن دانه که در بدایت ازىل در کشت
نصیب تو کاشتند، در توسط دنیا همان بر آمد، و در نهایت عقبی همان بدروی، و در محل جزا خرمن مقصود تو 

ای، گوییم آنچه داده بودی؛ یعنی چون من هیچم از من هیچ  ز آن باشد. اگر فردا ما را پرسند که چه آوردها
  .مخواه

  عشقی که نه عشق جاودانی است
 

 

    بازیچه شهوت جوانی است
 

ای جان من! عشق جاودانی عشق معنوی است، نه عشق صوری؛ بلکه عشق صوری از حق دوری و مهجوری 
نون که عاشق لیلی بود، فردا لیلی را خواهد یافت نه خدا را. چنان آرند که چون شمع جمال لیلی است. آری! مج

ون در تاریکی فراق خجل ماند و غرامت این همه ماجرا بر ماست که چرا نرا باد اجل فرو نشاند، پروانه جان مج
  .کسی را دوست دارم که بمريد. پس یار آن به که همیشه در کنار باشد

  او بند کو نمريد هیچ دل بر
 

 

  آن چه مريد چه دل در او بندی
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 ذاتی است و عشق مطلق پس عشق معنوی کنایه از عشق مطلق است و عشق صوری کنایه از عشق مفید، عشق
مقید صفاتی است. تا به عشق مطلق نرسد، عاشق حقیقی نباشد و عشق مطلق آن است که او را از دایره فرق 

اش هیچ به جز یار در  هخوب و زشت یکسان نماید، یعنی در دیده در نظرش سیاه و سفید بريون آورد، چنانچ
  :فرماید چه بزرگی مییاید چنان

  محقق همان بیند اندر ابل
 

 

  که در خوب رویان چني و چِگل
 

 حسن معنوی از پیش چشم عاشق طرفة العني جدا نیست و محبوب حقیقی هر دم جلوه دیگر دارد و هر زمان
  .آراید پوشد و حسن دیگر می کسوت دیگر می

  ساعتی صدبار رخسارش به صد دیده اگر هر
 

 

  همی بینی مشو قانع که رخسار دگر دارد
 

آورد، یعنی همیشه تیغ عشق قتال جان خود است  نیازی، نقاب معشوقی بر روی می و گاه از سر ناز به تمام بی
 »کَمال المشتاق اىل المدبِرین«ه از سر لطف مستی و مشتاقی گردد؛ و گا زیرا که چون محبوب شود نابود می

االبراِر  مشاهدة «دارد و از این معناست:  کشد، و گاهی به کرشمه خاص برقع صفات از میان بر می به خود می
ی و اال ایب از او؛ ؛ اما عاشق را هر دو حال ذوق است زیرا که پیدا از او و غایب در او و غ»ستتارِبني التجلِّ

یعنی در تجلی مست شراب مشاهده محبوب است و در سر کتم عدمیت نابوده است، یعنی در حضور حريان و 
افتد و در  در مستور غایب. پس، از این جهت تجلی استتار محل خاص است؛ زیرا که در روشنی نظر بر خود می

گویند؛ پس هر که در  نور ذات را سیاه می تاریکی نظر بر هیچ، مگر بر سیاهی ذات افتد. هم از آن جاست که
دریای ذات افتاد غایب شد و هر چند که جست نیافت و هر چند که خواست که ببیند نتوانست دید. هیچ نمایش 

یافتم، اکنون هر  جستم خود را می فرماید که: اول خدای را می نماند مگر سیاهی ذات؛ از اینجاست که بزرگی می
یابم. پس تجلی که هست ذوق است و استتار و در هر دو حال عاشق واصل؛ و  دا را میجویم خ چند خود را می

نهایتی حريان است یعنی  گویند فراق کجا و چه چیز است یعنی عاشق را فراق نیست بلکه در بحر بی آن که می
  .جوید سريابی ممکن نیست بوید و می هر چند می

  دالرام در بر دالرام جوی
 

 

  در طرف جوی لب ازتشنگی خشک
 

عرفت «دان که هموست یعنی:  از یاد است. پس جایی که یاد اوست یقني می ١»و هو معُکم این ما کُنتُم«
جان است زیرا که زنده آنانند که هر دم  اگر چه جای جانان در جان است، اما هر که نداند، زنده بی ٢.»ربی بِربی

  .در کنار جانانند
  واز دهی جان مراعاشقیم و اگر آ

 

 

  ام آواز بر آرد که منم یار از سینه
 

َثم وجه ال«چون از یاد غري فارغ آید، آن گاه محبوب حقیقی رخ نماید یعنی  وا فَ تا از یاد خود  ٣.»هَفاینَما تُولُّ
  .دبريون نیاید، زبان به وصفش نگشاید. با یاد خود، خدا گفنت روی ننماید و هیچ در دستش نیای

  که تا با خودی در خدا راه نیست
 

 

    از این نکته جز بی خود آگاه نیست
 

ای جان من! چون دیده از خود بربندی، آن گاه در بصارت حق، خود نگر که خداوندی. اگر چه به صورت 
قني الی الیقني مقام سالکان است [و ]حق الیقني مقام طالبان است، عني عاشق مستمندی، اما عني معشوقی. علم

  :فرماید چه میمقام واصالن است؛ چنان
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  ایم زاغیار تا چشم ببسته
 

 

  در خوبی خویش مبتالییم
  

قَةُ الموتِ« ذائ نَفس یعنی هر نفسی را شربت مرگ چشیدنی است اما نفسهایی که از صفت انسانی  ١»کُل
بقای حق باقی و پاینده خواهند اند، به  در ذات مطلق محو گشتهاند و موصوف به صفت روح شده  بريون آمده

  :فرماید ماند. از این معناست که بزرگی می
  .»هرگز نمريد آن که دلش زنده شد به عشق«

و خود را  ه َّا ینی الّدار ف یس آری! هر که زندگی به حق یافت و از مقید به سوی مطلق پرداخت و به تیغ لَ
 .در قعر وصال محبوب مست و مدهوش خواهد بود قربانی ساخت، او همیشه در بحر مشاهده معشوق و

ای جان من! موِت عام دیگر است و موتِ خواص دیگر. موت عام فصل است و موت خاص وصل، پس موِت 
تر شد.  مهجوری است و موِت خاص عني حضوری؛ پس او از حق دور افتاد و این به حق نزدیکعام دوری 

» بِیبالح لوصی جِسر وتبِیبِاَلملَی الحرسند و  از این معناست؛ بلکه از غلبه محبت به ورطه وصال می ٢»اء
گردند به حدی که تا ابد نام و  نشان و غایب می روند که بی در بحِر حسن معشوق که پایان ندارد چندان می

  .ماند، پس مقامات کمال عاشق استغراق است نه موت نشانشان هیچ برجا نمی
  ن چنان جان بدهنددر یاد تو عاشقا

 

 

  کانجا ملک الموت نگنجد هرگز
 

  .یابد بلکه عاشق بیچاره به هر موتی حیاتی دیگر می
  کشتگان خنجر تسلیم را

 

 

    هر زمان از غیب جان دیگر است
 

ة «آن که فرموده است:  ورص نحسی ای فبر یتاسريتی است، و نیکو  مراد از حسن صورت اشاره به نیک ٣»ر
بِعونی ا قُل «و از اینجاست:  ؐظهور نیست مگر در آینه حضرت رسالت  ريت [را]س نْ کُنتُم تُحبونَ اله فَاتِّ

ال حبِبکُمیپريوی حبیب، و پريوی حبیب دست ندهد مگر در فرمان پري؛ پس محبت حق دست ندهد مگر  ٤.»ه
  .چون که هیچ کس به سر خود به جایی نرسیده است

جان من! شاه عشق را چهار تخت است و بر هر تخت سلطان دیگر و امری دیگر: یکی الهوت، دوم ای 
چهارم ناسوت. از ناسوت مراد تن است و از ملکوت مراد دل است و از جربوت مراد جربوت، سیم ملکوت 

تن در خدمت؛ و روح است و از الهوت مراد سر است. پس سر در وصلت و روح در غربت و دل در محبت و 
در هر مقامی ذوقی دیگر، و از ناسوت در الهوت باشد، و از الهوت کارِ ناسوت، غیب به غیب، شاهد به شاهد؛ 

  .چنان چه نه غیب را خرب از شاهد و نه شاهد را خرب از غیب
ست و اال نشان در فنا بنگر که نشان این است آن که در خدا خدایی خود بودن عني دین ا ای جان من! نشان بی

  .نه، با خودی خود خدا گفنت کفر بالیقني
  که همه عالم ثواب تو بود

 

 

   تا تو باشی هم عذاب تو بود
 

قبی َلکُم ای جان من! دانی که بقای ایمان چیست؟ یعنی بقای محبت در فنای غريیت یعنی:  نیا لَکُم و الع الدُّ
جان است. پس این هر دو را در محبت محبوب فدا سازد  . از دنیا مراد تن است و از عقبی مرادو الموىل لی

بلکه این باخنت در شمار نیارد و چیزی ندارد و هیچ انگارد و آن گاه به خدا رسد. پس بقای محبت در فنای 
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در دیدن بقای حق است، و بقای حق در بقای یار است و بقای غريیت؛ و فنای غريیت یعنی فنای خود، و فنای 
چون عني تویی نظر داشنت بر ذات، و آن چیست؟ یعنی: نای اغیار است و، فنای اغیار میسر نشود مگر یار در ف

و همیشه در عمق این دریا مستغرق باشد تا به حدی که از این فهم فانی مطلق  ١غري تویی غري تو کس نیست؛
ع و بی یبصر«گردد و آن گه به بقای حق باقی ماند تا  سمالدین نمانده منم آن  حال وی گردد و محی ٢»بی ی

حال است عني ضالل  ال میسر نیاید بلکه به قال که بیخدا خدایم خدایم خدا. این سخن را حال باید و به ق
قت علی رب بِطریق «است هر چند که زبان ظاهر را محال است اما زبان حال ناطق بدین قال است  و خلَ

ال ربوبیة ال بطریقه«.  
 .دانی که چرا اهل صفا خاموشند

» نؤم الم رآتم نیعنی عاشق آینه معشوق است و معشوق آینه عاشق٣» المؤم.  
جز به ترک جان به کنه این نتوان رسید. یعنی عشق که حسن عبارت از اوست از خود ای است  پس اینجا دقیقه

در خود دید عاشق را یافت؛ یعنی چون با کمال  به خود نگریست، آینه معشوق موجود گشت، پس معشوق
خویش معاینه کرد عاشق خود گشت، پس توجه عاشق به سوی معشوق عني عشق است. پس عشق از دیده 

آورد تا به حدی که هر دو صفت عشق در عشق عني عشق  معشوق چنان غوطه خورده است که از خود یاد نمی
شق را قرار بودی عاشق و معشوق پیدا نشدی، بلکه بالذات عشق عني گشتند، باز هم قرار نیست، زیرا که اگر ع

اوست و همیشه از اول تا آخر در یاد ذوق او در جوش بود و خواهد بود، و عاشق و معشوق کسوت قامت 
کشید و چندان جامه در خانه قدرت موجودند  کشید و چندان از بر می عشقند و چندان درید و چندان در بر می

  .ها هیچ احتیاجی ندارد و رفنت آن و از آمدن
  گاه گر بمريد مرکب من، من نمريم هیچ

 

 

  مرکب دیگر بیابم تا بر آن گردم سوار
 

بوستان وصلت! از آن گاه که گل جمالت در حسن  گلستان محبت و ای گل گلزار وحدت و ای نوباوه ای غنچۀ
آن یک دم نخفته است و عندلیب مشتاقش  وار به هوای تماشای گلشن جهان شکفته است، چشم بلبل عاشق

 خیال در جمالش چنان بسته است که تا ابد به روی آن نگران است و مست است. از آن گاه که از خانه تاریک
  .این روشنی پدید آمد، آن چه نادیده بود پدید آمد

  ره پدید آمد چو آدم شد پدید
 

 

  زو کلید هر دو عالم شد پدید
 

اند و این هر دو  ها در ظهور آمده اند و بدین صفت و ربوبیت این هر دو صفت ذاتیای جان من! عبودیت 
ل این دو حرف: چنان چه واو و میم از یکی بر آمده است اما نظر  تعبیه ای در وجود انسان موجود است؛ و اما مثَ

ضوِر واو غایبی میم است شود، پس ح رود و اگر نظم بر میم داری و او محو می اگر بر واو داری میم از میان می
و غایبی واو در ظهور میم، پس ظهور با غایبی اوست و با غایبی در ظهور اوست. مراد از میم، منی ماست و 

                                                 
١  -   

  گر جمله تویی پس این جهان چیست
  چون هست یقني که نیست جز تو
  هم جمله تویی و هم همه تو

 

  یستور هیچ نیم پس این فغان چ 
این همه گمان چیست آوازه  

  آن چیز که غري توست آن چیست
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مراد از واو اوست. پس [از] این هر دو صفت بر هر چه نظر داری تو همانی؛ پس باید که نظر بر واو داشت تا 
  :فرماید میم فانی صفت باشد چنان چه بزرگی می

  چنان در اسم او کن جسم پنهان
 

 

  ف در سني پنهانـگردد ال که می
 

اگر عني بینی عني است و اگر غني بینی غري است؛ بلکه در عني عینیت به جمال هویت مثل خال است تا عروس 
حسنش را زیبی دیگر حاصل گشت. پس عبودیت و ربوبیت هر دو صفت حقیقت. هر وقتی که بر حضرت 

تعبیه ربوبیت غالب آمدی و صفت عبودیت در آن محو گشتی، در آن وقت هر چه فرمودی از:  ؐناه رسالت پ
احیه مبارک خود صادر گشتی؛ و مراد از جربئیل آن است که میان این دو تعبیه خاطری هست که در تعبیه آگاهی 

مد وصال را حاله، کم چون در آدهنده از حال ربوبیت است و در صفت ربوبیت گنجایی او نیست زیرا که: 
ه و ال اله چه کار دارد ؛ بلکه در دایرهشده گفتگوی دالله   :وحدت او شریک لَ

  در عشق پیام در نگنجد
 

 

   خود بود که خود پیمربی کرد
 

آرام  سکون و بی نهایتی خود بی گاه که دریای وحدت از عشق خود در جوش آمد، موجها زدن گرفت، از بی از آن
نشان گوهری بريون آورد و به  پایان غوطه زد و به تجسس تمام از قعر بی اص ازىل در عمق بیگشت، ناگاه غو

  .صفای لطافت آن هر چه بود روشن گشت
  اطۀ قضا انگیختچه فتنه بود که مشّ 

 

 

   که کرد نرگس مستش سیه به سرمۀ ناز
 

ت وی را باز سیه گردانید؟ مراد عشق بر حکم قضا سوزی پیدا کرد که نرگس مس این چه شوری است که مشاطۀ
نهایتی خود  از نرگس مست عدم عشق است و مراد به سرمه ناز خلعت عشق است؛ یعنی شاه عشق که از بی

کُنت «قضا از خلوتخانه  خود بود چنانچه از غایت مستی خرب از هستی خود نداشت، ناگاه مشاطۀ مست و بی
در هوشش آورد و سرمه  »ان اعرف«به گوشش خواند و به ندای  »حببتَفاَ«سر بر کرد و نغمه  »کَنزاً مخفیاً

ی و صفَتی«در دیده مستش کشید و عروس حسنش را در آینه  ؐحقیقت محمدی  رجلوه داد و  »االنساُن س
قرار و سکون و  نهایتی جمال بی به چشم محبت نگاه کرد، عاشق و حريان روی خود گشت؛ و چون از بی

یا لَیت «صبوری در عني حضوری در نالش آمد که:  ال گشت، به زبان درد به تمام اضطراب به بانگ بیمج بی
یعنی چه بودی که نبودی آشنایی؛ یعنی نبودی؛ که در عالم عدم بودی تا به ١ »رب محمٍد لم یخلَق محمداً

مه ناز سیه نکردی که عالم چنني تباه چندین غم و الم مبتال نگشتی، و چه بودی که نرگس مست وی را به سر
گردد و این ناله از ملوىل  تر می آید خراب تر می نگشتی؟ یعنی هر چند که حسن معشوق در نظر عاشق خوب

  .نیست بلکه از غلبه عشق است
ناز صفات است، یعنی ذات را حجابِ صفات پنهان  دیگر مراد از نرگس مست ذات است و مراد از سرمۀ

  .این حجابِ صفات را حجاب نتوان گفت بلکه سرمه ناز استساخت؛ پس 
خودی از خودی زیباست،  ناز خودی است؛ زیرا که بی خودی است و مراد از سرمۀ دیگر مراد از نرگس مست بی

اگر فراق نبودی قدر وصال دانسته نشدی. دیگر مراد از نرگس مست غلبه عشق است و مراد از سرمه ناز اعراض 
  .معشوق است

ناز، نیاز عاشق است؛ یعنی ناز معشوق به غِري نیاز  مراد از سرمۀنیازی معشوق است  دیگر مراد از نرگس مست بی
عاشق زیبایی ندارد. دیگر مراد از فتنه سوز عشق است و مراد از مشاطه قضا اراده حق است؛ و مراد از نرگس 

ی عشق از شريینی خود در شور آمد و در عالم قدیم مست جمع است و مراد از سرمه ناز تفرقه است؛ یعنی دریا
                                                 

  .١٧٠شرح شطحیات، ص  - ١
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قضا ندیم بود بر حکم رضا. این شور در شورش آورد و از دایره جمع متفرق گردانید و از بسرت وصال به  مشاطۀ
خاکسرت فراق انداخت. شاه عشق به صفت عاشقی و معشوقی با حسن خود عشق بازی باخت و درد هجران در 

  .های غریب حاصل آمد ای عجیب و نکتهه میان انداخت تا سخن
  گر عشق نبودی و غم عشق نبودی

 

 

  چندین سخن نغز که گفتی و شنیدی
 

  »انَا المشتاق اءلَی المدبِرین«
ای جان من! چون چنني است، پس چندین چیست؟ آری! چندین برای دردمندی است و دردمندی برای 

داوندی برای بندگی و بندگی برای دانندگی و دانندگی مستمندی است و مستمندی برای خداوندی است و خ
یعنی خدایی و بندگی و دویی و جدایی، برای دیدن و دانسنت است و دانسنت برای گفنت و  .برای پایندگی است

خود بود، چون با خود آمد بدین صفت خود را به خود نمود. آری!  شنودن راست؛ و اال نه خود به خود بی
گری آمد و به تجلیات گوناگون متجلی شد یعنی خود را به شکل جهان  معشوقی در جلوهعروس حسن در پرده 

  .های تجلی اوست و تجلیات او را نهایت نیست نمود و این فرق
  .هر عاشقی از او عبارتی دیگر بگوید و هر عارفی از او نشان دیگر جوید

کثافتی   بقا ومعمایی است با بقا و فنایی است فنا، حاال  بقا و بقایی داشت بی ای جان من! اول صفاتی بود بی
صفتی در صفت آمد اما اگر صفت، صفتی در صفت حاصل کند واصل باشد. اگر در  صفا؛ یعنی از بی هست بی

  .صفت به صفت ماند، از مفید به مطلق ندازد، مفاصلی روی نماید چنان چه تا ابد وصل به دست نیاید
ه کن باید تا از وی کاری بر آید؛ یعنی حجاِب دویی که مثل کوهی است، هر دم از ای جان من! طالب به مثل کو
خورد و از قعر  زند و در بحر فنا غوطه می کند و نشرت نیستی بر رگ هستی خود می تیشه شوق از رخ مطلوب می

  .آورد منتها گوهر بقا به دست می بی
گريد و همیشه  وستی، آن چیز بعینه درون جان جا میدارد، از غلبه د ! چون کسی چیزی را دوست میمن ای جان

قراری  تر است، چندین ناله و زاری و فریاد و بی باشد. پس چیزی که از جان نزدیک حجاب می جان بی انمی
  برای فراق چرا باشد؟

جوشد و سريابی ممکن ندارد، بلکه از نهایت تشنگی محبت  نوشد، می آری! مثل مستسقی است، هر چند که می
العني جدا نیست اما از پندارد. عاشق از معشوق طرفة شمارد و در عني وصل فراق می نمیدریا را به قطره 

از دوری نبود بلکه از محض  ١ »ؐیا لَیت محمد لم یخلَق محمداً « قرار است؛ و نالۀ نهایتی حسنش بی بی
  !تتر. هیهات، هیها تر حريان قربت بود زیرا که هر چند نزدیک

احدیت گره میم محمدی که وحدت است یکایک بیفتاد، هر چند که قصد کرد، به هیچ نوع  گاه که در رشتۀ از آن
  ».ؐیا لَیت رب محمد لم یخلق محمدًا «نگشاد؛ ناچار به هزار ناله و آه زبان عجز بگشاد که 

ت؛ و مراد از این گره این است؛ و مراد از یاف درد درِد دیگر نداشت که خود را در میان می این ای جان من! جز
بیند چنانچه هست و خود را  کند خود را می دل آینه ذات است که حق سبحانه و تعاىل چون در آن آینه نظر می

ای است که کس نگشود و  این گره ٢.»و لَکن ینُظر اىل قُلُوبُِکم«د چنانچه بود و از این معناست: یاب می
  ٣»ه الواحدِ القَهارِلمن الملک الیوم ل«گشود و هرگز گشاده نگردد و هر که گشاده کرد نگشاید و نخواهد 

                                                 
  .١٧٠شرح شطحیات، ص  -  ١
  .۵٣۶اماىل شیخ طوسی، ص  - ٢
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ای است که به کنه این،  گردد؛ یعنی قیامت قائم گردد و شرح این سخن طوالنی است، فهم من فهم؛ و این گره
ا که این گره وانشده است، هر شوقی که ادراک هیچ نرسد و در غور این سخن، هیچ فهم در نرسید که واکند. ت

هست و هر ذوقی که باشد از این است که این گره گشاده گردد و شوری که هست در کنج عدم افتاده باشد. هم بر 
  :این معناست

  در دور خویش یک دو قدح در کش و برو
 

 

   یعنی طمع مدار وصال مدام را
 

اند  تري بال ساخته اند و نشانۀ و به محل خطاب و عتاب داشته اند ای جان من! در عني نیستی نشان هستی ساخته
رتاّن ال: «گویند که می و این [است] حب السی سرت و عجب آن که چون درون و برون همان در جست، سرت »ه .

  !در چیست و مستور از کیست
  حجاب روی تو هم روی توست در همه حال

 

 

  نهانی از همه عالم زبس که پیدایی
 

صفت  نهایتی اوست. و کنایه از وحدت و فردانیت اوست. چون بی انبازی و بی صفتی و بی مراد از سرت کنایه از بی
  ].       نیاز است، در عني ظهور مستور [است و بی

  چون هر چه هست درهمه عالم همه منم
 

 

  مانند در دو عالم از آنم پدید نیست
 

رتِ«مراد از  الس ب حاند  دارد ایشان را، آنان که در ذات پوشیده شده گم شدگان است یعنی دوست می کنایت از »ی
و معنای ایشان در ذات حق غایب گشته، خدای را بندگانند که بدو جنبند و بدو روند و بدو شنوند و بدو گویند و 

 .و از او باشندخرب، و در نظرشان جز حق نیست  بدو باشند، و از غري او در سرتند، و از عالم چگونگی بی
چه هست منم چه گذشت من بودم و آنچه کرد از برای من کرد و آنهیهات، هیهات! آنچه شد از برای من شد و آن

و آنچه آید من باشم. من نخواستم که وی را ببینم، وی بخواست که مرا بیند؛ پس او عاشق من است و من 
وی این را وجود نه. از غیِب  ن او را مشهود نه و بیای یام؟ یعنی ب ام. بی من وی کجا و بی او من چه معشوق وی

  .هویت به عشق من در رؤیت آمد. این همه سازها به ماست و این همه رازها از بهر ماست
ما خود را دید، از خود خود را دزدیده. پس غایب هم در من و حاضر هم از من. به همه حال ما  چون در دایره

آید  شک اوست الشک باش. هر چه از من می همه او را دان و او را ببني؛ چون بی را در میان مبني؛ چون اوست
من از من است. هیهات، هیهات! از آن گاه که رباب وجودم را به تار محبت در ساز آورد، گاهی به ساز وصال  بی
  :دارد اندازد. از این جهت هر دم ناله زار می سازی فراق می نوازد و گاهی در بی می

هرنان و ای همدم پر دردان، ای آن که از عدم به دم آوردی و در دم به عدم  روان و ای خریدار بی ول کنندهای قب
  .دم گردان، آن گه همدم وی باش زند بی می که در همدمی تو دم نمیبردی! هر د

ریشم. ای آن که بان احوال خویشم، از این معنا همیشه دل ای جان من! هر چه از ماست بر ماست، اما تا هم دیده
نوایی ما! آه  کسی ما! آه از مفلسی و بی چون تویی من چیستم! پس همه تو باشی من کیستم؟ آه از بیچارگی و بی

  !از غربت و تنهایی ما
 ای جان من! از همه بریده، به تو پیوستم. چون تو چنني کنی کجا بایستم و اگر تو بیفکنی که گريد دستم؟ من بنده 

تی که فرمایی سزاوارم؛ وفا هر سیاس مغرور، گه نزدیکم و گه دور. به این مور جفاکار گریزپای بی تو ام پر عیب و
کرم توست اگر از این نوع هزاران از ما صادر شود هیچ است؛ از ما جرم و از تو کرم. جرمم از  جا که حّداما از آن

  .رود در راه است اگر بريه می حد گذشت اما کرم تو یک ذره کم نشد و هر که را عنایت تو رهرب است
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ای جان من! چه گویم؟ که جانم به آتش محبت چنان سوخته که نتوان گفت، و به ناوک پنهانی چنان دوخته که 
شرح نتوان داد، و در جعد پیچاپیچ چنان پیچیده که نتوان گشود. آه از حرمان تو! چه خرابی بر ماست ای آن که 

  .تو باد! هر چند که دورم فراموشت مباد، عجب نبود که گهی به بهانه آری یادجانم فدای قدم محبان و مشتاقان 
  چرا چون الله خونني دل نباشم

 

 

  که با من نگرس وی سرگران است
 

  .نشانی چون یابد؛ و خونني دل بودن ممکن نیست مگر در فراق آری! تا که خونني دل نباشد، نشان بی
و از پس هر فراق وصال، اما از فراق جدیدْ وصال نو حاصل ای جان من! در پس هر وصال فراق هست 

شود. اگر به یک حال باشد سرياب گردد و عاشق را سريابی ممکن نیست. از این جهت هر مقامی را حاىل و  می
نشانند و همیشه  اند که در حاالت مقام بی اند که در حاالت مقام با نشانند و قومی هر حاىل را مقامی؛ اما قومی

ني «ها مبتالیند زیرا که  قراری به احوال شوق اشتیاق و ذوق درد و سوز و زاری و بی در برار ب مشاهدةُ اال
ی و االستتار ها هیچ تعلق ندارند و فراق و وصال را  نشانند، با این احوال که در حاالت مقام بی و آنان »التَجلِّ

ارین اَّ هو  لَیس فی«پندارند؛ زیرا که در بحر جمعیت  یکسان می آرند و ایشان گم  خود را در میان نمی »الدَّ
  !شدگانند در حق، ایشان اهل محبتند و اهل توحید. هیهات، هیهات

جانم فدای آن جانی که در دو کون مکان ندارد، اما تو خود را در همه حال در میان میار. پس جایی که تو 
حق نخواهد بود. هر چه هست از حق است و هر چه از حق نباشی، حق باشد و حق پسندیده است. از حق جز 

  .است بر حق است
  آنان که طلبکار خدایید خدایید

 

 

  حاجت به طلب نیست شمایید شمایید
 

  .آری! طلب از خدا خداست اما چون هر دم فدا باشد به جز خدا هیچ نشناسد
اند و به چوگان قضا و قدر  مثل گوی داشتهآه! بیچاره چه کند؟ هیچ چاره ندارد جز بیچارگی. در میدان ارادت 

دانم به نهال مقصود خواهند رسانید یا همني طور سرگردان خواهند  رانند. نمی خواهند می به هر طرف که می
 داشت؟

»الاّن المالج حبی یل ومج انبازی؛ یعنی حق سبحانه  مراد از جمیل پاکی است و مراد از پاکی بی ١،»ه
انبازان عاشقانند که در حق  انبازان را. مراد از پاکان و بی دارد پاکان و بی انباز است و دوست می پاک و بی

غرقند و به صفت تخلق به اخالق  »ال شَرِیک َله«انبازی دارند یعنی همیشه در بحر وحدِت  بازی او صفت بی
کلی رسته؛ و مراد ا گشته و از کدورات بشری اند؛ در فرقند غایب و در او حاضر. روی دلشان از غبار مصف ه زیال

از پاکی، پاکان است که از ابد همیشه بر روی یار نگرانند و مشتاقند، نه پاکی طبیعت یا جمال صورت. حسن 
اّن اله جمیل و یحب «ظاهری را جمال نتوان گفت بلکه اهل جمال آنانند که حريان بر روی جانانند، 

  .ما عاشق اوییم که او عاشق ماست؛ »الجمال
پس مراد از جمال محبت است. جایی که محبت است، جمال است. آری! هر چیزی را جماىل است و هیچ چیز 
نیست که جمال ندارد؛ زیرا که از آن حسن هر کس به قدِر قابلیت نصیبی دارد. اما جمال با کمال که مقصود ذات 

ک لَما َظهرت ربوبِیته«است، اهل آن کمال گروهی دیگرند  َدر شأن ایشان است از عالمیان غرض همني  »لَو
ه که باقی حريانند و همه حیوانندایشانند، بال.  

رخ دل افروز تو حیاتم مباد و هر دل که از غم تو شاد نبود  ای جان من! هزار جان فدای نام پاک باد! و بی
  !همیشه در غم باد
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بیچاره همیشه در فراق است. تا صفت عاشقی و معشوقی باقی است. شاه عشق در این دور ای جان من! عاشق 
  .ساقی است. تا که هر سه صفت یکی نگردد، مشتاق باقی است

شعور بودم، ناگاه باِد هجران تو  ای جان من! چون مدتی در عني حضور به تماشای گلشن رویت از خود بی
 .یغ فراق خود را دو پرگاله سازم و نمک درد در میان اندازمتیکایک به دلم چنان رسید که 

دن جان کر حده ماندن از جانان، خود را بی ود را دو پرگاله ساخنت است و علیآری! جدا شدن از دوست، خ
  .جان باشد بلکه جان با جانان باشد و جانان در جان است اما این مجال بی

ت آن که نمکی تمام دارد. آه! این چه نمک است که چندین شور پیدا آه! هزاران آه بر سینه ریش دردمند به عل
ی است که در لب آمیخته آورد و این چه شور است که از جان شريین اند، و این چه  تر است و این چه سر

حاصالن را واصل  شود، و این چه حاصلی است که بسی بی چندین شیفتگی حاصل میآمیختگی است که 
آری! چون دویی برخیزد، یکتایی پدید آید، آن گه هیچ حال جدایی روی ننماید، و این چیست؟  د؟گردان می

فی السمواِت و «همرنگ نار شدن است و در نار محبت محبوب بودن؛ بعد از آن در گلزار حضور عبودیتِ 
رض ْا«.  

  شربت درد تو هر خسته که نوشید
 

 

  دبه مسیحا دمی التفات او نکن
 

آری! تا شربت درد نچشد و تلخی فراق مکشد، به محبت شريین نرسد؛ چون برسد خسرو عالم گردد. آری! اگر 
ی«محبت سهل بودی،  قُوا مما تُحبونَ  َلن تَنَاُلوا البِر حتَّ نفرمودی. اگر از این هم به دست آید ارزان  ١»تُنف

کرم بود که به آنها  همت ایشان را بلند دید، این تحفۀ است و این خاصه در باب محبان است. چون حوصلۀ
  :رسید. دیگران را چون قابل آن مقام ندید، بر حسب قابلیت ایشان را فرمود

»هلُکَة هیهات، هیهات! چه آتشی است که در خرمن جان بیچارگان افروخته، و  ٢.»و ال تُلقُوا بایدِیُکم اءىل التَّ
دل بیدالن دوخته، و این چه نمکی است که بر کباب جگرسوختگان ریخته؟ نه این چه ناوکی است که هدف 

  .دستی دارم که در دامنش آویزم، و نه پایی دارم که از کویش گریزم
  گر بخوانی ور برانی روی و سر بر آستانم

 

 

    بنده را فرمان نباشد هر چه فرمایی بر آنم
 

هدایت؛ بلکه در راه عشق، قهر و لطف دوست یک کنایت اگر بخوانی، عني عنایت است و اگر برانی، عني 
  .است

  حکایت از لب شريین سیمرب اندام
 

 

  تفاوتی نکند گر دعاست ور دشنام
 

تر از دعاست و جفا بهرت از عطا؛ چرا که فراق از برای کمال است و دوری، محض  بلکه عاشق را دشنام خوش
خورشید است هر چند که به آفتاب نزدیکرت حقريتر است و هر گاه جمال  حضوری است؛ چنانچه آینه ماه که جلوه

چند که دورتر، از پرتو نور رویش روشن و معمورتر است؛ چون رفته رفته مفاصله از مشرق تا مغرب بر آید، آن گاه 
 .»تر است عشق بازان را جدایی خوش«فرماید:  بزرگی میپرتو ذات خور مسلم در قمر آید. از این معناست 

خواهد، من، بعد اختیار کردم که مرا طاقت قرب نیست و این کمال وصلت  گوید: هر کس قرب می دیگری می
است اگر سلسله محبت استوار است. پس هر چند که مفاصله است مقابله است و هر چند که مقابله است به 

  :مواصله جایی یکدیگر در میان خود موصولند. از این معناست
  بعد مکانی سهل است قرب جانی چو بود

 

 

  دل چو یاد تو کند ذکر زبانی سهل است
 

                                                 
١  -  ٩٢آیۀ » ٣«آل عمران سوره.  
٢  -  ١٩۵آیۀ » ٢« بقرهسوره.  
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چنانچه ارواح تا در قرب مقارن ذات بودند، معدوم صفت نابود بود. مشتاق و محظوظ آن گاه گشت که از علم 
خود ساخت و  به صفات ذات قائم مقامبه معلوم آمد. اینجا ذوق گفت و شنود و لذت دیدار و حضور یافت؛ 

قارنَة«خلعت خالفت در برش انداخت و بر سریر سلطنت خود برابر نظر داشت که:  الم نم ريقابِلَةُ خ از »الم .
 .ال بعدَ فی المحبةتر یافت که:  این معناست که چون سلسله محبت محکم بود، در عني دوری نزدیک

رتاب آنآب بود چنانچه قیمت ند آری! قطره آب در آب بی گاه شد که از وطن جدا افتاد و قدم در  اشت. پ
سوز و شوق  ساِز محبت است اما سوز و شوق در بعد است. بی صدف نهاد. هر چند که در قرب محبوس خانۀ

چهره جان عاشق افروخته نگردد چنانچه گم کرده یوسف، اگر چه در ساز محبت بود اما سوز فراق نداشت؛ از 
ِب چاه و کنعان آگاهی نیافت. چون آتش سوزِ شوق برافروخت، از بعِد مصر بوی پرياهن شنید و این جهت از قر

ف لَوآل ان تُفَنِّدُون«گفت:  وسی جِدُ رِیح  َ ی نِّ بعد است و بعد عني قرب، چون که حاضر  ١.»ا عني پس قرب
  .در نظر است و غایب در جان

  گوید که از ما دور هستی که می
 

 

  شمم خاستی در دل نشستیزچ
 

هیهات، هیهات! اگر کرم کریم قرب است، دوری چه زیان دارد و اگر لطف لطیف بعید است، نزدیکی چه سود 
را از یمن بوی  ؑکند؟ چون خواجه اویس قرنی عود جان در مجمر دل بر آتش شوق کشید، خواجه عالم 

جِدُ نَفس الرحمن«نفس او رسید، فرمود:   َ ی نِّ ا نمالی ب ن جانو اال همه در حجاب ظلمت و شرک  ٢»م
که میل محبت محبان حق کشیده شود، به یک التفات   کورند و در عالم من و تو غافل از آن نورند. مگر در دیده

  .پرده غفلت دریده شود و از عنایت ایشان آن چه دیدنی است دیده شود
  بی جمالت جهان چه کار آید

 

 

  تو جان چه کار آیدبی وصال 
 

نماید و جان هر چند که میوه باغ شهود  حضورِ یار عني خار می ه دل گل گلزار ظهور است، اما بیآری! هر چند ک
فِ قامت دوست در میان آمد ـاست، اما چه سود اگر محبوب در کنار نیاید؟ بلکه جان در اصل جن بود؛ چون ال

ف قامت دوست نیست، از روی معنا او را جان نتوان گفت، بلکه جن ـآن گاه جان شد؛ یعنی در هر جان که ال
ف قامت جانان در میان آید، جن جان گردد و جای جان در جنت ـاست و جای جن در جهنم است. اما چون ال

ف قائم ـف است. تا که در میان جیم و نون، الـف، جن است و مقصود شهود جان همني الـال است. پس جان بی
  .ائم استاست، بقا د
ف استقامت پذیرد، از کشیدن و رمیدن آرام ـف کشیده شود، جان از تن رمیده رود؛ اما در تن که الـوقتی که ال

  .»ه ال یموتُوناّن اَولیاء ال«گريد. از روی معنا آن تن هرگز نمريد: 
؛ یعنی جمال و جالل؛ و ف و نون. مراد از جیم، جمال اوست و مراد از نون، نارـجان سه حرف است: جیم و ال
ف اصل است، که این هر دو قائم از آن نسل است، اما نون نار که تعبیه جالل ـدر میان این دو صفت ذات ال

یاَنا من ُنور ال«ف وصل؛ که ـف فصل است و جیم جمال با الـاست، از ال ؤمنونَ من نُورِ از این  ٣»ه و الم
فَرِیق فی الجنَّة و فَرِیق «ست اما از روی صفت منقسم به دو قسم است؛ معنا بود؛ هر چند که جسماً یک اسم ا

                                                 
١  -  ٩۴آیۀ » ١٢« یوسفسوره.  
  .۴۶۵جامع االسرار، ص  - ٢
  .۶۴٢ص  ٢؛ ر. ک: بحرالمعارف، ج »یه و المؤمنونَ مناَنا من ال «شده است که: نقل  ؐاز پیامرب اکرم - ٣
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و آن اهل قرب است و این اهل بعد. در قرب ساز است و در بعد سوز؛ شاهد این شهود در وجود ١ »فی السعريِ
  :فرماید که بزرگی مینفس و روح است عني موجود؛ از این معنا 

  مده استآنچه در توحید مطلق آ
 

 

  آن همه در تو محقق آمده است
 

  ٭٭٭
  کفر و ایمان قرین یکدیگرند

 

 

  هر که را کفر نیست ایمان نیست
 

ج النَّهار فی «یعنی:  پس، از روی معنا اسالم در کفر و کفر در اسالم [نهفته است] تُول هارِ و یل فی النَّ ج اللَّ ُتول
یل که مراد اینجا  - ؐحمدی ماسالم؛ و برزخ آفتاب حقیقت  »نهار«مراد از  کفر است و »لیل«مراد از ٢. »اللَّ

اگر در غارِ نیستی غروب کند، عبارت شب و روز و کفر و اسالم از میان برخیزد. مجمع  -هستی سالک است 
ة«البحرین اینجا روی نماید. آن گاه معنای  االثنني  آفات بني مفهوم شود و اال در تفرقۀ »االسالم فی الوحدَ
پیش آید؛ یکی به لذت  »فَرِیق فی السعريِ«و دگر  »فَرِیق فی الجنَّة«حريان بر آید؛ حاصل از این هر دو یکی 

رسیده و دیگری به شدت. اما هر که از پرده ظلمات صفتني به در آید، به چشمه ذات که آب حیوان است برسد و 
به مذاق جانش رسد و از  ٣»من عرف«و خضر بر کشد، حظّ لذت ای بچشد، علم زندگی همچ از آن منبع قطره

  .بر آورد »هو لَیس فی الّدارین اّ«مستی شربِ این شراب در میدان انبساط به زبان حال از هر مو غلغله 
  .به حکم ظاهر آن جا مسلمان کافر شود یعنی افشای سر ربوبیت کفر است

  عشق را با کافری خویشی بود
 

 

  کافری خود عني درویشی بود
 

 ٭٭٭
  ره عقل جز پیچ در پیچ نیست

 

 

  بر عارفان جز خدا هیچ نیست
 

پس جایی که عقل است ادب است، و جایی که ادب است دویی است اما دویی حمیده که مراد از آن عبودیت 
  .بنده آن باشد که بر فرمان روداست؛ 

به جا آورد، هر وعده که هست عطا کند. علم چیزی است که  ثمره قبولیت این مقام خوف و رجاست. اگر بنده
وصل که محض یگانگی  نظام خلق و قیام عالم از اوست. علم از حد ادب گذشنت ندهد و پريامون سراپرده

  .مالئک مقرب باشد است، از خوف رسیدن نتواند. همیشه در مقام دویی حمیده به مثابۀ
  اگر یک سر موی برتر پرم

 

 

  جلی بسوزد پرمفروغ ت
 

 قرب قبولیت که  مدام بر سدره»اجرد لممقامش باشد که منصب علما بلندتر آمد؛ اما چون محوند  ٤»تٍوتُوا الع
کبر«به ذات  اال جابح لممراد از علم عبودیت حجاب اکرب است. ای ای محرم نه تا که مویی مانده ٥»الع .

ر به اسالم و اسالم به کفر آمیزد، و عبارت خدایی و بندگی برخیزد. اما این حجاب اگر از میان مرتفع شود، کف
قَربِني«نشینان خانقاه عدمند و نهنگان دریای محیط،  نزدیک محققان که کنج الم ئات یبرارِ س اال ناتسو  ٦»ح

قَني اشالع ئات یس بِنيقَر الم ناتسآمد ح.  

                                                 
١  -  ٧آیۀ » ۴٢« شورٰىسوره.  
  .٢٧آیۀ » ٣« آل عمرانوره س -  ٢
  است.» من عرف نفسه فقد عرفه ربه«مراد  - ٣
٤ -  ١١آیۀ » ۵٨« مجادلهسوره.  
لم حجاب االکبر« - ٥ ١٨٠، ص ؛ مصباح االنس»الع.  
  .٢٠۵، ص ٢۵، ج بحارالنوار - ٦
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  اوست!آری! جنبش هرکس بود آنجا که 
  عاقالن را شرع تکلیف آمده

 

 

  آری هر چند که فضل از علم است
  بیدالن را عشق تشریف آمده

 

آری! هر چند که فضل از علم است اما وصل از عشق است؛ از این معنا تشریف جانبازی و سراندازی نصیب 
شمع  ١آداب در وار بی ه، پروانهبیدالن آمد که مشتاقان لقا و مدهوشان محبت، از یاد خود فراموشند و مستان دیوان

الصلوة «. اینجا سر »دخلت علی الرب بِطرِیق الربوبِیة ال بِطَریق العبودِیة«آیند که  تابناک ذات در می
َقني العاش جابجلوه دهد »ح.  

کنند و به قرب  ج میعرش عرو عبودیت به مقام اعال تا به سایۀ هیهات، هیهات! دیگران هر چند که از پایۀ
»ننيؤمالم عراجرسند اما در زیر نعل سمند دلنواْز پایمال شدنْ حال مشتاقان  به حضور خاص می »الصلوة م

بی است و در دایره عاشقان است. آری! جایی که خداست، با خوف و رجا  احدیت طریق سر و پای خویش رفنت
  .رفنت آن جاست

  »تودویی را نیست ره در حضرت «
  زند کیست در این ره که قدم می

 

 

   زند این ره ما سوی عدم می
 

پس اگر نیک نظر کنی هر حجابی که هست در علم است، و همه قائم به او یعنی عرش و کرسی و لوح و قلم و 
ها در علم است و قائم به علم؛ پس  آسمان و زمني و بهشت و دوزخ و خري و شر و کفر و اسالم، این همه حجاب

  .ها علم است صل حجابا
های فرعی به توفیق حق  و سالک در راه سلوک، تا از همه حجاب »العلم حجاب األکبر«از این معناست که 

العلم «تا به ثریا نرساند، از حجاب اصلی که   طلب رخت خود را از ثرٰى سبحانه و تعاىل نگذرد و از غلبۀ
کرب اال جابن را سراپرده جالل گوینداست گذشنت نتواند که آ »ح.  

  های خیال بدرد یقني پرده
 

 

ّجاللنماند سراپرده ا     
 

شوق، خاکسرت  فانی دست در دامن شاه عشق بزند و از غلبۀ و از این پرده برتر شدن محال است تا دیوانۀ
وصل از عشق.  بگردد؛ یعنی نفی مطلق. آری! بلندی از پستی است و رسیدگی از نیستی. فضل از علم است و

بخل از عقل است و بذل از محبت. عقل ندیم علم است و محبت پیشوای عشق. پس هر چند که عالم کامل 
 فاضل گردد، دست عقل از او پیش نرود، از این جهت از مراد خویش نگذرد؛ اما عاشق در راه محبت، اول قدم

رده جالل به نظر جمال سوی عاشق جانباز بذل مال و ترک مراد کند؛ آن گاه شاه عشق از خیمه وصال سراپ
ع نَفسک و تَعال«التفات فرماید؛ به لسان راز ندای نوازش  بشنود اما چون هنوز اثر باقی است، از حد  »د

ادب در حریم احدیت رسیدن نتوان. اینجا کوشش عاشق برخاست؛ کشش معشوق صفتِ تالش وصال عاشق 
بجنباند و از  ٣»یحبهم و یحبونَه« سلسلۀ ٢»خَتص بِرحمته من یشآءه یوال«گردد و از عنایت خاص که 

قاً و اَنا عاشق «و پیاله  »اَنا المشتاق اىل المحبني«اشتیاق تمام به سوی خود کشد؛ یعنی:  ی عاش اَنت عبدِ
لَک«  د، ناچار علم و ادب و عقل و هوش بر از هستی خود فراموش کن  ن میآبه کام خویش چشاند تا در مستی

 .جا گذارد و مست مدهوش به دوست پیوندد
  .به کوی خطرناک مستان روند

                                                 
  صحیح باشد.» دور شمع«ممکن است  -  ١
٢  -  ١٠۵آیۀ » ٢« بقرهسوره.  
٣  -  ۵۴آیۀ » ۵« همائدسوره.  
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ای جان من! عشاق دیگرند و گروه عالم دیگرند. نتوان گفت که عالم عاشق نیست؛ تا عالم عاشق نباشد علمش 
  .عشق نیست حاصل نشود. هر که هست بی

  .م، دوم عاشق تفرید وسیم عاشق تسلیمعشاق انواعند: یکی عاشق تکلی
شوق و نوای ذوق به صد هزار زبان وصفت  عاشق تکلیم مثل عندلیب است که به حضور مشاهده معشوق، غلغلۀ

گردد، هر چند که مستی عشق او به کمال است، اما  کند اما نفی و فنا در ذات و اوصاف معشوق نمی بیان می
شق فاضل اآمیزد. این را ع به وصال خاص که محض یگانگی است نمیچون از سر هستی روی به خود دارد 

  .محفوظ گویند که همیشه در مقام دویی صاحب فرح میباشد
  »چو بلبل روی گل بیند زبانش در فغان آید«

وجوِد خود محض تفرید، و از غایت غريت به دیوانه از همه تجرید، و از همه بود  دوم عاشق تفرید مثل پروانۀ
یچ حال دویی قبول نکند و به خود مشغول نگردد و جز سوخنت و از خود گذشنت و خود را در ذات معشوق ه

نفی ساخنت غرضی و همتی دیگر ندارد. این را عاشق واصل معدوم گویند و از روی همت و جانبازی از مرتبه 
  .اول برتر آید

  ای مرغ سحر عشق زپروانه بیاموز
 

 

  از نیامدکان سوخته را جان شد و آو
 

سیم عاشق تسلیم که در اشارت معشوق از اختیار خود معذور است، اگر چه بود و نابود وجود وی موجود است 
از برای ظهور نور محبوب. عاشق تسلیم مثل موم است که در عني دویی یکی است؛ اگر در نظر جمع آرند نامش 

قَد رأی الحق من رآنی«شمع است، نه اثر آتش و نه موم جوید، پس چرا  نگوید؟ و این را عاشق کامل  ١»فَ
موجود گویند، و این عشق حضرت است که سرور عاشقان است که شهود ذات و ظهور صفات از او قائم و 
موجود است، و به شعاع روشنی این شمع، از تحت الثری تا استوا روشن است. این همه عالم جسم مختصر 

  .استاست؛ علم رفنت به راه حق دیگر 
آری! علم هم منقسم به دو قسم است: یکی علم جسم است و دیگری علم جان. علم جسم علم صفات است و 

  .علم جان علم ذات
علم جسم تعلق به جد و جهد دارد که بنده به عنایت ازىل به کسب پیدا کند و عالم به علم صفات محرم گردد و 

ُة علی خلق ال«ان بر آید که اگر به ارکان دین کامل آید تعلیمش به تأثري دیگر قَ مِر الشَفَ  یمه و التَّعظه« 
ء که به ظاهر ظهور موجود است در مفهومش آید، به  معلوم این علم باشد تا به نور و صالحیت امور هر شی

ق در خرب دهد یعنی کشف صفاتی او را روی نماید و به قوت اظهار ح ٢»اَرِنی االشیآء کَما هی«حدی که 
ملک امر معروف شاه وار بر آید و بر سریر سلطنت نهی منکر موجود ماند تا چراغ شریعت را از او نوری افزاید 

  و اهل عالم به روشنی شفاعتش به راه راست روند،
  پروی کند عالم که کامرانی و تن

 

 

  از خویشنت کم است که را رهربی کند
 

اس«و    .بر او شاید »تَشرِیف العلَماء اَشرف النَّ

                                                 
  .٢٠۵جامع االسرار، ص  -  ١
  .٨جامع االسرار، ص  -  ٢



  

٢٥ 

قطَة«دوم علم ذات که آن را  و «و جهد تعلق ندارد و این موهبت الهی است؛  گویند و این به جدّ ١»َالعلم نُ
گاه است؛ و در ملک  ٢»علَّم ءادم االسماء کُلَّها قطَة«از آن آ طرفه شاهی است که شرکت نپذیرد؛  »العلم نُ

»لَه ال شَرِیک حدَهم گواه استبر آن عل »و.  
العلمني از ماهی تا ماه است یعنی آن علم از زبان خواندن است و این علم از دل دانسنت، و آن علم از  فرق بني

کتب کشیدن است و این علم به راه جان رسیدن. آن علم از تکرار است و این علم از اسرار. آن علم یاد گرفنت 
  .است و این فراموش کردن
و در این علم گذاشنت و نفی ساخنت. در آن علم ساز است و در این علم سوز. اهل  در آن علم دانسنت است

دالیل از نقلیات جویند و اهل این علم حقایق از ذوقیات گویند، و در بادیه آن علم اگر شري باشد دلري نرود و در 
و از آن علم یافنت است و از  بیشه این علم اگر روباه آید شري شود. از آن علم نواخنت است و از این علم شناخنت،

نامی است.  نشانی و بی این علم نجات؛ یعنی درجات آن علم تا به دارالسالمة و ترقیات این علم تا به مقام بی
حد واحدیت در آن مسدود.  ای است و ذات بی علم قدیم که مراد از آن میم حقیقت محمدی است، طرفه گنجینه

نشانی است مثل جان در میان  انداخت و نقطه میم که نشان بیحلقه جیم  گرد بر گرد آن نقطه، لطف خود همچو
ذات است؛ تا هیچ نامحرم در حریم خاص ره نربد و جز عاشق جانباز پريامون آن نگردد، و به جز شاه عشق که 

  .مست الست است
نشان  نداخت، نشان بیذات جز حسن ذات نشاید. چون به نظر التفات و محبت در آن مرآت نظر ا آری! در آیینۀ

نهایت  در آن نقطه نهان یافت و از یک فروغ رخش هیجده هزار عالم را عیان ساخت. چون نهایت آن نقطه بی
از آن کنایه آمد. پس درخت احدیت را از این نقطه تخم آمد. شک نیست که از  ٣»قُل رب زِدنی علماً«دید، 

تمهید فرموده که هر که حضرت رسالت پناه را بشر  القضاة در نيآمد، از این معنا ع ؐمیوه محمد  شجره ذات
  .گوید کافر گردد

احد یکی است، تو از گوش جان شنو. هر که به گوش جان شنید، به حق بني باشد، دیده جو، احول مشو. احمد 
 د. اهل ظاهر به یقني بدید که درخت از تخم بر آمد و تخم از درخت به در آمد و در لباس دویی یکی آم دیده

 سوُله« اختالفِ ظهورر بدُه وگویند و اهل باطن به دیده عني مقصود می می »ع  جان  بینند. چون در وجودِ ذات
  .بود، ال جرم در پوستِ صفات مغز آدم آمد ؐمحمد 

  تا نیامد جان آدم آشکار
 

 

   ره ندانستند سوی کردگار
 

عاشق ب آری! حسن معشوق، دم به دم به دیدهریزد  محبت به کام خویش می شود، و نالۀ دیگر متجلی می ه جلوه
 !انگیزد و به هر دردی درمانی و به هر درمانی حاىل حاصل است. هیهات، هیهات و به هر پیاله درد نوی می

همه و ای همه در تو و ای تو در همه! و ای چنرب نه فلک حلقه بر در تو! آری! صفت  ای همه تو و ای تو بی
گویان بود و  ٤»رب اَرِنی«قی و معشوقی قدیم است. همیشه در میدان محبت به زبان نیاز به صفت عاشق عاش

رسید،  فرمود. هر چند که ذوق ناز به سمع عاشق جانباز می می ٥»َلن تَرانی«مدام بر تخت بی نیازی به زبان ناز 
گرفت تا به حدی که عجز نیاز عاشق  ق ناز میدید، ذو شد و هر چند که شوق نیاز عاشق می شوق نیاز بیشرت می

                                                 
  ».العلم نقطةٌ کثّرها جهل الجهالؑ: «: عن امريالمؤمنني ٨جامع االسرار، ص  - ١
٢ -  ٣١آیۀ » ٢« بقرهسوره.  
٣ -  ١١۴آیۀ » ٢٠« طهسوره.  
٤ -  ١۴٣آیۀ » ٧« اعرافسوره.  
٥ -  ١۴٣آیۀ » ٧« اعرافسوره.  



  

٢٦ 

رفته رفته به مقام خاک رسید. منظور از خاک وجوِد عاشق است و مقصود از وجود عاشق شهوِد معشوق و 
ظهور عشق است؛ یعنی چون آن نور از وطن ذات جدا شد، در سوز آمد، آتش گشت و چون در اضطراب افتاد، 

  .و چون به قرار آمد، خاک شد؛ حد عجز عاشق تا اینجا بود باد شد و چون در گذر آمد، آب شد
آری! اگر نورِ شهودِ محبوب پیش عاشق این چنني موجود نباشد، مرغ جان عاشق کجا در پرواز آید و قفس 

نشان کند؟ اما در دام وجود از شهود و حسن خود نوری نموده است  اجسام را بشکند و پرواز به سوی گلزار بی
ةٌ «دن آن دانه ساعتی مشغول است؛ ] چی که [به اعنیا س  من از کجا و این دام کجا، بدین معناست و اّ ١»الدُّ

عاشق را قرب و بعد و کعبه و دیر یکسان است زیرا که در هر پرده صفت مشتاق ذاتِ حبیب است اما این چنني 
  .در عالم غریب است

  خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست
 

 

  های تو بست اندر کرشمهگشادِ کار من 
 

کونني التفات  شد و به دانۀ نشان داشت، چنان چه به هیچ قید مقید نمی مرغ جان در صحرای ال مکان پرواز بی
نیاز؛ لیکن ناز جنبش میل  نمود. از این جهت از دام نام و اجسام مطلق آزاد بود و از دانه احتیاج محض بی نمی

عشق بازی بازد، ناگاه صیاد  من و تو شیوه تاق جمال خود سازد و در پردهنیاز داشت. خواست که محتاج و مش
  :در صحن محبت انداخت و دام معشوقی بر آن فراز کرد؛ یعنی ٢»خلق آدم علی صورته« قضا دانۀ

  خط و خال و چشم و ابرو جملگی یکجا شدند
 

 

  کنند از برای کشنت معبود محضر می
 

قرار  طاقت و بی و دام افتاد هر چند که از قید دام هشیار بود اما کرشمه معشوقی بی چون نظرش بر آن دانه
  :ساخت، یکایک آن از او در بن قید شاد در آمد و حلقه بندگی در گوش کرد و گفت

  هر بنده که آزاد شود شاه شود
 

 

    من شاه از آنم که تو را بنده شوم
 

  !هیهات، هیهات
هر ورقی  و ذات عني عیان است و کنه اسرار خاص به کلک بیان است، و در قصۀصفات  در مصحف کونني قصۀ

به هر حرفی شرفی دیگر حاصل است، و قدر این نور حاضر و حضور نه نهان است و خواننده  ظهورِ کلمۀ
ل  ه توان گفت؛ شک نیستاهل التالوت آن داند که واصل است، و این چنني قاری را اهل القرآن  که اَفض

بادة تالوت قرآن است و آن چیست؟ الع  
  همه جا و ِز همه روی تو در جلوه گری است

 

 

  خوانم مصحف روی تو را از همه رو می
 

است. آری! آتش  »َلن تَرانی«نیازی  است و محبوب مدام در ناز بی »رب اَرِنی« عاشق بیچاره همیشه در نالۀ
اند در آرزوی آن روی، جانباْز همچو  اند و وجود عاشق را به نار نامرادی سوخته ختهعشق را به باد ناامیدی افرو
بر سرش خورد. هیهات  »لَن تَرانی«از جانش بر آید و تیغ نایافت  »رب اَرِنی«موسی باید که هر دم ناله 

َاّللهم اَحیِنی «اید: فرم از عني عنیات چه کنایت می ٣»قَاب قَوسني«هیهات! آن شاه کونني و آن صدرنشني 
ة المساکني ی زُمری فشُرناحیناً وسکی متنَام یناً وسک٤.»م  

کند؛ مر آن مسکینان همنشینان حقند که از درجه  الهی! آن کدام مسکینانند که حبیب تو تمنای صحبت ایشان می
آمیز؛ و مسکني به مثل  و در زمره مساکنياند. آری! چون به مقام غیب رسیدی برخیز  فقريی به مقام غیب رسیده

                                                 
  .۴۵٩ص  ٢اصول کافی، ج  -  ١
  .١٣۵جامع االسرار، ص  -  ٢
٣ - ٩ آیۀ» ۵٣«نجم  اشاره به سوره.  
  .٣٩ص  ١، ج عواىل اللئاىل - ٤



  

٢٧ 

قر و هو الا«تا اهلیت  زمني باید وحدَه ال شَریک «بر او شاید؛ و مسکینان آنانند که در خلوتخانه  »هذَا تَم الفَ
مقام مسکنت خاک داشت و از این جهت همنشني صحبت نور پاک شد. با وجود عرش وغایب درجاتند.  »لَه 

سازد و فرماید که:  نوازد و خلیفه حضرت خود می کرسی و لوح و قلم و آسمان، چرا که خاک ضعف را می
عَظم« اال ؟ با وجود صالحان و صدیقان و عالمان و عابدان، چرا حضرت آرزوی مسکینان کنند و از »هَذا سر

زیرا که اینجا دعوی است و جایی که دعوی است ؟ »اَّللهم اَحیِنی صالحاً یا عالماً یا عابِداً«حق نخواهند که 
حجاب است و مقام مسکنت الدعوی است؛ چنانچه خاک چون در مقام مسکنت بود هیچ دعوی نداشت. تا 
آدم به صفت خاک نگردد، او را مسکني نتوان گفت و خاک از رنج و راحت و عزت و خواری مستغنی است و 

واقع نیست و در مقام جمع الجمع به غیب ذات مستغنی است، تفرقه  در مسکن مسکینی آرام دارد که آنجا هیچ
قري ال یحتاج اال ال«چنانچه هیچ احتیاجی نماند، به حدی که   ١.»هاَلفَ

آری! احتیاج صفت موجود است؛ او که در بحر عدم غایب و معدوم است، احتیاج که را باشد؟ پس طایفه 
غایب و معدوم است، احتیاج را که باشد؟ پس طایفه مسکینان نادرند. ایشان را به  مسکینان نادرند. ایشان را به

اما ایشان در مقام مسکنتند و مسکني را نشناسد جز  »الواىل یعرف الوالی«جز حق کسی در نیابد اگر چه 
 خواست مسکني. به حقیقت حضرت هم مسکني بود، از این جهت مسکینان امت را می

  ر مو از آن بر تنمعطایی است ه
 

 

  کجا من به هر موی شکری کنم
 

کر و نصفُه الصربِ«آری! شکر و صرب هر دو مکمل ایمان است که  یمانُ نصفُه الشُّ اما صرب از بالست و  ٢.»اال
شکر از عطا، و حیات و لذات دنیا که عني بالست بدان صابر باید بود. هیچ عطا برتر از لقا نخواهد بود و آن 

پس، از این معنا، بر موت  ٣.»َالموت جِسر یوصل الحبیب اىل الحبِیبِ«حاصل نشود اال به موت؛ یعنی: 
نیا سجن «ای دیگر نباشد؛  شاکر شاید بود. آری! چون کسی به زندان مبتال شود، جز صرب او را چاره الدُّ

فَتَمنَّوا «فرماید:  این معنا خدای تعاىل می و از این زندان رهایی ممکن نیست اال به موت. هم از ٤»المؤمن
 ادِقنيانْ کُنتُم ص وت٥.»الم  

  این جان عاریت که به حافظ سده دوست
  

 

   روزی رخش بینم و تسلیم وی کنم
 

قنی بِالصالحني«و الحالح  لحماً و اسلنی م م هم از این معناست که حیات ایام صرب است و ممات ایا ٦»تَوفَّ
شکر. آری! در زندان و قفس قالب، نه به رغبِت خود آمد، بلکه به رضای دوست این بال اختیار کرد. چون 

قَةُ الموتِ«قرار دید، ناگاه ندای  حالش از دویی و دوری خراب و بی ذائ نفس شنوانید، از شادی این  ٧»کُل
  .ستمژده در عني بال شاکر شد، به انتظار آن وعده چند روز صابر ا

                                                 
...الفقري و الذی ال یفتقر اىل نفسه و ال اىل ربه؛ فقري آن باشد که نه محتاج «چنني آمده است:  ١٣٠، ص در تمهیدات عني القضاة-  ١

"إذا تم الفقر فهو اله"  ، و فقري به کمالیت رسیده باشدخالق خود؛ زیرا که احتیاج هنوز ضعف و نقصان باشد خود باشد و نه محتاج
او آمده باشد. دریغا که این مرتبه بلند است! هر کسی را آن توفیق ندهند که  سرمایۀ ه"تخلقو بالخالق ال"، او را نقدِ وقت شده باشد

  ».العبودیة جوهریة کنهها الربوبیة«آمده است: ؑ حدیث از معصوم در  »ادراک این تواند کرد.
  .۴٨، ص ر. ک: تحف العقول - ٢
  .٩۵٩، ص معجم المفهرس اللفاظ االحادیث و االقاویل عن الکتب العرفانیه - ٣
  .١٠۵۴، ص ٢ ، جعلم الیقني - ٤
٥ -  ٩۴آیۀ » ٢« بقرهسوره.  
٦ -  ١٠١آیۀ » ١٢« یوسفسوره.  
٧ -  ۵٧آیۀ » ٢٩« بقرهسوره.  



  

٢٨ 

  ایم ایم یار ملک بوده ما به فلک بوده
 

 

  باز هم آنجا رویم منزل ما کربیاست
 

  !بان دلرب است ام فدای آن دیده که دیده هیهات، ههیات! دیده
  وقتی نشد از دیدن تو دیده ما سري

 

 

  الحق که در این شیوه چو نادیده گداییم
 

او زند که به هزار آلودگی آلوده، اما لطف تو این ای جان من! این خاک ضعیف را چه زهره که دم از محبت 
یحبهم و «ضعیف را گستاخ کرد و کرم تو ترس تکلیف را از دل به کلی برداشت. از آن گاه که طوق شوق 

ونَهبحدر گردنش انداخت و به کمند اشتیاق  »ی»دبرینىل الما شتاقبه خود کشیده و از پیاله  »اَنَا الم» اَنت
عَلک قی عاشقاً و اَنا عاش نازد و از مستی محبت،  هوشش برده، ناچار پروانه وار بر شمع جمال خود می »بدِ

  !آورد، هیهات، هیهات باز می »ء یرجع اىل اَصله ُکل شی«سوزد و این از دویی نیست بلکه  هستی خود را می
ابد. هر که با روی کف  آب محبت تو سرياب است تشنۀهر که به آتش عشق تو سوخته، پخته ازل است و هر که به 

  .پای تو افتاده در خاک است، قدمش بر افالک است
بیان و ای معلوم علم قدیم و ای پادشاه مطلق ندیم و ای غواص بحر کریم و ای از نور  ای نشان و ای بیان بی

روی توست و ای آن که ظلمت شام  حسن تو نعیم و ای از شرار شوق جحیم و ای آن که روشنی صبح اسالم از
  !کفر از موی توست و ای آن که همه پویان به سوی تواند

  ایم ما روی تو را قبله جان ساخته
 

 

    ایم در نزد غمت هر دو جهان باخته
 

، مالئک سر به سجود بردند. آن که در ظهور این نور به آسمان مغرب آدم شهودؐچون هالل حقیقت محمدی 
  .الدین برد کرد، داغ لعنت یومسر فرو ن

بعضهم «گردد؛  نور دیگر زاد میکه نهالش در باغ نقطه نبوت سر زد، در هر چیز  ؐهمان حقیقت محمدی 
اعضهپس روز به روز اکمل شدن گرفتکنایه از نقطه حضرت است.  »ىل بآمد تا به آسمان مشرق عبدال ، ،

دوستان چون دیدند، به و قمر سیمای بدان زیبایی خود را اشارت کرد. ، زوال بدر کامل ظاهر شد نقصان و بی بی
ختَم اله علَی قُلُوبِهم و «خدا رسیدند و دشمنان چون ندیدند، در چنني بارِ عام به کام دل نرسیدند؛ از آن که 

ةٌ  علی سمعهِم و علی شَوم غبصرِهبودند ١»ا.  
نور نبود، ناچار در نار فراق افتادند. پس این جا طلوع و عروج آن نور بود که از هالل شان چون قابل آن  بینایی

کُل یوم «آید،  تا بدر کامل خود را تمام نمود. حاال در غروب نزول است یعنی روز به روز آن نور خورد شده می
میان نماند، دور قمر تمام شود و از این معناست. چون رفته رفته به پایان غروب رسد به حدی که هیچ در  »بتَر

٢ه بر زمني باشد،قیامت قائم گردد. از این م عناست که تا گوینده ال و  ؐه جز محمد قیامت نیاید و گوینده ال
  ٣.»ّ رحمةً للعالَمنيو ما ارسلناک ا«یان نیستند؛ محمد

است که بر همه کریم آمد و چه کریمی است که از ه! چه رحمت است که عني رحیم آمد و چه رحیم سبحان ال
حلقه کمند کرم او هیچ کس بريون نماند! چون که ظهور حضرت، نزول رحمت مطلق اوست، پس جایی که 

که رحمت مطلق رب جلیل ٤رحمِت مطلق نزول فرماید آن جا اثر قهر نشاید. پس، از این معنا در عصر چیست 
از آن گاه که این رحمت رحیم بر عالم سقیم نزول فرموده است، از طفیل این آری!  .است همه اهل نعیم آیند

                                                 
١  -  ٧آیۀ » ٢« بقرهسوره.  
ه الال تقوم الساعة و علی وج«- ٢ ۵٣٢، ص ر. ک: مشارق الداری »هه االرض واحدٌ یقول ال.  
٣  -  ١٠٧آیۀ » ٢١« انبیاءسوره.  
  از این معنای رحیمیت. - ٤



  

٢٩ 

رحمت زحمتِ کل عاصیان برخاست، و مطیعان را مقبول درگاه خود ساخته و گمراهان را به راه راست آگاهی 
  .داده، ظملت کفر و شرک رو به عدم نهاده

  .ه شدآری! چون شمع جمال محمدی افروخته شد، پروانه ما سوا سوخت
  بلغ العلی بکماله
 صالهخ نَت جمیعسح  

 

 

جی بجماله     کشف الدُّ
    صلّوا علیه و آله

 

 و شمع جمال مصطفی در این جهان به هر زمان بعینه موجود است که آن را محمد آن زمان گویند تا به روشنی
ر باشد و آن شهود در این حدود به کسوت عني موجود است.  آن، همه به راه راست روند و عالم به نور اسالم منو

گویم. در همه عصر و هر زمان، نشانه آن یگانه  بینم، آن گاه می گویم، به چشم جان می ه که به تکلیف نمیبال
قائم مقام بوده و خواهد بود. وقتی که آن شمع از این جمع بر داشته شود، کار قیامت ساخته شود. آری! چون 

  :] چه کار آیند؟ از این معناست ] برایتان [به [دیگران توشه در میان نباشد،
  تو اصل وجود آمدی از نخست

 

 

  دگر هر چه موجود شد فرع توست
 

آری! اصل وجود وجودِ حضرت است؛ دگر هر چه هست، فرع اوست، پس هیچ فرعی از اصل خود جدا نیست؛ 
نماید که پس چرا مؤمنان در جنت و  شکل میجا میده شود، فرع هم همراه باید. اینبلکه به هر سوی اصل کش

کافران در سعريند؟ اگر گویی از نور حضرت نیستند پس خارج وجود وجودی ممکن نیست، هر چه هست داخل 
عنی ذات حضرت کل است و هر چه هست اجزای آن کل است؛ نار و نور فروغ آن ذاتند که یوجود است، 

از روی ظاهر شریعت به هیچ نوع راست نیاید؛ اما در مذهب محمود جمیع محامد است. پس جواب این سؤال 
  .اهل ذوق، بهشت میمنه آن حضرت است و دوزخ میسره. مؤمنان جمال حضرتند و کافران جالل حضرت

  در صومعۀ زاهد و در خلوت صوفی
 

 

    جز گوشۀ ابروی تو محراب دعا نیست
 

کند.  ؛ بدین تعبیه در ملک وجود سلطنت میشاه عشق به دو صفت موصوف است: یکی جمال، دیگری جالل
العشق عیش و «هر دو صفت عشق است که: مراد از جمال و جالل، ذوق و شوق است؛ یعنی سوخنت و ساخنت 

 .. کفر واسالم هم نتیجه جمال و جاللند؛ اما مسلمانان ظهور جمالند و کافران ظهور جالل»طیش
نفس مذموم است و هر کس را فر نفس؛ پس جبلِت روح محمود و حبیب مراد از مسلم روح است و مراد از کا

تلطف به صفت خویش است: کثیف به کثیف و لطیف به لطیف؛ یعنی جمال را جمال بهرت و جالل را جالل 
تر. مراد از بهشت صفت حمیده است که مسکن مسلم روح است و مراد از دوزخ صفت ذمیمه است که  خوش

پس هر یک به وطن خویش قرار دارند و دل در میان این هر دو عاشقی یکی خواننده و  ر مذموم است.وطن کاف
گذرد، چون که هر دو مشتاق روی  یکی داننده است. دل معشوقی است کریم صفت، هیچ یک محروم نمی

ه طیش؛ آن معشوق دلند و در کشش آمده. از این جهت دل گاه به صفت حمیده عیش است و گاه در صفت ذمیم
  ١».و ما صَنع اله فَهو خري«است  قرب است و این بعد و در این سر عظیم

  آنچه در توحید مطلق آمده است
 

 

  آن همه در تو محقق آمده است
 

                                                 
١  -   

  پري ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
 

  اد آفرین بر نظر پاک خطا پوشش ب 
 

  »حافظ«



  

٣٠ 

آید که محض وصل است، آن جا عیش و طیش را گنجایی نیست؛ چون که آن  اما چون معشوق در بسرت عشق می
باشد، اما در صفت سرگردان است؛ در یک  تر می ا خود به خود با عشق صفت خوشجا قرب است نه بعد. آنج

  ١آید. بر میساعت صد 
  گه رشک برد فرشته از پاکی ما

 

 

   گه ننگ کند سگی زبی باکی ما
 

له ا«از آن گاه که کلید مخفی  الال ا َّال لسودٌ رمحه م هر ایمان که توحید به دست خاص و عام داد و گو »ه
 ال بِیب صرف است در نظر عالم گشاد حال بِی ول ال ه نَ س ه رال ور ه یعنی وجود حضرت خاص است و عالم ه ُظه

ظهور نور حضرت است. پس هر چه بر روی زمني است، همه را دوست باید داشت چون که فرع از اصل جدا 
خت، پس جدا نباید ساخت از این معنا، عارفان همچو گل کَم آزارند و نیست، و خود را در حجاب شرک نباید با

  .محجوبان همچو خار دل آزارند، اما هر دو از گلزار نگارند
تر، کفر چیست؟ زلفش  بینند و عاشقان جمال دوست. اسالم چیست؟ رویش خوب محجوبان کفر واسالم می

مانش خنجر، جماىل چیست؟ لبهایش پرشکر، تر، جالىل چیست؟ چش تر، شیطان چیست؟ خالش سیه پریشان
  .تر، و راستی چیست؟ قدش صنوبر! یعنی هر چه هست میمنه و میسره است کجی چیست؟ ابرویش کج

  بینم زسر تا ناخن پایت سراپا ناز می
 

 

    بینم کجا حد است حسنت را هنوز آغاز می
 

  .ا شدپیدا شد، پروانه عالم بر رخش شید ؐٔآری! چون شمع جمال محمدی 
ال ه خورشیدِ ذاتِ آن شاه در ظلماتِ صفات طلوع کرد، همه از همه در ظلمت کفر حريان بودند، ناگاه از کرم

آفتاب ممات حجاب نجات یافتند و از نور شناخت به حیات ابدی رسیدند. مراد از علما اولیایند که قدم بر سر 
ة األ«اند،  نفس خود به کلی نهاده ثَ رو لماءآری! دانه نبوت در کشت عالم کاشتند و از آن  .ایشانند ٢»نبِیاءاَلع

یک دانه انبارها ساختند؛ نه آن دانه را از عالم برداشتند بلکه از نور نبوت هزاران شمع شیخی افروختند؛ 
»هت ی اُمف بی یخ فی َقومه کَالنَّ   .بر این معناست ٣»الشَّ

بندگی تو  ل تو مشتاق نیست، همیشه در ظلمت کفر تاریک باد و هر که حلقۀهیهات، هیهات! هر که بر آفتاب جما
  !در گوش ندارد، مدام در بادیه ضاللت مدهوش باد
  راست بني از نظر پاک به مقصود رسید

 

 

   بني در طمع خام افتاد احول از چشم دو
 

پذیرد فنا  د ظاهرًا فنا میاند و هرگز جدا نخواهند شد؛ هر چن روح و قالب و جان در محبت یک لخت شده
شود بلکه ابد اآلباد به هر صفت که هست به همان صفت خواهد ماند. و این هر چهار صفت در صفت  نمی

ها در میان خود  خود خواهد رفت و خالصه در وطن اصلی خود قرار خواهند گرفت، اما صفت آشنایی که سال
  .ی خواهد ماندمحبت صحبت داشتند هرگز نخواهد رفت و صفت خودی باق

زید و در  اما در میان خودی فرقهاست؛ کسی خودی از خود دارد و کسی خودی از خدا. پس در هر محبتی که می
کَما تَعیشُوَن تَموتُون، کَما «باشد:  خیزد و به همان می رود و به همان می باشد، به همان می هر فهمی که می

                                                 
١  -  

ه هست رنگ خم هو صبغة ال  
 

  ها یکرنگ گردد اندر او  پیس 
 

ن الل صبغة«اشاره است به آیۀ  ن احسن مه و مصبغة ال.«  
  یابد. در این موطن، سالک از مقام تلوین به مقام تمکني راه می

  .٣٢ص  ١اصول کافی، ج  - ٢
  .۶٠٣القاویل عن الکتب العرفانیه، ص المعجم المفهرس ال لفاظ االحادیث و ا - ٣



  

٣١ 

ُثوَن تُح ُثون، کَما تُبع وتُونَ تُبعونَتَمرود  بلکه از روی معنا، این موت نیست چرا که از مقید به مطلق می ١؛»شَر
فرماید  و هر صفت که مقید حاصل کرده است در مطلق به همان حال خواهد بود. از این معنا صاحب مذهب می

ی به جز وی زیند یعن اند که ابدی باشی، نیکو نباشد که در بدی باشی. پس محبان فانی صفت می که تو را آفریده
وصال خواهند  جا در او حشر ایشان در دایرهبینند. آنجا از او و آن جا هم به جز وی نمی آندانند؛ ناچار  هیچ نمی

شد و حشر دیگران در صحرای فراق. کافران را دوزخ، مؤمنان را بهشت، عاشقان را ذات جانان، جانان ما را و 
  !جان ما جانان را

ها در عالم کم است. هر دىل که در غم  ن گاه که غم تو همدم من است همچو من از غمها! از آ غم از غم ای بی
غم تو شادی هر دو جهان بر باد است. عجب دىل که با تو همراز است و عجب  تو شاد نیست شاد مباد، بلکه بی

یشرک به و یغفر ما ه یغفر ان انَّ ال«زبانی که به وصف تو دراز است و عجب جانی که جای جانان است! 
شآءن یمل کونَ ذلخاطر به دیگری کنی هرگز نبخشم، از این  یعنی همه گناهان تو عفو کنم و اگر گوشۀ ٢»د

ه بر سر  معلوم شد که کمال محبت می مذبوح نمودن و ار خواهد. آری! دندان حبیب شهید کردن و پسرِ خلیل
ست. اگر غريت حق در کار نبود هیچ یک به راه نماندی. پس غريت معشوق زکریا کشیدن، این همه از غريت او

به حدی است که عاشق با غري نیامیزد و غريت عاشق تا حدی است که خود از میان برخیزد. آری! جایی که 
  .مشاهده یار است، دیده و دل اغیار است

  »غريت از چشم برم روی تو دیدن ندهم«
ه محبت است بلکه غري شود، حمل به غري بینی نتوان کرد زیرا که غريت نور ال آری! محبت از غريت دانسته می

یاَنا غَیور و ال«محض محبت است. از این معنا حضرت فرمود که:  غیر منِّ پس غريت ثمره ایمان است  ٣.»ه اَ
، ال ا«که:  ةُ لَه ن ال غَريموخته نشدی. از خانمان به در های حجاب س . اگر سوز غريت نبودی، کوه»یمانَ لَه

شدن و از دنیا و دین حذر کردن و از تن و جان سفر کردن، این همه نتیجه غريت است. عاشق در وقت نماز 
باشد و خود را در خور  ها می چنان شود که هیچ از خربهای دیگر خربدار نباشد؛ پس معشوق حق همه حق

 »منقطع االعتبارات«آنجا غريت کار ندارد و آن مقام را  کند؛ اما مقامی است که طاعت او بر او متجلی می
لی «گویند، جربئیل را آنجا گنجایی نیست زیرا که آن مقامی است که دو تایی نیست و آن کمال حضرت است. 

 ع اللمرسم ب و ال نَبیقَر م لکم نی فیهعسال ی قتد مگر از آنجا بوده و به این عروج هیچ کس نرسی ٤»ه و
وی. ای جان من! حريت و غريت در دایره محبت است که شاه عشق در دایره عاشقی و معشوقی به این 

ها مبتالست؛ هر سوزی و سازی و هر عبارتی که هست اینجاست؛ زیرا که این مقام ذوق و شوق است که:  احوال
  .»العشق عیش و طیش«

  گه ضربت دست تو مرا پست کند
 

 

   مرا مست کند گه شربت شوق تو 
 

  .و هو اَرحم الراحمني
مالم جبني، ای شاه شاهان! به لطف سوی گدا ببني، و هیچ  تو می من مفلس بینوای بر در نشني، هر دم بر آستانۀ

ب لَُکم«در میان میار در چنان و چنني، و در باب غریبان حکمت بر این که:  ای خواهان  ٥.»اَدعونی استَجِ
                                                 

  .٧٢ص  ۴، ج عواىل اللئاىل - ١
٢ - ۴٨ آیۀ» ۴«نساء  سوره.  
  .٧۵۴المعجم المفهرس ال لفاظ...ٔ ص  - ٣
  .٢۴٣، ص ٧٩بحاراالنوار، ج  - ٤
٥  - ۶٠ آیۀ» ۴٠«غافر سوره.  



  

٣٢ 

 ٢؛»اذکُرکُم«دانی که  نمی »َفاذکُرونی«و ای عندلیب گلزار  ١»و هو معُکم این ما کُنتُم«همی ف من! نمی
  !هیهات، هیهات

نظر رحم  سهم  ها پیدا آمد، و به واسطۀ از آن دم که این عالم وهم را در فهم در آورد، به واسطه وهم سهم بر جان
نهایت  رخاست، چون برخاست، فهم بر او حمله آورد و هم جان بیها انداخت، و به واسطه رحم سهم ب بر دل

  !اقتضا کرد هیچ در میان نیافت اال همني که در فضای المکان صدای هو هو برخاست؛ هیهات، هیهات
صراف ازل این عالم وهمی را چنان به میزان مصلحت وزن کرده است که به مقدار یک مو بیش و کم نیست. 

ىل بريون از وزن نیست، همه در وزن وزنند. از این معناست که خدا را در دل هر بنده رازی هیچ فعلی و هیچ قو
رسیده و این عالم  ٤»ُکن فَیُکونُ «کس سنجیده و در صحرای  ٣است؛ یعنی هر چه در خیال بگنجیده، در پله

خیال مانند ندارد؛ های وی. این نوع هزاران خیال در خیال وی است و هیچ خیاىل به  خیاىل است از خیال
»واهس هی ذاتف لین تَخبحانَ مفهم خرد به کنه کمالش نربد راه. »س.  

تیغ غريت بر سلسله خیال چنان رانده است که هیچ واسطه در میان نمانده است و باران رحمت بر گل و خار 
  .چنان فشانده است که عبارت دوست و دشمن یکسو نهاده است

  نقش مخالف که نمود این همه عکس می و
 

 

   یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد
 

آری! ظهورهای گوناگون که در نظر است، همه یک فروغ رخ دوست است که در آیینه عکس کون پیدا شد. از 
باشد؛ هر کس به وجهی توجهی دارد و مقصودش در دنیا و آخرت هم در  های خویش شیدا می این معنا بر وجه

  .متوجه بر آن استآن است که 
  بر نقش خود است فتنه نقاش

 

 

    کس نیست در این میان تو خوش باش
 

  .ها وجه خاص حضرت است در میان وجه
  به من نگر که منم مونس تو اندر گور
  سالم من شنوی بعد از آن خرب شودت

 

 

   در آن زمان که کنی از دکان و خانه عبور
   که هیچ وقت نبودی زچشم من مستور

 

از این معناست، و سلسله  »ء یرجع اىل اَصله ُکل شی«خاص به خاص گراید و عام به عام میل نماید؛ پس 
پريی و مریدی و طالبی و مطلوبی به وجه حضرت بایسته است. پس هر عبارتی که هست از وجهی است؛ زیرا که 

َثم وجه ال«ست، نهایتی حسن خود نگران ا این مقام عاشقی و معشوقی است، در گلزار بی وا فَ  ٥»ه َفاینَما تُولُّ
اشارت به ذات اوست. پس هر سوزی و سازی و عبارتی که  ٦»کل من علَیها فان«های اوست.  عبارت از وجه

روا فی آالء ال«هست در ظهور وجه است در جنت ذات؛  روا فی ذاتهتُفَکِّ یعنی جایی که ذات ٧؛ »ه و ال تُفَکِّ
ست آن جا نه تویی، نه فکر توست در ذات، هر چند که فکر داری کافر حقیقی باشی؛ چرا که در راه عاشقی و ا

  .معشوقی هر فکری که داری و هر عبارتی که آری و هر ذکری که گویی و به هر صفتی که جویی رواست
  راه تو به هر قدم که پویند خوش است

 

 

    ذکر تو به هر زبان که گویند خوش است
 

                                                 
١  - ۴ آیۀ» ۵٧«حدید سوره.  
٢  - ١۵٢ آیۀ» ٢«بقره  سوره.  
  قام.مرتبه، م -  ٣
٤  - ١١٧ آیۀ» ٢«بقره  سوره.  
٥  - ١١۵ آیۀ» ٢«بقره  سوره.  
٦  - ٢۶ آیۀ» ۵۵«الرحمن سوره.  
  .٣۴٨، ص ۵۴و بحار، ج  ٢۵٠، ص ١ر. ک: مجموعۀ ورام، ج  -  ٧



  

٣٣ 

ة« لها طاععةٌ فاجنیا ساع طاعت این طایفه در فهم خدا بود و در دریای مقصود غایب ماندن و در  ١.»الدُّ
کنایه از این است. از استقامت  ٢»َفاذکُروا اله قیماً و قُعوداً «معصیت این قوم غافل شدن از آن فهم است. 

یطان و خلق و دنیا و شر همه کدورات در این صافی این فهم، مالمت از میان برخیزد؛ یعنی عبارت نفس و ش
 پذیرد یعنی بیننده جز آن نور هیچ نبیند

 مستان دیدیم پریشانی در میکده  
 

 

  نه کفر در او پیدا نه بوی مسلمانی
 

و به آن فهم متفهم شدن ممکن نیست تا کرم کریم عنایت محض نفرماید و اال نه به سعی و نه تعلیم هرگز دست 
رساند و هر که در  کند، معلوم نیست که به کدام کنایه به آن نهایت می ما هر که را عنایت حق هدایت میندهد؛ ا

چنگ این فهم در آمد، تا ابد خالصی ممکن ندارد وىل در این فهم دلري آمد، روبهی بود که به صفت شري آمد. 
ی بر آرند. نهنگان این قلزم از روزه و نماز مرغان این گلزار پرواز ال مکانی دارند. مستان این شراب بانگ سبحان

  !بیکار. ندیمان شاه را با دوری چکار
  هر دىل را ذوق و فهم دیگر است

 

 

    کان زفهم هر دو عالم برتر است
 

اما مصلیان محراب ابروی ایزدی در نماز همیشه کنند به حدی که در آن حضور شعور از خویشنت ندارند. 
» نب ع  ٣» قالُوا بلی«، ارواح محبان »اَلست بِربکُم«ایشانند. چون فرمان شد که  »الصلوةاَلمصّلی غایِ

برداشتند؛ پس حیات قیام ایشان است و دنیا رکوع ایشان، و آخرت سجود ایشان. پس ایشان به جز نماز فعلی 
گر نیارند و به جز اسالم دیگر ندانند و به جز وصف از ذات فرمانی دیگر نخوانند و به جز استغراق قعود دی
ة«شهودی دیگر نپندارند. پس بودن دنیا به مقابله رکوع است؛ از این جهت حضرت  نیا ساع فرمودند؛  »الدُّ

زیرا که دنیا جای سکونت نیست چنانچه در رکوع. اما روزه ایشان آن است که از امروز مشتاق دلدارند و از 
  .ل نکنندصبح ازل تا شام ابد به هیچ طعام و لذت می

تا به وطن اصلی خود نرسد قرار ممکن ندارد. وطن ای جان من! ما همه مسافرانیم و هر مسافری را وطنی است 
وطن صالحان دیگر، وطن صدیقان دیگر و وطن عاشقان دیگر، و وطن  ،عام دیگر است و وطن خواص دیگر

ویتند و کنج نشینان خانقاه عدم و نهنگان دریای عارفان دیگر و وطن موحدان دیگر. اما موحدان متوطن دایره ه
بود؛ از این جهت حق سبحانه و  ؐموحد حقیقی ذات محمدی محیطند؛ اما عاشق مطلق و عارف کامل 

َة للعالَمني«تعاىل  حمفرمود؛ چرا که در هیچ حجابی محجوب نشد و به هیچ حال مغضوب نگشت از آن که  »ر
  .گشود بوب نبود؛ از این معنا هیچ کس را زبان جز به دعا نمیظاهر و باطنش جز درنظر مح

  ؐمشتاق آفتاب جمال محمدیم 
 

 

  ؐما بنده محمد و آل محمدیم 
 

شود و در باطن  ای جان من! محبت دو رو دارد: یکی ظاهر و یکی باطن؛ اول نمونه ظاهر غريت پیدا می
باشد و  ونه ظاهر مشتاق و در نمونه باطن محو میرسد، آن گاه در نم حريت. اما چون نظر عاشق به کمال می

ثة «یابند که  داران این ورثه به قدر قابلیت و قسمت ازىل از صدقه پريوی حبیب نصیب می مرياث رو لماءالع

                                                 
  .١٣، ص احادیث مثنوی - ١
٢ - ١٠٣ آیۀ» ۴«نساء  سوره.  
٣ -   

  ها چون تیغ پوالد است تیز نکته
   میااس پیش این الماس بی

 

  گر نداری تو س وا پس گریز 
  کز بریدن تیغ را نبود حیا

 

  



  

٣٤ 

ایشانند؛ اما مقام محو مسلم ختم بر حضرت شد. دیگران در مقام غريت و حريتند مگر بعضی از  ١»االنبِیاء
یک قطره از آن جام مصفا به کام جانشان رسیده باشد و اال اگر هوس این قطره داری باید که این  پريوان وی که

ک غَریب اَو عابِر سبیل و عد نَفسک فی َاصحابِ القُبورِ«حدیث در عمل آری:  نیا کانَّ و اال  ٢»ُکن فی الدُّ
  .نه، هرگز بوی آن کوی به مشامش نرسد هر چند که رنجها کشد

  ک دم که یار مست بخفته است در کناری
 

 

    بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس
 

بیدار نیست مگر عاشق که همیشه در یاد است و یاد عني دیدار است. عاشق مشتاق را گویند و مشتاق پیوسته را 
معنا مشتاق گویند و پیوسته آن است که چون بخوابد زیر بالني نهد و چون برخیزد پیش چشم دارد. از این  می

گردد؛ و عاشق آن را گویند که در نظرش دیگر چیزی نیاید جز  یک طرفة العني از مشاهده محبوب محجوب نمی
  .محبوب

  تسبیح عاشقان است سرزلف آن نگار
 

 

   در هر خمی نوشته ببني یار یار یار
 

عاشق و فاسق، صادق و مراد از زلف صفات است و مراد از خم تجلیات گوناگون اوست یعنی مسلم و کافر، 
مها  زلف آن نگار است و به کاذب، عالم و جاهل، مطیع و عاصی، هشیار و مست، عاقل و مجنون. این همه خ

ی از اسرار است هر خمی سر.  
ا شود هیهات، هیهات! تا پرده من و تو در میان است، رخ حقیقت مسلمانی نهان است. وقتی که ابر کثرت مصّف

آسمان اسالم بتابد، ظلمت کفر و شرک در روشنی آن محو مطلق گردد و حقیقت مسلمانی  و آفتاب وحدت بر
بر زبان و تصدیق  »ال اله«یعنی اقرار  ٣»َاالیمانُ اقرار بِاللِّسان و تَصِدیق بِالقَلبِ«گوید:  پدید آید؛ آن گه می

اقرار و تصدیق راست باشد، ظلمت  به دل است. پس راست گفنت روشنایی ایمان است؛ یعنی چون »هال الا«
بینیم.  گوییم و غري در میان می می »هال اله اءَّ ال«گویانیم که  حجاب در میان نماند اما ما به واسطه آن دروغ

  .از این جهت ایمان تاریک داریم که دروغ گفنت تاریکی ایمان است
ب ! به حرمت  ّنا«ای  شان فرموده ایشان که در شأنیا ر  ادِقنيالالص ع م من کذاب را ببخشای و ما را در  ٤،»ه

  !کار صادقان حضرت خود کن
  روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

 

 

  ای هنوز و صدت عندلیب هست درغنچه
 

مراد از رقیب، دین و دنیا، کفر و اسالم، امر و نهی و  ٥.»عرفت ربی بِربی«آری! روی تو کس ندید یعنی 
  :اران تکلیفات عقل که در پیش است، این همه رقیبان آن رویند. این معناستهز

  ره عقل جز پیچ در پیچ نیست
 

 

    بر عارفان جز خدا هیچ نیست
 

ها، هم  ؛ این همه رقیبان آن رویند؛ اما اینو زبان و دست و پای و سایر اعضا دیگر مراد از رقیب، چشم و گوش
ها و همني ظور حجاب شد؛ پس چون حجاب  ا ظهور هم اینهایند و حجاب هم اینرقیبند و هم حبیب؛ زیر

  برخیزد، ظهور هم برخیزد. پس چندین ذوق و شوق با که انگیزد؟

                                                 
  آدرس آن گذشت.  ١ -
  .٣٨١، ص اماىل شیخ طوسی  ٢-
  .١٢١ص  ١، ج ؛ مجمع البیان»إنّ االیمان هو التصدیق بالقلب و االقرار باللسان و العمل باالرکان« - ٣
  قرآن نیست. آیۀ - ٤
  .٢۶٧، ص جامع االسرار - ٥



  

٣٥ 

دیگر مراد از غنچه پرده است یعنی در چندین هزار پرده صفت او نهان است، چگونه روی او کسی عیان بیند؟ 
صد هزار عاشق  و بوی آن گل خوشبوی ظاهر گشته و در آرزوی آن روی  یعنی چندان که ظهور کرده، مستور گشته

ها دارد. چون ناگاه باد عنایت  وار بر گرد کعبه دل طواف قرارند. دیگر مراد از غنچه دل است و طالب عندلیب بی
بیب و خود گردد و از ظهور ح دهان بسته یکایک بشکفد و از بوی آن، عاشق عندلیب مست و بی بوزد، آن غنچۀ

رقیب فانی شود. عبارت رقیب و عندلیب تا آن زمان است که او در پرده نهان است. چون از پرده بريون تابد، 
کسی را در میان نیابد؛ آن گاه که در ذوق آن چنان دیوانه باشد که هیچ یگانه و بیگانه را مدخل در میان نماند. 

خیزان است و جز این بانگ بانگی در عالم نیست؛ اما  ء از هر شی »انا الحق«اگر به گوش جان شنوی، هر دم 
پاره پاره کردند و بسوختند و چون منصور این زبان حال در مقصود به قال آمد تا چندین خیال حاصل 

ی « خاکسرتش به باد دادند، اما این بانگ نتوانستند فرونشانند. پس معلوم است که این بانگ از منصور نبود، انِّ
٢از درختی بر آید و درخت در میان نه؛ چه عجب که از منصور بر آید و منصور در میان نه؟ ١»هاَنا ال  

  گوید بگو گویم انا الحق یار می من نمی
 

 

   گوید بگو چون نگویم چون مرا دلدار می
 

ل حال، دوم را آخر حال. به کند، یکی را او شود به هدایت، هر که را عنایت می طالبان حق را دو نظر پیدا می
دل حرِف غري شسنت است، و به نظر آخر حرفِ ال ه بر آن تخته منّقش کردن، یعنی اول خود را نظر اول از لوح

گرداند، یعنی قائم به صفت  سازد. آخر خدا را در خود و این نظر باقی می بیند و این نظر فانی می در خدا می
شود و آخر صحو؛  . اول محو می»ه ال یموتوناّن اولیاء ال «ائم دارد یعنی:شود؛ از این جهت بقای د حق می

آن موت باشد و این حیات؛ اما عجایب صحوی که عني محو است! از این معناست که حق سبحانه و تعاىل اول 
ن موت و حیات کسی آری! تا که نمريد کی زنده شود؟ و از ای ٣.»خلَق الموت والحیوةَ«موت را ذکر کرده مثل 

  .را وقوف نیست مگر طالبان حق را که ایشان را موت دیگر و حیات دیگر است
  اند بوالعجب قومی که پیش از مردن خود مرده

 

 

   اند پیش از آن کاید نویدی رخت آنجا برده
 

رده معشوق است، غرقند، فارغ از تفرقه و فرقند. نفس که هست پ »ال شَرِیک َله«آری! آنان که در محو وحدت 
تا هر ساعتی از پس این پرده به زبان ناز با عاشق جانباز راز گوید، و از برای ذوق گفتگوی و شوق جستجوی 

 به شوق نفس؛ اما کند و هر دم ندا میدهد که این پرده را بدر و بیا، یعنی به ما نرسی اّ این پرده را باز نمی
ا خود ندرد دریده نشود. وقتی این پرده دریده شود، دم بر کشیده قدرت دریدن این پرده به دست کسی نیست، ت

  .باشد
  هست از پس این پرده گفتگوی من و تو

 

 

  چون پرده افتد نه تو مانی و نه من
 

                                                 
  .٣٠ آیۀ» ٢٨«قصص ورهس -  ١
٢  -   

  انا الحق کشف اسرار است مطلق
  همه ذرات عالم همچو منصور
  در این تسبیح و تحلیلند دائم
  چو کردی خویشنت را پنبه کاری

  پندار از گوش برآور پنبۀ
  درآ در وادی أیمن که ناگاه
  روا باشد انا احق از درختی

 

  به جز حق کیست تا گوید انا الحق 
  مست گري و خواه مخمورتو خواهی 

  بدین معنی همه باشند قائم
  وار این دم بر آری توام حالج

  ندای واحد القهار بنیوش
  درختی گویدت انّی انا اله
  چرا نبود روا از نیک بختی

 

  
٣ - ٢ آیۀ» ۶٧«ملک  سوره.   



  

٣٦ 

تر  شود برای غلبه اشتیاق است، هر چند مشتاق تدبري امید دارد که خواهد درید. این که دیر می عاشق بیچاره بی
  .نزدیکرت

  ارم که بعد از داغ هجری دلنوازچشم آن د
 

 

   مرحمی بر دل نهی امیدورا خویش را
 

عجب دلداری که به هر موی گرفتاری، و به هر گرفتاری بازاری، و به هر بازاری خریداری و به هر خریداری 
  !افکاری و به هر افکاری اسراری

  تو تنها نیستی بیمارِ چشم شوخ آن دلرب
 

 

  وشه بیماردگر دارددرهر گ که چشمش چون تو
 

دال! در تفرقه چندین متفرق مباش، نفس و شیطان و خلق و دنیا و کفر و اسالم و خري و شر و بهشت و دوزخ، 
همه را در دایره محبت جمع کن و در آسیای معرفت بسای و به دست توّکل خلوله بند و در نای معرفت پرتاب 

ة ربه َاحدَاً«کن  ال تُشِرک بِعباد ١.»و 
 

                                                 
قَاء ربه فَ: «١١٠آیۀ » ١٨«برگرفته سوره کهف  -  ١ و ل جرن كَانَ ي افَم شْرِكْ بِعبادة ربه احدً ي َا وح الص ًمع ل معلْي«.  


