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  بسم الله الرحمن الرحیم

ن در ظهـور آمدنـد، روح را بـر عشـق آمیزشـی موجود شـدند و از مکـوّروح و عشق هر دو در یک زمان : فصل
ظاهر شد، چون روح بخاصیت در عشق آویخت عشق از لطافت بدو آمیخت، پدید آمد و عشق را با روح آویزشی 

بقوت آن آویزش و آمیزش میان ایشان اتحاد پدید آمد، ندانم که عشق صفت شد و روح ذات یا عشق ذات شد و 
چون تابش جمال معشـوق از اول دل ربـانی پدیـد آمـد عشـق بـا روح در . روح صفت، حاصل هر دو یکی شدند

سوخت، افروخت و آتش مرورا میآمد چون یکی بباد نسبت داشت و دیگری بآتش، باد آتش برمیگفت و شنید 
عشـق غالـب شـده چـون برپتـو . ی وَالتذَر بر وجـود خوانـدبْقِتُحاصل آتش غالب شد و هوا مغلوب بماند و آیۀ ال

بود که با معشـوق زیـرا  انوار معشوق رسید مغلوب شد بدین سبب نتوان دانست که عشق با عاشق ساخته تر از آن
  .که عشق بر عاشق امريست اما در قبضۀ اقتدار معشوق اسري است

ــــــون برجــــــانم ــــــو امرياســــــت کن  عشــــــق ت
  در قبضــــــــــــــۀ قــــــــــــــدرتت اســــــــــــــريم

  

ــــــــانم  ــــــــر فرم ــــــــده منتظ ــــــــاره ش  بیچ
 چـــــون نیســـــت پدیـــــدای پســـــر درمـــــانم

  

  ٭٭٭

نی بدان قبله است مگر عشق بی هر چیز که هست او را قبله ایست و روی او یا از راه صورت یا از راه مع: فصل
روی که او مـاحی قلبهاسـت گـاه گـاه عشـق را در بوتـۀ ابـتال بکلـی بگـدازد و از وجـود او بـرپدازد و روی بعـالم 

  :اندبیجهات محبوب آرد و از اینجا گفته
ــــود ــــوب نب ــــال محب ــــز جم ــــه بج ــــون قبل   چ

  

ــر قبلــه کــه بــود   عشــق آمــد و محــو کــرد ه
  

  ٭٭٭

صورت و عالم معنی قبلۀ بود بجز جمال معشوق صادق نبود بلکه اگر باختیـار روی  تا عاشق را در عالم: فصل
شیخ ابوسعید ابوالخري قَدّس اللّهُ روحَهُ بر سر روضۀ پري خود ابوالفضل حسن سرخسی قُدِّسَ . بقبله آرد مشرک بود

  :او آورد گفت سِرُّه که مقتدای او بود در طریقت بجمال ذوالجالل مکاشف شد روی دل بحضرت بی جهت
  ظــاهر شــده اســت اینجــا معــدن جــود و کــرم

  

ــرم  ــر کــس ح ــۀ ه ــا روی دوســت قبل ــۀ م  قبل
  

  ٭٭٭

گاه بر میـان وقـت بایـد بسـت و از  گاه ار اگر این معنی در بتکده روی نماید روی به بت باید آورد و زّن: فصل
  :عشوقست حجاب راه معشوقستغم برست و بیقني باید دانست که عاشق گرانمایۀ سبک رو را هر چیز که جز م

ــــــــس ــــــــد و ب ــــــــه حجابن ــــــــه و بتخان  کعب
ـــــــدل گ ـــــــه ب ـــــــراشـــــــقبل ـــــــن ره م   ت دری

  

ــــــــو  ــــــــار ک ــــــــوی رخ ی ــــــــم س  روی دل
ــــــــو ــــــــار ک ــــــــۀ کف ــــــــو قبل ــــــــز بگ  خی

  

عزیز چون خطاب مستطاب جاءَ الحقُّ وَ زَهَقَ الباطِل وارد گشت بتان مکه از لذت بشارت ظهـور نـور حـق در  یا
  ..وی افتادند خَرّوا له سَجَّدار

 ا قبلـــــۀ عشـــــاق جهـــــان روی تـــــو شـــــدتـــــ
  چوگـــان ســـر زلـــف تـــو رهبـــان چـــو بدیـــد

  

 روی بـــت و بتگـــران همـــه ســـوی تـــو شـــد 
ـــو شـــد ـــر آورد و یکـــی گـــوی ت  انگشـــت ب

  

  ٭٭٭



۳ 

عشق چو از عاشق هر چیز که جز معشوق بود محو کرد او را فرمود که اکنون روی بدل بیجهت خـود آر و : فصل
الساحت دل از غبار اغیار پـاک کنـد سـلطان اال در وی بـی کیفیتـی نـزول  مرا هزار قبله پندار زیرا که چون فراش

  .کند
ـــــوی ـــــرفَ الْهَ ـــــلَ اَنْ اَعْ ـــــا قَبْ ـــــانی هَواه   اَت

  

 فَصـــــــادَفَ قَلْبـــــــی خالیـــــــا فَتَمکَّنـــــــا 
  

اند که عاشق چون در خود نگرد معشوق را بیند و چون در معشوق نگـرد خـود را آن معنی است که گفته و این سرّ
لعمری در دل چو او را یابی زود دل را مسجود خود ساز و سرپیش او فرود آر و از کس . مؤمِنُ مِراةُ المُؤمِنِبیند اَل

باک مدار نه بینی که مالئکهُ معصوم چون سرّ خَلَقَ اللّهُ ادَمَ عَلی صُورَتِهِ در آدم بدیدند بی اختیار در روی افتادند 
  .فَفَعُوالَهُ ساجِدینَ

 یش غمنــــاک مــــدارخــــود راز بــــرای خــــو
  چــــون قبلــــۀ تــــو جمــــال معشــــوقۀ تســــت

  

ـــدار  ـــر خـــاک م ـــر ز خـــاک و ب ـــردار نظ  ب
 رو ســـجده کـــن وز هـــیچکس بـــاک مـــدار

  

  ٭٭٭

قبلۀ مالئکه عرش بود تا آدم محرم آن دم نبود، چون سر وَنَفَخْتُ فیهِ مِنْ روُحی ظاهر شد ملـک از عـالم : فصل
چـون .. عالم بـی نشـان نشـانی داشـت ثَـمَّ اسْـتَوی عَلَـی العَـرْشِخود بدو ناظر شد و در تحري افتاد یعنی عرش از 

تابش نور خَلَقَ اللّهُ آدَمَ عَلی صوُرَتِهِ پدید آمد روی بدو آورد و سر پیش او بر زمني نهاد زیـرا کـه دریـن وجـود هـم 
ان در مقـام عیـان نشانی دید از عالم بی نشانی، امـا آن نشـان از عـالم بیـان بـود و ایـن نشـان از عـالم عیـان و بیـ

... آن دم ندید روی بعرش نماند داغ فراق وَاِنَّ عَلَیْکَ لَعْنَتی ّرآن یکی که در آن دم سِ. مضمحل شود بل ندر شود
بر جبني وقتش نهادند اگر درین وقت هزار هزار بار سر بر خاک پاک او نهند قبول نکند زیرا که آن دم کـه آن دم 

سطۀ علم بر سر این سر نتوانست شد دلیل بر صحت این سخن آنست که مالئکـه بدو پیوست بکاری دیگر بود بوا
  .را بعد از آن فرمان نبود به سجده کردن آدم و اگر بودی قبلۀ ایشان آدم بودی وَذلِکَ سِرٌ عَجیبٌ

  ٭٭٭

قابـل مرکـب بـود وارد راکـب و اگـر قابـل قـوی بـود وارد  ،اگر وارد عشق با قوت بـود و قابـل ضـعیف: فصل
  :یف کار برعکس شود و این سری عجیب بود و رمزی بوالعجب درین مقام بنده شاه بود و شاه بندهضع

ـــــــــــــــاهِراً ـــــــــــــــی ظ ـــــــــــــــدْعی غُالم   تُ

  

ــــــــکَ  ــــــــرّی غُالمَ ــــــــی سِ ــــــــونُ ف  وَاَکُ
  

  ٭٭٭

محمود اَنارَاللّهُ بُرْهانَهُ چون بر سریر عزت باردادی ایـاز بـر حاشـیۀ بسـاط عـزت بنـدوار بـر قـدم حرمـت : فصل
ی و چشم انتظار گشاده باز چون در خلوتخانۀ انس درآمدی و بر سریر قرب از ایشان دیگرسـان گشـتی ایستاده بود

  .ایاز محمود شدی و محمود ایاز
ــــــازی نیســــــت  کــــــار عشــــــق ای پســــــر بب
ــــــق ــــــذهب عش ــــــت م ــــــب مذهبیس  بوالعج
ـــــــاز ـــــــده ای ـــــــود و بن ـــــــود ب ـــــــاه محم  ش
ـــــــده روان ـــــــر بن ـــــــر شـــــــاه ام   گشـــــــت ب

  

 عشـــــــق وصـــــــف نهـــــــاد سلطانســـــــت 
ـــــــ ـــــــاه و بن ـــــــدرو ش ـــــــتان  ده یکسانس

 کـــــار بـــــرعکس شـــــد چـــــه درمانســـــت
ـــــــز ـــــــدرین رم ـــــــت ،ان ـــــــل حريانس  عق

  



۴ 

وی را در جست و جوی آرد اگر قویرت شود گفت و گوی آرد و اگر قـویرت شـود  ،اگر وارد قوی بود و قابل ضعیف
روا بود کـه وی را در رفـت و روی آرد و در شسـت و شـوی آرد چـون از گفـت و گـوی و جسـت و جـوی بازمانـد 

  :ازوجود مکنسه سازد و وحشت خودی خود را از ساحت عالم هستی بروبد خواهد که
  از وحشــــت هســــتی خــــود ای مایــــۀ عمــــر

  

 خـــواهم کـــه ســـر کـــوی تـــو انـــدر روبـــم 
  

  .و گاه خواهد که از حرارت آتش شوق آب شود و حاشیۀ بساط دوستی را از لوث وجود بدان آب بشوید
 از آتـــــش عشـــــق تـــــو اگـــــر خـــــاک شـــــوم

  عـــــــزت رااز لـــــــوث حـــــــدوث ســـــــاحت 

  

 از دفــــرت هســــتی ای پســــر پــــاک شــــوم 
ـــاک شـــوم ـــنم چـــو از خـــودی پ ـــاکیزه ک  پ

  

  ٭٭٭

هر وارد که بود قابل را در حرکت آرد اگر وارد ضعیف بود حرکت ضعیف بود که در دیـد آیـد شـطح در : فصل
حرکـت قـوی بـود در دیـد سماع نشان آنست که اَلسَّماعُ مُحَرِّکُ القُلُوبِ اِىل عالِمِ الغُیُوبِ و اگـر وارد قـوی بـود 
  .نیاید سکون در سماع نشان آنست که وَتَرَی الجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِیَ تَمُرُّ السَّحابِ

  گــــه نعـــــره زنـــــد عقلــــم از بـــــیم فـــــراق او

  

 گــه رقــص کنــد جــانم از وعــدۀ دیــدارش 
  

  :نوری گوید رَحْمَةُ اللّهِ علیهِ
ــــ ــــد راحَتُ ــــی الوَجْ ــــنْ ف ــــربُ مَ ــــدُ یُطْ  هُاَلوَجْ

ــــــدی فَ ــــــی وَجْ ــــــانَ یُطْرِبُن ــــــدْ ک ــــــیغقَ   یبَنَ

  

ـــــودٌ  ـــــّق مَفْقُ ـــــودُ الحَ ـــــدَ وُجُ ـــــدُ عِنْ  وَالْوَجْ
ـــودٌ ـــدِ مَوْجُ ـــدِ مـــافی الوَجْ ـــةِ الْوَجْ ـــنْ رُؤیَ  عَ

  

  ٭٭٭

چون سلطان روح بر مرکـب عشـق سـوار شـود رکـاب دارش کـم از جربئیـل نیایـد و غاشـیه دارش کـم از : فصل
  :میکائیل

ـــــ ـــــق اگـــــر بک ـــــالم عش ـــــودر ع ـــــی ت  ار آئ
  جربیـــــــل امـــــــني رکـــــــاب دار تـــــــو بـــــــود

  

ـــــو  ـــــی ت ـــــمار آئ ـــــق در ش ـــــرت عش  در دف
 بـــر مرکـــب عشـــق اگـــر ســـوار آئـــی تـــو

  

  ٭٭٭

مرکب عشق مرکبی باقوتست بیک تک از دو عالم بريون شود و جوالن در عالم المکان کند اگر طالـب : فصل
مرکـب سـید عـالم صـلعم بـراق بـودو  لعمری تـا. را قصد عالم المکان بود جز بر مرکب تیز تک عشق میسر نشود

حامل او رفرف و برندۀ او پرنده و گذر در مکان از آن تنگنا بريون نشد چون بر مرکب عشق سـوار شـد و در عـالم 
  .شوق نامدار شد و بسري عالم المکان سر برآورد از مکاشفۀ عیانی خرب آورد اِذا شاهَدَ بِالعَیانُ تَجاوَزَ عَنِ المَکانِ

را که مرکب عشق حامل بود و وجودش در المکان حاصل هر آینه اسم مکان از بودش زایل بـود و ای دوست آن 
  .تصور حدوث در نهادش باطل

 آن را کــــــه بــــــراق عشــــــق حامــــــل باشــــــد
  بــــــی زحمــــــت نیســــــتی وجــــــود پــــــاکش

  

 معشــــــوق بــــــدو بطبــــــع مایــــــل باشــــــد 
ـــــد ـــــل باش ـــــه قاب ـــــتی را همیش ـــــر هس  ه

  

  ٭٭٭

و رکـاب او را شایسـته هرکـه پـای در رکـاب آن مرکـب آرد رقـم آن مرکب که خاص حضرت پادشاه بود : فصل
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سیاستی گرفتار شود اما اگر رکاب دار در اوان آنکـه پادشـاه بمیـدان بـود و گـوی ه بیحرمتی بروی کشند باشد که ب
. مرادش در چوگان برای آنکه مرکب بزودی بمیدان برد بر آن مرکب سـوار شـود در مـذهب جهـان داری روا بـود

دشاه است و روح مرکب و عشق رکاب دار اگـر رکـاب دار عشـق بـر مرکـب روح سـوار شـود و بسـوی معشوق پا
  .میدان مراد معشوق تازد تا بواسطۀ آن گوی هوابحال گاه رضا رساند عیبی نبود

  ٭٭٭

عجب آن نبود که عاشق از کمال عشق حامل ببار معشوق شود عجب آن بود که معشوق از کمال شوق که : فصل
  . اِلَیْهِم اشَدُّ شَوْقا حامل عني عاشق شود که وَحَمَلْناهُمْ فی الربَّ وَالْبَحْروَاِنّا 

 عاشـــــق چـــــو دل از وجـــــود خـــــود بـــــرگريد
ــــــرب او ــــــه کــــــه عجــــــب نباشــــــد از دل   واللّ

  

ــــــــرب گــــــــريد  ــــــــن دل ــــــــدر دود و دام  ان
ــــــرگريد ــــــف در ب ــــــال لط ــــــاو را بکم  ک

  

ر بیابان با آهوان نهاده بودو خوش مريفـت گفـتم ذو النون مصری گفت در بادیه عاشقی را دیدم با یک پای سر د
تا کجا گفت تا خانۀ دوست گفتم بی آلت سفر مسافت بعید قطع کردن چون میسر شود گفت وَیْحَکَ یا ذَالنّون اَما 

رد چون مرا قَرَأتَ فی کِتابِه؛ وَحَمَلْناهُمْ فی البَرِّ وَالْبَحْرِ، ذوالنون گفت چون بکعبه رسیدم دیدم او را که طواف میک
بدید خوش بخندید و مرا گفت اَنْتَ حامِلُ االَمْرِواَنَا مَحْموُلٌ به ترا داعیۀ تکلیف در کار آورده است و مـرا جاذبـۀ 

  :او باین دیار
 آن را کــــــــه بخوانــــــــد او بناچــــــــار آیــــــــد
ــــزد خــــودش ــــرا کــــه کشــــید لطــــف او ن   وان

  

ــــــد  ــــــار آی ــــــامر در ک ــــــتی او ب ــــــا هس  ت
ــــــد ــــــرار آی ــــــرم اس ــــــطۀ مح ــــــی واس  ب

  

رد نوکار را استاد چون خواهد که در کـار آرد حرفـی بنویسـد پـس انگشـت او بگـريد و بـر سـر آن حـرف نهـد شاگ
ای برادر هـر کـس و . اگرچه از راه معنی کاتب استاد مکتب بود اما در عالم صورت انگشت شاگرد بر حرف بود

چون بعالم معنـی رسـد بدانـد کـه ناکس انگشت بر حرف عاشق کار افتادۀ دل بباد داده نهد در عالم صورت، اما 
  :آن حرف بمعشوق مضاف بوده است و عاشق در میانه بهانه و بر ناوک مالمت نشانه

  مــــن مــــی نکــــنم بــــار مالمــــت بــــر مــــن

  

ــــده  ــــاف ب ــــت انص ــــرای چیس ــــاری ز ب  ب
  

  .دور نباشد که شاگرد استاد شود و بیافت مراد شاد
  ٭٭٭

ود برای سفنت بجوهری استاد دهند هرچند استاد در صـنعت ثمني را که واسطۀ قالدۀ شاه خواهد ب آن دّر: فصل
آیـد حیلـت آن بـود کـه از آن شـغل دل خود کاملرت خوف وی در آن سفنت بیشرت، اینجا دانش بسیار مانع فعـل مـی

آری چون پادشاه بعدل و . فارغ کند با آنکه داند که آن حريت که در حق استاد خواست بود در حق او مبذول بود
  .ف بود نظر بر فعل و فاعل دارد در حال نه بر کثرت حیلت و وقت علمفضل موصو

  ٭٭٭

در اوان صفای دل و وقار تن اگر عاشق خواهد کـه خـود را در خـود بینـد صـفتی از صـفات معشـوق یـا : فصل
هویـدا ) کـذا(اسمی از اسامی او یا خود صورت او میان دید و دیدۀ عاشق حجاب شود تا چون عاشـق در علـوا 

د شريجان شکار عشق را بیند در کمني قهر نشسته و اشارت میکند کـه در نگـر تـا او را بجـای خـود در خـود درنگر
بینی اگر درین حال طالب خود شوی در زیر پنجۀ من افکار گردی و مر شکسنت سر آواره گردی عاشـق بیچـاره در 
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: و تصور اتحاد کرد زبان جانش گویـدآرزوی او میمريد چون او را در خود دید بی دید خود از کثرت بوحدت آمد 
  .اَنَا مَنْ اَهْوَی و َمَنْ اَهْوَی اَنَا

 امدر عشــــق تــــو مــــن بیــــدل و ایمــــان شــــده
ـــّو ـــن از ق ـــون م ـــم کن ـــی غلط ـــی ن ـــقن   ت عش

  

ــده  ــان ش ــو پیچ ــف ت ــو چــون زل ــر ت  اموز به
ــــان شــــدهبگذشــــته  امام از دو کــــون و جان

  

اشق در هرچه نگه کند معشوق را بیند مارَأیتُ شَیئاً قَطُّ اِلّااللّه زیرا که گفنت سُبحانی وَاَنَا الْحَّق درین مقام بود ع
  :او همو باشد او او باشد در نظر سرّ او او است و چون سرّ مطلوب سرّ

  .در هرچه نظر کنم توئی پندارم
  ٭٭٭

در روی خـود  سلطان عشق بآخر بقهر در گذرست عاشق را از کجا زهرۀ آن که در کوی خود گذر کند و یا: فصل
نظر زیرا که تا بر عشق گذر نکند بخود نرسد و عشق نهنگ وار اوئی او را بکلی بیک دم درکشنده اسـت و او را 
با خود بخود راه نیست او را بی اوئی او بمعشوق راه است و نه هـرکس از ایـن سـر آگـاه عشـق او را بـی او مـی

در بخر اولیرت اگر غواص قضا آن را برآورد و بخزانۀ  که دّرگوید از وجود قطرۀ سازد و در بحر مواج غیب اندازد 
  .کُنْتُ کَنْزا مَخْفِیا لَمْ اُعْرَف سازد تا هنگام ظهور فَاحَبْبَتُ اَنْ اُعْرَف تاج عزت را بآن بیاراید شاید

  ٭٭٭

غريت معشوق زینت عاشق است و غريت عاشق پريایۀ معشوق، اگر غـريت معشـوق نباشـد عاشـق خلیـع : فصل
العذار نابود و بی قیمت و مقدار شـود وبهـر سـوی رود و بهـر روی رود امـا همیشـه غـريت معشـوق عنـان مرکـب 
وجودش گرفته باشد و بر در بارگاه مراد معشوق میدارد و چون آتـش عشـق گـرمرت شـود عاشـقی بـی آزرمـرت شـود 

گر : عشق هر لحظه میگویدش غريت معشوق گریبانش گريد تا دامن خود کامی درکشد و بیخود شود و دم درکشد
چون عاشق بر بحر بیخودی گذر کند و در کام نهنگ قهر مقر کند غـريت معشـوق . جانت بکارست برو دم درکش

بشست قهرش برآورد و در تاب آفتاب بیمرادی بدارد تا زهر قهر ننوشد و در هالک خود نکوشد زیرا که ناز او را 
گذارد اگر ملک شود و بر فلک شود بقهرش فـرو ارد و همـو را بـرو حاصل بهیچ کارش فرو م. نیاز این بکارست

گمارد تا دمار از نهاد او برآرد و در تاب آفتـاب نـامرادی بـدارد و اگـر از وجـودش گـوی سـازد و در میـدان بـال 
  :اندازد و در حالش بچوگان قهر سرگردان کند و بی پا و سرش دوان کند میگویدش

 انــــدر طلــــب یــــار همــــی بــــاش چــــو گــــوی
  کــــان چیــــز کــــه در پــــردۀ وحــــدت باشــــد

  

 بی پا و سری خویش توانـد در تـک و پـوی 
 در بیخــــودی ای پســــر نمایــــد بتــــو روی

  

کند تا در پرتو نور خودش نهان کند وجود را بر او عیان کند آنگاه غريت معشوق شود تا بحدی  ه این همه با آواز
یرا که داند که معشوق بی مثالست چون خود را دیـد که عاشق بخواهد که معشوق عکس خود در آینه معاینه بیند ز

  :مفتون خود گردد غريت معشوقی او این را از راه بردارد
ــــــــه گــــــــر یــــــــار نظــــــــر فرمایــــــــد  در آین
ـــد خـــوبی حضـــرت خـــود   ترســـم کـــه چـــو دی

  

ـــــد  ـــــالی خـــــود حـــــذر فرمای ـــــا را ز ب  م
 مــــــا را ز در خــــــویش ســــــفر فرمایــــــد

  

  :اندۀ معشوق بر زمني افتد چنانکه گفتهو روا بود که غريت بوصفی شود که نخواهد که سای
ـــــو ـــــا ت ـــــابم ب ـــــان رســـــول ی ـــــا مـــــن بمی  ت
ــــو ــــا ت ــــد ب ــــر آی ــــه ب ــــواهم ک ــــید نخ   خورش

  

ــــو  ــــا ت ــــن و تنه ــــان م ــــا ز همــــه جه  تنه
 آئــــی بــــر مــــن ســــایه نباشــــد بــــا تــــو
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و شاید که غريت عاشق بر معشوق تا حدی برسد که نخواهد که در حسن معشوق چیزی بیفزاید و این معنی غـوری 
  .جز بذوق فهم نتوان کرد دارد

  ٭٭٭

از شجرۀ روح ثمرۀ عشق پدید آمد شجره در کار ثمره شد همانا روح مشتاق آن عاشق صـادق در فضـای : فصل
عالم هستی نظرۀ شجره دید ثمرۀ او آتش انَسَ مِنْ جانِبِ الطّورِ ناراً، آمد ناموس اکرب که جاسوس این معنی است 

و آن ثمـرۀ عشـق آن، آتـش کـه ثمـره  دۀ ملکی بدید که آن شجرۀ روح اوستکرد بدیازوالیت خود تفحص آن می
اند که سازد و آنچه گفتهسوزد و نه با او مینماید هم از درخت روح او سر بر زده است از آنست که نه او را میمی

ۀ روح را بسـوزد اند یعنی اگر ایـن آتـش شـجرازمیوه درخت آمد اما میوه باز بر درخت نیامد برای این معنی گفته
اما اگر شجرۀ روح مر ثمره را گم کند زود . عشق تواند که از نظر رحمت معشوق در فضای قضا شجرۀ دیگر نشاند

باشد که صرصر غريت آن درخت را از بیخ برآرد چون بی ثمره بود دوام وجودش بتجدد مثل او میسـر نشـود زیـرا 
ای برادر اگر آن شجرۀ . مثل او پدید آید و این معنی بوالعجبست که شجره را ثمره بباید تا بواسطۀ او بعد عدم او

روح او نبودی و آن ثمرۀ عشق نبودی خطاب اِنَّنی اَنَااللّه کی درست آمدی زیـرا کـه عشـق روا بـود کـه از درخـت 
  .جان عاشق مر عاشق را بخود خواندو این ندا هم ازو بدو رساند که اِنَّنی اَنَااللّه

گــــه شــــنویخــــواهی کــــه ســــخن ز  جــــان آ
ـــو از هســـتی خـــود ـــا ت   کـــم گـــرد ز خـــویش ت

  

 و اســـــــرار درونـــــــی شهنشـــــــه شـــــــنوی 
ــــنوی ــــه ش ــــی اَنَــــا اللّ ــــود همــــه اِنَّن  بیخ

  

  ٭٭٭

سازد مینمایـد آتش عشق که ثمرۀ شجرۀ جانست نه مر جان را بسوزد ونه با جان بسازد چون با جان نمی: فصل
انـد کـه وصـف زایدسـت بـر عشوق باشد و آنجا گفتـهکه وصف او نیست و چون وصف او نباشد هر آینه وصف م

این معنی است اگر چه از شجرۀ روح عاشق سربرآرد اما چون او را از پـای در آورد روی بعـالم معشـوق  ذات سرّ
ا و چـون عاشـق را : نهاد بارگاه خاىل دید مسندبنهاد و پادشاه شد و در ملک بنشست فَصادَفَ قَلْبـاً فارغـاً فَتَمَکَنـَّ

  :اندباید تا کرشمۀ حسن بروپدید کند چنانکه گفتهوزد مینماید که ناز او را نیاز این درمیسنمی
ــــــد ــــــرب بای ــــــن دل ــــــرا ز حس ــــــه م  چندانک
ــــــن دربایســــــت ــــــاز م ــــــاز ورا نی   چــــــون ن

  

 او را ز مـــــــن شکســـــــته هـــــــم دربایـــــــد 
ـــــــد ـــــــر بای ـــــــاز برت ـــــــۀ نی ـــــــس مرتب  پ

  

  ٭٭٭

آرد نـه از عداوتسـت و و ندادت او را در خود مـی آردپیچد تا او را از بیخ برمیآنچه عشقه بر شجره می: فصل
نه از محبت، خود خاصیت او آنست که با هر شجرۀ که دست در مکر آرد او را از بیخ برآورد همچنني عشقۀ عشق 

پیچـد تـا او را از بـیخ هسـتی بـرآرد و لطافـت او را در خـود درآرد زیـرا کـه بر شـجرۀ نهـاد روح عاشـق از آن مـی
ه با هر که در آمیزد خون او بریزد او را با کس عداوت نیست و محبت هم نه، هر اثـر کـه ظـاهر خاصیت او آنست ک

  .این معنی است ماند سرّکند بخاصیت وجود کند نه باختیار و آنکه عاشق را در عشق اختیار نمی
ــــــود ــــــاری نب ــــــار ی ــــــو اختی ــــــق چ  در عش
  در بارگــــــــــه مــــــــــراد معشــــــــــوقۀ مــــــــــا

  

 بــــــی عشــــــق ز اختیــــــار یــــــاری نبــــــود 
ــــــ ــــــودجــــــز عش ــــــاری نب ــــــار ک  ق باختی

  

  ٭٭٭



۸ 

عشق آسمانست و روح زمني یعنی عشق فاعل است و روح قابل بدین نسبت میان ایشان ارتبـاطی اسـت : فصل
کشد تا معنی رابطۀ او درکشنده است و این برکشنده، و آنچه عاشق کشد و این او را برمیمعنوی، او این را درمی

ت ازیـن جهـت اسـت و ایـن از فهـم اهـل علـم دورسـت و از نظـر بمعشوق مایل است و معشوق بعاشق نـاظر اسـ
بصريت ایشان مستورست زیرا که علم نقیب بارگاه است در درگاه ترتیب خیل و حشم و وجود و عـدم نگـاه دارد 
و اما بر ادراک اسرار پادشاه کاری ندارد و خاصیت عشق هم اینجا از تأثري فروماند زیرا کـه تـأثري خاصـیت او آن 

  .کارست و قابل در دیدارست وَذلِکَ سِرُّ عَجیبٌ ربقابل را مستعد قبول فعل فاعل کند چون کرد فاعل  بود که
  ٭٭٭

داری، برادر عشق مقـدس اسـت از شـریک و اگر عشق شریک روحست خسارت چرا بر شریک روا می: فصل
رت خَسِـرَ الـدُّنیا وَالْـآخِرَة بـر آرد و از برای اثبات وحدت معشوق رقم خسااز شبیه اما روح سر از شرکت او برمی

گوید که بدولت وصل آنگاه رسی که در خود برسی و به عالم اصل خود آنگاه باز شوی کـه کشد با او میروح می
  :با نیستی انباز شوی و بیقني بدانی

ــــازی ــــرا هســــت همــــه درب  گــــر هــــر چــــه ت
  باشـــــد کـــــه ز خـــــود بـــــاز رهـــــی در تـــــازی

  

 ور هســـــتی خـــــود جـــــدا کنـــــی انبـــــازی 
ـــــــور او پنـــــــاهی ســـــــازیدر   پرتـــــــو ن

  

  ٭٭٭

اگر عشق صفت الزمۀ روح اسـت بـی او نـاقص باشـد و او خـود بـی روح نباشـد چـون سـلطان جمـال : فصل
معشوق والیت نهاد عاشق را در ضبط آرد و دار الملک خود سـازد عشـق کـه صـفت الزمـۀ روحسـت و روح کـه 

ن و ظهـوری نبـود عشـق در کمـني د اما بی مکوّموصوف بدوست با یکدیگر تدبري مفارقت کنند اگرچه ممکن نبو
ن کمون مخفی شود روح پندارد که رفت و بدین پندار خود را وداع کردن گريد عشق خود نرفته باشد چـون مکـوّ

در ظهور آمد بر روح غريت آورد زیرا که ازمحبوب بی نشان نشانها یابد پندارد که او اوست روح گوید من او نـیم 
  :اما بی او نیم

  او نشــــــــــوم ولیــــــــــک بــــــــــی اومـــــــــن 

  

ـــــــنم اینســـــــت  ـــــــه کـــــــه نـــــــیم یقی  واللّ
  

  ٭٭٭

علم تا بساحل عشق بیش نرسد او را در لجّۀ این بحر کاری نیست زیرا که وی راه برسـت اگرچـه بـاقوت : فصل
 ربود تا بساحل بیش نبود مثقلۀ طلب بر پای وقت استوار کردن و خـود را نگونسـار کـردن و در لجـۀ بحـر خونخـوا

  :در ثمني وصال برآرد تا روزگار بر خود بسر آرد کاری دیگرست انداخنت تا
ــــنهم ــــر ســــر ب ــــاج وصــــال دوســــت ب ــــا ت   ی

  

ـــنهم  ـــا در ســـر جســـت و جـــوی او ســـر ب  ی
  

  ٭٭٭

علم تا اثبات اول بیش راه نربد گرد سرادق عزت عشق نتواند گشت و در عالم عشق در یک لمحـه هـزار : فصل
ود ظاهر گرداند زیرا کـه معشـوق مهـری و لطفـی دارد شـراب لطـف بار مرگ صولت خود پدید کند و حیات اثر خ

بعاشقان در جام قهر بصادقان در جام لطف دهد تا هرچه بقهر محو شود بلطف اثبـات یابـد زیـرا کـه محبـی هـم 
بدان معنی است که محبت اسـت صـفت او وحدتسـت، پـس عاشـقان وحـدانی الـذات و الصـفات بایـد تـا بـدو 



۹ 

که معشوق یکی باشد عاشق هم در یگانگی یکی باید تا هنگام مواصـلت چـون یکـی در بوحدت او را یابد چنان
  .یکی ضرب کنی یکی بود و این معنی بی شبهتی و شکی بود

 خـــواهم کـــه ز عشـــق تـــو دگـــر ســـار شـــوم
ـــــــدارم   انـــــــدر غلطـــــــم اگـــــــر دوئـــــــی پن

  

 از ذکــــر خــــودی بــــرون بــــرم بــــاز شــــوم 
ـــو بـــاز شـــوم  چـــون بـــا تـــو یکـــی شـــوم بت

  

  ٭٭٭

ی از مشایخ طریقت چون دید که معشوق زلف را از کمال دلربی تاب داد کتب خـود را بـآب داد و آن یک: فصل
گفت نِعْمَ الدَّلیلُ وَاَنْتَ اَمّا بَعْدَ الوُصولُ طَلَب الدَّلیلِ مُحَالٌ نیکو راه بری بودی تو اما چون پیشگاه پدیـد آمـد تـو 

در مقام کن چون دیدی که سبحات وجه محبوب ما را در مـا  از راه برخیز با عشق مستیز تو قصد آرام کن و بريون
بسوخت تو خرب بعاشقان سوخته بر زیرا که مدار کار تو بر اخبارست و اخبـار از گـم شـدگان فلـوات عشـق نـه بـس 

  :کارست و آنچه حکیم گفته است بدین قریبست
  چـــــــــون در آمـــــــــد وصـــــــــال را حالـــــــــه

  

ــــــه  ــــــوی دالل ــــــت و گ ــــــد گف ــــــو ش  مح
  

  ٭٭٭

رهرب عقل است اما بنسبتی دیگر، هرچه او اثبات میکند این برمیدارد تـا بحـدی برسـد کـه عقـل عشق را : فصل
نتواند که هیچ چیز اثبات کند چون عقل از اثبات باز ایستاد عشق خود را بدو نماید و گوید در من نگر و بی هـیچ 

خود نفی اغیار کردن گريد عشق درآید  ه و براهنيراهرب راه ببني عقل از هیبت این سخن روی بعالم نفی آرد و بادلّ
دانـی کـه نَفْـیُ و گوید وَیْحَکَ از محاىل گریختی و در محاىل آویختی در نفی اثباتست و کار درو بی ثباتست نمـی

الْعَیْبِ عَمَّنْ العَیْبَ لَهُ عَیْبٌ عقل بیچاره را جای گریـز در میـان الواال بـود عشـق بقهـرش از میـان نفـی و اثبـات 
  .گوید اقتدا بدان رونده که گفته استکند و میبريون 

 از نفــــــی وز اثبــــــات بــــــرون صحرائیســــــت
ــــدانجا برســــد نیســــت شــــود   عاشــــق چــــو ب

  

 کــــني طایفــــه را در آن میــــان سودائیســــت 
 نـــه نفـــی و نـــه اثبـــات نـــه او را جائیســـت

  

د و قصـۀ عهـد و و منزالت جوالن کردن گـريد عشـق درآیـ تعقل درمانده از مقصود و بر در مانده گرد در مرسال
شـنیدی و هـر آینـه خطـاب . میثاق در گوشش فرو خواند و گوید ای بیخرب از او بدو بیخود در خود خطاب الست

انـد و بـی بیحرف بود و تو بیخود بلی گفتی و آن هم بیحرف بود اکنون دور مرو در مقام بیحرفی از آنت بار داده
پس ای عقیلـۀ راه رو بـی . ه بی حرف طلبیدی بی کیفیت بینیوسائط تا در عالم بی کیفیت بار دهند یعنی چنانک

  عقیله راه رو و بی دهشت، بر کوی ما صوفیان صوامع قدس در رقص آیند
ــــــزد ــــــه بصــــــحرا می ــــــع خیم ــــــانم ز ول  ج
  بـــــی مرســـــل و منــــــزىل بســـــرمایۀ عشــــــق

  

ــــــزد  ــــــا می ــــــل دان ــــــود عق ــــــش بوج  آت
 پیوســـــــته دم از رفیـــــــق اعلـــــــی میـــــــزد

  

  ٭٭٭

و آخرتست و روی دل در عشق بدین هر دو آوردن از معشوقی کـه ایـن هـر دو  عقل کدخدای سرای دنیا: فصل
سـر .. بنده دران راه اویند حجاب بود و آنچه آن گرم رو بگوشه چشم بهر دو باز ندید که مـا زاغَ الْبَصَـر وَ مَـاطَغی

ه که در استغراق بعشـق در و اللّ. این معنی است در ما زاغَ الْبَصَرُ تذرو رنگني عقل را شکارگاه باز عشق کردنست
  :دنیا و آخرت بچشم قبول دیدن بت پرستیدن است



۱۰ 

ــــــوز  آنانکــــــه ز جــــــام عشــــــق مســــــتند هن
ــــــــد ــــــــر آگاهن ــــــــی و آخــــــــرت اگ   از دنی

  

 در تحـــــــت تصـــــــرف الســـــــتند هنـــــــوز 
ــــوز ــــتند هن ــــت پرس ــــق ب ــــذهب عش  در م

  

  ٭٭٭

بایـد داشـت زیـرا بر مـی باید گذاشت نظر سر هم از ازل و ابدچنانکه عاشق را ذکر دنیا و آخرت فرو می: فصل
ای بـرادر آن بهـرت کـه . که ازل عبارت از اول زمانست و ابد اشارت بآخر زمانست و همت عاشق ماوراء زمانست

عاشق روی دل بحقیقت وجود خود آرد و بیقني داند که حقیقت وجود او زمانی و مکانی نیست و پیوسته با خود 
  :گویدمی

ــــو ــــريون ش ــــد ب ــــک و ب ــــان نی  ای دل ز جه
  خــــواهی کــــه ز وحــــدتش تــــو آگــــاه شــــوی

  

ـــالم ب  ـــريون شـــويوز ع ـــود ب ـــوان تـــو خ  خ
 بگـــــذار ازل پـــــس ز ابـــــد بـــــريون شـــــو

  

  ٭٭٭

عشق آفتابست عقل ذره اگرچه ذره در تاب آفتاب در ظهور آمد اما از کجااو را طاقت آن بـود کـه بخـود : فصل
  :در پرتو آن نور آید

  یـــک ذرۀ تـــو ســـایه و خـــواهی کـــه آفتـــاب

  

 واســــت بــــرب درکشــــش بــــالدر برکشــــی ر 
  

ذره در سایه مفقودست بلکه نابودست بتـاب آفتـاب محسـوس گـردد پـس اگرچـه ذره هسـت نمایـد امـا اضـافت 
هستی بآفتاب اولیرت بود ای برادر اشتعال ذرات مشتعل شده هواست و آن نور عني نور آفتاب و این سر در غروب 

  :ق بدین معنی توان دیدنیستی و هستی عاشق در عش آفتاب نتوان دانست و سرّ
 از جــــــام شــــــراب عشــــــق مســــــتیم هنــــــوز
  چــــــــون ذرۀ نــــــــابودۀ مفقــــــــود شــــــــده

  

ــــــوز  ــــــتیم هن ــــــاب هس ــــــون ذره ز آفت  چ
ــــوز ــــتیم هن ــــید پرس ــــو خورش ــــق ت  در عش

  

  ٭٭٭

ذره از آن گاهی در نظر آید و گاهی نیاید که وجودش بني العدم و الوجود موقوفست گاه هم با آفتـاب در : فصل
ای درویـش نـه همـه نایـافنت از کربیـا و علـو بـود از غایـت . گاه از سایۀ عدم درو نـاظر شـودعالم او حاضر شود و 
یکی از بزرگی در دید نیاید و دیگر از خردی در نظـر نیایـد ایـن بنسـبت آن احقـر بـود و . لطافت و دقت هم بود

  :اصغر و آن به نسبت این اعظم بود واکرب اما هر دو در نایابی برابر باشند
 دم ز عشــــــــق در غرقــــــــابیپــــــــريی دیــــــــ

ــــو ــــۀ ت ــــن گری ــــر کیســــت ای ــــتم کــــه ز به   گف

  

ـــــــی   وز گریـــــــۀ خـــــــود بکـــــــرد او گرداب
 گفتـــــــا کـــــــه ز بهـــــــر دلـــــــرب نایـــــــابی

  

  .برای دیدست نادید و این رمزی عجب است. نادیدن از فرط قرب بود و دیدن از نَحنُ اَقرَبُ
  ٭٭٭

بود از درد هستی خود همیشه در گداز بود و .. لّهِ جَمیعاآن را که نظر باحوال او از عالم عزت فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِ: فصل
بود هم از خجلت وجود خود درگداز بود تا آنگاه که .. آن را که نظر بدو از عالم وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْهِ من حَبْلِ الْوَریدْ

بخود قوی کند بی خورشید جمال از افق جالل طالع شود قوت باصرۀ او را بخود مضئی کند و قوت سامعۀ او را 
حاصـل . یَسْمَعُ و بی یُبصِرُ بی اوئی او بعالم محبوب ناظر شود و بیخودی خود بـر در سـرادق عـز او حاضـر شـود
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عیبی بود بلکه او مستغرق شواهد غیبی بود پس خجلـت و گـداز را و سـر درد و نـاز را  یچون حصولش در عالم ب
  :ا بی جان بود قصه چه کنم این نماید اما آن بودنسبت بدو نتوان کرد زیرا که اگرچه زنده بود ام

ــــــوب ــــــال محب ــــــان جم ــــــد عی ــــــون دی  چ
  قصـــــــه چـــــــه کـــــــنم وجـــــــود پـــــــاکش

  

ــــــد  ــــــان ش ــــــال مک ــــــان ب ــــــد مک  از ح
ـــــــه برگذشـــــــت و آن شـــــــد ـــــــن مرتب  زی

  

  ٭٭٭

عالم همراه عشق است تا ساحل دریای عظمت اگر قدم پیش نهـد غـرق شـود خـرب کـه بـريون بـرد چـون : فصل
مکنون در صدف شود از قهر بحر عظمت گوهر شب افروز مـراد بـرآرد تـا او در پرتـو  عشق غوص کند تا چون در

  .بارقۀ آن راه بخود باز یابد بیقني آن گمان غلط است و این از نوادرات عشق است
  ٭٭٭

برآرد و میان آنکه در قعر بحر از بـرای آن رود تـا بـا  فرق است میان آن غواص که در بحر فرو رود تا دّر: فصل
  :زمانی در صدف شود دّر

ـــــــــــــه دّر ـــــــــــــان آنک ـــــــــــــت می  رافرقس
  بــــــــــا آنکــــــــــه وجــــــــــود خویشــــــــــنت را

 

ـــــــــرآرد  از بحـــــــــر ز بهـــــــــر خـــــــــود ب
ــــــــــر درآرد ــــــــــدف ای پس ــــــــــدر ص  ان

 

  ٭٭٭

عاشق را طلب رضای معشوق در عشق شرط راه است و رضا از روی ظاهر در تیمار امر معشـوق بودامـا : فصل
ای برادر فرمان معشوق دیگرسـت و . تخلف ماند باک ندارندقومی را که نظر بر ارادت و حکم او افتد اگر امر م

ارادتش دیگر، گاه گاه فرمان معشوق محکی شود که عیار باطن عاشق بدان بتوان دانست روا بود کـه فرمـان نـربد 
  .اگر خواهد که فرمان برد خامی بود که در عشق ناتمام بود و اگر فرمان نربد کامل بود و مراد او حاصل بود

  ٭٭٭

معشوق عاشق را برای تجربه بـر محـک فرمـان زنـدو پـرده از پـیش ارادت بـر دارد تـا او بـه مـا اَرادَ بِـهِ : لفص
مکاشف شود هر آینه ترک فرمان بگوید وایـن بـی فرمـانی بگویـد و ایـن بـی فرمـانی از کمـال بـود نـه از نقصـان 

یشود و پسـر از راه تعظـیم در ثنـا مبالغـت چنانکه اگر پدر پسر را گوید مرا زیادت ثنا مگوی که حیا بر من غالب م
  .کند و بر آن مثاب بود نه معاقب زیرا که اگرچه مخالف است از وجهی اما موافق است از روی ادب

  ٭٭٭

اگر محمود ایاز را گفتی برو بخدمت دیگری مشغول شو و از ما فارغ باش لعمـری اگـر برفتـی و فرمـان : فصل
  :مخطی؟ آن کس که درین مقام فرمان برداری نماید خام استبجای آوردی در رفنت مصیب بودی یا 

ــــــائی ــــــني کــــــنم ای بین ــــــی دگــــــری ب   گفت

 

 گــــر تــــو دگــــری چــــو خویشــــنت بنمــــائی
 

بخالئـق رسـید زاهـدان در . لعمری چـون امـر وَسـارعُوا اِىل مَغْفِـرَةٍ مِـنْ رَبِّکُـمْ وَجَنَـةٌ عَرَضُـها السَّـمواتُ وَالْـاَرْضُ
ر در گریبـان سـشق صفت بر در سرادق عزت معشوق پای در دامن حسرت آوردنـد و مسارعت آمدند و عارفان عا

  :حريت کشیدند و تقاعد نمودند
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  گفتـــــی کـــــه بروحـــــدیث مـــــا کـــــن کوتـــــاه

 

ـــــم راه  ای دوســـــت کجـــــا روم کجـــــا دان
 

  ٭٭٭

سُـولَ ی فی الغالمِ گفت لَیْسَ شَـریکٌ یـا رَنیکی از صحابه غالمی بخرید خواجه فرمود یا صَحابی اَشرِک: فصل
را خالف کرد بدانکه کار برخالف آنست که ترا گمانسـت اگـر ) ص(اللّهِ اگر گمانت افتد که صحابی امر مصطفی

فرمان کردی در توحیدش نقصان بودی و این تجربۀ معشوقست مر عاشق را این معنی غوری دارد و اما در اسـرار 
عاشق گفت لَیْسَ لِلّهِ شَریکٌ العَبْـدُ وَمـافی یَـدِهِ  در نگنجد معشوق گفت اَشْرِکْنی فی الغُالمِ عشق قصه و حکایت

محکی بود تا که برارادت مطلع است و بخواست معشوق مکاشف، چون . مُلک لِمَوْالهُ ای درویش اُسْجُدُوا لِآدَمَ
  :تر از شاگردان بودتر و سوختهو معلم نکرد معلوم شد که استاد پخته دهمه سجده کردن

  خســــک بــــارانیگــــر بــــر ســــر مــــن خــــار و

 

 ام بـــــــارانیبـــــــاران تـــــــو را دوختـــــــه
 

خـود .. زهی کمال در کار ما زاغَ الْبَصَرُ و ما طَغـی. دۀ ارادت و باک نداشتاهفراق معشوق اختیار کرد بقوت مش
کار است که سفید باران اذکار تقدیس چشم را خريه میکند زهی قوت مشاهدۀ ارادت میدانست که ازجامه خانـۀ 

بایسـت اند در حاىل که در شـاهی یگانـه مـیآماده کرده... هانه مَنْ یُطِعِ الرّسولَ فَقَدْ اَطاعَ اللّهخاص خلعت پادشا
شد بمتاع هر دو جهان چشم بـاز نکـرد و دسـت نیـاز پـیش عطیـه و هدیـۀ او دراز نکـرد کـه اگـر کـردی در عشـق 

  .ناتمامی بودی
  ٭٭٭

یس در کمر صد و بیست و چهارهزار مرد مردانه کـه آری دست تلب. آن سر خیل مهجوران را کماىل هست: فصل
اند کرده باشد وَما اَرْسَلنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسولِ وَالنَبی الّا اِذا تَمنّـی اَلْقَـی الشَـیطانُ فـی روندگان عالم تقدیس بوده

ندۀ ابلیس صفت طلـب میکـنم بی کمال نبود ابوالقاسم گرگانی قدَّس اللّه روحَهُ گفتی چندین سالست تا رو. منِیَّتِهِاُ
  :گویدیابم آنجا که نظر سر اوست کس را بدان راه نیست از آن بزبان حال میونمی

 هـــــم جـــــور کشـــــم بتـــــا و هـــــم بســـــتیزم
  جــــــانی دارم کــــــه بــــــار عشــــــقت بکشــــــد

 

ـــــامیزم ـــــری ن ـــــر دگ ـــــو مه ـــــر ت ـــــا مه  ب
 تــــــا در ســــــر کــــــارت نکــــــنم نگریــــــزم

 

جربئیل صفتی باید تا دزدیده در اسرار کار او نظر کند پـس بـاطن شاید که تو رموز و اشارات او را نتوانی شنید اما 
را از آن خرب کند آن یکی در غلبات سکر چون نام او شنیدی صلوات گفتی او در عالم صـورت خـود رادر نظـر او 

 ایـم وداشت و گفت وَیْحَکَ تحفۀ حضرت او بما لعنت آمده است و ما از دوستی او آن را بهزار جـان در برگرفتـه
ایم چه گوئی اگر ترا معشوق بروجه یادگار گلیمی سیاه فرستد شاید کسـی تـرا در مقابلـۀ آن ذُّل بدَل رحمت برگرفته
تو بستاند عاشقان دانند که یادگار معشوق را چه قدر بـود بنـزد عاشـقان کـار افتـادۀ دل ببـاد  زتسبیحی دهد و آن ا

و اگـر گلـیم سـیاه، همـان عجـب حـاىل عاشـقان را محنـت و  داده، خلعت باید که از درگاه پادشاه بود اگر اطلـس
  .دولت چون از معشوق بود یک رنگ بود و رحمت و لعنت در کنه مراد هم سنگ وَهذا کَمالٌ فی العشق

  ٭٭٭

اگر عاشق خواهد که بقوت خود بعالم معشوق رسد محال بود مثال او چنان بود که مورچۀ از هنـد قصـد : فصل
خود راه بریدن گريد محال بود که برسد اگر خود را بر بـال کبـوتری تیـز پـر بنـدد تـا او را مکه کند و بپای ضعیف 

بیک روز بحرکات اجنحۀ مطهرۀ خود بمقصـد او رسـاند وصـول او بمقصـد او محـال نبـود ای بـرادر تـو آن مـور 
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بیخـودی نهـی و  ضعیفی که از هند امکان قصد مکه مقدسه کردۀ اگر بپای ضعیف بشریت سر در بیابان بی پایان
  :خواهی که برسی محالست محال بلکه ضاللتست و ضالل

ـــــد ـــــا ننهن ـــــتگان در آن پ ـــــه فرش ـــــی ک   راه

 

 آن راه بپـــــــای خـــــــود بریـــــــدن نتـــــــوان
 

کـه عشـقش خواننـد بـر بنـد کـه او ) کذا(اگر سعادت مساعدت نماید مورچۀ وجود خود را بر شاهباز وکر قویت 
  .ت اینجائی شده است تاترا برساندآنجائی است برای اکمال ناقصان عالم طبیع

  ٭٭٭

عاشقی از کمال شوق و قلق و ضجرت بر در سرای معشوق آمـد حلقـه بـر سـندان زد و در ولـه و حـريت : فصل
افتاد بر ضمريش گذر کرد که اگر معشوق گوید کیست چه گویم اگر گویم منم گوید ترا بـا تـوئی تـو در عـالم مـا بـار 

اگر گویم توئی گوید من در هودج کربیاء خود متمکنم و از وجود تو مستغنی باز شو نه و  نیست و در والیت ما کار
  :و در گداز شو مسکني تا در زد بر قدم انتظار بیچاره و زار و شرمسار بماند و میگفت

 وَخِجْلَتــــــی مِــــــنْ وَقَــــــوفی بــــــابَ دارهِــــــم
ــــه ــــقُ بِ ــــلَّ الطَّری ــــذَّی ضَ ــــبُ ال ــــتُ الْغَری  قُلْ

ــــ ــــرِفْ راجِع ــــالوا انْصَ ــــذاق ــــقُ کَ   الَیْسَ الْطَری

 

ــــــلُ  ــــــتَ یارَجُ ــــــنْ اَنْ ــــــولُ قــــــائِلِهمْ مَ وَقَ
ــــلُ ــــیَ الحِی ــــاقَتْ بِ ــــدُ ض ــــدُونی فَقَ  فَاَرْشِ

 فـــی ذِکْـــرِکُمْ شَـــغَلٌ فَ انْصِـــرافی وَلِـــیْکَیْـــ
 

 سلوک و مفخر جملۀ سالطني و ملوک عَلَیْهِ اَفْضَلُ الصَلَواتِ چون بر در خلوت خانۀ انـس عاشـقانآفتاب آسمان 
که از عالم بی نشان نشانست برسید از قوت عشق و کمـال شـوق خواسـت کـه قـدم در نهـد پیـک حضـرت دامـن 

اعۀ عصمتش تاب داد و گفت هوشیار باش سر از گریبان عشق برآورده و از عالم بی نشان معشوق خرب آوردۀ و ّردِ
یَعصونَ اللّهَ مااَمْرَهُم بر کسوت وجود دارند گفتۀ که اگر غضب او داغ قهر بر نواصی مقربان مَلَاء اَعْلی که طراز ال

عدل بود و اگر رحمت عزت او تاج بر فرق مخذوالن حضیض سفلی که داغ کَلّا اِنَّهُم عَن رَبِهِم یَومَئـذٍ  کشد ازو
 در مرو و این را بـر خلـوت خانـه حُمَیْـراء هبرجباه وجود دارند نهد ازو فضل بود بی اذن درین بارگا.. لَمَحجوبون

  :قیاس مکن زیرا که معشوق بی نیاز است و بی شریک و بی انباز
 در عــــــالم خــــــود اگــــــر مکــــــانی ســــــازی
  بهـــــــــرت باشـــــــــد از آنکـــــــــه از طنـــــــــازی

 

 بیخــــود شــــوی و ببــــوی خــــود درســــازی
ـــازی ـــرت ب ـــق کم ـــو عش ـــتی خـــود ت ـــا هس  ب

 

  :خوش گفته است آن عزیز شرطست که
  چـــــــون در حـــــــرم عشـــــــق درآئـــــــی اول

 

 بنهــــیزان پــــیش کــــه پــــا درو نهــــی ســــر 
 

  ٭٭٭

هُ چون آتش شوق سر از کانون جان محب برآرد هر چیز که بدو قریبرت بـود اول آن بهَاَلْمَحَبّةُ نارٌ و الشوقُ لَ: فصل
را سوزد و بدین نسبت نَحْنُ اَقْرَبُ برای گدازش بود نه از بهر نوازش الَحرتَقَتْ سُبُحاتُ وَجْهِهِ ما انْتَهی اِلیه بَصَرُهُ 

  .اکرب گفت لَوْدَنَوْتُ قَدْرانملُةٍ لَاحتَرَقتُ این معنی است و آنچه ناموس
  ٭٭٭

ر آن جهان دعاشق چون با خیال معشوق دست در کمر آرد او را خلوت خوشرت از صحبت درین جهان و : فصل
دوزخ بهرت از بهشت، زیرا که در جوار مهجوران خلوت بهرت از آن دست دهـد کـه در جـوار مقبـوالن و ایـن معنـی 

ری عظیم دارد بپای علم در این فلوات سفر نتوان کرد و بدیدۀ عقل درین جمال نظر نتوان کرد آنکه در سـرای غو
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مهجوران در درگه اسفل یا حنان یا حنان میگوید او داند که در سرادق آتش نشسنت چه راحـت دل دارد در عـالم 
عبارت از آنسـت و آتـش دوزخ از آن گریزانسـت .. لَی االَفْئِدَةدل خود آتشی دارد که نارُ اللّهِ الموقَدَة التّی تَطَلِّعُ عَ

  :او را با آن آتش از آتش دوزخ چه باک
ـــــن ـــــم ک ـــــش دوزخ ک ـــــن از آت ـــــف م   تخوی

 

 چـــون بـــا تـــو بـــدم ز آتشـــم بـــاکی نیســـت
 

نه را بـه شـمع تخویـف کـردن پروانـه در عشـق آن میمـريد کـه اعاشق را از دوزخ ترسانیدن چنان بود که پروانۀ دیو
کبار آتش را دربرگريد او را همان بس بود که یک زمان آتش شـود اگرچـه زمـان دیگـرش از راه خاکسـرتی بـدر ی

  :اندازند و نام و نشانش براندازند او ازین باکی ندارد
ــــــريد ــــــش گ ــــــه آت ــــــان اگرچ ــــــه بج  پروان
ــــع ــــه بطب ــــت پروان ــــو عاشقس ــــمع چ ــــر ش   ب

 

ــــــذیرد ــــــال او نپ ــــــورت آن خی ــــــز ص  ج
  دگــــــرد ســــــر او گــــــردد و پیشــــــرت مــــــري

 

  ٭٭٭

هندوان چون در عشق بت کماىل یابند بر سر خود از خمري کاسۀ بسازند و روغن نفط درو اندازندو اندام : فصل
بدان چرب کنند و آتش در دست گريند و خواهند که در مقابلۀ آن دیدۀ بـی بینـائی بـت بمرينـد چـون دشـمنان بـه 

ل گمارنـد و آتـش در نفـط اندازنـد و بسـري خیـال او تعظیم پرده از پیش جمال بت بردارند ایشان نظر بـر آن جمـا
  :گویندسوزند و میسازند و بزبان حال میبازند و خوش میعشقها می

 ای جــــــــان شکســــــــته در میــــــــان آتــــــــش
ـــال معشـــوق ـــا خی ـــو ب   چـــون مســـت شـــدی ت

 

 سرمســــــت درآ و بــــــاده عشــــــق بکــــــش
ــن ســرخوش ــی ک ــه صــفت رقــص هم  پروان

 

ان بردارند و از بـرای شـفاء بیمـار بکـار دارنـد از آن اثرهـای بوالعجـب آنگه تمام بسوزند و دم نزنند خاکسرت ایش
  :مشاهده کنند

  از ســــــوزش عشــــــق او اگــــــر آب شــــــوی

 

 از خـــاک تـــو مردگـــان بســـی زنـــده شـــوند
 

راحت عاشق از آن بود که معشوق آتش غريت برافروزد و جان عاشق را در آن آتـش بسـوزد زیـرا کـه دانـد کـه هـر 
چه بدو دهند بسوزد مگر آتش غريت که او جز خاشاک مغایرت نسوزد هـر کـه ایـن آتش که هست محرق است هر

  :گفته است یمعنی بداند در عالم وحدت بار یابد درین معنی عزیز
ـــــــــــت ـــــــــــا در کوی ـــــــــــش در زن ز کربی  آت
ــــــوش از مویــــــت   وان روی نکــــــو ز مــــــا بپ

 

 تــــــاره نــــــربد هــــــیچ فضــــــوىل ســــــویت
 زیـــــرا کـــــه بمـــــا دریـــــغ باشـــــد رویـــــت

 

اَللّهُمَ احْشُرنی اَعْمی فَاِنَّکَ اَجَلُّ وَاعْظَمُ عِنْدی مِن اَنْ یَراکَ : سَ اللّهُ روحَهُ در مناجات خود گفتهو آنچه شبلی قَّد
  .این معنی است عَیْنی سرّ

  ٭٭٭

عاشق چون عدم استعداد وصول در خود مشاهده کند هر آینه که فراق ابدی تصورش بایـد کـرد و آن درد : فصل
مالد و نالد و جبني بر خاک مذلت مین جهت عدم خواهد و نیابد بیچاره پیوسته از درد مینامتناهی بود پس بدی

  :گویدمی
 انــــدر ره عشـــــق حاصــــلی بایـــــد و نیســـــت
ــــود ــــک ش ــــو نی ــــار ت ــــرب ک ــــه بص ــــی ک   گفت

 

 در کــــوی امیــــد ســــاحلی بایــــد و نیســــت
 بــا صــرب تــو دانــی کــه دىل بایــد و نیســت
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فت اَللّهُم اِذا اَدْخَلْتَنی الْجَنَّة وَ قُلْتَ رَضیتُ عَنکَ یـا مالِـکُ فَـاجعلَنی تُرابـاً و آنچه مالک دینار قدّسَ اللّهُ روحَهُ گ
  .فَهِی الجَنَّةُ لِاَربابِها سر این معنی است

  ٭٭٭

 ّمعشق حقیقی را با آدمی از آن التفات کلی نیست که عشق مرغیست کـه آشـیانۀ او ازل اسـت بـر شـاخ اُ: فصل
  .نگنای عرصۀ امکان کی پرواز کند و آنچه شرف شفروه گفته است بدین معنی قریبستغیالن کی نشیند و در ت

  دعــــوی عشــــق مطلــــق مشــــنو ز نســــل آدم

 

 کانجا که شهر عشقست انسان چـه کـار دارد
 

پـري مـن . ی گرفته حدوث نتوان دیـدمْای درویش مرغی که از آشیانۀ ازل پرد جز بر شاخ ابد ننشیند او را بچشم عَ
مای هوای قدمست اگر سایه بر عالم حدوث افکند او را از حد امکان بعالم وجوب رساند و آنچـه گفتی عشق ه

عشق در تو آویزد دانی که موجب چیست حاضر باش تا بدانی که چون از شاخ ازل در پرواز آید از عالم خود گاه 
هُ ادَمَ عَلـی صُـورَتِهِ عبـارت از آن گاه دور افتد چون در تو نگـاه کنـد نشـانی یابـد از عـالم بـی نشـان کـه خَلـقَ اللـّ

نشانست از غلبۀ حال در تو آویزد و چون نسیم صبا افضـال معشـوق از مهـب لطـف در وزیـدن آیـد پـرده از پـیش 
  .جمال برگريد عشق آتش در تو زند و قصد دگر اول کند تا بکشف جالل متمتع گردد و ذلِکَ سِرُّ

  ٭٭٭

از محبت از شجر عزت درپرید بعرش رسـید عظمـت دیـد درگذشـت در روح االرواح آمده است که شهب: فصل
بکرسی رسید وسعت دید درگذشت ببهشت رسید نعمت دید درگذشت بخاک رسید محنـت دیـد بـر وی نشسـت 
کروبیان از عالم خود ندا کردند و گفتند ای وصف پادشاهی ترا با خاک یک درجه آشنائی خـاک را از تـو بچـه 

من دارد من محبت نقطۀ که او بر زبر دارد و من در زیر دارم و عشق در محلی که  نسبت روشنائی گفت او محنت
  .اثبات یابد مر آن را زیر و زبر کند جَعَلْنا عالِیَها سافِلَها
 تـــــا چنـــــد مـــــرا زیـــــر و زبـــــر داری تـــــو
ــــن همــــه مــــر مــــراهمني بــــس باشــــد ــــا ای   ب

 

ــــــو  وز عــــــالم خــــــویش برگــــــذر داری ت
 کـــــز درد دلـــــم مهـــــا خـــــرب داری تـــــو

 

  ٭٭٭

گاه بود که عاشق از کثرت درد و قوت از عاج در بیابان هوا شود و سرگردان گردد تا بحدی که عشـق را : فصل
منکر شود و آن را منکری داند از منکرات و تـرک آن را موجـب قربـت شناسـد عشـق گویـد کـه ایـن هـوس اسـت 

مانا این هوس از والیت دل زاید بمدد آن توبه چون ایمان باس کفار بی اصل ه.. اگرچه نفس قالَ اِنی تُبتُ االن
  :هواء حس نفس اماره که با او گوید

 از عشــــــق کــــــه کــــــرد ای دل ابلــــــه توبــــــه
ـــوت خـــاص ـــاده روشـــن و خل ـــريه و ب   شـــب ت

 

ــــه ــــه توب ــــال آن م ــــنم از وص ــــن ک ــــا م  ت
ــــه ــــن عاشــــق و آنگــــه توب  او حاضــــر و م

 

نـدارد و معصـیت انگـارد و گویـد تَوبَـةٌ اَقـبَحُ مِـن توبه را خوبه پو گاه بود که در عني ولع از آن توبه توبه کند مر آن 
  :خَوبَةٍ

  آن توبــــــه کــــــه از دیــــــدن روی تــــــو بــــــود

 

ـــــــه ز صـــــــد گنـــــــه بـــــــرت پنـــــــدارم  واللّ
 

چون بدین مقام رسد در عشق پخته گردد اگرچه خام بود ولیکن بحقیقت بدان کـه تـا عاشـق از خـود نـرپدازد بـا 
و را باشد اَنَا لَکُم اِن شِئتُم اَو اَتَیتُم گفنت گـريد تـا عاشـق منکـر عشق نسازد چون او خودر ا نباشد معشوق بلطف ا
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بود و عشق بنزد او منکر، معشوق در هـودج کربیـا بـود چـون نقـد وجـود خـود را در مقمـرۀ عشـق درباخـت و بـا 
و  مالمتیان راه عشق بساخت سر در گریبان درد کشد و پای در دامن محنت آورد معشوق برای اظهار کرشـمۀ حسـن

  :کندزیبائی پرده براندازد و صد هزار کس را در یکدیگر اندازد و عشق ندا می
ـــد ـــا معجـــز خـــود بین  کـــو عیســـی روحـــانی ت
  کـــو تایـــب صـــد ســـاله تـــا بـــر شـــکن زلفـــش

 

ـــدازد ـــا جســـم بران ـــانی ت  کـــو یوســـف کنع
 حــــاىل بســــر انــــدازی دســــتار در انــــدازد

 

دید جمال کند بجاذبۀ لطف او را بـر در سـرادق حسـن باشد که درین مقام معشوق بدو اقبال کند و وجودش قابل 
  .حاضر کند و بخودش در خود ناظر کند تا بدو بینا شود و این دید او او را ذلکَ سِّر

 از دایـــــــــره وجـــــــــود گـــــــــر برکشـــــــــدت
 تــــــا عــــــني تــــــرا بعــــــالم خــــــود بینــــــد

 

ـــــــدر کشـــــــدت ـــــــر ان ـــــــال بقه  وز دام ب
ـــــدت ـــــر کش ـــــر درب ـــــد و بمه  بیخـــــود کن

 

  ٭٭٭

را بواسـطه او سـر از تـن جـدا شـود ه رقاب عاشقان را قراب خود خواهد کرد هـر کـ عشق مهندسیست که: فصل
  :معشوق جام و ال بر کف او نهد و او را در عالم خود بار دهد

ــــد ــــه ش ــــو برانگیخت ــــق ت ــــه ز عش ــــد فتن  ص
ـــــــــت ـــــــــش فعل ـــــــــدار آت ـــــــــر آب   از خنج

 

 بـــا خـــون دلـــم عشـــق تـــو آمیختـــه شـــد
 تــــا چشــــم زدم خــــون دلــــم ریختــــه شــــد

 

  ٭٭٭

  :ا آن نیکوتر که خویشنت دار بود و کشندۀ یار بود زیرا که روزی بار بود اما رهگذر آن بردار بودعاشق ر: فصل
 گـــــر رهگـــــذر عشـــــق تـــــو بـــــردار بـــــود
ــــــه ورا ــــــد آن را ک ــــــاک باش   از خارچــــــه ب

 

ــــود ــــوار ب ــــه دش ــــر ن ــــود ای پس ــــان ب  آس
 معشــــــوق دلــــــش میــــــان گلــــــزار بــــــود

 

  ٭٭٭

بـار عاشقسـت زیـرا کـه اگـر عاشـق مقبـل بـود معشـوق در عشق را اقبالیست و ادباری، اقبال عشق در اد: فصل
هودج عز خودش مسکن سازد و باشد که در اوقات نسیم صبا پردۀ وصل از پـیش جمـال برانـدازد و آنگـاه عشـق 
صولت خود بر که راند و حقوق دولت از که ستاند عشق مدبری طلبد روز برگشته و افتاده خواهـد قعـر مـرادش در 

رانـد گـاه خواند و گاهیش بقهر مـیستاند و گاهیش بلطف میراند و داد خود ازو میو میکشته تا صولت خود بر
نشـاند و گـاهیش در دام سـازد و گـاهیش بـر سـریر عـزت مـیکند و گاهش نشانۀ محنت و وال مـیتريباران بال می

  :کشدمحنت می
ــــــت ــــــال غم ــــــدام اقب ــــــدم ب ــــــه در کش  گ
ـــــرم ـــــلیم س ـــــال تس ـــــه از کم ـــــن هم ـــــا ای   ی

 

 ز چـــــاه ادبـــــار دمـــــتگـــــه برکشـــــدم 
ـــــدمت ـــــاک ق ـــــدای خ ـــــادا صـــــنما ف  ب

 

  ٭٭٭

تـر بـود ن و ظهور بود دانم که عشق در حال مکون با صولت تر و بـاقوتاگر اقبال و ادبار عشق در مکوّ: فصل
زیرا که کمني گاه او جان عاشق است چون در جان نهان شود درد بیغایت شود و الم بی نهایت گردد و این اقبـال 

ار عاشق و این حال تا آنگاه بود کـه عاشـق زنـده بجـان بـود و متحـرک بارکـان بـود چـون زنـده عشق است و ادب



۱۷ 

  :بجانان شود و ازین مرتبه برگذرد آن شود عشق رخت بربندد و این ادبار عشق و اقبال عاشق است
ـــد ـــان باش ـــو در ج ـــق ت ـــد عش ـــان باش ـــا ج  ت
ــــــد ــــــان باش ــــــای او بجان ــــــه بق ــــــرا ک   وان

 

ــــــد ــــــان باش ــــــوت ارک ــــــتی آن ق  در هس
 او را بمـــــدان کـــــه ایـــــن بـــــود آن باشـــــد

 

  ٭٭٭

عشق هرگز جمال خود بدیدۀ علم ننماید ونقد خود برو عرضه نکند زیرا که علم موجب خشـیت اسـت و : فصل
ی عظـیم عشق سبب تجاسر عشق را هر دو طرف در خرابی اسـت و علـم را هـر دو طـرف در عمـارت و ایـن سـرّ

در مـال آرد و او از آن چیـز بـاز دهـد و ایـن  چیز که بیند خواهـد کـهآری چون علم بدیدۀ دانائی درنگرد آن . است
معنی در عشق موجب بعد بود زیرا که بغريت عشق تمام شود و در غريت روا نبود که صفت جمال معشوق بـرمال 

  :اندنماید چنانکه گفتهآید و عشق جمال خود بدو نمیباز دهد بدین سبب علم در عشق نامحرم می
 مالمـــــتم ننگـــــی نیســـــتدر عشـــــق تـــــو از

  ایـــن شـــربت عاشـــقی همـــه محـــرم راســـت

 

 باپنجـــۀ آن ازیـــن ســـخن جنگـــی نیســـت
 نــــامحرم را دریــــن قــــدح رنگــــی نیســــت

 

  ٭٭٭

علم برای آبادانی عالم است پس عالم صاحب خشیت باید اِنَّما یَخشیَ اللّهَ مِن عِبادِهِ العُلَماء تا آبـادانی : فصل
الم است اَلْمَحَبَةُ نارٌ وَالشوقُ لَهَبُهُ پس عاشق صاحب تجاسر باید تا آتش علم را سبب شود و عشق برای خرابی ع

  :در هر دو کون زند
ـــــــارت ـــــــه دارد ی ـــــــر چ ـــــــش در زن به  آت
ـــــارت ـــــر آث ـــــردد ای پس ـــــوخته گ ـــــون س   چ

 

 و اندیشـــــه مکـــــن ازیـــــن برآیـــــد کـــــارت
ـــــــاقی ببقـــــــای او شـــــــود انـــــــوارت  ب

 

  ٭٭٭

مشهود و عشق خود را شناسد پس همو عارفست و عشق روی درخود دارد پس همو شاهد است و همو : فصل
همو معروف در هوا خود پرد و شکار از عالم خود کند پس همو شکار است و همو صـیاد آنچـه بایـدش در عـالم 
خود باید پس همو طالبست و همو مطلوب نظر از خود برندارد و بر کس نگمـارد پـس همـو قاصـد اسـت و همـو 

   :عزیزی گفته است ،مقصود
ـــــوصـــــیاد ه ـــــو صـــــید هم ـــــه هم ـــــو دان  م

ــــوم ــــه ش ــــه بتخان ــــق او ب ــــه ز عش ــــتم ک   گف

 

 ســــاقی و حریــــف و مــــی و پیمانــــه همــــو
ــــو ــــه هم ــــاکم بتخان ــــت ح ــــه ب ــــدم ک  دی

 

  ٭٭٭

عیب و عار در عالم عشق ممتنع الوجود است اگر پادشاه با گلخنی عشق آرد عیب نیسـت و اگـر گـدائی : فصل
وۀ اوج علـوی ملکـی اسـت تـا اینجـا کـه راز آنجـا کـه ذُ بر پادشاهی عشق بازد عیب نیست زیرا که عموم خالئـق

حضیض سفلی شیطانیست همه عاشق کمال خودند برای ادراک اسرار غیـب و روا بـود کـه ایجـاد همـه را سـبب 
ود و آنچه در نـوادر حکـم نوشتسـت کـه شتا سر کُنْتُ کَنزاً مَخْفِیاً لَمْ اُعرَف ظاهر . همقُهمني بوده باشد وَلِذلِکَ خَلَ

اسطۀ کتابت یک کلمۀ حیات و قدرت و علم و سمع و بصـرو ارادت کاتـب بـی هـیچ تـاملی در دل بیننـدۀ ایـن بو
  :کلمۀ مکتوبه پدید آید بدین معنی قریبست
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 در عشــــــق دال عیــــــب و عــــــواری نبــــــود
ــــق را ــــر عاش ــــه م ــــت ک ــــه از آنس ــــن جمل   ای

 

ــــود  وانجــــا کــــه بــــود ز عشــــق عــــاری نب
ـــــــود ـــــــاری نب ـــــــق اختی ـــــــالم عش  در ع

 

  ٭٭٭

شود اما در سایۀ کرشمۀ معشـوق نهانسـت گـاه ایست میان عاشق و معشوق موجب پیوند میعشق واسطه: فصل
گاه از کماىل که در کار خود دارد از غمزۀ معشوق ناوکی بر کمان ابروی او نهد و بر هـدف جـان عاشـق انـدازد و 

  :این بمثل زخمی بود که هر دو کون سر آن نتواند بود
 جـــــانمای عشـــــق چـــــرا همـــــی نهـــــی بـــــر

ــــــانم ــــــان فرم ــــــع آن چن ــــــده مطی ــــــن بن   م

 

 بـــــاری کـــــه بدســـــت کشـــــیدنش نتـــــوانم
ـــــانم ـــــود آس ـــــت خ ـــــده ز دس ـــــار م  زنه

 

  ٭٭٭

در عرف عشق بالئی است که عاشق و معشوق ازو بـر حذرنـد بـا هرکـه پیونـدد او را از مقـام تاجـداری : فصل
ی محبوبیسـت چـون در ورطـۀ در عـالم بـی نیـاز برخاک خواری اندازد زیرا که کرشمۀ معشـوق تاآنگـاه اسـت کـه

  :محبی افتد بر خودش بگرفتاری نداباید کرد و خلق عالم اختیار باید کرد یُحبُهُم گوید
ــال ــه درم ــان گشــنت آنگ ــق پنه ــوان از خل   کــی ت

 

 مشعله در دست و مشک اندر گریبان داشـنت
 

  ٭٭٭

بـرای دفـع نیـاز خـود یَحُـومُ عشق با کس نیامیزد و در هیچ چیز نیاویزد اما عاشـق بمعشـوق نیازمندسـت : فصل
حَولَهُ گرد سرادق حسن او گردد و معشوق با کرشمه و دالل و ناز است یَحومُ حَولَ حُسْنِهِ اما بنیازمندی نگرانسـت 
تا بار کار او کشد پس بدین نسبت سبب عاشق را معشوق بباید تا از در دنیا باو باز رهد ومعشوق را عاشق بباید تا 

و کشد و عشق فارغ از نیاز عاشق وناز معشوق همۀ مـرادش آن بـود کـه سـر از لجـۀ غـريت بـرآرد بار کرشمه و ناز ا
  :ونهنگ وار هر دو را درکشد تا اجتماع ایشان در حوصلۀ او بود و تصور افرتاق برافتد

 عاشــــــق بنیــــــاز خــــــویش مشــــــغول شــــــده
  فــــــارغ شــــــده عشــــــق از وجــــــود هــــــر دو

 

ــــده ــــویش موصــــول ش ــــاز خ ــــوق بن  معش
 خـــویش معـــزول شـــدهدر خـــود ز خـــودی 

 

  ٭٭٭

اَی نارُ قَلبِهِ قَـدِاحْتَرَقَت .. انَسَ مِنْ جانِبِ الطّورِ ناراً: عشق آتشست اَلْعِشقُ اَوَّلُهُ نارٌ وَاَوسَطُهُ نارٌ وَاخِرُهُ نارٌ: فصل
و غــنج آتـش افـروز او دالل ونـاز . سُـبُحاتُ وَجهِـهِ کـانون او دل عاشـق و هیــزم او وجـود عاشـق، وَقودُهَـا النــاسُ

معشوق، آنچه عاشق بر در معشوق حاضر شود و یا معشوق بعاشق، در آن برآمدن مراد عشق است نه بر آمدن مراد 
ایشان اگر او در نظر این دالل ناز و کرشمه بیفزاید او شعله بآسمان رساند و خود لذت او درآنست و اگر ایـن در 

و خراب او درین است و این از کمـال اوسـت کـه دیـدۀ  حضور آن نیاز و عجز و مستمندی نماید او جهانی بگريد
علم جمال این حال نبیند زیرا که در بدایت علم بدو راه نیابد او را منکر گردد و او بدان معذور است زیرا کـه ایـن 
تعلق بذوق دارد و او را بدان راه نیست زیرا که او ضروریست نه اکتسابی و او باکتساب حاصل نشود چون بخود 

  :شد محل ضرورت بسوزد، پس این را با او هیچ مناسبتی نبود حاصل
ــــن در آن ســــوخته شــــد چــــون شــــمع محبــــت تــــو افروختــــه شــــد ــــس م ــــۀ نف  پروان



۱۹ 

  بـــــاک مـــــداروجـــــود وزو سبشـــــکن قفـــــ

 

ــــد ــــه ش ــــود آموخت ــــده ب ــــه رمی ــــی ک  مرغ
 

  ٭٭٭

و حسـن و عشق از توجه بوجهی مقدس است او روی در حسن و دلربائی و مالحت و جان افزائی دارد : فصل
دلربائی و مالحت و جان افزائی دانه و دام اوست پس بدین نسبت هرکـه در جهانسـت غـالم اوسـت و همگنـان 

کَ و چـون او را توجـه  بـوجهی دانند که سر او را بقائی و فنا وجهی بود که از توجه مقـدس بـود وَیَبْقـی وَجـهُ ربـِّ
انمـوذج ایـن معنـی در ... کُلُّ شَـیئٍ هالِـک الّاوَجْهَـهُ.. فانٍنیست خود بجز وجه او هیچ وجه نیست کُلُّ مَنْ عَلَیها 

جهان کعبه است خالئق را در عبادات توجه بدو و او را بهیچ چیز توجه نه، پروانه را توجه بشمع و شمع را توجـه 
ای همه بسوئی نه، روی همه بآفتاب و آفتاب را توجه بطرفی نه، عرش قبلۀ مقربان و عرش را قبله نه، محمد مقتد

  ....و او را بکس اقتدا نه، وَقُل رَبِّ زِدْنی عِلْماً
ــــن ــــدارد دل م ــــوی ن ــــک س ــــون روی بی  چ
  در عشـــــق چنـــــان شـــــدم کـــــه در معرفتـــــت

 

 ماناکــــــه همــــــی روی نــــــدارد دل مــــــن
 گـــوئی کـــه همـــی بـــوی نـــدارد دل مـــن

 

  ٭٭٭

عقـل در عشـق بـه پندار علم و هندسۀ وهم و فیلسوف خیال و جاسوس طبیعت و بیداری حفظ و عقیلـۀ : فصل
  :هیچ برنیاید در وی همه درد باید و سوز و رنج باید و محنت

  چــــون عقــــل عقیلــــه اســــت در راه غمــــت

 

 از هندســـــۀ عقـــــل چـــــه حاصـــــل مـــــا را
 

  ٭٭٭

کمال حسن معشوق جز در آینۀ عشق نتوان دید و ازین جهت وجـود عاشـق بـرای اظهـار حسـن معشـوق : فصل
حسن غنی است و از وجود همه مسـتغنی اسـت امـا وی را بـرای اظهـار باید، ای درویش اگرچه معشوق بسرمایۀ 

  :خود برخود آینۀ باید تا خود را دریابد و این معنی غوری دارد
  ایـــــــــم و او جمـــــــــاىل داردمـــــــــا آینـــــــــه

 

 او را ز بــــــــــرای دیــــــــــد او دریــــــــــابیم
 

برتسـت اگرچـه میـان این معنی اسـت بـدین نسـبت عاشـق بحسـن معشـوق از معشـوق قری اَلمؤمِنُ مِرأةُ المؤمن سرّ
ا یَقْبَلُـهُ قـریبرت مـی نمایـد از فاعـل، چـون عاشـق در عکس و عني مباینت نیست و بحقیقت در عالم عقل قابل مِمـّ

غلبات عشق معشوق را از او اوترست و از خود خودتر روا بود که برو از دیدۀ او غريت برد و چون وجود خود را 
ه در دریای نیستی اندازد تا او خود را بواسطۀ او بینـد زیـرا کـه بـرو هـم آینۀ دید او شناسد وجود خود را خواهد ک

  :اندبرد و این عظیم وقتی دارد بیذوق معلوم نگردد و درین معنی گفتهازو غريت می
  یــــا رب بســــتان داد مــــن ازجــــان ســــکندر

 

ـــو ـــری ت ـــه دروی نگ ـــاخت ک ـــۀ س ـــو آین  ک
 

  :ت درگداز بودای درویش چون معشوق آینه ساز بود عاشق همیشه از غري
ــــــرم ــــــت نگ ــــــه ز دور در جمال ــــــواهم ک  خ
ــــن ــــۀ حس ــــو ای مای ــــر ت ــــالم خــــود اگ   از ع

 

ــــرم ــــا و س ــــی پ ــــه ب ــــوانم از آنک ــــی نت  م
 نظــــارۀ حســــن خــــود کنــــی رشــــک بــــرم

 

  ٭٭٭

  :عاشق معشوق را از او اوتر بود پندار پیوندی درو پدید آید و بجائی رسد که گوید: فصل



۲۰ 

  معشوق منم اگرچه بیخویشتنم
  :و سُبْحانی سرّ این معنی است اَنَاالحقُ

  چنــــدان نازســــت ز عشــــق بــــا جــــان و تــــنم

 

 گویــــا کــــه تــــو عاشــــقی و معشــــوق مــــنم
 

  ٭٭٭

کار عشق آنگاه تمام شود که عاشق معشوق شود و ورق بگردد بی آنکه از عشق عاشق چیزی بکاهد یـا : فصل
ن بـا بقـاء ذات او ممتنـع بـود و در حسن معشوق چیزی بیفزاید زیرا که حسن معشوق را الزمـه وجودسـت زوال آ

عشق در عاشق اگرچه زایدست بر وجود او و از خارج درو آمده است اما بقوت حسن معشوق کـه ذریعـۀ اوسـت 
اوصاف او را در خود مضمحل گردانیده است و بجای خود همه خود ثابت شده و چون عاشق معشوق شـود هـر 

د و بـدین پیونـدد ای درویـش اگـر دیـدۀ نهـان بـني بگشـائی آینه معشوق عاشق شود بی آنکه وصل او ازو نقل کن
ببینی که عشق و عاشق و معشوق هر سه یکی است و این اصل بی شبهتی و شکی است شیخ اوحدالدین کرمانی 

  :گوید
 گفــــــتم کــــــه پیـــــــامربی تــــــو یــــــا پـــــــري
ـــــــــــــردا ـــــــــــــرودی و ف ـــــــــــــروز و پری  ام
  چــــــون نیــــــک بدیــــــدم آن نکــــــو بــــــود

 

ـــــــرگري ـــــــی ز راه ب ـــــــت او کـــــــه دوئ  گف
ـــــــردا هرچـــــــار ـــــــو ف ـــــــود ت ـــــــی ب  یک

ــــــود ــــــر ســــــه او ب ــــــري ه ــــــن و پ  او و م
 

  ٭٭٭

معشوق با عاشق گفت بیا تو مـن بـاش گفـت اگـر : خواجه احمد غزاىل قَدَّسَ اللّهُ روحَهُ گوید در سوانح: فصل
من تو گردم آنگاه معشوق در باید و در عاشق نیفزاید و چون تو من گردی در معشـوق افزایـد همـه معشـوق بـود و 

همه ناز بود و نیاز نه، همه یافت بود و دربایست نه، همه توانگری بود و قلت نه، همه عزت بودو ذلـت عاشق نه، 
  :درین معنی درویش گوید. نه

 معشــــــوق اگــــــر بلطــــــف در کــــــار شــــــود
ـــت خـــود ـــی زحم ـــود عاشـــق و ب ـــوق ش   معش

 

 بـــــا عاشـــــق خســـــته تـــــا در بـــــار شـــــود
 در عـــــــالم او قابـــــــل دیـــــــدار شـــــــود

 

  ٭٭٭

باید نه صحبت زیرا که خلوت برای سکوت باید و سکوت عاشق را از قواطـع اسـت عاشق را نه خلوت : فصل
انـد کـه معشـوق عاشـق پیـدا بایـد و و صحبت از برای راحت باید و راحت مشتاق را از موانع اسـت و آنچـه گفتـه

ئـی مشتاق شیدا باید سر این معنی است عاشق از فراق بطبع گریزد و در وصل آویـزد موجـب آنسـت کـه فـراق دو
در هودج سرور، و  قو حصول معشو اقتضا کند و وصل یکی یعنی در مقام فراق حصول عاشق در عالم اندوه بود

نبود و ذلک سر عزیـزٌ لِمَـن  وصل و در عشق وحدت باید بل اتحاد و این جز در این در تفرقه کثرت مشاهده شود
  فَهِمَ 

ــــــــزد ــــــــو از آن بگری ــــــــراق ت   جــــــــانم ز ف

 

 برخیــــزد تـــا بـــا تـــو یکــــی شـــود دوئـــی
 

  ٭٭٭

اند که عاشـق در مقـام فـراق خوشـرت از آنکـه درمقـام وصـال راستسـت زیـرا کـه در فـراق امیـد آنچه گفته: فصل



۲۱ 

وصالست و در وصال بیم هجر، اما با درد فراق ساخنت و خود را بخود برانداخنت از دید امتناع وصول بود وایـن 
  :بود و در وصول بهویت او در باقی بوداز تفرقه خاىل نیست زیرا که در درد انیت این باقی 

ــــــــد ــــــــاقی باش ــــــــای او بب ــــــــه بق  او را ک
  هشـــــیار چگونـــــه گـــــردد از مســـــتی عشـــــق

 

ـــــاقی باشـــــد ـــــدگی چـــــه ب  برگـــــوی ز بن
ــــد ــــاقی باش ــــذات س  چــــون پادشــــهش ب

 

  ٭٭٭

ای برادر مقام فراق مقام انتظارست و درین راه چشم داشنت برای حصول معشوق در عالم خود شرکست : فصل
باید نهاد و در خود طلب کرد و بیافت طرب کرد که او همیشه حاصـل اسـت و شـبهت ازیـن بر هم می او را چشم

نیستی تو جمال مینماید و نیستی درتو اصلی است و جوهری کـه تـو باصـل  راصل زایل است ای عزیز هستی او د
دم تابنده است این ذرات ای درویش تاب آفتاب قدم همیشه بر ع. خود توانی بطبع باز شو تا همیشه واجد باشی

اند و ازو بقا یافته، عجب مکون ذرات بغـروب آفتـاب محقـق وجود که بشهود او حاصلند سر از زوایۀ عدم برزده
  :شود و ظهورشان بطلوع او اما این ذرات که تاب آفتاب شهود او از افق قدم تابنده است و لم یزل پایندهمی

ــــمسِ غَ ــــا اَنَّ للشـَّ ــــمسُ اِلـّ   یبَـــــةٌهِـــــیَ الشـَّ

 

 و هـــــذا الـــــذّی اَعنیـــــهِ لَـــــیْسَ یَغیـــــبُ
 

  ٭٭٭

اگر عشق بالست و در وی بسی عناست اما قوت او از جفاست آن جفا که معشوق بر عاشـق کنـد چـون : فصل
بحقیقت بنگری آن جفا از معشوق برای طلب وفاست زیـرا کـه در مقـام فـراق مقـام کـردن و در پـی خـودی آرام 

باز آید و در پی آن پیوندی پدیـد  یخواهد تا کثرت و دوئی عاشق بوحدت و یکیکردن کثرت و دوئی است او م
شود ای عزیز جنگ معشوق صلح آمیز بود و صلح او جنگ آمیز تا طلب مؤید شود و عشق مؤکد گردد و عاشـقان 

د و در میانـۀ کار افتادۀ دل بباد داده دانند که در ابتداء عشق جنگ و عتاب و کرشمه و ناز بود تا عشق محکم گرد
بـی گفـت و  تارتکاب اخطار و ناترسیدن از هالک و تلف مهجه روی نماید ودر آخر سکون بی حرکت و سکو

  :اند بدین قریب استانتظاری جست بحاصل آمد و آنچه درین مراتب گفته
ــــــــمَّ بَســــــــطٌ ــــــــبضٌ ثُ ــــــــمَّ قَ   ســــــــکُونٌ ثُ

 

ــــــــبُسٌ ــــــــّم ی ــــــــرٌ ثُ ــــــــّم نَه ــــــــرٌ ثُ  وَبَح
 

  :اندهودٌ ثُّم وُجودٌ ثُّم خُمودٌ چنانکه گفتهوُرودُ ثُم قُصودٌ ثُّم شُ
ــــراز   در عشــــق دال بســــی نشــــیب اســــت و ف

 

 کـــــاهو بـــــره شـــــري گـــــردد و تیهـــــو بـــــاز
 

  ٭٭٭

از کمني مکون جمال نماید یکی از حکمـا ایـن معنـی  قمیان عاشق و معشوق بنوعی مناسبت باید تا عش: فصل
نماید که طیور با غري جنس خود الفـت کمـرت گرينـد دریـن میآورد و نسبت آن بطريان طیور میکند و در تقریری می

پریدند عجب داشتند حکـیم گفـت میـان ایشـان در حـاىل مشـاکلتی پدیـد میان زاغی و کبوتری دیدند که با هم می
آمده است که عروض آن موجب صحبت شده تفحص آن کردند دیدند که هـر دو را عرجـی عرضـی حاصـل شـده 

دقیق است ای عزیز چـون در معنـی یکـی  ف ایشان درین پرواز این معنی بود و این سرّبود فرمود که موجب ائتال
شوند و یگانگی ایشان بی شکی شود اگر در ظاهر یکی از دیگری غنی بود و مستغنی اما آن دیگری بدان یکـی 

اسـبت شـده محتاج بود و مفتقر اما در باطن در هر دو یک معنی بود خفی از عقول بشری و ملکی که موجـب من
  .است یُحِبُّهُم وَ یُحِبِّونَهُ



۲۲ 

ــــــا ــــــتَ حَبیبُه ــــــی وَاَن ــــــر نَفس ــــــال تَحتَقِ   فَ

 

ــــن یُجــــانِسُ ــــرهِ َیَصْــــبوا اِىل مَ ــــّل أم  فَکُ
 

نه اندک کاریست و بی . کند یُحِبُّهُم و دوستی تو برخود اظهار میکند یُحّبونَهُعجب آنکه از دوستی خود اخبار می
گرچه یکی وصـف قـدیم اسـت و یکـی وصـف حـدث امـا بـاری هسـت وَذلِـکَ سِـرُّ مناسبتی است آه و هزار آه ا

  .هُ بِلسانُ المَقالِفُکَشْ نُمکِالیُ
  ٭٭٭

اند که عاشق عشق خود را در حدقۀ عاشق جای کند تا روح باصرۀ او را جز بمعشوق نگران ندارد و گفته: فصل
ای عزیز چون عشق با کمال رسد در والیت وجود . این معنیست در در هرچه نگرد معشوق را بیند راستست و سرّ

عاشق نگنجد آنچه از راه دیده بريون افتد ناظر بخط او شود برای سلوت را و این آنگاه بود که دانسته بود که مَن 
ود کـه مُنِعَ عَنِ النظَر یَتَسلَّی باالَثَرِ بحقیقت داند که آنچه او را در نظر آیـد یـا از آن بسـوی او خـرب آیـد آن خطـی بـ

گویـد ایـن معشوق بیند قدرت بر صفحۀ فکرت نگاشته است او بامید سلوت بدان نگران شود و زبان جانش مـی
  :آن نیست اما بی آن نیست ما رَأیتُ شَیئاً قَطُّ الّا وَرَأیْتُ اللّهَ فیهِ و این رمزی لطیف است

ـــــت ـــــانی بگرف ـــــق مک ـــــن عش ـــــدۀ م  در دی
  چـــون ســـوخت همـــه جهـــان پـــس گفـــت مـــرا

 

 ر زد تــــا کــــه جهــــانی بگرفــــتآتــــش د
 آن ذره بـــه بـــني کـــه ملـــک جـــانی بگرفـــت

 

  ٭٭٭

عشق چون بکمال رسد عاشق از معشوق گریزان شود زیرا که داند که در ظهور او ثبور این بـود عِنـدَظُهورِ : فصل
. معنـی قریبسـت اند هر عاشق را که با خود کار است معشوقه از او بیزار اسـت بـرینالحَقِّ ثبُورِ الخلْقِ و آنچه گفته

باحُ حَصَـلَ االِسْـتغناءُ عَـنِ  ای عزیز در اوان ظهورصباح ضوء مصـباح باطـل شـودو مضـمحل گـردد اِذا طَلَـعَ الصـَّ
  :المِصْباح

ـــــــبحُ ادْرَجَ ضـــــــوىُٔهُ ـــــــتَبانَ الصُّ ـــــــا اسْ  فَلمَّ
  یُجَــــــرِّ عُهُــــــم کَأســــــا لــــــوابْتِلِّی اللّظــــــی

 

ـــــــب ـــــــوءِ الکَواک ـــــــوارَ ضَ ـــــــاَنوارهِ اَن  ب
 طـــــــارَت کَاَسْـــــــرَعِ ذاهِـــــــبٍ بِتَجریعِـــــــهِ

 

اند اَلخَـواصُّ بَـنيَ عَـیشٍ وَطَـیشٍ بـدین معنـی نزدیـک اسـت یعنـی اربـاب مشـاهدات چـون بعظمـت و آنچه گفته
ذوالجالل مکاشف شوند از هیبت بگدازند و چون استیالء سلطان شهود و وجود ایشان کمرت شود از لذت بنازنـد 

  .هُم رُدّوا إىلّ الحَظِّ فَعاشوااِذا کوشِفوا طاشوا و اِذا استَنْزَعَ
  ٭٭٭

منصور مغربی که در فقه نامی داشت و از عالم بی نشانی نشـانی گفـت روزی بـه قبیلـۀ رسـیدم از قبایـل : فصل
ر و خطی معنرب مرا دعوت کرد چون مائده حاضر کردند جوان بسوی خیمـه نگـاه کـرد و دی مقمّخعرب جوانی با

از آمد در خروش آمد از حال او پرسیدم گفتنـد بز گفت خاموش شد چون بهوش نعرۀ بزد و بیهوش شد و زبانش ا
کشـد در آن خیمه معشوق اوست درین حال غبار دامن او گریبان جانش گرفتـه اسـت و بسـوی عـالم بیخـودی مـی

بدید بیهوش شد و چنني خاموش شد گفت از کمال مرحمت بر در خیمۀ دلربای جـان افـزای او گـذر کـردم و گفـتم 
رمت آن نظر که شما را در کار درویشان است که آن خسته ضربت فراق را شربت وصل چشانی و آن بیمار علت بح

بیمرادی را بمراد رسانی از ورای حجاب جوابداد و گفت یا سَلیمَ الْقَلـبِ هُـوَ الیُطیـقُ شُـهودَ غُبـارِ ذَیْلـی فَکَیْـفَ 
  .ن نمیدارد او را طاقت جمال من کی بودیُطیقُ صُحْبَتی اوئی او طاقت دیدن غباری از دامن م
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  ٭٭٭

اگر عاشق در عشق خود خود را بود در عشق خام بود و در شوق ناتمام او را اوئی او برای معشوق باید : فصل
ای درویش آنکه معشوق را برای خود خواهد هنوز قدم در والیت عشق ننهـاده اسـت و او مرتـدی بـود کـه مـراد 

آنکه خود را برای معشوق خواهد از بوستان عشق بـوی ریـاحني صـدق بمشـام وقـتش برای مراد خود خواهد اما 
رسیده بود اگرچه در بدایت کار بود اما طالب اسرار بود باز چون بربخاست درخواست از وجود خود زایل کند و 

شود و سعادت یگانگی حاصل کند در هودج فناء دوم مقر سازد پس از غريت از خود بیخرب شود چون بی شعور 
از غیبت بحضور شود در پرتو آن نور شود الجرم پروانه وار از بقا بفنا راه طلبد و خود را بواسـطۀ عشـق بـر آتـش 
عدم احساس و بطالن قوت متخیله بسوزد و همانا که این مقام در تلوین بود نه در تمکني و این معنی در حوصـلۀ 

ش هـم برنسـنجد اگـر معلـوم شـود بمثـاىل شـود و آن در مرغی خانگی که او را دانش گویند نگنجد و میزان عقلـ
  :رباعی خواجه احمد غزاىل قَدّسَ اللّهُ روحَهُ گفته است
 تــــا جــــام جهــــان نمــــای در دســــت منســــت
ـــــۀ هســـــت منســـــت ـــــۀ نیســـــت قبل ـــــا قبل   ت

 

ـــرین پســـت منســـت  از روی خـــرد چـــرخ ب
 هشـــیارترین خلـــق جهـــان مســـت منســـت

 

  :پدید آید درویش گویدو سبحانی و اناالحّقَ درین راه . هذا ربی
ــــد ــــت کن ــــرا پس ــــو م ــــور ت ــــور ظه ــــون ن  چ
  برتــــــر شــــــوم از عــــــالم امکــــــان آنگــــــه

 

ــــد ــــت کن ــــرا مس ــــر م ــــق م ــــادۀ عش  وز ب
ـــــد  در عـــــني کمـــــال واجـــــبم هســـــت کن

 

  ٭٭٭

و قبض و بسط و سکر و صحو فناو بقا و غیبت و  ردّ آنکه در عشق معشوق را برای خود خواهد قبول و: فصل
و تجلی و حزن و سرور و مکون و ظهور در عالم او سـر ازو بـر زننـد و او را ده عمـر  حضور و ظهور و ثبور و سرت

نوح بسر آید و این منازل هنوز بپای او قطع نشده باشد و حق هیچ منزىل نگذارده باشد و بحقیقت تا حـق منـزىل 
و پیوسته بر گذرگاه هرچه از گذارده نشود بمنزىل دیگر نبود و او از اسرار آگاه نبود پس بیچاره همیشه در راه بود 

گویـد بـاز آنکـه خـود را بـرای معشـوق مـی. آید او از کمال حريت چنگ در او میزند هذا رَبّیافق هستی پدید می
خواهد این اضداد از راه او برخیزند و بهیچ حال در دید وقت او درنیاویزند او را بدو گذارند و زمام امور او بـدو 

عشقست و طالب مقـام صدقسـت هنـوز از وجـود قطـرۀ نسـاخته اسـت و در بحـر غیـب  سپارند زیرا که مبتدی راه
نینداخته هنوز وی در نظر اوست اگرچه بسوی عالم وحدت سفر اوست بی شک هنوز پیداست اگرچه شیداسـت 
همانا در نمازست که زبان مسألتش درازسـت هنـوز در رکوعسـت کـه در طلـب باخشـیت و خضـوع و خشوعسـت 

اگرچه خود را بر در افکنده است عجب ازین درد نمیکاهد که خود را برای او میخواهد از بـرای  هنوز بنده است
این الم نمیگدازد که میخواهد که با او سازد و اما آنکه از درخواسـت برخاسـت در فنـاء دوم او را مقـر شـود و از 

حاضـر بـود و بـدو نـاظر بـود او بسـر خود و غريخود بی خرب شود بقاء او بدو بود و نظر سرش از او دور بود بـدو 
اوقات جالل قریب بود و کارش بس عجیب بود ادراک مقـام او از ادراک عقـول بعیـد بـود شـاه بـود اگرچـه در 

  :اندزمرۀ عبید بود و این در مقام فناء سوم باشد چنانکه گفته
ـــــود ـــــق نش ـــــانی مطل ـــــرد ز خـــــود ف ـــــا م  ت
ـــــت ـــــابودن تس ـــــت ن ـــــول نیس ـــــد حل   توحی

 

 محقـــــق نشـــــودی او فـــــنه اثبـــــات بـــــ
ـــــود ـــــق نش ـــــاطلی ح ـــــزاف ب ـــــه بگ  ورن

 

  .حکیم گوید یقني دان که تو او نباشی ولیکن چون تو در میان نباشی تو اوئی
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در این مقام که به هو برآمد او پادشاه عالم هستی بود اگرچه درین پـرده بـر خـاک پسـتی بـود اگـر ذُروۀ : فصل
محـرم خطـاب دارد بـی حـرف بـود او را در صـعود و  اعالء قدس بعالم او هبوط کند بی کیف بود و اگر کسی را

هبوط تعلق به جاذبۀ و تمسک برابطۀ نبود نه هیچ زمانش درباید و نه هیچ مکانی ازو خرب یابد این مقام را بزبان 
خواننـد بلکـه اثبـات وحـدت در نفـی ال داننـد و  اهل تحقیق بی مزاحمت تصور و تصدیق مقام اختفا در کنه االّ

  :باشدباشد نه بیان را طاقت تحریر میلعجب است نه زبان را قوت تقریر میاین رموز بوا
 در نــــــور مقدســــــش چــــــو گشــــــتم پنهــــــان
ـــــــــرب گشـــــــــتم ـــــــــردۀ عـــــــــز او مق   در پ

 

ـــان ـــان جه ـــتم ای ج ـــان گذش ـــد مک  وز ح
ــه آن ــن بماندســت و ن ــه ای ــن ن ــن م ــدر ت  ان

 

  ٭٭٭

ا در منجنیـق بالنهـد ودر آتـش جفای معشوق بر عاشق دلیل قلعه گشادنست روا بود که معشوق عاشـق ر: فصل
د ووال اندازد تا لوث انحرافی که از بت رویان عالم حشر کرده است از وی زایل شود و دولت تسلیمش حاصل شـ

قالوا حَرِّقوه تا هر گاه که سلطان قهر منجنیق بال نصب کند و وجود عاشق در آتش غريت اندازد و لطـف محبـوب 
.. یت بر آن آتش بارد تا ریاحني انس پدید آید یـا نـارُ کـونی بَـرداً وَسـالماًسلطان وش از سحاب عنایت باران رعا

اندازد برای آنست تا تـوئی تـرا در تـو پسـت سـازد ای درویش بهش باش آنچه بخودی خود زخم بر وجودت می
خود را هدف ساز و در مقابلـۀ نظـر  ،بلکه نیست کند و بخودی خودت هست کند اگر عاشقی و در عشق صادقی

 بـس بـود کـه او در زمـان نيمعشوق دار اگر خواهد تري جفا در تو انـدازد و اگـر خواهـد نیـزۀ وفـا انـدازد تـرا همـ
انداخنت روی بتو آورد و نظر بر تو دارد، عجب اهل عالم را روی بدو و او را بتو، زهی پادشاهی نامتناهی کـه تـرا 

کاریت فهم این از ذوق باید و قبـول ایـن را شـوق،  ،خردن تو در هدف بودن و توجه او بتو در انداخنت نه بود تعیّ
  :آن نقد که تو او را علم خوانی و آن بضاعت که تو آن را عقل دانی درین بازار رواجی ندارد

 از نقــــد وجــــود مــــن هــــدف ســــازی تــــو
ـــن ـــب حس ـــز مرک ـــام ک ـــدم آن مق ـــوش باش   خ

 

 بــــس نــــاوک قهــــر در مــــن انــــدازی تــــو
ــــــو ــــــازی ت ــــــن ت  بیواســــــطۀ بســــــوی م

 

  ٭٭٭

عندلیب خوش نوای عشق بر درخت سمع و بصر ترنم یکسان کند یعنی چنانکه عشق بطریق بصر اثبات  :فصل
یابد چنان که چون حسن دلربائی در نظر آید بر وی عاشق شود چون از حسن جان افزائی خرب آید هم عاشق شود 

ات بایـد و عاشـق خواهـد کـه در اما عشقی که بواسطۀ نظر بود دفعةً واحدةً بود بیقراری و بی آرامـی در حـال اثبـ
باری عشقی که بطریق خرب بود تازه تازه بود زیرا که اخبار جمال و کمال او دفعـةً واحـدةً ممکـن . زمان بدو شتابد

نبود پس عشق بدو هم دفعةً واحدةً نبود و این اصلی متني است بنا براین اصل چون حسن معشوق مشاهده گـردد 
و او بدان واسطه در گفت و شـنید آیـد تخـم ایـن مشـاهدۀ جمـال بـود و از طـرف دل عاشق را بدو میلی پدید آید

  :معشوق کرشمه و دالل بود
ــــــد ــــــد آرای ــــــقی پدی ــــــو بعاش ــــــق چ  عاش
ــــــد ــــــه در کارآی ــــــر دان ــــــرغ ز به   چــــــون م

 

 از عـــــالم خـــــود بســـــوی دلـــــدار آیـــــد
ـــــــــد ـــــــــدار آی ـــــــــدنش ز دی  در دام بمان

 

دان مایل شود و بطبع بدان شتابد اگرچه دانـد باز چون کمال جمال به سمع رسد حقیقت وجود بحکم خاصیت ب
که درنیابد آن میل برای آتش افروخنت است در مقام اول وصـال مطلـوب بـود تـا دل از خفقـان طلـب برآسـاید و 
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جان بعالم خود باز آید و در مقام دوم ذکر وصال خود بر ضمري گذر نکند زیرا که علـم بعـدم وصـول سـابق بـود و 
  :عشق الحق

ـــــدان صـــــفت ـــــدچن ـــــوش آی ـــــال در ن   جم

 

 کـــني جـــان ز دســـت رفتـــه در جـــوش آیـــد
 

حاصل در عرف عشق را وطن میان دو دل است گاه ناز معشوق شود و بعاشق نرپدازد و گاه نیاز عاشق شـود و در 
پای معشوق اندازد گاه افتخار او را بدین جلوه کند و گاه افتقار این را برو عرضه کند اما مـراد کلـی او آن بـود کـه 

اند عشق نهنگی شودو عاشق دو را درمرکز و محل خود فراهم کند تا وصال بی انفصال ممکن شود آنچه گفته هر
و معشوق را درکشد تا اجتماع ایشان در جوف او بود و تصور فراق نماند بدین معنی قریـب اسـت و ایـن رمـزی 

  :عجیب است
 از خـــــوف فـــــراق رویـــــت ای مایـــــۀ عمـــــر

 

ــه در پ ــو ک ــا ت ــن ب  وســت شــودخواهــد دل م
 

  ٭٭٭

شوند و ایـن اگرچـه در ظـاهر عشق عاشق با معشوق دیگرست درین اصل هر یکی در دو مرتبه مقرر می: فصل
نماید اما در معنی وحدتست زیرا که چون معشوق عاشق شود هر آینه عاشق معشوق شود کثرت برخیـزد کثرت می

اجَعلَ اللّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلبَنيِ فی جوفِه امـا یـک و چون معشوق یکی بود و خود یک عاشق را دو معشوق روا نبود م
معشوق را روا بود که هزار عاشق بود و هر یک در عشق صادق بود اما اینجـا سریسـت دقیـق بـدان کـه عاشـق را 
گذر بر دریای شوقست ونهنگ عشق درو در کمني تازمرۀ عشاق را که بر درگـاه سـرادق جـالل شـور و شـغب مـی

خرب دارند بیکبار درکشـد و دم درکشـد زیـرا کـه از رحمـت معشوق زارند با آنکه از استغناء و مینالند دارند و می
  :ناکُم لّنَرَبَحَ عَنکُم التَربَحوا عَنّاقخلقیت بحقیقت بر درگاه جز زحمت بی فایده نیست خَل
ــــودت ــــدر ب ــــده ان   چــــون نیســــت بســــی فای

 

 آن بـــه کـــه باصـــل خـــود همـــی بـــاز شـــوی
 

  ٭٭٭

شق عاشق اصلست و عشق معشوق فرع زیرا که عشق در معشوق از تابش عشق عاشق اسـت در عرف ع: فصل
و این سخن را مدار بر اصلیست و آن اصل آنست که نیاز و درد و سوز و قلق و ضجرت و ولـع و نـزاع و شـوق و 

جملـه احرتاق در عشق عاشق یافت شودو بی این جمله ناقص بود و مدار کـار عشـق باتفـاق اربـاب عقـول بـدین 
است و احوال عشاق دلیل صحت این اصلست باز آنچه وقتی بسط و قبض و انس و روح روی نماید آن کلمـات 

  :لطف محبوبست که بکرشمه و ناز و دالل گوید
این شراب قهر در میدهد اما چون در جام لطف است لذتش در ظاهرسـت . معشوقه تو باش عاشقی کار تو نیست

داند که ازو معشوقی نیابد اما در عالم را بطعن از مقام عاشقی بدر می کند و خود میدر باطن زیرا که او  شو الم
  .ونَهُ یافت شوداین معنی در یُحِبُّهُم وَیُحِّب حقیقت عشق معشوق اصل است و عشق عاشق فرع و سرّ

ـــــــق ـــــــت عش ـــــــن حکای ـــــــد ای  اول از او ب
ــــــــانی ــــــــت روح ــــــــون آتشیس ــــــــق چ  عش

 غیبیســـــــت هعشـــــــق چـــــــون بـــــــر لطیفـــــــ
ـــــوره ـــــب س ـــــقبوالعج ـــــورۀ عش ـــــت س  ایس

 

 بـــــس مگـــــو عشـــــق را بـــــدایت نیســـــت
 روح کـــــــس را ازو شـــــــکایت نیســـــــت
 بــــــی نشانســــــت ازو حکایــــــت نیســــــت
ــــت نیســــت ــــک آی  چــــار مصــــحف ازو ی

 

  :اما این عشق را مدار بر جباری و قهاری و تعزز و کربیاست
  زانجـــا کــــه کمــــال حضــــرت عــــزت اوســــت

 

 اعیـــــان وجـــــود را چـــــه امکـــــان باشـــــد
 



۲۶ 

اند تا بدانند که عشق کدامست و عاشق کدام و معشوق کـدام و اینجـا لطیفـۀ سرگردانیعقول بشری و ملکی درین 
کسـی سـرش نمیدانـد زبـان : کشـد و کـه انجامـدلطیف است چون عشق حبل رابطه است نتـوان دانسـت کـه مـی

دگـر  گوید او کشید و این انجامید و روا بود که کـار بـرعکس بـاز گـردد و راهعقل بیخود می. درکش زبان درکش
ابویزید قَدّسَ اللّهُ روحَهُ المَزید گفت چندین . سار گردد ایاز محمود گردد و محمود ایاز وَماتَشلؤونَ اِلّا انّ یَشاء اللّه

خواهم او مرا پیش از من خواسته بود و از من هیچ درنخواسته بود یُحـبّهُم پـیش از دانستم که من او را میگاه می
  .یُحِبُّونَهُ باید

  ٭٭٭

ت فاعلـه آدمی زاد را همني سعادت بس بود که در محبوبی پیش بود یُحِبُّهم در عقول ثابت است که قـّو: لفص
را قوت قابلۀ عشق زیادت است زیرا که در انتظار ظهور اوست و او جز بهنگـام معلـوم خـود سـر از بـالني فطـرت 

لبـد تـا در کـار آیـد راستسـت امـا برنیارد و این سری عظیم است بـذوق معلـوم شـود آنچـه گوینـد عاشـق جمـال ط
  :بحقیقت جمال عاشق طلبد تا در گفنت اسرار آید کُنْتُ کَنْزاً مَخْفیاً لَمْ اُعْرَفْ فَاَحْبَبتُ اَنْ اُعْرَفْ سرّ این معنی است

 عاشـــــــق طلبـــــــد جمـــــــال تـــــــا بگـــــــدازد
ـــــــوازد ـــــــدارد و بن ـــــــودش ب ـــــــیش خ   در پ

 

 در هســـــــــــتی او لطیفـــــــــــۀ پـــــــــــردازد
ــــــ ــــــده بــــــرون رود وفــــــامی ب  ازدوز دی

 

  ٭٭٭

عشق بحدی برسد که عاشق دوست معشوق را دوست گريد و در دشمنی دشـمن او آمیـزد همانـا کـه ایـن : فصل
ا رَبَ العـالَمني و چـون بمحبـت لَّخُمعنی در عالم مودت بود چون بِ ت رسد روی از همه بگرداند فَانهُمْ عَدُوىلٌ اِلـّ

شرکون اَی فی الْوُجودِ مَعَـهُ و چـون بعشـق بـی شـعور شـود و در رسد ازوجود هر موجود بیزار شود اِنی بَریٌ مِمّا تُ
پرتو آن نور شود درین بیشعوری نظر از محبوب و محبه برخیزد آن را که بود برخود بود و ایـن سـری عظـیم اسـت 

در غريت ناصبور کنـد دوسـت او  ذوق درباید تا فهم شود و روا بود که عشق بحدی برسد که عاشق را غیور کند و
ا دشمن گريد و دشمن او را دوست دارد عجـب نخواهـد کـه کسـی نـامش بـر زبـان رانـد چـون خواهـد کـه کسـی ر

دیگرش دوست دارد و آنچه شبلی قَدّسَ اللّهُ روحَهُ در نهایت مقامات هر که حق را یاد کردی او سنگی بر دهان او 
  :نظر او شریک شودزدی از غريت سر این معنی است عاشق کی طاقت آن دارد که کسی در محل 

 گـــــر بـــــاد صـــــبا بـــــر ســـــر زلفـــــت گـــــردد
  ور هیچکســـــــی ز خلـــــــق در تـــــــو نگـــــــرد

 

 بــــر بــــاد صــــبا عاشــــق تــــو رشــــگ بــــرد
 بــــر خــــود دل مــــن جامــــۀ هســــتی بــــدرد

 

  ٭٭٭

گفـت عاشقی بود از رفقای این بیچاره کبکی یافت او را بکوهسار برد و در مرغزار خرم بگذاشت و می: فصل
فا بود با او جفا کردن اما ایـن در بـدایت عشـق بـود و مـدخول و معلـول بـود زیـرا کـه رفتار او برفتار یارم ماند ج
کند برای سلوت و این از نقصان است واللّه که اگر عاشق را شعور بود بر آنکه کسـی محبوب را شبیهی طلب می

م بـود ای درویـش بمعشوق او ماند و یا در حسن با او مساوات دارد در عشق ناتمام بود در طلب سوخته نبود خا
آن شوقی که وصال ازو چیزی کم کند ناقص بود وجود شوق نبود تهمت بـود و تهمتـی کاذبـه بـود و وصـال هیـزم 

شـود آتش شوق است او رادر شعله آرد تا بدان دمار از نهاد عاشق برآرد و این آن حال است که پروانـه آتـش مـی
م بیخـود اتحـاد خواننـد اگـر میسـر شـود مقـامی در عشـق ازو اگرچه لمحۀ بود اما باری بود و این را بزبان آن قو
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  :عالیرت نبود
گـــــاه شـــــومســـــرّ خـــــواهم کـــــه ز  عشـــــق آ

ــــق جهــــان ــــر خل ــــه ب   گــــر او شــــوم ای یگان

 

 بیخـــــود بــــــروم بنـــــزد دلخــــــواه شــــــوم
 بیزحمـــــت بیخـــــودی همـــــه شـــــاه شـــــوم

 

  ٭٭٭

بت از بـرای اظهـار گریه در عشق از رعونات نفس است گریه در خلوت از بـرای سـلوت بـود و در صـح: فصل
احرتاق کند و این هر دو از رعونات نفس بريون نیست لعمری تا عاشق بخود باز نیفتد نگرید و عاشق بـی شـعور 
باید تا از غیبت در حضور آید آن عزیزی بنزد پريی از پريان طریقت درآمد اهل پردۀ او زلف شانه میکرد خواست 

رست و در عالم حضورست از هر دو کون آگـاهی نـدارد و روی جـز که سربپوشد پري فرمود او درین زمان بی شعو
بعالم نامتناهی ندارد زمانی بود در گریه آمد پري فرمود که سر بپوش که او حاضر شد و از دریچۀ طبیعت نـاظر شـد 

  .بخود باز افتاد و از هجردرگداز افتاد و این لطیفۀ لطیف است
  ٭٭٭

 حبوب بود چنانکه پري کنعـان از تأسـف چنـدان بگریسـت کـه مـردم گریه از تأسف بود وتأسف از فوت م: فصل
چشمش که خلیفۀ عالم بینائی بود از کسوت عیانی بريون آمد و جلباب سفید حسـرت درخـود کشـید یـا ) مردمك(

خـوف  اَسفَی عَلی یوسُفَ و ابْیضّت عَیناهُ مِنَ الحُزْنِ اما روندگان این راه را اسف و حزن نباشد زیرا کـه ایشـان را
فقد محبوب نبود، پريی بنزد مریدی آمد او را یافت که در فوت محبـوبی میگریسـت گفـت ای پسـر دل بمحبـوبی 

  :بایست داد که فوت بر او روا نبودی تا بقلق و حزن و ضجرت و بکا گرفتار نشدیمی
ــــــا تــــــو   رو دل بکســــــی ده کــــــه نمــــــريد ب

 

ـــــــــاری ـــــــــی ب ـــــــــراق او نگری  از درد ف
 

  ٭٭٭

شق در گریه بود آن از غريت حقیقت وجود اوست برو و حقیقت وجود او که عشـق صـفت آنچه دیدۀ عا: فصل
خواهد تادیدۀ او از گریه سفید شود و از دیدن ناامید شود زیرا که داند که آن دیدار بدین دیـده اوست از غريت می

  :دریغ بود
  خونـــــــاب از آن همـــــــی ببـــــــارد چشـــــــمم

 

ـــــ  ت دیـــــــدنت نــــــدارد چشـــــــممکاهلیـّ
 

از آن گرید تا خريه شود و نظر بر جمال آن دلربای نیفکند زیرا که برتسـد کـه آن روی از نـازکی بـدین  و روا بود که
  :اندنظر مجروح شود چنانکه گفته

ــــــت ــــــارم نگریس ــــــز در آن روی نی ــــــن تی   م

 

 ترســـــم کـــــه ز نـــــازگی جراحـــــت گـــــردد
 

  ٭٭٭

منـی تـرا یـاد کنـد و دهـان را هـر  اگر عاشق خواهد که معشوق را یاد کند نتواند چنانکه شبلی گوید چـون: فصل
اکَ يساعتی هزار بار از آب توبه بشوید از  اد کردنت هرگاه که خواهد یاد کند سلطان غريت عشـق بانـگ برزنـد اِیـّ

اکالعَمْری اگر چه ذکر محبت از محبت بود مَنْ اَحـبَّ شَـیئاً اَکْثَـر ذِکْـرَهُ امـا اگـر ایـن ذکـر در ّيوَیَحْکَ وَاللّهُ کانَ اِ
رست از قلت حرمتست و اگر در غیبت است ذکر غایب غیبت است چنانکه جنید گفـت مـر شـبلی را قـدس حضو

اذاکِرُ اِنَّ ذَکَرْتَهُ فی الْغَیبةِ فَذِکْرُ الغایـبِ غَیْبَتُـهُ و ياللّهُ سرَّ هُما هنگام آنکه شبلی در مجلس او گفت اللّه جنید گفت 
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  .حقّ الحُرْمَةِ اِن ذَکَرْتَهُ فی الحُضورِ فَما راعَیْتَ
  ٭٭٭

ایست خـراب در وی عاشق نتواند از غلبات عشق که بدل هست از معشوق براندیشد زیرا که دل آتشکده: فصل
محبوب چه کند دل شاهد که محل معرفت شـود مرکـز محبـت گـردد امـا بحقیقـت سـرادق عـزت محبـوب در وی 

ی قَلْـبُ عَبـدیَ الْمُـؤمِنِ بیقـني بـدان کـه نامتنـاهی در نگنجد و این سر را میزان عقول بشری برنسنجد ولکنْ یَسَـعُن
متناهی نگنجد اما چون شعلۀ آتش عشق ماسِویَ الْمَعشوق را در بریق حریق خود بسوزد آنچه ماند معشوق بـود و 

آنچـه  مثالش چنان باشد که آنچه در آینه پدید آید اگرچه ظاهر بینان آن را در آینه پندارند در آینه نباشد امـا نمایـد
در دىل طلبند که بمصقلۀ قضا زنگ طبیعت از وی زدوده بود او بود اما آینه از کجا و عني از کجا بلکه عني از کجـا 

  :و عکس از کجا
ــــــد ــــــت بین ــــــس جمال ــــــر عک ــــــه گ  در آین
  گویــــد کــــه بــــدو رســــیدم آن هســــت محــــال

 

 بــــــا نــــــاز و کرشــــــمه و داللــــــت بینــــــد
ـــــد ـــــت بین ـــــور جالل ـــــود ن ـــــه ذره بخ  گ

 

  ٭٭٭

ا عاشق بگفت و گوی درآید پس در جست و جوی آید پس دل از خود بکلی برگريد و پروانـه وار در ابتد: فصل
خواهد که در پیش او مريد یعنی اول ذاکر بود پس طالب شود پس عشق برو غالب شود اینجـا ذکـر هسـتی بـود و 

وست آن نیسـتی کـه همـه طلب نیستی، درین مقام هستی راه بودو نیستی پیشگاه اما نه آن نیستی که محرومی نام ا
ها غالم اوست اما بنسبتی دیگر و این مشهور است کـه هسـتی راه اسـت و نیسـتی منـزل چنانکـه آن محقـق هستی

  :دقیق النظر گفته است
ــــــــدر مــــــــدار کــــــــار آنگــــــــاه  دیــــــــدم ان
ـــــــق را ـــــــه عاش ـــــــني ک ـــــــا را یق ـــــــود م  ب
ـــــــــتی ره عاشـــــــــق ـــــــــت جـــــــــز نیس  نیس
  در شــــــهادت بــــــه بــــــني کــــــزین معنــــــی

 

 اههســــــــتی و نیســــــــتی ناگــــــــ ســــــــّر
 نیســــــــــتی منزلســــــــــت و هســــــــــتی راه
 ناگــــــــه هســــــــتی بیامــــــــد از درگــــــــاه
ــــــــه  النخســــــــت آمــــــــد آنگــــــــه اال اللّ

 

  ٭٭٭

در مبادی عشق نعره و خروش و بانگ و زاری بود و این نقصانست در تحمل بار عشـق زیـرا کـه وجـود : فصل
 رادَ بِاهَلِـکَمَـن اَ ءُجَزاهنوز قابل بار تحمل عشق نشده بانگ و خروش برآرد و گاه گاه بار کار از دوش بینـدازد مـا

چون بکمال رسد خواهد که هرچه در عالم است برخود گريد اگرچه در تحمل آن بمريد وَحَمَلَهـا االنسـانُ در  اوءسُ
 بحر آن طلب و در هستی عشق هودج کربیا بردارد ولکن یَسعَنی قَلْـبُ عَبـدِیَ المـؤمِن اَالنَ حَصْـحصَ الْحَـقّ اَنَـار

  .ادقنينَ الصّهُ لَمِفْسِهِ وَانَّعَن نَ تُهُدْاوَر
 اول چــــــو مــــــرا عشــــــق تــــــو در کــــــار آورد

  اکنـــون چـــو خمـــوش گشـــتم از غایـــت عشـــق 

 

 بـــــا بانـــــگ وخـــــروش بـــــر دربـــــار آورد
ــــــدار آورد او بــــــرد ــــــان یقــــــني و پن  ز می

 

  ٭٭٭

سـت، ای سراین معنی ا...میکشد حامل از راه معنی معشوقست وَحَمَلْناهُم آن بار که از راه صورت عاشق: فصل



۲۹ 

عزیز در حال مشاهده بقوت مشاهدۀ او هر بار که بر عاشق نهند بکشـد و سـر از زیـر بـار درنکشـد زیـرا کـه مسـت 
  :شراب مشاهده بود ودر مستی بار خالف معهود توان کشید

گاه بود مردم مست   از دردکم آ
  ٭٭٭

یامد واصلی بدو رسـید او را از عاشقی را در شریعت بغداد هزار تازیانه زدند از دست نشد و از پای درن: فصل
یکـی را از عیـاران چهـار . آن حال پرسید گفت محبوب مرا حاضر بود و من بقـوت مشـاهدۀ او ایـن تحمـل کـردم

دست و پای بريون کردند او از آن بی خرب بود یکی بدو رسید او را از آن حال پرسید دید که خوش میخندد گفـت 
و بعـني رعایـت در مـن نـاظر مـرا ست گفت محبوب من حاضرست آن چه طربست گفت از این طرب چه عجب ا

  :قوت مشاهدۀ او مغلوب کرده است و شدت ظهور او مرا از آن محجوب کرده است
  او بـــــر ســـــر قتـــــل و مـــــن در او حــــــريانم

 

ـــدکـــان رانـــدن تـــیغش چـــه نکـــو مـــی  ران
 

ببایـد طلبیـد تـا موجـب .. اقضِ مااَنْـتَ قـاضٍفٍ و جواب فَاین معنی را در سرّ لَاُقَطَّعَنَّ اَیْدیَکُمْ وَاَرْجُلَکُمْ مِنْ خِال
مزید شوق گردد بعزت اللّه که چون جارحۀ مجـازی روی بـبطالن آرد حقیقـی روی در ظهـور آرد بـی یَسْـمَعُ وَبـی 

  :یُبصِرُ و بی یَمْشی و بی یَنطِقُ جمال نماید این بغري ذوق فهم نتوان کرد
ـــــــن ـــــــر دام ـــــــت و هرت ـــــــن راه حقیقتس   ای

 

ــــا ــــد زدب ــــدم دان  هســــتی خــــود کجــــا ق
 

  ٭٭٭

در نظر اول عاشق بیخود شود اگرچه در خواب بود زیرا که شراب مشاهده مرد افکن است هیچ کـس را : فصل
طاقت مقاومت او نبود عِنْدَ ظُهُورِ الْحَقِّ ثُبورُ الْخَلْقِ آنچه اضطراب در وجد از عاشق پدید آیـد ازیـن معنـی بـود و 

  :بدین قریب استآنچه نوری گفته است 
ــــْن ــــربُ مَ ــــدُ یُطْ ــــهُاَلْوَجْ ــــد راحَتَ ــــی الْوَجْ  ف

ــــــدی فَغَیِ ــــــی وَجْ ــــــانَ یُطْرِبُن ــــــدْ ک ــــــیبْقَ  ن
 

ـــــودٌ ـــــقِّ مَفْقُ ـــــودُ الْحَ ـــــدَ وُجُ ـــــدُ عِنْ  وَالْوَجْ
ـــدِ مُوجـــودٌ ـــدِ مـــافی الْوَجْ ـــةِ الْوَجْ ـــنْ رُؤیَ  عَ

 

واجـد در نظـر نیایـد چنانکـه سـنگ زیـرین اما بعضی اضطراب از نقصان مضطرب در دید آید و بعضی از کمـال 
چون هستی . آسیا که اندر کمال گردش بود در نظر ساکن نماید وَتَرَی الجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وهِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب

سـکون را در وی  عاشق در مبادی اشراق نور جمال سوزد لَاَحْرَقَتْ سُبُحاتُ وَجْهِهِ ما انْتَهی اِلیْهِ بَصَـرُهُ حرکـت یـا
درین حال نشان نتوان کرد عجب چون نماند اضطراب که کند هسـتی عاشـق عاریـت اسـت و در انتظـار مشـاهده 

  .گویدمانده و بر خود درمانده هر زمان می
ـــــــــش و آب ـــــــــر آت ـــــــــده ب ـــــــــارم م   انتظ

 

ــــــــــد ــــــــــد آنچــــــــــه انتظــــــــــار کن  نکن
 

ی بوالعجـب اسـت ذوق بایـد چنـد گـویم ای در مشاهده نمود با ربود مع  است و وجود با خمود مقارن و این سر
قصد عالم معشوق کنـد آن شـنیده باشـی کـه  ت بشکند تا محّبقلعۀ نهاد بقوّ عزیز چون طلیعۀ جمال پیدا شود درِ

چون مجنون بعد از کمال عشق نظر بر جمال لیلی افکنـد هسـتی او روی بعـالم نیسـتی آورد ای بـرادر عِنْـدَ ظُهـورِ 
  لْقِالْحَقِّ ثُبُور الْخَ

  چون تـو نمـودی جمـال عشـق بتـان شـد هـوس

 

ــو داری و بــس ــربان کــار ت ــن دل  رو کــه از ای
 

  ٭٭٭



۳۰ 

فرار عاشق از معشوق در کمال عشـق از آنسـت کـه وصـال کاریسـت بـرون از حـد او چنانکـه الـم مفـرط : فصل
اوَخَرَّ موسـی صَـ عِقَ .. عقاموجب هالکست لذت مفرط هم موجب هالک است بلکه عني هالک جَعَلَـهُ دَکـَّ وَالصـَّ

واصـالن بـاقی باشـد بعـدم  الموتُ بِعَیْنِهِ بِعِزَّة اللّه که اگـر در دار جـالل در اوان وصـال هـیچ از قـوت بشـریت در
صرف افتد چنانکه اسم وجود بر ایشان ممتنـع افتـد و مسـتحیل بلکـه بحکـم وعـدۀ صـادق الوعـد از خـود فـانی 

  :د اول نور آن جمال دیده شود پس جمال آن نور دیده شودشوندو بدو باقی گردند تا آن جمال دیده شو
 بیچـــــاره دلـــــم خلعـــــت دیـــــدار بخواســـــت

ــــوب جــــواب داد کــــی خســــته رواســــت    محب

 

 از هــــر دو جهــــان نعــــرۀ انکــــار بخاســــت
 مــن دیـــده شـــوم خصـــومت از بهرچراســـت

 

د و در نیسـتی مسـتقر در پرتو نور معشوق از هستی سـفر کنـبايد داد بدانچه  ای درويش چنانكه عاشق را تن درمی
بایـد بـود بدانچـه عاشـق بهسـتی او هسـت شـود و بشـراب مشـاهدۀ او مسـت شـود کند معشوق را هم راضی مـی

تـا قـوت  باید که با اوئی او او باشد حاصـلباید که عاشق خود را خود نبود عاشق را هم میچنانکه معشوق را می
و قابـل وصـول نکنـد چـون اوئـی او را برانداختنـد و از وجود عاشق قوت نسازد او را بکلی قبول نکنـد  عشق از

نیستی او قوت ساختند هرگاهش که طلب کند در خودش یابد تا این کمال حاصل نشود از او گریزان بود ای برادر 
حقیقت عاشق داند که نهنگ عشق از وجود او چه درمیکشد و از اوئی او چه جدا میکند ال اله اال اللّـه جنیـد در 

ت از خود گفتی مَنِ ابتالئی بِکَ مرا بتو که مبتال کـرد چـون از غیبـت بحضـور آمـدی و از عـالم خـود در اوان غیب
  کران نور آمدی گفتی زِدْنی فی بَالئی گاه این خنجر آید او نیام و گاه او مرغ و این دام،

ــــني ــــات بب ــــرف طام ــــل ح  در مصــــحف عق
ــــــر  ــــــود بنگ ــــــذر ز صــــــفات او و در خ   بگ

 

ـــر ـــرآی و پـــس خب ـــات ببـــنيســـدره ب  راب
 بیواســــــــطۀ تجلــــــــی ذات بــــــــه بــــــــني

 

  ٭٭٭

اگر کار باختیار عاشق بود اتحاد بود و جمع زیرا که او را احرتاق در پرتو انوار جمال خوشـرت از بقـا بـود : فصل
در تفرقه و دوئی و اگر باختیار معشوق بود فراق بود و هجر زیرا که او را از کمال جالل پـروای یگـانگی نبـود بـا 

  :رقَتُ سُبُحاتُ وَجْهِهِ عبارت از آنست غريت میگویدکس لَاحْتَ
ــــــــاه ــــــــاش از پادش ــــــــدائی دور ب ــــــــو گ  ت
ـــــــداری طمـــــــع    گـــــــر وصـــــــال شـــــــاه می

 

 ورنـــــه بـــــر جـــــان تـــــو آیـــــد دور بـــــاش
ــــــاش ــــــور ب ــــــنت مهج  از وصــــــال خویش

 

  ٭٭٭

جـاوَزَ عاشق را از غلبات عشق خود برآمدن بهرت بود از آنکه در بر معشوق درآمدن زیرا کـه دانـد کـه مَـن : فصل
ضدَّهُ راست است راه بنده از بندگی بريون شود اما بباالی آالی شاهی بر نتواند آمد که او را بـا اوئـی  ثَاوُرِه حَدَّ

ذلـکَ ال اىل هـؤالءُ بنيَ او را شاه تحمل کند مُذْبذَ  تاو صعود ممکن نیست و بعالم بندگی باز نتواند افتاد تا مؤن
انـد کـه فـراق برتـر از ده نه شاه نه بنده نَعوُذُ بِاللّهِ مِنَ الْحورُ بَعدَ الکُورِ و آنچـه گفتـهوال اىل هؤالءِ برداشته نه افکن

وصال است راست است زیرا که فراق بعد از وصال تصور توان کرد و پیوسنت بـا او خـود بریـدن اسـت از خـود و 
و فراق از خود وصالسـت بـا او و  بریدن از خود بتحقیق پیوسنت است با او بدین نسبت وصال فراق است از خود

کند بهالک کردن خود چنانکه ابن موفق گرد بـازار بصـره سـفره بخـود بـرآورد و آنچه عاشق طلب فراق خود می
  مَنْ ماتَ عِشْقاً فَلْیَمُتْ هکَذا الخَیْرَ فی عِشْقٍ بِالمَوْتٍ: گفتمی



۳۱ 

  :گفتند و میو آن دیگری خود را از باالئی در افکند ونام و نشان خود برافک
ـــــــوَلُ ـــــــةِ اَهْ ـــــــنَ الْقِیامَ ـــــــراقِ مِ ـــــــوْمُ الْفَ   یَ

 

ـــــهلُ ـــــةِ اسْ ـــــد الْاَحِبَّ ـــــنْ فَقْ ـــــوْتُ مِ  وَالْمَ
 

  :گویدشناسد و با خود میبیند و خود را مستحق اتصال نمیبرای آنست که در خود استعداد وصال نمی
  چــــون نیســــت وصــــال آن نگــــارین ممکــــن

 

ــــــــز  یآن بــــــــه کــــــــه ز راه او روان برخی
 

  :حَسْبُ الواحِدِ اِفْرادُ الْواحِدِ محب را همان بس باشد که زحمت وجود از راه محبت او بردارد و بگوید
ـــــــردار ـــــــودم ب ـــــــن از راه وج ـــــــی بک   لطف

 

ــــردد ــــم گ ــــو ک ــــن ز راه ت ــــت م ــــا زحم  ت
 

  ٭٭٭

در بدایت عشق آرامش باطن عاشق مدبر خیال بود زیرا که صورت معشوق بقوت شوق در حس مشرتک : فصل
  :اندوطن گريد و نقوش دیگر را محو کند چنانکه گفته

 تــــا دیــــد هکــــم جــــان و دل و تــــن نگرفــــت
ــــــی  ــــــق کس ــــــم عش ــــــان دل ــــــت گریب   بگرف

 

ـــال دوســـت مســـکن نگرفـــت ـــده خی  در دی
 کـــو را غـــم هـــیچ دوســـت دامـــن نگرفـــت

 

د آن جـدا و این مطالعه بدیدۀ علم نتواند کرد زیرا که کمال علـم آنسـت کـه قـوت خیـال صـورت احکـام را از مـوا
چنانکه صورت مسئله وضع کند پس از نفس او تخرجی کند وضعی فرضی نه عقلی و هندسی و این معنی دریـن 
مقام خام نماید بلکه ناتمام نماید چون کمال در کار حاصل کند شبهات از روزگار عشق زایل کند آن صـورت کـه 

ننماید پس علـم را بـدو راه نمانـد زیـرا کـه  گريد در درون پردۀ دل رود و پیش جمال بویاز قوت خیال طلب می
ای . الزَّوالِ وَسَـریعُ الْاِنْتِقـال اسـت کُيآنچه در قوت خیال پدیدار شود هم در محل او مضمحل گردد زیرا که وَش

عزیز آنچه در درون پردۀ دل بود آسان آسان بدو نتوان رسید در وی پندار یافت بیش از یافـت بـود آنچـه پريهـری 
روحَهُ گفت یافت تو از روی ماست اما دریافت تـو نـه ببـازوی ماسـت بـدین معنـی قریـب اسـت همانـا  قدس اللّه

  :اَلْعَجْزُ عَنْ دَرْکِ الْاِدْراکِ اِدراکُ اشارتست بدین معنی
ــــــــد ــــــــۀ دل باش ــــــــه در خزان ــــــــد ک   آن نق

 

 آســــــان آســــــان بــــــدو رســــــیدن نتــــــوان
 

  ٭٭٭

شنید و صف معشوق بـود یـا بدیـد جمـالش و از آن عشق آنست که در کانون دل مکنون است ظهورش ب: فصل
است که دل از درد و وجع و احرتاق در نالش باشد دایماً زیرا که آتش ظاهر ارکان سوزد و این آتـش جـان سـوزد 

ه در همانا نارُ اللّهِ المُوقَدَةُ الّتی تَطَلِعُ عَلَی الْأفئِدةِ عبارت ازین آتش بود و مثال او در اعتقاد عذاب گورسـت مـرد
عذاب گور متألم و سوخته و متوجع و دردمند، و آتش و ضرب پدید نه همچنني درد و وجع و تألم و احرتاق عشق 

زارد خلـق بیخـرب نمـک مالمـت بـر نالـد و مـیآرام میموجود و اسباب آن ناپیدا، عاشق بیخواب و بی قرار و بی
دان راه نربند عجب تر آنست کـه معشـوق گویـد باشند و بپاشند و در هنگام سوزش او خاموش میجراحت او می

  :دور باش
ــــــاش ــــــم زد دور ب ــــــر دل ــــــد ب ــــــريت آم   غ

 

ـــــاش ـــــن در دور ب ـــــی ای نااهـــــل ازی  یعن
 

هر آینه بیچاره را صرب پیشه باید کرد و خود را زیر تیشه باید کرد تا آنچه از احکام عشق برو رود بی او بود تـا او را 
  :گویدملوم و خاسر نبود می

ـــــنم ـــــازم چک ـــــه بب ـــــر چ ـــــربد ه ـــــن ب ـــــــردۀ زارم چکـــــــنم از م ـــــــدرد پ  وانگـــــــه ب



۳۲ 

  چــون نیســت وصــال حضــرتش در خــور مــن

 

ـــــر نســـــازم چکـــــنم ـــــا درد فـــــراق اگ  ب
 

  ٭٭٭

کس ننماید بلکه کس را طاقت دیدار او از غایـت ه ت محتجب بود و خود را باستار عزّه معشوق چون ب: فصل
بی پایان بود در شرح تعرف آورده اسـت کـه چـون محبـوب در  ظهور او نبود درد عاشق بی درمان بود و محنتش

  :اندمکان نیاید و محب از مکان تجاوز نکند درد دل محب ابدی بود و اندوه جانش سرمدی بود چنانکه گفته
ــــــی ای دل  معشــــــوقه چــــــو خورشــــــید گزین
ــــــی ای دل   چــــــون در برخــــــود ورا بــــــه بین

 

 او بــــر فلــــک و تــــو بــــر زمینــــی ای دل
ـــــی ن ـــــو بس ـــــر زان ـــــر ب ـــــینی ای دلس   ش

 

  
ــــــلِّ بَلْــــــدَةٍ ــــــی کُ ـــــانِ ف ــــــدٌعَنِ الخُلـّ   وَحی

 

ــــــلَّ المُســــــاعِدُ ــــــوبُ قَ ــــــمَ الْمَطْلُ  اِذا عَظُ
 

  ٭٭٭

عشق جز در آدمی صورت نگريد زیرا کـه هرگـز ملکـی را بـا ملکـی دیگـر عشـق نبـوده اسـت و نباشـد و : فصل
ظَمَتُه پروای دید غـري نبـود پـس او را بـر معقول در این اصل آنست که ملک را از کمال استغراق بحضرت جَلَّتْ عَ

غري حق عشق نبود باز آنچه او را احرتاق نیست بآتش عشق و نار شوق از آن جهت است که او در محل مشـاهده 
حاصل است و همیشه در پرتو انوار قربست اَمِنْ از بعد و حجاب اما آدمی را بر مثل خود عشـق ظـاهر شـود و آن 

ی و دیگری خفی سبب جلی آنسـت کـه او مغلـوب هواسـت و شـهوت بـر وجـود او لدو سبب است یکی سبب ج
غالب است و او را بطبع مر دفع آن را بجان طالب است چنانک گرسنگی را بطعام دفـع کننـد و تشـنگی را بـآب 
هر آینه چون شهوت قوت گريد هم از خود دفع باید کرد و دفـع او بواسـطۀ صـاحب جمـاىل کـه دل را بـر او میلـی 

رط بود تمامرت بود و سبب خفی آنست که در صورت آدمی سریست که در بیان ما نگنجد عبـارت از آن سـر در مف
عالم نبوت اینست که خَلَقَ اللّهُ آدَمَ عَلَی صوُرَتِهِ پس جان که از عـالم بـی نشـانی او نشانسـت قُـلِ الـرّوحُ مِـنْ اَمْـرِ 

شـتابد تـا باشـد کـه از ریحـان عشـق سازد و بسوی عالم او میزار جان از دل قدم میه بحکم معنی خفی به. رَبّی
  .بوئی بیابد این معنی در تحریر و تقریر نتوان آوردن کسی سری نمیداند زبان در کش زبان درکش

  ٭٭٭

  :عاشق نخسبد و خفنت او عجب بود: فصل
ــــــــــامُ ــــــــــفَ یَن ــــــــــبِّ کَیْ ــــــــــا لِلْمُحِ   عَجَب

 

ــــــرامٌ ــــــب حَ ــــــی المُحِّ ــــــوم عَلَ ــــــلُّ نَ  ک
 

در عاشق یا در مقام فراق بود یادر هودج وصال اگر در عالم فراق بود از الم و وجع خواب گـرد او نگـردد ای برا
اند که اَلسُکونُ حَرامُ عَلَی قُلوُبِ اَوْلِیائِهِ برین معنی قریب است و عجب از محبی که محبـوبش نخسـبد و آنچه گفته

داشـت بواسـطۀ بیخـوابی بعلـت دق گرفتـار شـد  و او قصد خواب کند شنیدم که موفقـۀ در عشـق حضـرت شـأنی
اَنامَ مَوَالکَ قالَ القالَتْ اَمـا قالَت اش گفت یا جارِیَةُ اُفْرِشی لنا فِراشا گفت بامَوْلَایَ الَکَ مَوىل؟ قالَ نَعَمَ خواجه

ی و خفنت در تَسْتَحیی چون مالک تو از خواب مقدس است ترا شرم نیابد که در نظر او سر ببالني اسرتاحت باز نه
  .حضور او آغاز کنی

 شــــرمت نایــــد کــــه در غمــــش خــــواب کنــــی
ــــــــاری در میکــــــــده ــــــــابی ب   اش اگــــــــر بی

 

ــــی  وانگــــه ز غمــــش دو دیــــده پــــرآب کن
 بایـــد کـــه وضـــو تـــو از مـــی نـــاب کنـــی

 



۳۳ 

  ٭٭٭

آنکه محب قصد خـواب کنـد از آن جهـت بـود کـه وقتـی در خـواب خیـال او دیـده باشـد در آرزوی آن : فصل
انتظار باز نهاده باشد و چشم از کُرب و محنت بر هم نهاده باشد که بدان دولـت بـاز رسـد ال اِلـه  پیوسته سر ببالني

االّ اللّه شاه شجاع کرمانی قَدّسَ اللّهُ رَوُحَهُ چهل سال بخفت چون ناگـاهی در خـواب شـد جمـال ذوالجـالل در 
بیدم در خواب یافتم خطاب آمد که یا طلخواب دید از غایت عشق گفت بار خدایا من این عزت را در بیداری می

شاه این عزت ثمرۀ آن بیداریهاست بعد از آن شاه قَدّسَ اللّـهُ رَوُحَـهُ همیشـه جامـه در سـر کشـیدی بعـد از گـذاردن 
  :فرض و سنت سر بر بالني انتظار باز نهادی و میگفتی
ـــــــــامی ـــــــــی مَن ـــــــــتُ ســـــــــّرورقَلبی ف   رَاَیْ

 

ـــــــــــافَاحْ ـــــــــــنعُسَ وَالمَنام ـــــــــــتُ الت  بب
 

  ٭٭٭
ـــــد ـــــاد کن ـــــرا ی ـــــو م ـــــال ت ـــــواب خی  در خ
ـــــــه ـــــــرا یافت ـــــــن ت ـــــــدارد کـــــــه م   ام دل پن

 

 آیــــــد بــــــر مــــــن دل مــــــرا شــــــاد کنــــــد
ـــــــد ـــــــدار شـــــــود هـــــــزار فریـــــــاد کن  بی

 

  ٭٭٭

آنکه عاشق معشوق را در خواب بیند سبب آنست که او همیشـه روی دل بـدو دارد وبـر در خانـۀ انتظـار : فصل
اش او در اش او در ملهمـهاش او در متخیلـهطرش او در حافظـهمقیم مانده و باغم او ندیم شده بر یادش او بر خا

اش او او همه دیده گشته و دیده همه انتظار گشته تا کی بود که سـلطان خیـال بـر لـوح دلـش صـورت حس مشرتکه
خود پدید کند و چون بکثرت توهم برای دوای دل بر درد وی نقشی پدید آید در حال شحنۀ غريت مقمعۀ قهر بـر 

زند تا از خواب درآید و روزگارش بسر آید ای برادر چنانک بر جمال خود غیورسـت بـر خیـال خـود هـم  نهاد او
اند که درد سر عاشق بی دواست و بیماری او بی شفاست موجب همـني اسـت کـه در بیـداری غیورست آنچه گفته

، آنچه عشـق عاشـق را جمال نیست بعلت قلت استعداد وجود و در خواب خیال نیست بکثرت الم اشتیاق بشهود
  :خواهد که او بآسانی با خیال معشوق دست در کمر آرددارد برای آنست که میبیخواب می

ــاز  ای دل چــو بجســت و جــوی و خــواری و نی
  دســــــت طلبــــــت بپــــــای وصــــــلش نرســــــد 

 

 وز زاری و بیــــــــــداری و شــــــــــبهای دراز
 بـازجان میکن و خـون میخـور و سـر در مـی

 

  ٭٭٭

نی انسانی قابل عشق است همراز عـالم معشـوق و هـم مـالزم عتبـۀ عـزت معشـوق بحقیقت آنچه از معا: فصل
  :است او را بعد نبود از فرط قرب و این سری غامض است مجدالدین طالب قَدَّسَ اللّهُ روُحَهُ گفته است

 خـــواهم کـــه مـــرا خـــود غـــم او خـــو باشـــد
ـــــــرگري  ـــــــدل غـــــــم او درب   هـــــــان ای دل بی

 

 گــر دســت دهــد غمــش چــه نیکــو باشــد
 چشــــم زنــــی خــــود غــــم او او باشــــدتــــا 

 

ای برادر آن معنی که قابل عشق است از فرط قرب بخواب مبتال نشود و او را بیداری چون محبوب الزمۀ وجـود 
است بلکه او بمحض عنایت او در هودج شهودست اما در خواب آه و هزار آه جان خون گرفته چون مطالعۀ آینـۀ 

  صفای دل کند؟
  ٭٭٭
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ر مبادی اشراق انوار جالل وهم و عقل در زاویۀ عدم متواری شوند بـر لـوح دل اگرچـه ای عزیز چون د: فصل
  مهذب بود و مستعد که نقش کندو چون حجاب عزت برنخیزد عکس چگونه ظاهر شود بر آینۀ صقالت یافتۀ دل؟

ـــــــــام نیایـــــــــد ای پســـــــــر بحـــــــــر   در ج

 

ــــت ــــمار اس ــــه بیش ــــر ک ــــوه مخ ــــن عش  ای
 

سَ اللّهُ رُوحَهُ آمده است که چون بنده را در بیشعوری از حدود انسانیت بريون در سخنان شیخ ابوعلی فارمدی قَدَّ
ی ذات بی کیف بر وی افتـد امـا اگـر بمثـل ّلبرند و از عالم ملکیت در آن بیشعوری برتر شود روا بود که انوار تج

اً کوه بود مندک گردد و اگر قائم بقوت نبوت بود مؤید بتأئید رسالت بود بمـريد و راه ف نـاء ابـد بـرگريد جَعَلَـهُ دَکـَّ
  .این معنی است وَخَرَّ موسی صَعِقا سرّ

  ٭٭٭

در مبادی عشق عاشق را ریائی بود با خلق و با خود و با معشـوق امـا خلـق چنـان بـود کـه عشـق در دل : فصل
ار نکنـد دارد و برای سقوط جاه اظهار نکند و از آن معنی خفی که چون آتش در باطنش افتاده است کس را اخب

  :اخبار برخالف حال کند اگرچه بباطن در آتش بود بظاهر خرم و خوش بود
 تـــــا جـــــان دارم عشـــــق تـــــو در جـــــان دارم

  از درد تــــــو مــــــن ننــــــالم ای مایــــــۀ عمــــــر 

 

ـــــان دارم ـــــه پنه ـــــان بجمل ـــــق جه  وز خل
 چــــــون درد تــــــرا بجــــــای درمــــــان دارم

 

زخم عشق بمـرهم بـردارد و حـال خـود از  و ریای با خود چنان بود که عشق را بی خودی شمارد و از قوت نفس
خود بپوشد با نفس جامۀ صربدرپوشد و از درد نخروشد و ایـن دشـوارتر بـود و نفـس دریـن حـال بیـدارتر بـود و 
ازخودی بیزارتر بود و روا بود که نفس لوامۀ وی باقوت بود دلش را مالمت کند گوید در بیخودان نظر کن پس در 

ۀ ایشان را در نظر آر پس دل از نقد خود بردار نباید که کیسۀ وجود تهی شود و کنـار عالم بی خودی سفر کن سرمای
  :ازو پرنگردد و در این بندگی بماند چنانکه بیشرت نگردد
  مـــــی تـــــرس دال از آن کـــــه ســـــرمایۀ عمـــــر

 

 از دســـت تـــو کـــم شـــود تـــو مفلـــس مـــانی
 

ان حريت کش قدر خود بشناس و انـدازۀ عشـق و روا بود که نفس لوامه گوید ای تر دامن دم درکش و سر در گریب
او بدان تو ذرۀ و او آفتاب اگرچه ذره را آفتاب سبب ظهورست فاما او را طاقـت مقاومـت آن نورسـت او پادشـاه 

  :است و تو گدا و گدا را بر پادشاه عشق آوردن موجب هالکی باشد و از غایت بی باکی باشد
ـــــــار ـــــــدائی زنه ـــــــو گ ـــــــت و ت   او پادشهس

 

ــــی در ســــر کــــارش هشــــدارتــــا ســــر ن  کن
 

و ریا با معشوق چنان بود که عشق را ازو نهان دارد و درد در میان جان دارد در خـال دیـده او چـون دیـدۀ گریـان 
بود و در ماللبش چون لب برق خندان بود و این عظیم دشوار بود اما زود پرده دریده شود اگر بمثل مـوئی شـود 

نمای شود زیرا که رنگ معشوق دیگر بود و رنگ عاشـق دیگـر و آنچـه  در زلف معشوق هم نهان ماند و انگشت
  :در کتاب سوانح گفته است بدین معنی قریب است

ـــــم آن شـــــريین کـــــار  چـــــون زرد بدیـــــد روی
  زیـــرا کـــه تـــو صـــد منـــی شـــدی در دیـــدار 

 

 گفــــت او کــــه دگــــر بوصــــلم امیــــد مــــدار
 تــو رنــگ خــزان داری و مــن رنــگ بهــار

 

ستی خود موصوف بود و بخود معروف و چون هستیش در پرتـو انـوار معشـوق روی و درین هر سه مقام عاشق به
به نیستی آورد علت برخیزد عاشق را درین مقام با کسی روی نباید و از لوث ریا بکلی پـاک گـردد و عیـار و بـی 

  :باک گردد و آن را که در مقام اتحاد مقر شود او را چه جای روی و ریا بود
ـــــا ـــــودم بخـــــود ری ـــــا مـــــن ب ـــــود مـــــراب  وز دســــت غمــــت بســــی بــــال بــــود مــــرا ب
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  بــــا دل گفــــتم چــــو از خــــودی رســــته شــــدم

 

 کــــان روی و ریــــا بگــــو چــــرا بــــود مــــرا
 

  ٭٭٭

عاشـق در عشـق تـا بخـود قـائم اسـت اخـالص و ریـا هـر دو وصـف او را الزمسـت و بـدان از معشـوق : فصل
بمانـد و ببقـای محبـوب بـاقی محجوب، چون اوصاف او در او بقوت عشق باطل شوند و در خود از خود فـانی 

ادر عاشق را رویست از آن روی برویسـت و کـار معشـوق ردرین مقام الریاءٌ وَالاخْالصٌ الهَالکٌ وَالخَالصٌ ای ب
  :هاست حکیم گویدبر خالف اینست از آن بر سر کوی او از کشته پشته

ـــــرده وىل ـــــت بســـــی کشـــــته و م   برســـــر کوی

 

ـــن ـــد کف ـــرده نیاب ـــد قصـــاص م ـــته نیاب  کش
 

  .نْ قَتلتُه فَاَنَا دَیِتُهُ غوری عظیم دارد در بیان نتوان آورد کسی سرش نمیداند زبان درکش زبان درکشمَ
  ٭٭٭

بیشرت سبب هالک عاشق درین راه از افشاء سر معشوق است زیرا که در عالم طریقت اِفشاءُ سِـرِ الرُّبوبیِـة : فصل
داد بود و ارتداد موجـب قتـل مَـنْ بَـدّلُ دینَـهُ فـاَّقْتُلوُهُ شـبلی کُفْرُ ثابت است و کفر بعد از ایمان بغريت معشوق ارت

قدس اللّهُ روحه گفت در آن روز که حسـني منصـور را قـدس اللّـه روحَـهُ ببـاب الطـاف آن جلـوه بـود در مقابلـۀ او 
شـوم  بماندم تا شب و بعضی از اسرار در نظر آوردم چون شب درآمد آنجا توقف نمودم تا بر بـاقی اسـرار واقـف

بجمال ذوالجالل مکاشف شدم بی ناز عرضه داشـتم و گفـتم بـار خـدایا ایـن بنـدۀ بـود از اهـل توحیـد مکاشـف 
باسرار عشق و مقبول درگاه حکمت درین واقعه چه بود خطاب آمد که یـادَلقُ کوشِـفَ بِسـرّ مِـنْ اَسْـرار نافَافْشـاها 

  :لْقُ مَنْ قَتْلتُه فَانَادِیَتُهُفَنَزَلَ بِهِ ماتَری گفتم چون کشتی هدراست فرمود الیادَ
  گــــر مــــن کشــــمت دم مــــزن و بــــاک مــــدار

 

 چـــون مـــن ویـــت کشـــتۀ عشـــق خویشـــم
 

  .بزرگی گوید از بزرگان طریقت
ـــــم کـــــاه مکـــــن ـــــتم کـــــه بگونـــــه رخ  گف
ــــی  ــــن میطلب ــــر رضــــای م ــــه اگ ــــت او ک   گف

 

 واحــــوال رخــــم بکــــام بــــدخواه مکــــن
 چــــون مــــن کشــــمت دم مــــزن و آه مکــــن

 

  ٭٭٭

ن عشق در بارگاه جان عاشق بار دهد باظهار اَلَسْتُ برَبِّکُم بَلی از نهاد عاشق برآید لکن میان چون سلطا: فصل
ها در غایت لطافت و رقت اسـت واگـر نـه بَلـی اَرِنـی و عشق عاشق و دالل معشوق پرده بی شمار است اما پرده

اللّـهِ سَـبْعني اَلَـفِ حجـابٍ مِـن  ای درویش هفتاد هزار حجاب است اما نـوری اِّن. رای حجاب غلیظ ممکن نبود
  .نورِه و آن سه حجاب که از نظر خلیل جلیل در اوان شهود برخاست از آن هفتاد هزار حجاب بود

  ٭٭٭

در عرف عشق بدید جمال حاصل آید امـا نزدیـک ایـن ضـعیف عشـق در وجـود موجودسـت امـا از راه : فصل
کنـد چنانکـه غضـب و رضـا و ضـحک در وجـود همـه آیـد و اثـر ظـاهر مـیعل مـیه فقوت بدید جمال معشوق ب

گوینـد از ظـاهر ببـاطن آید و این نـوع را مـیموجودند اما مکون هر یک بواسطۀ که بدو منوط است در ظهور می
ایست بر روی دل قَدْشَغَفَها حُبّا سر این معنی است باز آتـش عشـق رسد و این پردهشود اما تاشغاف بیش نمیمی

ن جان برآرد نارُ اللّهِ الْمُوقَدَةَ التی تَطَّلعُ عَلَی االَفْئِدة مؤید این سرست در عشـق کـه در بـدایت حقیقی شعله از میا
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مجازی بود و بآخر حقیقی شود دل عظیم در احرتاق بود زیرا که ظاهرو باطنش سوخته گردد و این سـر آن سـخن 
بُونَ بُیُـوتَهُمْ بِاَیْـدِیهِمْ آن یکـی آتـش کـه بواسـطۀ است که عاشقان کار دیده گویند که عشق خانمان خود بسوزد یُحَزِّ

دید جمال بر افروزد در ظاهر دل آویزد و آن دگر آتش از میان خانـۀ خانـه برآیـددر بـاطن دل افتـد دل را در میـان 
این دو آتش از کجـا طاقـت مقاومـت بـود چـون دل نمانـد بجـای دل دلـدار اثبـات یابـد و ایـن نفـی و اثباتیسـت 

الواال در استماع بهش باش که نهنگان غريت دهان بازماند و در کمني گـاه نشسـته و سـر از لجـۀ غـريت  بیواسطه
  :برآورده

ــــري ــــم گ ــــابی ک ــــت کب ــــم گف ــــه دل ــــتم ک  گف
ـــت کـــه در عـــالم عشـــق  ـــتم کـــه تـــنم گف   گف

 

 گفــــتم چشــــمم گفــــت ســــرابی کــــم گــــري
ـــــري ـــــیار خرابســـــت خرابـــــی کـــــم گ  بس

 

  ٭٭٭

یت محبوب از برای دفع آتش ولع بخواهد چون طاقت سوخنت ندارد در ابتدای عشق عاشق خام بود رؤ: فصل
و قوت دل برداشنت ندارد و این خواست معشوق بود برای خود و در معنی این خود را خواسنت بود و آنکـه خـود 
خواه بود نه بر راه بود چون کار بنهایت رسد خود را برای او خواهد و سخن در این گفته شده اسـت آن را کـه در 

یدان سربازان سر گوی باید کرد و در خم چوگان قهر آورد او را از کجا رای خودخواهی بود یا پروای طلب شاهی م
  .بود

ــــــــــرباز ــــــــــو س ــــــــــالن ت ــــــــــه ی  در معرک
  چـــــــون تیـــــــغ بـــــــالش بـــــــر تـــــــو آیـــــــد 

 

 گــــــر عاشــــــق صــــــادق تــــــو ســــــرباز
 از هســــــــتی خویشــــــــنت تــــــــو ســــــــرباز

 

  ٭٭٭

ا برگ مسـافرت بـود دسـت در شـاخ بیمـرادی زنـد بیابان بی پایان عشق مردم خوار است اگر عاشقی ر: فصل
  :بلکه نهال هستی از چمن وجود برکند و در دریای نیستی افکند

ــــفر خــــواهی کــــرد ــــه گــــر هــــیچ س  در بادی
  در آرزوی لعبــــــت حســــــنش بــــــدو دســــــت 

 

 بــــر آتــــش عاشــــقی گــــذر خــــواهی کــــرد
 رخســـاره پـــر از خـــون جگـــر خـــواهی کـــرد

 

  ٭٭٭

یر ردارد اگر عاشـق خواهـد کـه شـاهوار بـر سـبحر جان بیکران جا می عشق لؤلؤئیست شاهوار اما در قعر: فصل
ر پای وقت استوار باید کرد پس عزیمـت آن دریـای بعزت برآید و پادشاه کردار در بارگاه قربت درآید مثقلۀ طلب 

یا روزگار  خونخوار باید کرد لباس هستی برباید انداخت و خود را مرده وار در باید انداخت تا آن لؤلؤ ثمني برآرد
  :بر خود بسر آرد

ــــ ــــدي ــــر ســــر بنه ــــاج وصــــال دوســــت ب   ا ت

 

 یــــا در ره جســــت و جــــوی او ســــر بنهــــد
 

  ٭٭٭

آشنائی عاشق با معشوق محالست و طالب روشنائی در عالم عشق ضـالل اسـت هـودج عـز معشـوق بـر : فصل
ز عـالم عـزت جـایز نـه اوج قافلۀ قاف کربیاست و نشو ونمای عاشق در حضیض سفلی، نه او را حلول و  نـزول ا

  :این را صعود و ترقی از حضیض حدوث ممکن



۳۷ 

ـــــــد ـــــــائی نرس ـــــــی بج ـــــــق دال کس  از عش
ــــزد عقــــل ملــــک ابدســــت    چــــون عشــــق بن

 

 کـــــو را ز وجـــــود خـــــود بالئـــــی نرســـــد
 ملــــــک ابــــــدی بهــــــر گــــــدائی نرســــــد

 

  ٭٭٭

  .ر بوددر آن حال که عاشق خود را بمعشوق نزدیکرت داند او دورتر بود و معشوق از او با نفورت: فصل
 واقــــف شــــوی ای پســــر بــــر اســــرار غمــــش

ــــــدانی  ــــــاو می ــــــک ب ــــــو نزدی   آن را کــــــه ت

 

 گـــــرهیچ گـــــذر کنـــــی ببـــــازار غمـــــش
 آویختــــــه بــــــني ز دور بــــــردار غمــــــش

 

ای عزیز معشوق سلطان والیت وجـود عاشقسـت بقهـر و غلبـه فـرو گرفتـه اسـت و در وی بتقلـب و کربیـا و نفـور 
بتیغ قهرش پست کند و گوید اَلْمُلکُ عَقیمِ واگر بیچاره سـر از  متصرف شده هرگاه که عاشق قصد عالم قربت کند

  لجۀ مودت برآرد و در عالم وداد قدمی نهد ناوک جان دوز بر دیدۀوقتش زند که السُلْطانُ الضِدَّلَهُ
 او پادشهســــــــــــــــــت و عاشــــــــــــــــــق زار

ـــــــود او  ـــــــی ش ـــــــدش کس ـــــــر کش ـــــــر ب   گ

 

ــــــــت ــــــــاده خاکس ــــــــه او فت ــــــــر درگ  ب
 ورنــــــه تــــــو بــــــدان کــــــه درهالکســــــت

 

قتدای اهل تحقیق احمد غزاىل قَدَّسَ اللّهِ رُوحَهُ گفته است عاشق زمني ذلت است و معشوق آسمان عـزت او آن م
  :با ذلت این کی فراهم آید و ناز او با نیاز این کی بهم شود او چارۀ این و این بیچارۀ او

ـــوردم ـــون خ ـــمان خ ـــني و آس ـــنگ زم ـــم س  ه
  آهـــــــو بمثـــــــل رام شـــــــود بـــــــا مـــــــردم 

 

ـــ ـــه ب ـــی ســـري شـــدم ن  ا کســـی خـــو کـــردمن
ـــی ـــو م ـــردمت ـــت ک ـــرد حیل ـــه ک ـــوی چ  نش

 

  :بیمار را دارو ضرورتست اما دارو را بیمار ضرورت نیست
  نـــــی حســـــن تـــــرا شـــــرف زبـــــازار منســـــت

 

 بـــت را چـــه زیـــان کـــه بـــت پرســـتش نبـــود
 

  ٭٭٭

عشق راکب مرکب جانست اگرچه جان متصرف عالم ارکان اسـت دل محـل صـفات عشـق شـود بـدین : فصل
ی بود چون نفس او بحجب عزت خود محتجب است ذات و صفات او یک نقطـه بـیش نیسـت نسبت عشق غیب

اگر عشق را تعلق بعالم حدوث بودی او را با اوصاف او تکثر بودی نه وحدت و اگر بقدم متعلـق بـودی وصـف 
و نـه در او زاید بودی بر ذات اما نه ذات بودی نه غري ذات و او یک نقطه است بدین نسبت نه بـا عاشـق آمیـزد 

معشوق همانا معنی رابطۀ اوست که چون یکی بکشد دیگری بجنباند و این معنی در بیان نگنجد، ای برادر عشق 
نه معشوق است و نه عاشق با آنکه هم خود معشوق است و هم عاشق اگر نسبت بحدوث دارد نه عاشق اسـت و 

  .است و هم معشوق و هم عشقنه معشوق واسطه است میان هر دو و اگر نسبت بقدم دارد هم عاشق 
  ٭٭٭

شود روا بود که مقصود همان بـود علـی التعیـني و روا بـود کـه نبـود و آنچه بر لوح دل نقش آن پدید می: فصل
آید روح بمطالعه لـوح دل آن معنـی در ضـبط آرد امـا مدار این اصل بر آنست که هر نقش که بر لوح دل پدید می

گريد و آن صورت را منفسخ شده در حـس مشـرتک را بزودی در خود می وهم همیشه در کمني گاه است آن نقش
شـود آن نهـد چـون در بیـداری و هشـیاری از خـواب و مسـتی حاصـل مـیانگیزد و در خزانۀ حافظه مینقشی می

کند منفسخ کرده و باطل شده صد هزار فریاد از روح عاشق برمیآید زیرا که او صورت را حفظ بر روح عرض می
یگر کرده بود و گمان وصول برده اینجا نقش دیگر برآمد و کار برعکس شد لذت وصال بالم فـراق بـدل تصوری د
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  .گشت
  ٭٭٭

چون حقیقت عشق ظاهر گردد و آفتاب حسن معشوق از افق دلربائی طـالع گـردد عاشـق در پرتـو آن نـور : فصل
ع در طلـب پروانـه شـود و ایـن معنـی از آید نه معشوق زیرا که پروانه در طلب شمع پرزند تا خود را بسوزد نـه شـم

اما ای عزیز عاشق از سر خود تواند خاست و خود را فـدای راه عشـق توانـد . استغنای معشوقست و افتقار عاشق
کرد اما معشوق را تعزز و کربیا نگذارد که مالحظۀ حال درهم شده عاشق کند عجب او بالء این و این فدای او و 

د این در حوصلۀ او نگنجد اگرچه بقای پروانه در دوری آتش است امـا از کمـال عشـق این خواهد که برای او باش
طاقت دوری ندارد که در قرب بماند برگ آن ندارد که در بعد بماند این توانـد کـه خـود را بسـوزد ایـن نتوانـد کـه 

ود را بی محابا درافکنـد و بخود او را برافروزد تواند که در آتش سوزد اما نتواند که آتش شود اما چون راه یابد خ
مرادش همه آن بود که یک نفس او شود اگر چه در نفس دیگرش بـراه خاکسـرتی بـرون انـدازد امـا از آن بـاک 
ندارد الم این بعد در لذت آن قرب مندرج گردد اگر بمثل عاشق را سرمایۀ عمر در آن صرف شود که یـک نفـس 

ودۀ از توکل و تفویض و تسلیم و غـري آن جملـه زاد راه اسـت و سـاز در عالم اوئی او بار یابد بسیار باشد آنچه شن
باید تا کاری برآید چیزی را که در فنا باید طلبید تو در بقا طلبـی کـی کار عشق در این عالم الغَناءُ فی التّوحید می

آرد آن یا نعره بخود برمـیکند یابی اَفْنَیتَ عُمْرَکَ فی عِمارة باطِنِکَ آنچه عاشق خود را در نظر معشوق بردار می
  .الحذر الحذر. تجلد است و تجاسر و قوت خود نمودن در تحمل بار بالء او و آن جمله اسباب بعد است

  ٭٭٭

آن یکی در حرارت عشق کاردی برداشت تا خـود را ذبـح کنـد معشـوق را فضـوىل او معلـوم بـود و مـی: فصل
. تا زودتـر زحمـت وجـود را از راه رهـروان مهـر او بـردارد دانست که جان را بنزد او قدریست نظر بسوی او نکرد

هستی و توانائی معشوق را زیبد زیرا کـه ایـن جملـه سـاز وصـال اسـت و سـاز وصـال معشـوق را بایـد و نیسـتی و 
ای . ناتوانی عاشق را باید زیرا که این جمله ساز فراق است و ساز فراق عاشق را باید و ایـن لطیفـه لطیـف اسـت

در مرتبه عاشقی آن پريایه اوست و در مرتبه معشوقی حلیـۀ ایـن وایـن از آنسـت کـه او همیشـه در نـاز  برادر وصال
باشد و این پیوسته بر خاک خواری و ابتال باشد اما تعزز او را تذلل این برای ظهور بکارست بامر اَلْاَشیاءُ تُعْرفُ 

و در پردۀ نور خود مستورست او را با وصال و فـراق  بِاَضْدادِها پدید آید بار عشق از این عالئق و عوائق دورست
  :کاری نیست و این صفات گرد سرادقات وجود او نگردد
 عشقســـت کـــه دلیـــل راحـــت جـــان منســـت

ـــــی ـــــم م ـــــرین دل ـــــه از او ب ـــــد دردی ک   باش

 

ــــــوت ارکــــــان منســــــت  در هســــــتی او ق
 مـــن درد نخـــوانمش کـــه درمـــان منســـت

 

  بَالءَ وَبَالءٌ وَکُلّهُ عَزِّ چون عشق نشان بی نشانیست او را بوصال و فراق چه تعلقاَلْعِشقُ جُنونٌ الهی الْعِشْقُ بَحْرُ الْ
  عشقســـــــــت نشـــــــــان بـــــــــی نشـــــــــانی

 

ـــــدانی ـــــوی ب ـــــرون ش ـــــو ب ـــــود چ  از خ
 

حقیقت درین معنی آنست که وصال وصف معشوق است و فراق نعت عاشق مگر در اوان حال که صفات عاشق 
ی بوصف معشوق شودو وصل سازگار عاشق و روی معشوق بـدو آرد تـا در عاشق فانی شود در محور وهم او باق

این خود نماند و صفت با موصوف نیست شود و سـاز وصـال معشـوق هـم معشـوق شـود قلـم اینجـا رسـید و سـر 
  .بشکست

  ٭٭٭
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  :آن را که وجود زحمت راه محبوب بود و خیالش گناه او را ساز وصال از کجا بود: فصل
ــــــ ــــــا اَذْنَبْ ــــــتُ م ــــــةٌاذا قُلْ ــــــتْ مُجیبَ   تُ قالَ

 

ـــــبٌ ـــــبٌ الیُقـــــاسُ بـــــهِ ذَنْ ـــــودُکَ ذَنْ  وُجُ
 

عاشقی بود گرم رو بر راه گذر محمود سبکتکني اَنَارللّهُ بُرهانَهُ پیوسته باستادی و چون محمود برگذشـتی او چشـم 
بـاداد دروی بگشادی و بعزتی تمام در وی نظر کردی و جان در خطر کـردی روزی موکـب مرکـب دراز آن پادشـاه 

برسید درویش عاشق دست در عنـان آورد محمـود از رعونـت سـلطنت تازیانـۀ بـر وی زد درویـش در طـرب آمـد 
محمود را از آن طرب عجب آمد از موجب آن پرسید درویش گفـت در ضـمن ایـن طـرب سریسـت بـر مـال نتـوان 

سر کارش پرسید گفت مرا  گفت پادشاه چون بخلوت خانه انس مر خواص را بار داد درویش را حاضر کردند و از
سوزد اکنون کارم بجان رسـید صـرب را در کـار مـن اثـر نمانـد و مـرا از با ایاز عشق است دلم از درد هجران او می

بـرم یـا از او پردازم بر او از تو غريت میخود خرب نماند از شعلۀ آتش عشق او چنان درگدازم که بوجود خود نمی
آویز محمود گفت عجب مرا هفتصد پیل است و مملکـت تـا لـب دریـای نیـل و  برخیز یا چو من در ذیل بیمرادی

خزاین و دفاین عالم در تصرف کلک من است و همه روی زمني ملک منست با ایازم عشق است و مـرادم از وی 
آید ترا که زمان طربی و نازشی نیست این تجاسر از کجاست گفت ای پادشاه آنچه تو داری سـاز وصالسـت برنمی
ایاز را باید و اینها که من دارم از عشق و شوق و درد و قلق ساز فراقست ترا باید اگر عاشقی ودر عشق چـون  آن

من صادقی بیا تا حسن ایاز را حکم کنیم و ببینیم که میل او بنیازمندی من اسـت یـا بسـرافرازی تـو، پادشـاه ازیـن 
چون درین کار حکم شود میل نکنـد و نیـاز او سخن دم درکشید و دانست که راستی پريایۀ حسن معشوق است و 

  :را بر ناز من برنگزیند
ـــــــــــــته ـــــــــــــق شکس ـــــــــــــوق ز عاش  معش
  کـــــــــو هســـــــــتی خـــــــــویش را همیشـــــــــه 

 

ـــــــه کـــــــه همـــــــی نیـــــــاز خواهـــــــد  واللّ
 درمســـــــــند عـــــــــز و نـــــــــاز خواهـــــــــد

 

چون من وجود را در آتش شوق  یعاشق فریاد برآورد و گفت ای پادشاه عنان رعونت بمالک بگذار و اگر صادق
ای شاه با چنني معشوقی بمراد خرم و خوش در بهشت دلکش بودن اولیرت یا در مزبلۀ طبیعت گفت هـر آینـه درآر 

عاشق گرم رو شفرۀ خود برآورد و وجود خود را در پای معشوق درآورد تا . آن وصال مؤبد باید و این عزت مخلد
  .اجتماع او با او در موعد وصل بود و بی زحمت فصل بود
  ٭٭٭

شق ساز وصل عني معشوقست و ساز فراق عني عاشق اگر سعادت مساعدت کند و عاشق را وصـال در ع: فصل
جمال نماید وجود عاشق بکمال قریبرت بود زیـرا کـه او را ایـن بـود و ایـن را او دریـن مقـام عشـق حاصـل عاشـق 

  :لْعَرْش مَحْبوُبیفَمَن مِثْلی وَرَبُّ ا: معشوق بود و حاصل معشوق عاشق اگر ذوق داری جانم فدای تو باد
  مـــــن پادشـــــهی شـــــوم بـــــه پیـــــدا و نهـــــان

 

 گــر حاصــل مــن تــو باشــی ای جــان جهــان
 

  ٭٭٭

اگر آتش عشق دل عاشق نسوختی و بباد هواش برندادی بودی که عکـس جمـال معشـوق در وی پدیـد : فصل
یَبصُرُ ظـاهر شـدی آمدی و درین مقام اجتماع معشوق و عشق بودی در بیت االحزان عاشق و سر بی یَسمَعُ و بی 

نماید که زیرا خانـۀ خـراب را مالـک چـه دوسـت و چـه دشـمن رود ناتمام میاما آن مقام درین عالم که سخن می
چون عشق غیور خانه ویران کن جان است و سـوزندۀ ارکـان، حـدیث وصـل کـردن بـا وی از خـامی اسـت همانـا 
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د و از دروازه هستی بدر میکنـد و بصـحرای نهبوصول رایات سلطان وصال عشق رخت بر الشۀ وجود عاشق می
آید همانا این پیچاپیچ از شکن زلف معشوق است و دل را در آن فرستد سر رشته این معنی در ضبط نمیعدم می
  :باید جستها میشکستگی

ــــــب ــــــاش طل ــــــت برم ــــــتم جــــــانم گف  گف
ــــف  ــــم کــــرد اشــــارت ســــوی زل ــــتم عقل   گف

 

ـــب ـــت همانجـــاش طل ـــم گف ـــتم کـــه دل  گف
ــــی کــــه دریــــن ش ــــبیعن  کســــتگیهاش طل

 

  ٭٭٭

از آنجا که حقیقت کارست معشوق را از عشق عاشق عارست زیرا که نه سودست و نه زیان اما عشق می: فصل
کوشد تا عاشق را در نظر معشوق آرد و آنچه عشق وجود عاشق را هدف ناوک بال سازد برای این معنی است که 

آرد علی التعیني دریـن مقـام فـراق باختیـار معشـوق تمـامرت  تا او را منظور معشوق کند و معشوق باشد که روی بدو
شود ودر مقام دویم مهجـور مـیبود و با نظامرت بود از وصال باختیار عاشق زیرا که در مقام اول عاشق منظور می

شود و این سری بزرگ است درشناخت اختیار چون آیۀ یَخْلُقُ مایَشاءُ وَیختارُ دم درکـش اگـر وصـال اختیـار کنـد 
  :اگر برای منظوری بودی خوش بودی.. نوری نور و اگر فراق اختیار کند منظوری منظور لعمری اُنْظُرْ اِلَیْکَ

ـــــوی ـــــی دور ش ـــــر گه ـــــتی خـــــود اگ  از هس
ــــر لشــــکر عشــــق  ــــو ب ــــاظر نشــــوی اگــــر ت   ن

 

 بـــر لشـــگر بیخـــودی تـــو منصـــور شـــوی
ـــوی ـــور ش ـــه منظ ـــرا ک ـــد ت ـــس باش ـــن ب  ای

 

  ٭٭٭

ناظری بدان بدانی که در آفتاب نگاه کنی، ای عزیز چون نظـر آفتـاب بـر تـو مزید مرتبۀ منظوری بر مرتبۀ : فصل
بـود نـور باصـرۀ تـو بقـوت او  بود قوۀ باصرۀ تو برپتونور او بینا بود و در بینائی توانا بود و چون نظر تو در آفتـاب

. ینـائی در نـاظریضعیف شود و تخلل پذیرد و خوف نابینائی بود بدین نسبت بینائی در منظـوری بهـرت از آنکـه ب
ای برادر اگر تأثري نظر ملوک دانسـتۀ بـدانی کـه منظـوری اولیـرت، عاشـق مغلـوب بهـرت و منظـوری بنسـبت نـاظری 
مغلوبیست آنچه خاک زر میشود و سنگ گوهر میشود بـیمن منظوریسـت آن رونـده از سـوزش عشـق خواسـت کـه 

خورد آن واصل دیگر که در مسند منظـوری نَظْـرَةً مِنْـکَ  زخم لَنْ تَرانی بر قوت باصره. ناظر شود گفت اُنْظُر الیکَ
ای عزیز چون او دیده شود آنگاه دیده شود همو منظور بود .. گفت برو، درو ناظر شد اَلَم تَرَ اِىل رَبِّکَیَکْفینی می
  :و همو ناظر

ـــده شـــوی ـــده شـــوی مـــراو پـــس دی   چـــون دی

 

ـــــود را ـــــی ای نکوروخ ـــــو باش ـــــده ت  بینن
 

  ٭٭٭

طاب شود عاشق را در هنگام طلب دیـدار کـه بـرو دیـدۀ کـه شایسـتۀ دیـدار مـا باشـد بیـار تـا پـرده اگر خ: فصل
  :برداریم ودیده ترا بر جمال خود گماریم چه گوید همانا که لَنْ تَرانی مراد از چنني جوابیست عزیزی گفته است

ــــــردار ــــــردۀ عــــــزت ب  گفــــــتم کــــــه ز رخ پ
  آن یــــــار مــــــرا گفــــــت نفــــــس را هشــــــدار 

 

ــــــــني ــــــــیار بب ــــــــدار بس ــــــــر آن دی  منتظ
 دیـــــدار قدیمســـــت بـــــرو دیـــــده بیـــــار

 

  ٭٭٭

دیدۀ بینای عاشق در ایـن نشـأة معرفتسـت اگـر کاملسـت کامـل و اگـر نـاقص اسـت نـاقص و درد دل از : فصل
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. اینست که کمال و نقصان به نسبت است و در ایـن نشـأة بینـائی معرفتسـت در نشـأة آخـری معرفـت بینـائی شـود
رؤُیتُُه هرگز این بینائی نبود آن بینائی نبـود و مـن کـان فـی هـذِهِ اَعْمـی فَهُـوَ فـی  هُ اِنْقَلَبَتْ غَداًماکانَتِ الیومَ مَعرِفَتُ

یکی از رفقای خود که در معرفت نشانی داشت در واقعه بدیدم قوت باصرۀ او چـون . الْاخِرةِ اَعْمی وَاَضَلُ سَبیال
فَةِ مِنْ قِلَّةِ المَعْرِفَةِ آه و هـزار آه آن را کـه امـروز او را بـه بـی کیفـی ضعیفی از آن جا پرسیدمش گفت مِنْ قِلّةِ الْمَعرِ

  .شناسد فرداش چون بیند و چون بشناسد
ــــــی رد ــــــا خــــــود بین ــــــن درآی ت ــــــدۀ م   دی

 

 کـــني دیـــدۀ مـــن ســـرای دیـــدار تـــو نیســـت
 

  ٭٭٭

قسـمت وصـف  هر چند عز و کربیاست و مجد و بهاست و جباری و قهاریست و عظمت و بزرگواری در: فصل
معشوق بود و اضداد آن صفت عاشق و این بدان جهت است که سلطان عشق اثر خود را در عشاق ظـاهر کنـد نـه 
در معشوق زیرا که ساز عشق حسن معشوق است و مالحت او که ملوح دام عشق است که عشق او را یعنی عاشق 

شوق بدان ستاند کـه حسـن او را ملـوح وار را بواسطۀ حسن معشوق صید کند پس قید کند اما عشق داد خود از مع
بندد و این آن معنی است که عاشق و معشوق هـر دو دربنـد عشـقند اینجـا معشـوق دانـۀ دام بردام وجود خود می

کند برای آنکه او را در خـود بیابـد و قـوت او آید و عاشق صید، عجب آن مرغ قصد التقاط آن دانه میعشق می
  .شودگردد و او خود قوت دانه می

  ٭٭٭

همت عاشق در عشق ورای همت معشوق است زیرا که عاشق همت آن دارد که در عالم معشوق بار یابد : فصل
ای درویش منتهای همـت عاشـق هسـتی معشـوق اسـت تـا باشـد کـه پرتـو انـوار آن . پس منتهای همت او را باشد

اشق است تا هستی وی را مسلم مانـد و هستی بر وی تابد و او را بخود قائم کند و منتهای همت معشوق نیستی ع
زحمت او از راه او برخیزد چون بعني بصريت بنگری بدانی که درین مقام همت عاشـق بلنـدتر اسـت وَذلِـکَ سِـرُّ 

  :عَزیزٌ لِمَنْ فَهِمَ
ــــــد ــــــتی باش ــــــراد هس ــــــو م ــــــه ز ت  او را ک
ــــس ــــه ک ــــرز هم ــــت وط ــــودش هم ــــاىل ب    ع

 

 او را نــــــه مــــــراد خودپرســــــتی باشــــــد
ــــوی ــــرش ز س ــــه نظ ــــد گرچ ــــتی باش  پس

 

  ٭٭٭

بدین نسبت عاشـق و معشـوق یکـدیگر را . صفات معشوق در ظهور نیاید اال بظهور اضداد آن در عاشق: فصل
ضدانند و هرگز فراهم نیایند مگر آنکه اوصاف عاشق برپتو انوار معشوق بسوزد و فـانی شـود دریـن مقـام ممکـن 

قدسیش چون ایـن باشـد چیـز دیگـر یدات قدسی، روح بود که ببقای اوصاف معشوق باقی گردد و مؤید گردد بتأی
  .شود نه این باشد

  ٭٭٭

عاشق همیشه در افتقار بود معشوق همیشه بافتخار بود زیرا که افتقار صـفت عاشـق اسـت صـفت الزمـۀ : فصل
وجود، و افتخار صفت معشوق، صفتی جوهری و ذاتی و افتقار ضد افتخار است و اجتمـاع محـال عقـل، افتقـار 

عشوق ظاهر است و استغناء معشوق از عاشق پدید است عاشق افتقار بدو دارد اما معشوق چون خود را عاشق بم
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دارد او را دارد و او بسرمایۀ حسن غنی است و از برای اکتساب اسـباب دنیـائی از همـه مسـتغنی اسـت چـون او 
چون او خود را دارد او بخـود غنـی  مستغنی بود از غري و غنی بود بخود هر آینه عاشق بدو مفتقر بود و نیازمند و

است و از غري مستغنی هر آینه از عاشق و عشق بی نیاز بود و منزه، حاصل معشـوق مالـک والیـت وجـود عاشـق 
است بملکی که زوال پذیر نیست اگر خواجۀ در عرف با بندۀ خود عشق بازد از راه صورت مالک عاشـق بـود و 

  .لک بود و مالک مملوک و این از بوالعجبهای عشق استمملوک معشوق اما از راه معنی مملوک ما
ــــــــــــــی ظــــــــــــــاهراً ــــــــــــــوکَ غُالم   اَدعُ

 

ــــــــکَ ــــــــرّی غُالمَ ــــــــی سِ ــــــــونُ ف  وَاَکُ
 

اما اگر بندۀ با مالک عشق آرد در ذل عبودیت او چیزی بیفزاید زیـرا کـه بـا بنـدگی افکنـدگی زیـادت شـود و در 
دت در آن همان باشـد و آنچـه در او نشـان در سـلوک از مالک هیچ نیفزاید زیرا که او را خود عز مالکی بود وزیا

هر دو جهان بر خیزد و بقصد در افالس آویزند و در معرکۀ رجال سر در بازنـد و خـود را در بوتـۀ ابـتال بگدازنـد 
بلکه از وجود گوئی سازند و در میدان بال اندازند و از دین و دنیا درگذرند و راه رضاء محبوب در پیش گرينـد و 

نام محبوب ایشان بر زبان غريی بگذرد آتش قهـری برافروزنـد و جـان و دل خـود را بسـوزند زیـرا کـه از سـر اگر 
م و گفنت مهـرت خلیـل در امـر اَسْـلِ ملک برتوان خاست و ازدر مالک بر نتوان خاست سر این معنی عزیزدر جواب

یـد مهـرت خلیـل از سـر ملـک برخاسـت امـا در جواب ناگفنت مهرت حبیب امر فَاعْلَم باید طلبید باشد کـه جمـال نما
ای برادر دست آزادی بدامن عشق نرسد در فقر آزادی میسر است مـازاغَ . حبیب از غريت ازدر مالک برنخاست

.... فَـاوحی اِىل عَبْـدِهِ... عبارت از آزادیسـت در فقـر امـا د رعشـق آزادی ممتنـع اَسْـری بِعَبْـدِهِ... الْبَصَرُ وَ ما طَغی
  :بندگی است اشارت بدان

ـــــی ـــــاده م ـــــیمبرخـــــاک درش فت ـــــاش مق   ب

 

ـــر ـــش قه ـــوز از آت ـــان بس ـــر دو جه ـــو ه  گ
 

  ٭٭٭

روا بود که از غلبۀ عشق دل رنگ معشوق گريد تا چون عاشـق نفـس بـرآرد بـوی معشـوق بمشـام وقـتش : فصل
ر بـر زانـو رسد همانا این وقتی بود که در ذکر مغلوب شود و قائم بمذکور گردد و آنچه صدیق در غلبات عشـق سـ

کشید بوی جگر سوخته بمشام مقدسان مريسید در حال غلبـۀ ذکـر بـود و قـائم شـدن او نهاد چون نفس بر میمی
بمذکور و آنچه خواجه صلوات اللّه علیه فرمود اِنّی لَاَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمنِ مِنْ جانِبِ الْیَمنِ همان سر بود که در بوی 

ا اللّهُ یکی از اکابر از خواجه عالم صلعم پرسید که مَتی کُنْـتُ ذاکِـراً لِرَّبـی قـالَ اِذا جگر سوخته اکابر بود ال اِله اِلَّ
نَسیتَهُ و این از آن اسرار است که آن دل روشن آن شیخ باوقار است فراموشی معشـوق در عشـق جـز در بیشـعوری 

د را فراموش کند و چـون آثـار انـوار نبود عاشق چون از خود بیشعور شود هر آینه در پرتو آن نور شود از هیبت خو
عظمت بر وی ظاهر شود خود را در او گم کند اِذا نَسیتَهُ درین حال بود ظاهر چنان بود که یکی در حضور پادشـاه 
از کمال عظمت او او را فراموش کند تا در حاىل که بخود بازافتد او را از هیئت پادشاه و از کسوت او از حاضران 

کَ اِذا مجلس او پرسند اخ بار نتواند کرد و این جمله معنی اِذا نَستهُ است و در کـالم مجیـد آمـده اسـت وَاذْکُـرْ رَبـَّ
انـد اِذا اند اِذا نَسیتَ نَفْسَک و این مقام مغلوبی است در ذکر و بعضـی گفتـهبعضی از ارباب تحقیق گفته. نَسیتَ

  .سِرٌ عَزیزٌ لِمَنْ فَهِمَ نَسیتَ رَبَّکَ و این در حال مغلوبی است در مذکور وَذلِکَ
ـــــود ـــــر لشـــــکر عشـــــق آنکـــــه منصـــــور ب  ب
   در حالـــــــت مغلـــــــوبی آن خســـــــته جگـــــــر

 

 از دیــــد وجــــود خــــویش مهجــــور بــــود
 ذاکـــــر باشـــــد و لیـــــک مـــــذکور بـــــود

 

  ٭٭٭



۴۳ 

در حال مغلوبی روا بود که عاشق را پروای رفنت بدر معشوق نبود اگر چه داند که معشوق از کمال جـالل : فصل
و این از آن بود که از مغلوبی او را در خود یابد و ایـن حـال بدشـواری دسـت دهـد از آنکـه عکـس بنزد او نیاید 

  .معشوق درآینۀ مصفای دل دائم الحضور بود
  ٭٭٭

معشوق با نمک جگرخوار بود و بنزد او عاشق سوخته و خوار بود اَذَلُّ الْاَشیاءِ الْمُحبُّ بِمَحْبُوبهِ وَالْفَقريُ : فصل
عزیز ناز معشوق کشیدن دشوار است زیرا که پیوسته معشـوق خواهـد کـه داد جمـال خـود بدهـد دریـن  الْطَماعُ ای

  :ۀ نريزدّبکرشمه جان و دل و دیده و دین و عقل بح
  ام ببـــــــازار غمـــــــتجـــــــان و دل و دیـــــــده

 

ــــــۀ نــــــريزد ای جــــــان ــــــه کــــــه بحب  واللّ
 

  ٭٭٭

بات عشـق کـه مقـام مسـتی بـود و عاشـق کمال جمال معشوق را بخود ادراک نتوان کرد خصوصاً در غل: فصل
مغلوب مستی عشق، چه این سکر مانع از ادراک کمال جمال معشوق است و اینجـا سـری اسـت و آن آنسـت کـه 
استیال و قوت عشق بر ذات بود و عاشق را در اوان طلب ذات پروای اثبات صفات نبود زیرا که نظر بـر وحـدت 

ک عـاجز بـود و از ادراک ادراک نیـز عـاجز بـود و اَلْعَجْـزُ عَـنْ دَرْکِ دارد نه بر کثرت بدین نسبت عاشق از ادرا
  :الْاِدْراکِ اِدْراکٌ این باشد

ـــــانم ـــــی درم ـــــود کن ـــــف خ ـــــه بلط  ای آنک
ــــت ــــق مراس ــــه در عش ــــتئی ک ــــت مس    از غای

 

ـــــدر مـــــانم  مگـــــذار مـــــرا بمـــــن کـــــه ان
ــــوانم  خــــواهم کــــه ز تــــو نشــــان دهــــم نت

 

  ٭٭٭

وق حاضر تا شاهد و مشهود او معشوق بود بلکه معشوق بغلبۀ ذکر پس عاشق از خود غایب بود و بمعش: فصل
حاضر بود و در عالم عشـق دائـم الحضـور و ایـن در مقـامی بـود کـه عاشـق بیـاد معشـوق در یـاد آیـد فَـاذْکُرُونی 

ز خواجه احمد خوشنام از بريون شدگان بـود حجـة االسـالم او را رو .و درین دو لفظ تنبیهیست و وعدۀ. رکُمْاَذْکُ
عید بدید از وی عیدی خواست گفت آنچه ترا شاید آنست که در آن عید گذشته چون خلق از خروجگاه بازگشـتند 
من در محراب نمازگاه سر بسجده نهادم گفتم خوشنام را عیدی فرسـت و نقـد فرسـت کـه دلـش را طاقـت وعـدۀ 

را دیدم درمنقار رقعـۀ از حریـر  فردا نیست ندا بگوشم رسید که پیک حضرت رسید سر بردار سر برداشتم هدهدی
سبز خطی از نور نوشته بود فاذْکُرُونی اَذْکُرکُم ای برادر عزیز این اشارت بعشـق معشـوق اسـت فهـم ایـن را ذوق 

  .یابد
  ٭٭٭

مشاهدۀ معشوق چون عاشق کامل بود مغلوبی آرد چنانکه مجنون بدید لیلی مغلوب شد سـر ایـن معـانی : فصل
  :ت شود و آیۀ جَعَلَهُ دَکّاً وَخَرَّ موسی صَعِقا مؤید این رمز استوا یاففدر معنی اذاکوشِ

 در تـــــو نگـــــرم ز خـــــود بـــــرون بایـــــد شـــــد
ــــت ــــد جس ــــون بای ــــو کم ــــور ت ــــني ظه    در ع

 

ــــد ــــد ش ــــون بای ــــتمهات زب ــــت س  در دس
ـــــرده ـــــردۀ پ ـــــددر پ ـــــد ش ـــــا درون بای   ه

 

  ٭٭٭



۴۴ 

اشـق را روا بـود کـه دیـد چـون چون عشق بحد کمال نرسیده باشد از دید معشوق نیستی و خجلتی بود ع: فصل
ر بقوت عشق ارتکاب توان طبخود در عشق فتوری ظاهر شود درین حال ارتکاب اخطار مهلک بود زیرا که آن خ

کرد از صادق القوىل شنیدم که عاشقی در بحران عشق هر شب از رود هند بگذشتی بسباحت در عني زمستان، در 
گفت این خال بر رخسار تو از کی بازدید آمده است گفت این مـرا  شبی بمحبوب قریبرت شد خاىل بر روی او بدید

بیـنم کـه مادر زادست اما در نظر تو اکنون آمده است باید که در این شب آن خطـر ارتکـاب اختیـار نکنـی کـه مـی
قوت عشق تو فتوری گرفت آن نصیحت نشنید در آب بسرما هالک شد زیرا که بـا خـود آمـده بـود کـه نظـرش بـر 

اد و این سری عظیم است در مغلوبی جور و ستم معشوق داد نماید و عدل یکی از دوستان اصمعی او را خال افت
در غلبـات عشـق او را از زرقـت او آگـاهی گفت رَأَینا جارِیتَکَ الزَّرقاءَ قالَ هِیَ زَرْقاءُ؟ عَلی سَبیلِ التَّعَجُّبِ یعنـی 

  :نبود
  در عشـــــــق زدرد جـــــــان و از ســـــــوزش دل

 

ـــــــت  ـــــــیماز خوبی ـــــــاه ن ـــــــار آگ  ای نگ
 

  ٭٭٭

حقیقت عشق محجوب است عقل را قوت دید نور عشق نباشـد زیـرا کـه عشـق در دیدۀ عقل از ادراک : فصل
مرتبۀ ماوراء عقل است و خود در طوری دیگر عقل را قوت ادراک او نتواند بود عشق دریسـت در صـدف جـان 

شود و از خوف نهنگـان بـال قـدم ا متوقف مینهان و جان در دریای قضا غوص کرده، عقل بر ساحل دریای قض
ای درویش عقل استاد مکتب معاش و معاد است اگر قدم درین مکتب نهد اطفال این مکتـب . پیش نتواند نهاد

  :بآموخنت ابجد عشق در کارش آرند عزیزی گفته است
ـــــــــاموختم  ابجـــــــــد عشـــــــــقت چـــــــــو بی
ــــــاختم ــــــت س ــــــم ز غم ــــــت ه ــــــار غم  ک
  حاصـــل عشـــقت ســـه ســـخن بـــیش نیســـت

 

 ن محنــــــــت و غــــــــم دوخــــــــتمپــــــــريه
ـــــــدوختم  دام غمـــــــت هـــــــم ز غـــــــم ان
 ســــــــــوختم و ســــــــــاختم و تــــــــــوختم

 

  ٭٭٭

جان را در طلب سوزیست و دل را دردی و تن را تحوىل و سر را قلقی، آن تحـول تـن و درد دل و سـوز : فصل
امکان جان و قلق سر عشق است و اطراف والیت وجود در تصرف او و بی او از او اخبار نتوان کرد و با او خود 

اخبار نبود و این بس عجب است زیرا که بجای او همو بود بدین نسبت مخرب همو بـود و مخـرب عنـه همـو بـود و 
  .این در عقل محال است

  ٭٭٭

ام که عشـق را توجـه بجهتـی نیسـت فَاَیْنَمـا تُولَـوُّوا فَـثَمَّ وَجْـهُ اللّـه اکنـون میگـویم در فصول پیشني نوشته: فصل
باید بود یا عاشق محبوبش و این میلٌ یُحِبُّ الجَمال برخوان و بیقني بدان که عاشق آن جمال میحدیث اِنَّ اللّهُ جَ

و هـم محبـوب زیـرا کـه جمـال بطبـع محبوبسـت  یمحبّـ قصه دراز مکن تو هم. رمزی قوی است در دانسنت عشق
ست بدین نسبت محبوبی، پس روا بـود بدین نسبت محبی و چون سر خَلَقَ اللّهُ ادَمَ عَلی صوُرَتِهِ در تو پدید شده ا

که عاشق در خود نگرد معشوق را بیند دوست گريد و دریـن مقـام تعـدد برخیـزد عاشـق و معشـوق و عشـق یکـی 
  :باشد

ــــــــــــــــر ــــــــــــــــدد و تکث ــــــــــــــــردار تع   ب

 

 تـــــــــا وحـــــــــدت او پدیـــــــــد گـــــــــردد
 



۴۵ 

  ٭٭٭

ای  تبـا کمـال قـدرچنانکه عاشق با کمال عجز داد عشق نتواند داد معشوق داد جمال خود نتواند داد : فصل
درویش آن معنی که او را عاشق جمال خود کرده است غالب است بنسبت خود همانا این معنی است که آتش در 

  :خرمن وجود گلگون زده است
ـــــــــــــه او را ـــــــــــــی ک ـــــــــــــی قدس آن معن
ــــــــــالم ــــــــــقان ع ــــــــــه عاش ــــــــــان هم    ج

 

 مفتـــــون جمـــــال خـــــویش کـــــرده اســـــت
 از ضــــربت عشــــق ریــــش کــــرده اســــت

 

  ٭٭٭

وصف الزمۀ وجود اوست زیرا که اعراض رابدرگاه او راه نباشد و محبت محب هم محبت محبوب هم : فصل
صفت الزمۀ اوست زیرا که در اوان وجود و ابداع در حقیقت وجـود او تعبیـه شـده اسـت و ایـن سـخن سـر ایـن 

  :اند یُحِبُّونَهُ از آثار انوار یُحِبُهُم پدید آمده استمعنی است که ارباب تحقیق گفته
 بــــــــــداین حکایــــــــــت عشــــــــــق اول از او

   رهــــــــرب راه عشــــــــق حضــــــــرت اوســــــــت

 

 پـــــس بگـــــو عشـــــق را بـــــدایت نیســـــت
 او علیمســــت کــــه جــــز عنایــــت نیســــت

 

  ٭٭٭

ای درویـش از . هر چیزی که هست ببال بکاهد بنعما بیفزاید مگر عشق کـه بـبال بیفزایـد و بنعمـا بکاهـد: فصل
بَّةُ الیَزیدُ باْلبِرِّ وَالیَنْقُصُ بِالْجَفاءِ اما بدانکه عشـق آنجا که حقیقت عشق است باید که بهیچ نیفزاید و نکاهد اَلْمَحَ

  .آتش است و هیزم او تن و جان و دل و دیدۀ عاشق، تا آن دروی نیفتد شعله برنیارد و حرارت او نیفزاید
  ٭٭٭

سـاعت کـه حسني منصور را قَدَّسَ اللّهُ رُوحَهُ پرسیدند لذت عشق در کدام وقت کمال گـريد فرمـود در آن : فصل
  :معشوق بساط سیاست گسرتده باشد و عاشق را برای قتل حاضر کرده و این در جمال او حريان شود و گوید

  او بـــــر ســـــر قتـــــل و مـــــن در او حــــــريانم

 

ـــدکـــان رانـــدن تـــیغش چـــه نکـــو مـــی  ران
 

  ٭٭٭

را ازمشایخ طریقت که بوصف عشق موصوف بود گفتند ای شیخ لذت عاشـق در چـه وقـت اسـت یکی : فصل
فت فی اِفْشاءِ الْمَحبُوبِ عِنْدَ غَفْلَةِ الرَّقیبِ محبوب پرده برگرفته و رقیب عشق خفته و عاشق پروانـه وار در بریـق گ

  :انوار روی او پرواز در گرفته
 آن شـــــب کـــــه مـــــرا ازتـــــو خیـــــاىل باشـــــد
   در رفـــــــنت شـــــــب هـــــــزار تـــــــأخري بـــــــود

 

 بنگــــر کــــه مــــرا در آن چــــه حــــاىل باشــــد
ــــــــالىل باشــــــــد ــــــــدن صــــــــبح م  درآم

 

  ٭٭٭

تا عاشق را ازمعشوق طمع وصال بود هر روز بنزد وی ذلیل تـر بـود ذَلَّ مَـنْ طَمَـعَ سـر ایـن سـخن اسـت : فصل
داشت هر روز از وصال دورتر بود و از فراق رنجورتر چـون طمـع از خـود چنانکه زلیخا تا طمع وصال یوسف می



۴۶ 

کامرانی بسـوی محبـوب شـتافت و آنچـه بینداخت و با محبت صرف بساخت جمال و جوانی بازیافت و با کمال 
  :اند بدین معنی قریب استگفته

ــــر ــــت منتظ ــــو و خلقیس ــــت ت ــــت محب  ملکس
ــع کــنم    مــن خــود کــیم کــه صــافی وصــلش طم

 

 ایــــن کاردولتســــت کنــــون تــــا کــــرا رســــد
ـــد ـــه دردی دردت بمارس ـــس ک ـــه ب ـــنم ن  ای

 

  ٭٭٭

ني بروزگار او تربک کردنـدی و علمـای این بیچاره را رفیقی بود در علم و ورع بمرتبۀ اعلی، مشایخ حرم: فصل
ها دور شده از حالش پرسیدم گفتنـد او خراسان بدو تقرب نمودندی روزی او را دیدم رنجور شده و از همۀ مرتبه

  :را باباجراتی عشق پدید آمده است و او با ایشان بزبان ایشان در گفت و شنید آمده است
ـــــــــــــلیم را ـــــــــــــر تس ـــــــــــــتگان خنج  کش

ـــن ر ـــه ای ـــد ک ـــی دان ـــل ک ـــتعق ـــز از کجاس    م

 

ــــت ــــانی دیگرس ــــب ج ــــان از غی ــــر زم  ه
 کـــــني جماعـــــت را زبـــــانی دیگرســـــت

 

شنیدم که یک چندی برآمد آن صاحب جمال که در مالحت بی نظري بود و در صباحت بی شبیه گفت دانم کـه از 
و چـون طلبیـدم راه برخیزی اما همانا که از چاه برنخیزی وی گفت تا با خود بودم در کار خـودم راه خـالص مـی

طپیدم اکنون در کار توأم و مشتاق دیدار توأم آن دلربای جان افزای بـرای تجربـه سـبوی خمـر بـر صید در دام می
دوش او نهاد و چنگی طرب فزای در گوشش نهاد و باین عالمت او را گرد بازار نیشابور برآورد و درین حـال بـا 

  :گفتخود می
 اســــــــرار خرابــــــــات بدســــــــتان نــــــــربی

   و ز آالیــــــش خــــــودپــــــاکیزه نگــــــردی تــــــ

 

 تـــا ســـجده بـــه پـــیش بـــت پرســـتان نـــربی
ـــربی ـــتان ن ـــبوی مس ـــود س ـــر خ ـــر س ـــا ب  ت

 

چون روزی چند برآمد آن خورشید آسمان صباحت و آن فلک مالحت او را گفت ای عاشـق گـرم رو دانـم کـه از 
و از شـدت شـوق سر این و آن برخیزی اما همانا که از سرجان برنخیزی آن عاشق گرانمایه سبک بر باالئی برآمد 

از پای درآمد چون آن صاحب جمال آن نهال نو بر آمده را از آسیب صاعقۀ قضا بسته دید جامۀ شکیبائی بر خود 
بدرید و در حضور اقربای خود در حال دست بزیر سر او آورد و کاردی بخود بـرآورد و میگفـت چـون چنـني بـود 

یک لحظه در یک لحد دفن کردند و از رفنت ایشـان بسـی  اجتماع درد از سرور خوشرت، اهل نیشابور هر دو را در
  :تأسف خوردند

  جان درین ره نعـل کفـش آمـد بینـدازش ز پـای

 

 کی توان با کفش پیش تخـت سـلطان آمـدن
 

  ٭٭٭

شـود و همانـا چـون عشق با خود غريتی تمام دارد و از کمال غريت خود بـا معشـوق و عاشـق آشـنا نمـی: فصل
شـود در هـالک آیـد و چـون ظـاهر مـیاز کمال غريتی که با خود دارد در ظهور نمـیآتش است در سنگ مکمون 

کوشد تا باز در کمـني مکـون رود و جمـال خـود را از دیـدۀ اغیـار بپوشـد عطـاف عاشق که دلش محل اوست می
کردم آواز مخدرۀ بسمع من آمـد کـه مـیکردم و باهوای نفس مصاف میگفت روزی گرد کعبۀ معظمه طواف می

ماءِ اِرْحَـمْ اَهْـلَ الْهَـواءِ وَاسْـتَقْلِهُمْ مِـنْ عَظـیمّ گ کَ فت یا مالِکَ یَوْمِ الدّین وَالْقَضاءِ وَخالِقَ الْاَرِْض وَالْسـَّ الْـبَالءِ اِنـَّ
الدُّعاءِ عطاف گفت در وی نگریستم او را دیدم در حسن بر صفتی کـه چشـم جـادوش بنـاوک غمـزه جگـر  عُسَمی

  :یسوش دام هوا بر پای وقت اولیا بستیاصفیا خستی و عنرب گ
ــــــا ــــــرَتْ به ــــــوْ نَظَ ــــــم فَلَ ــــــا ری ــــــا مُقْلَت ــــــلَ  لَه ــــــهِ وَابْتَهَ ــــــام لِلّ ــــــد ق ــــــد قَ اِىل عاب



۴۷ 

ــــــــذکْرها ــــــــی ب ــــــــغُوفا مُعَنِّ ــــــــبَحَ مَشْ   لَاصْ

 

ــــلِّ ــــمْ یُصَ ــــهِ یَوْمــــاً وَلَ ــــمْ لِلّ ــــمْ یَصُ  کــــانَ لَ
 

انی از خـدای شـرم نـداری کـه پـرده از پـیش اسـرار وی را گفتم ای لطیفۀ لطف یزدانی وای سرمایۀ حیات جـاود
یـا عَطّـافُ تـرا کـه آتـش  یخصوصاً در چنني جایگاه با عظمت و در چنني بارگاه با هیبت، گفت اِلَیْکَ عَّنبرداری 

بال نسوخته است بلکه این آتش در کانون دلت نیفروخته است ازین سر چه خرب و ازین معنی چه اثر گفـتم سَـیّدی 
در صـدف  ّرگفت عشق از آن عیان تر است که بقول عیان شود چون آتش در سنگ مکمونست و چون دُ مَاالحُبُّ

مکنون است چون عیان شود ارکان وجود پنهان شود جان سوزد آنکه گوید درد عشق بی درمانست و بیابان عشق 
  :بی پایانست

ـــــدَةٍ ـــــلِّ بَلْ ـــــی کُ ـــــالنِ ف ـــــنِ الْخُ ـــــدٌ عَ   وَحی

 

ــــــوُ ــــــم الْمَطل ــــــاعِدُاِذاَعُظَ ــــــّل المُس  بُ قَ
 

  ٭٭٭

اگر عاشق را از معشوق طلب بر و نوال بود و امید کرم و افضال بود گویندش بـر درآی و خـود را از غـم : فصل
مفرسای هاهُنا النوالُ مَطْرُوحٌ وَبابُ الْاِجابَةِ مَفْتُوحٌ اما اگر طمعش شهود بود و یا قبل الخمود وجود بـود مَـریضٌ 

الیُرادُ شود هر قصه که نویسد مردود بود و هر دعا که گویـد باجابـت نرسـد کـذلک موسـی سَـاَلَ  الیُعادٌ گردد مُریدٌ
وق اَرِنـی اُنظُـر الیـکَ قـال لـن ترانـی . عن اشیاءَ وَاُجیبَ قال قداُوتیتَ سُوءً لَکَ یا موسی .. فَلمّا قال مِن قَلقِ الشـُّ

  .هکذا قَهْرُ االَحْباب هکذا قَهْرُ االَحْبابِ
  ٭٭٭

جان یک جام از خمخانۀ عشق نوش کرد و در مهامۀ شوق چنان گم شد که کس انگشت شـناخت بـروی : صلف
تواند گشاد چـون مسـت عشـق او بـود او بـود قُـلِ الـرُّوحُ مِـنْ اَمْـر تواند نهاد و عقل در معرفت او بر کس نمینمی
وندی که بواسطۀ عشق او را با او پدیـد آمـده او را مستی عشق بدین مرتبه رسانید و از همه برهانید زهی پی... رَبّی

کند و اگر ایـن مـیکند بدین میاست اگر خواهی که بدانی در تأثريش نگر که مرده زنده میکند عجب اگر او می
استادی خیاط عشق بنگر بصنعت رقعۀ حـدوث بـر . کند و این عجب رمزیست از ادراک عقل بريونکند بدو می

حرف تبعیض بیفکن که تجربه و تبعیض در عالم معنی نبـود و آنچـه بـا ... نْ اَمْر رَبّیدوزد مدامن سرادق قدم می
دارد او را از راه بردارد آنچـه بمانـد اوسـت و ایـن سـر تـأملی خواهـد تـا ... عالم خلق پیوندد الّا لَهُ الخَلقُ وَالْاَمْرُ

  .معلوم شود
  ٭٭٭

با یکدیگر پیوسته حسد میکننـد و پیوسـته از یکـدیگر  در عشق کار چشم برونق تراست از کار دل اگر چه: فصل
  :برندمی

  اَلقَلْـــــــبُ یَحْسُـــــــدْ عَیْنـــــــی لَـــــــذَّةَ النَّظَـــــــر

 

 وَالعَـــــنيُ یَحْسُـــــدُ قَلْبـــــی لـــــذَّةَ الفِکــــــر
 

ای درویش چشم عاشق بارگاه جمال معشوق است از آن مردم دیده همیشه در حرکتست و حرکت وی از دو وجـه 
شادی آنکه با معشوق هم خانه شده است در تقلب اسـت یـا از خـوف مغلـوبی خـود از شـدت بريون نیست یا از 

اند که چون صورت مرئی در ظهور او بی او بد و در تقلب است و نیکوتر در این معنی آنست که اهل انطباع گفته
  :محل رؤیت منطبع شود دیده دیده شود روحانی گفته است

 است چون دوست در اوستمراخوشبادیده چشــــمی دارم همــــه پــــر از صــــورت دوســــت



۴۸ 

ـــه نکوســـتا ـــده و دوســـت فـــرق کـــردن ن   زدی

 

 یا اوست بجای دیـده یـا دیـده خـود اوسـت
 

  ٭٭٭

ایست پر آتش شوق و حیوانی که از آتش خیزد چـون آنسـت چنانکـه حیـوة آن جـانور بـآتش دل آتشکده: فصل
ر آتـش عشـق مقـر دارد امـا آتـش شـوق است بقاء عشق بآتش شوق اسـت و ازیـن حـال آن کـس خـرب دارد کـه د

کند سبب همانست که آتش بوالعجب آتشی است عشق را پرورش میدهد و آنچه عشق عاشق را بکلی نیست نمی
درخـت سـبزو تـر و . شوق که محل عشق است سازنده است نه سوزنده چون آتش طور انَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً

سوخت عقل از این رمز سرگردان ر احراق وصف الزمۀ او بود چرا نمیآتش در غایت احراق و اشراق، عجب اگ
است و نفس حريان حکیم هند گوید دوست در صورت آثار خود ظاهر کند همانا در صورت آتش آثار انوار عشـق 

  :یابدسوزد اما برای شفای عاشق بتجدد امثال بقا میظاهر شد که سوزنده نبود روا بود که می
ــــــار ــــــلِ النّ ــــــودٌ کَاَهْ ــــــجَتْ جُلُ ــــــا نَضِ   کُلَّم

 

ـــــــفاءِ لَهُــــــــمْ جُلــــــــوُدُ  اعُیــــــــدَتْ لِلشـَّ
 

  ٭٭٭

آنچه مهرت کلیم کریم صَلَواتُ اللّه عَلیْهِ وَسَالمُهُ در نظر اول آتش دید انَسَ مِنْ جانِبِ الطور ناراً و خطـاب : فصل
بایـد داد و بـاد رعونـت از سـر تن در مـیاِنّی اَنَا اللّه از آتش شنید دلیل دال است بر آنچه عاشق را بسوخنت خود 

  :بباید نهادمی
ــــوزش ای عاشــــق مســــت ــــن درمیــــده بس   ت

 

 چـــون بـــا تـــو خطـــاب او ز آتـــش بودســـت
 

رابعۀ بصری را شبی از شبها آتش عشق از کانون جگر شعله برآورد و او را از کمال احراق از پـای درآورد و فریـاد 
لْحَریق مردمان فراهم آمدند برای دفع آتش او را دیدند حالش بگشته و بوصـفی برآورد که یا اَهْلَ الْبَصَرَة الحَریق ا

سوخت بـا دیگر گشته و میگفت اَلْحَریق اَلْحَریق گفتند اَیْنَ الْحَریقُ گفت اَلْحَریقُ فی کَبِدی و آتچه جگر صدیق می
  :کرده از آن اخبار میبرآمدن نفس او جهانی بوی جگر سوخته گرفت اثری بود از آثار این حریق که رابع

 عشـــق تـــو چـــو آتـــش اســـت و جـــان میســـوزد
   ایـــن طرفـــه نگـــر کـــه چـــون بگـــريم نـــامش

 

ـــوزد ـــان میس ـــت جه ـــو برپداخ ـــان چ  وز ج
 از قـــــــوت او کـــــــام و زبـــــــان میســـــــوزد

 

  ٭٭٭

هیچ روزی که بر عاشق گذرد مبارکرت از آن روز نبود که او را در نظر معشوق یابند بـردار برآمـده و منتظـر : فصل
ةُ فَقـال هـذا اَوّلُ  کشف اسرار شده در آن حال که آن واصل را بردار برآوردند موحدی باو رسـید پرسـید مَـا الْمَحَبـَّ
  :قَدَم مِنْهُ

ــــــد ــــــرده برگرين ــــــو پ ــــــان چ ــــــت خوب   گف

 

ـــــــد ـــــــني مرين ـــــــان چن ـــــــقان پیشش  عاش
 

  :آن روز دار مینمود اما او را روز بار بود چون در نظر یار بود
 رســــــــتحــــــــالج دال کــــــــه مقتــــــــدای کا

   کـــــه برخوردارســـــت یاز یـــــار هـــــر آنکســـــ

 

 بـــــردار همـــــی گفـــــت کـــــه روز بارســـــت
ـــــت ـــــنش برداس ـــــار و ت ـــــر ی ـــــانش ب  ج

  

  ٭٭٭

سعادت باز آن روز تصور کند که صیادش بگريد و چشمهایش بدوزد و شکارش بیاموزد و بتحقیق آنگـاه : فصل



۴۹ 

یچ روزی کـه بربازگـذرد مبـارکرت از آن متصور گردد و پدید آید که خالئق او را برساعد پادشاه بینند بدین نسبت هـ
  .روز نبود که صیادش بگريد و او دل از خود برگريد و این رمزی بوالعجب است

  ٭٭٭

معشوق از عاشق بی نیازست از آنکه پادشاه است و در ملک بی انبازست باز عاشق بـاو محتـاج اسـت : فصل
نماید تـا بوکـه گـاهی کمـني کند و خشوع میی میخواهد که برخزانۀ وصل ظفر یابد زاراما دربند تاراج است می

کنـد و در آرزوی خـواب مـیبگشاید اگر چه داند که او بی بقا نیابد اما از راه تجاسر و دلريی هر لحظه زاری می
گريد و معشوق در مسند کربیا و نـاز مـتمکن آنچـه در کتـب حکـیم آمـده اسـت الاِلْتِفـاتَ مريد و دل از خود بر می

اِىلَ السافِالتِ در این معنی بکار است یعنی الاِلْتِفاتَ لِلْمَعْشُوقِ اِلَی الْعاشِقِ زیـرا کـه او بـر آسـمان تعـزز  لِلْعالیاتِ
نمـود و کـرد و تـذلل مـیعاشقی در شب تار بر در سرای یـار ایسـتاده بـود و زاری مـی .است و این بر زمني تذلل

داشـت و نظـر مرحمـت بـر وی و وی را بهیچ بر نمی دیدمعشوق در حجاب عزت محتجب و بکرشمه در وی می
نگریست چون صبح سر از دریچۀ افق بريون کـرد عاشـق گماشت امري عسس آن شهر حاضر بود و بتعجب مینمی

بیچاره با کمال تحري و تحسر بازگشت و از درد دل دگر سار گشت امري عسـس او را از حـالش پرسـید گفـت او بـی
من در مقام ذلتم و او بخود ارجمند حق وجود من این بود کـه دیـدی و حـق وجـود او  نیازست و من بدو نیازمند

نیازمندی عاشق بدو چون بهای عاشق است، عاشق در علـوی عشـق از ه آنکه مشاهده کردی بِعِزَّةِ اللّهِ که علم او ب
  :گویددرد دل می

 شـــب نیســـت کـــه یـــاد تـــو دلـــم خـــون نکنـــد
ـــــان    آخـــــر برســـــم بوصـــــلت ای جـــــان جه

 

ــدو ــو جیحــون نکن ــن چ ــم م ــه دو چش  ز گری
 گـــــر تـــــاخنت اجـــــل شـــــبیخون نکنـــــد

 

  ٭٭٭

و منزه از طلب عاشـق، نصـیب از کـه طلبـد چـون او کـه مـالک عشق اثر دارد غیبی است مقدس از علل : فصل
عاشق است برآید عاشق را مراد در برآمدن مراد معشوق بود از وی، و مراد معشوق هالک وی، عاشـق بیچـاره از 

الَّا اللّـه در قسـطنطنیه درویشـی صـادق بـر ترسـا بچـۀ عاشـق شـد چـون  ی دشمن خود شده است ال اِلهدوستی و
بیچاره از دور دروی نظر کردی بیهوش شدی و در خروش شدی روزی ناگاه آن ماه را بر سر بازاری دید که زناری 

فقت است و موافقت ترک مخالفت میخرید بنزدیک او آمد و گفت از این زنار دو بردار که قدم اول در محبت موا
  :است

 بـــــار دگـــــر پـــــري مـــــا خرقـــــه بزنـــــار داد
ــ    یش بتــی ســجده کــرد دیــن مجــازی گذاشــتپ

 

 زهــــد نــــود ســــاله را بــــردو بکفــــار داد
 مصــحف و ســجاده را رفــت و بخمــار داد

 

  ٭٭٭

ضـمن ایـن  ای دوست چون بدایت دوستی از یُحِبُّهُم بود هر آینه از علل مقـدس بـود و از زلـل منـزه، در: فصل
سخن سری عظیم است ای دوست آنکه از محبت خود اخبار کرده بمحبت تو گواهی داد یُحِبُّهُم اخبار او بمحبـت 
خود یُحِبُونَهُ شهادت بر محبت تو اگر آن محبت مقدس است این هم مقدس است زیرا که در عشق این و آن نبود 

  .حدت آئی و  ذلک سرپس بگو مقدس است مقدس، پس تکرار بگذار تا از کثرت بو
  ٭٭٭



۵۰ 

یُحِبُّهُم و یُحِّبونَهُ سه در یُحِبُّهُم و چهار در یُحِبُّونَهُ این را بدان سه ده بدیده بصـريت در ایـن نقطـه کـه  در: فصل
  :برنون جمع است نظر و حقیقت وجود را ازوحدت خرب کن

ـــــی ـــــه اگـــــر ســـــر ســـــخن م ـــــیدر نقط   بین

 

 از حـــرف مقـــدس آنچـــه خـــواهی میگـــو
 

گردد چـون رقـم  ۲۰دو بود بصفر  ۲شود  ۱۰یکی بود بصفر  ۱سر این سخن در رقم و صفر باز یابند مثال  مهندسان
محو کند صفر هیچ بودو چون صفر از یکی محو کنند از کثـرت بوحـدت بازآیـد و یکـی شـود چنانکـه در هـر رقـم 

ط اسـت اربـاب بصـريت را از آید که پیش از آن نبوده است در هـر حرفـی کـه مـنقّری معنئی پدید میصفبواسطۀ 
  .آید و این رمزی عجب استنقطه معنی ظاهر میشود که بواسطۀ آن از حرف استغنا پدید می

  ٭٭٭

افکندند تخم یحِبُّونَهُ  ی یُحِبُّهُم را در زمني فطرتهانقطهخواجه احمد غزاىل قدس اللّه روُحَهُ گفته است : فصل
باشد سُبْحانی وَاَنَا الْحَقُّ اگر پدید آید از ایـن اصـل پدیـد آیـد و ایـن بر آمد هر آینه تخم دویم هم رنگ تخم اول 

  .معنی بذوق معلوم گردد رَبُّ سَّبَحَ نَفْسَهُ عَلی لِسانِ عَبدِه
ــــــد ــــــم اول باش ــــــگ تخ ــــــم برن ــــــر تخ   گ

 

 بــــس نامــــۀ عشــــق مــــا مطــــول باشــــد
 

  ٭٭٭

فرسـاید گـاه او را در آتـش ز او میساید و ادر بدایت عشق عشق بالی عاشق بود چون مربدی وی را می: فصل
  :گویدسازد و با او میاندازد و گاه او را هدف ناوک وال میبال می

ــم دار ــاران چش ــا تريب ــت اینج ــگ سلطانیس   جن

 

 ها بود کانجـا شـکر بـاران شـودکان عروسی
 

دفـرت وجـود پـاک چون روزی چند دیگر برآید عاشق بالخود شود خود را بر باال برآرد تا هالک شود و نـامش از
  :شود و گوید

ـــــــذا ـــــــتْ هکَ ـــــــقاً فَلْیَمُ ـــــــنْ مـــــــاتَ عِشْ   مَ

 

 الخَیْـــــــــرَ فـــــــــی عِشْـــــــــقٍ بالمَـــــــــوتٍ
 

چون روزی چند دیگر برآید معشوق بالء عاشق گردد و بمثل چون سایه شود بیجان سرگردان و بـی عـیش حـريان 
  :گویدمی

  از عتاب سـایه همچـون دوسـت در نتـوان رمیـد

 

 چـون سـایه بیجـان آمـدنجان ببایـد دادن و 
 

با خود بار او نتوان کشید و بخود جمال او نتوان دید از برای آنکه نامتناهی را متناهی بقوت خود ادراک نتوانـد 
  :کرد

  در دام نیایـــــــــــــد ای پســـــــــــــر مـــــــــــــه

 

 رو عشـــــــق مـــــــده کـــــــه بیکرانســـــــت
 

  ٭٭٭

افت مقصود در قـدم اسـت عاشق خود را بدان هالک کند که خود را جز عدم منتفی نداند ای درویش ی: فصل
انـد کـه شـهود را و از خود رسنت در عدم چون بالوث حدوث بقدم رسـیدن میسـر نیسـت بـاری عـدم و آنچـه گفتـه

  :خمود شرط راه است سر این سخن است
ـــوی ـــت ش ـــوی هس ـــت ش ـــر نیس ـــق اگ  در عش
ــــادۀ عشــــق ــــني کــــه از ب ــــوالعجبی بب    ویــــن ب

 

 در عقـــل اگـــر هســـت شـــوی پســـت شـــوی
ـــه س ـــی شـــوی ک ـــیار گه  رمســـت شـــویهش

 

  ٭٭٭



۵۱ 

عاشق را آنچه بباید در عشق بیابد و آنچه نباید الزمۀ او بود و زهی درد بیدرمان و زهی رنـج بـی پایـان : فصل
ای عزیز عاشق را رسنت از درد عشق جز بعدم نبود و در عدم بر او بسته و جان او بزخم وجود خسته چون وجـود 

  :بودن بهرت و دست از آن داشنت خوشرت عاشق گناه کبريۀ او بود در عشق او را تارک آن
ــــــةً ــــــتْ مُجیب ــــــتُ قال ــــــا اَذْنَبْ ــــــتُ م   اِذا قُلْ

 

ـــــبٌ ـــــبٌ الیُقـــــاسٌ بـــــه ذَنْ ـــــودُکَ ذَنْ  وُجُ
 

لعمری اگر او را آن گناه نبودی که از حیز عدم قدم در سـاحت وجـود نهـاده اسـت ایـن درد بـی درمـان را و ایـن 
بود در قید هاویۀ عدم چون خود را در آینۀ قدم بدید شوریده شـد از محنت بی پایان را با او چه کار بودی آسوده 

هاویۀ عدم قومی را بدر آورد و خود را بر ایشان عرضه کرد تا بر اوهم چـواو برخـود عاشـق شـدند پـس بحجـاب 
عزت محتجب گشت و ایشان را در درد ابدی و محنـت سـرمدی بگذاشـت عجـب رمزیسـت تـا نبودنـد ایـن بـود 

یافـت از غـريت بوسایطشـان بـريون یست را هست کردن سبب همني است تا ایشان را در عالم خود مـییُحِبُّهم و ن
میکرد و چون حصولشان در عالم دیگر شد در لباس قربت چشم و گوش از ایشان بسته تـا او را بخـود نبیننـد و از 

ادنست و این را بواسـطه دانـش او چیزی بخود نشنوند و این از کمال غريتست و مهر قهر بر بصر و سمع ایشان نه
  .فهم نتوان کرد

  ٭٭٭

اند عاشق کور و کر باید سر این سخن است هرکه بخود بینا نبـود کـور بـود و هرکـه بخـود شـنوا آنچه گفته: فصل
نبود کر بود شبلی قدَّس اللّه روُحَه پرسیدند مَنِ العارفُ قال صمٌ بکمٌ عُمیٌ کسی سرش نمیداند زبان درکش زبـان 

  درکش
ـــــدرین راه قـــــدم ـــــو ان  ای خواجـــــه مـــــزن ت
   خــــواهی کــــه شــــوی تــــو انــــدرین ره محــــرم

 

 تــــا هســــتی خــــود نیســــت نبینــــی هــــر دم
 از دیــــده بصــــري بــــاش و از گــــوش اصــــم

 

  ٭٭٭

اگر عاشق را در دار فنا بفنا شعور بود زهی درد و قلق که در جان وی پدید آید زیـرا کـه مشـاهده جمـال : فصل
لذت نبود و جوهر وجود از لذت والـم خـاىل نبـود روا نبـود کـه بـود زیـرا کـه  بخود موجب لذت بود بغري و چون

  .ادان است عَلی سَبیل البَدَلّضتجوهر قابل م
  ٭٭٭

اند که ادراک موجب لـذت بـود، در عشـق در ظاهر چنانست که علم موجب لذت کلی بود و حکما گفته: فصل
راه آنست که قلت استعداد خود از عدم وصول اختیار  شود زیرا که نهایت قدم روندگان اینآن قاعده منعکس می

کنند و حقیقت وجود را و آن موجب الم بی نهایت بود و اگـر علـم بحـد کمـال رسـد بدانـد کـه عاشـق را ادراک 
جمال معشوق عَلـی سَـبیلِ الْکُلَّیـة ممکـن نبـود زیـرا کـه در راه نامتنـاهی بقـدم تنـاهی مـريود پـس وصـول اَمْحَـلُ 

  .وی الْاالم بود نه مرده نه زنده الیَمُوتُ فیها وَالیَحْییقْبود و علم بدین موجب اَ) کذا(الْمُحاالتْ 
  ٭٭٭

هرچند عاشق معشوق را یگانـه تـر بـود معشـوق از عاشـق بیگانـه تـر بـود و هرچنـد عشـق بکمـال تـر آن : فصل
  :بیگانگی بیشرت و این یگانگی بیشرت



۵۲ 

 گفـــــتم کـــــه مگـــــر محـــــرم اســـــرار آیـــــم
   بـــــا کمـــــال دانـــــشکـــــی دانســـــتم کـــــه 

 

ـــــم ـــــار آی ـــــر در ی ـــــت وصـــــل ب ـــــا دول  ب
ـــــــــم ـــــــــار آی ـــــــــل زن  در بتکـــــــــدۀ قاب

 

یکی از ملوک ترک ذکر جمال صاحب جماىل شنیده بود و دل در کار او کرده در حربی که او را با آن قوم بود آن 
بـاز صاحب جمال را اسري کرد چون نظر بر جمال با کمال او گماشت بیخود شد چون بهوش آمـد در خـروش آمـد 

باحضار او امر کرد از خود بیشعور شد و با او در حضور شد از کمـال قیافـت و کیاسـت بدانسـت کـه ایـن آن آتـش 
سـوزد و بصـولت خـراب است که شعلۀ او از دریچۀ سمع در ساحت دل او افتاده است و بقـوت خانـۀ دل را مـی

افزایـد آن کـرت دل ش جگـر سـوز را مـیآیـد و مـر آن آتـمیکند اکنون این شعلۀ دیگر است که از راه بصـر درمـی
سوخت اکنون در جان گرفت و برافروخت چون برین معنی اطالع یافت بفرمود تا او را بر سریری برآوردنـد و او 

  :چون بندگان بخدمت او شتافت هرچند خواست تا در وی نگاه کند و خود را از حسن او آگاه کند نتوانست
ـــــی برخاســـــت ـــــم ز خـــــود بکل  بیچـــــاره دل

ــــتاز  ــــته رواس ــــای خس ــــد ک ــــدا آم ــــرده ن    ب

 

 وانگــــــاه ورا از و بــــــزاری درخواســــــت
 لــــیکن تــــو بگــــو قــــوت ادراک کراســــت

 

شناخت که قوت وصول عشق از چیست با او انبساطی داشت و بدید او در خود دانست که او کیست و نمیتا نمی
قربت کردی از سرادق عـز نشاطی داشت چون بدانست نتوانست و چون برسید در وجود نرسید چون قصد بساط 

اط قربت نهی بهش باش تو امري بـودی ساو خطاب رسید بُعداً بُعداً هیهات ترا از کجا یارای آن که بخود قدم در ب
واو اسري اکنون تو اسريی و او امري اسري را با امري چـه کـار ایـن واقعـه بعینـه واقعـۀ یوسـف و زلیخاسـت روزی آن 

و بعني بصريت در آثار انوار جمال او ناظر شد گفت ای مـاه فلـک مالحـت وای  پادشاه در پرتو نور او حاضر شد
خورشید سماء صباحت مرا با تو انبساطی بود تا ترا شناختم هر چند میخواهم که از خـود بـرپدازم و بـا تـو بسـازم 

  :توانم درین واقعه حريانم و درین حادثه سرگردانمنمی
ــویش ــم خ ــویم غ ــو بگ ــا ت ــون ب ــه کن ــواهم ک  خ

   ر درد مـــــــرا نمیکنـــــــی مـــــــرهم تـــــــوگـــــــ

 

ــــم خــــویش ــــو بگــــريم کُ ــــور ت ــــو ن  در پرت
 بـــاری بکـــن ای پســـر مـــرا محـــرم خـــویش

 

لُ مَنْ تَشاءُ گفت بدان ای پادشاه که آن روز گذشت و آن بساط را زمانه درنوشت تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ ما را سر برنهاد وَتُذِ
هادی و در شـادی برخـود بگشـادی عشـق میگفـت کـه هـم ترا زفري داد آن روز که طوق عبودیت برگردن وقت ما ن

اکنون باشد که من از کمني کمون ظاهر شوم و در تو بقهر ناظر شوم و از عز سلطنت بذل عبودیـت گرفتـار کـنم و از 
  :خواب غفلت بیدار کنم تو پنداشتی صید کردی و در قید کردی نمیدانستی که در عالم عشق کار برخالف مراد بود

ــــراز در عشــــق دال   بســــی نشــــیب اســــت و ف

 

 کـــــاهو بـــــره شـــــري گـــــردد و تیهـــــو بـــــاز
 

ای پادشاه در تو هنوز رعونت سلطنت باقی است از آن جهت حدیث وصل باقی است سلطان عشـق بنـد بنـدگی 
از ما برگرفت و حقیقت وجودت دل از مالکی و ملکی برگرفت و تو بیخربی اگر اسري خواهد کـه بـا امـري انبسـاط 

حجاب او آید و اگر امري خواهد کـه بـا اسـري انبسـاط کنـد عـزت امـريی حجـاب او آیـد زیـرا کـه  کند ذلت اسريی
انبساط از مجانست بود و میان امري و اسري چه انبساط چون مجانست مفقودست و طریق انبسـاط مسدودسـت آن 

اسـت کـه اسـري گرفـت نقطه که بر رخسار بندگی ما بود محو شد و بر رخسار ملکی تو پدید آمد عجب امـري نبـوده 
چون درنگریست اسري امري گرفته بود حاصل عشق سلطان است و توانگرست و به هیچکس نیاز ندارد و در ملـک 
شریک و انباز ندارد عاشق خود اسريست اگرچه امريست و در سعريست اگرچه صاحب تـاج و سریرسـت عاشـق 

 بـالی او شـود و جـانش فـدای والی او شـود را خود نیازمندی ظاهرست اما معشوق را عاشق بباید تا هدف تـري
  :اگر عاشق نباشد او کرشمه و ناز باکه کند و داد جمال با کمال خود از که ستاند عزیزی گفته است سَلَّمَهُ اللّه



۵۳ 

 بـــی عاشـــق و عشـــق حســـن معشـــوق هباســـت
   در فتـــوی شـــرع اگرچـــه ایـــن قـــول خطاســـت

 

 تـــا عاشـــق نیســـت نـــاز معشـــوق کجاســـت
ـــ ـــی ص ـــار ب ـــن ی ـــاطۀ حس ـــتمش  ربی ماس

 

این معنی از برای آن در تقریر آمد تا بدانی که عاشق با عشق آشنائی یابد و از تابش او روشنائی یابد اما معشـوق 
  :از عاشق و عشق بیگانه است اگرچه در حسن یگانه است

ــــــدم ــــــو دیوانــــــه ش ــــــلۀ زلــــــف ت  از سلس
   از بـــــس کـــــه بریخـــــت چشـــــم خونابـــــۀ دل

 

ــــدم ــــه ش ــــبیه پروان ــــمع رخــــت ش ــــر ش  ب
ــا عشــ ــا تــو بیگانــه شــدمب  ق تــو خــویش و ب

 

  ٭٭٭

فردا عاشقان جمال او در بهشت انگشت گزان روند و در دوزخ انگشت زنان روند، در بهشـت ذکرشـان : فصل
اَلْحُنّانُ الْمَنّانُ باشد در دوزخ ذکرشان اَلْقَهَّارُ الجَبَّارُ باشد زیـرا کـه داننـد کـه قهـاری او از نعمـت حجـاب سـازد و 

تش بوستان کند چون در شاهد یافتند که نعمت این جهـان را حجـاب اهـل نعمـت کـرد تـا در غلبـۀ رحمت او از آ
نعمت از منعم محجوب شدند و دیدند که در عني آتش خلیل را بحضـرت خـود مکاشـف گردانیـد تـا بواسـطۀ آن 

آتـش بخـود ای درویش آن را که در نعمت هالک کنند نعمت زحمت او شـود و آن را کـه در . آتش گلستان گشت
  :گردد حکیم گویداو مکاشف گرداند فردوس 

ــــو کنشــــت ــــی ت ــــو دل مسجدســــت و ب ــــا ت   ب

 

ـــو بهشـــت ـــا ت ـــو دل دوزخســـت و ب ـــی ت  ب
 

  ٭٭٭

. عاشق را باید انس بمحبوب بدرجۀ باشد که اگر هزار زخم تیغ بر وی آیـد صـفای انـس را مـالک کنـد: فصل
ار لَطَرَحْـتُ نَفْسـی : لبات محبتادریس نبی صَلَواتُ اللّه وَسَالمُه عَلَیه گفت در غ لَوْ کانَ بَیْنی وَ بَیْنَکَ بَحْرٌ مِنَ النـّ

  :فیه شَوْقاً اِلَیکَ
  گـــر بحـــر پـــر آتـــش اســـت از شـــوق تـــو مـــن

 

 خــــواهم کــــه وجــــود خــــود در آن انــــدازم
 

  ٭٭٭

ی ترسـا عرضـه دارم چـون جنید قَدَّسَ اللّهُ رُوحَهُ گفت روزی سری قُدِّسَ سِرُّهُ قازورۀ بمن داد تا بـر طبیبـ: فصل
اَحْـرَقَ الْعِشْـقُ کَبِـدهُ مـرا هیبـت آن سـخن از  دقَطبیب از دور در آن نگریست فریاد برآورد و گفت هذا بَوْلٌ عاشِقٍ 

خود بی شعور کرد قازوره از دست من بیفتاد طبیب آن را از زمني بتربک برداشت و گفـت مـا را ایـن آب از بـرای 
نزدیک سری باز آمدم از درد درگذار آمده با چشمی پر آب و دىل خـراب حـال بـا دفع آتش مرض درباید چون ب
قَهُ چون این بگفت نوری از روی او المع شد گمـان بـردم کـه مگـر در خانـه آفتـابی ذَاو گفتم گفت قاتَلَّهُ اللّه ما اَحْ

  :طالع شد از بعد آن بروزی چند درگذشت و بساط حدوث درنوشت
 خــــــــــــــون جگــــــــــــــرم ز راه دیــــــــــــــده

  ني آتــــــــش عشــــــــق بــــــــی محابــــــــاکــــــــ

 

ــــني کــــه چــــون روان شــــد  ای دوســــت بب
 ام عیـــــــان شـــــــددر جـــــــان شکســـــــته

 

  ٭٭٭

بحقیقت عشق عاشق را از او بستاند و قوای او را در او نیست گرداند چنانکه در عشقه این برهان ظاهر : فصل
ود خام بود تـا از شده است اگر عاشق را از سوزش عشق خرب باشد اگرچه آتش عشقش در جگر باشد او پخته نب



۵۴ 

سوزش آتش الم نیابد واز قطع مناشري چرخ نه چنانکه در بعضی از اخبار آمده است اَوحیَ اللّهُ بَعْضٍ اَنْبیائِهِ انَّمـا 
ار لَـمْ یَجِـدْلمُرِّ عَنْ ذِکْری وَالیَکُونُ لَهُ غَیْری وَلَا یُؤثِرُ عَلـی شَـیْئا مِـنْ خَلْقـی وَاِنْ اُحْـرِقَ بافرتَّی مَنْ الیَتاتَّخِذٌ لِخُلَّ لنـّ

تاد و فرمـود کـه حضـرت میگفـت مـا آن را بتشـریف سـالْحَدیدِ اَلَمافی سِرِّهِ پادشاه عالم بر بعضی از انبیا وحی فر
خلت مشرف کنیم که مردوار از ذکر ما فتوری نبود و در طاعت ما قصـوری نبـود و بـر مـا کسـی را برنگزینـد و در 

که اگر او را در دریای آتش اندازند مر آن را بنزدیک دل وی وقعی نبود و اگر سکر شراب محبت ما بمثابتی بود 
های قهر پاره پاره کنند از آن خرب نیابد و ادراک الم آن نکند اول فرمودالیَفْتَرُّ عَنْ ذِکری عجـب چشمش را به اره

اسـتغراق از صـفات خـود  ذکر من ناسی را بود اما آنکه در مشاهدۀ جمال محبوب بود مسـتغرق جمـال او، او در
  :فانی بود پس نشانۀ ذکر او بود و مذکور در سرادق جالل ذاکر خود

ــــــی ــــــرْتُ رَّب ــــــوُلُ ذَکَ ــــــنْ یَق ــــــتُ لِمَ  عَجبْ
ـــــــأسٍ ـــــــبَّ کَأســـــــاً بَعـــــــدَ کَ ـــــــرِبْتُ الْحُ    شَ

 

ـــــــاَذْکُرُ مـــــــا ـــــــی فَ ـــــــلْ اَّن  نَســـــــیتُ فَهَ
 فمــــــــا نَفِــــــــدَ الشَّــــــــرابُ وَال رَویــــــــتُ

 

ری چون در وجود غري نباشد خود جز او که باشد که جز او مـرو را باشـد وَالیـؤثِرُ عَلـیَّ شَـیئاً الیَکوُنَ لُهُ غَیْو فرمود 
وَاِنْ اُحْـرِقَ : مِنْ خَلْقی یعنی در مجاری اقدار چنان متحري باشد که از وجود و عدم غري بیخرب باشـد و آنچـه فرمـود

بِاَلْمَناشري لَمْ یَجِدْ لِمُرِّ الْحَدید وَقْعاً لعمری الم کسی بیابد که او را از جسم و  بِالنّارِ لَمْ یَجِدْ لِحَرقِ النّار اَلماًوَانْ قُطِّعَ
مایُضافُ الیَهْا خـرب بـود و عاشـق در عشـق بیشـعور بـود و در پرتـو آن نـور بـود و آتـش او را در غلبـۀ مشـاهده او 

  :فردوس اعلی بود
 عاشـــــق بجـــــز از خســـــتۀ هجـــــران نبـــــود
ـــــــ ـــــــار ف ـــــــیدن ب ـــــــود کش ـــــــوار ب    راقدش

 

ـــــود  کـــــارش ز غـــــم عشـــــق بســـــامان نب
ــــــود ــــــافنت وصــــــال آســــــان نب ــــــن ی  وی

 

  ٭٭٭

اند که عاشق را در عشق محو و فنا حاصل شود حق است و سر ایـن سـخن در قصـۀ آن خـوب آنچه گفته: فصل
روی کنعانی و آن لطیف صـنع یزدانـی ظـاهر شـده اسـت و آنچـه صـواحبات در غلبـه مشـاهدۀ او بفنـاء اوصـاف 

از الم قطع بیشعور شدند وقَطّعْنَ اَیْدیَهُّن و از غایت بیشعوری منظور را از عالم انسـانیت بـريون  موصوف شدند و
بردند و بملکیت ذکر کردند اِنْ هذا اِّال مَلَکُ کَریمٌ واگر ملک کریم خوانی باشد که آن جمال دیدند آنچه از او این 

  .عبارت کردند اِنْ هذا اِلّا مَلَکٌ کَریمٌ
  .توئی گفت منم چون تو نئیگفتم که 

  ٭٭٭

در غلبات عشق عاشق بجائی رسد که خود را در خود گم کند و فریاد برآورد از عجـز و اضـطرار و گویـد : فصل
مَن ابْتِالئی بِکَ و گاه خود را در معشوق گم کند و گوید الاُحصی ثناءً عَلَیـک هـر آینـه ایـن از بعـد رفـع حجـاب 

حجاب اگرچه معرفت بدو کامل باشد اما تصور بالغ در ثنا تواند بود چون حجاب  بوده باشد زیرا که قبل از رفع
برخیــزد دانــد کــه آنچــه دانســت فراخــور اســتعداد او بــود و از تنــاهی متجــاوز نشــده بــود بعجــز معــرتف شــود کــه 

  :الاُحْصصی ثَناءً عَلَیکَ
  بنــــــده جــــــائی رســــــد کــــــه محــــــو شــــــود

 

 بعـــــد از آن کـــــار جـــــز خـــــدائی نیســـــت
 

  ٭٭٭
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در عشق و غلبات آن عاشق باشرف و قدرتر است کـه معشـوق، زیـرا کـه اسـم معشـوق در عشـق عاریـت : فصل
است و اسم عاشق حقیقی است و بحقیقت معشوق را نه سـود اسـت و نـه زیـان و اگـر او را وقتـی بعاشـق میلـی 

ی آیـد و آن هـم از وی پدید آید و آن میل مفرط شود و نشانه کار گردد در آن حال از مرتبۀ معشوقی بدرجـۀ عاشـق
ساقط شود و آنچه پیش از وجود خالئق اسم محیی او پدید آمد یُحبُّهم برای اینست تا تبدل و تغري در اوصـاف و 

  :ذات قدیم گفته نشود و توهم آن نبود که از مرتبۀ معشوق بدرجه عاشقی آید و این سری بزرگ است
ـــــــیکن ـــــــردد ل ـــــــه خـــــــویش نگ   او از مرتب

 

 ر او صــــف بــــودعاشــــق بــــود و عشــــق د
 

  ٭٭٭

علم چون بعشق رسد برتسد زیرا که علم بقاء اوصاف خواهد و عشق فناء اوصاف، و بقـا و فنـا در یـک : فصل
حال صفت یک تن نتواند بود اما اینجا سریست و آن سر آنست که چـون عشـق بکمـال رسـد از مرتبـۀ علـم نـاظر 

باع صورت معلوم بود در نفـس عـالم، او خواهـد تـا گردد و خواهد که در مقام علم حاصل گردد و معنی علم انط
صورت معشوق در وی منطبع شود تا از درد طلب بر آساید و در تعب نفرساید او را همیشه در خود یابد بی آنکه 
بدو شتابد و این مقام اگر جمال نماید مقصود عاشق برآید زیرا که اگر معشوق از او بهزار فرسنگ دور بـود او را 

و حاصل شناسد وَاَقْرَبُ مِنْ کُلِّ قَریـبٍ تصـور کنـد و اگـر در غلبـات عشـق صـورت معشـوق در حـس حاضر داند 
نه انس بود بلکه سلطان غريت سلطان خیال را بگمارد و آن را منفسخ گردانـد تـا يمشرتک اوپدید آید با آتش هر آ

  :او در درد ابدی بماند
ـــــالک عاشـــــق باشـــــد ـــــی ه  از عشـــــق هم

   غایـــــت عجـــــز او را طمعـــــی بـــــود هـــــم از

 

 معشـــــوق اگـــــر چنـــــد موافـــــق باشـــــد
ــــد ــــق باش ــــه الی ــــدوبگو چ ــــار ب ــــن ک  ای

 

  ٭٭٭

در عشق جملۀ حواس عاشق باید که بمعشوق متعلق بود و هـیچ حسـی از حـواس او در هـیچ حـال از او : فصل
  :خاىل نبود چنانکه آن شاعردقیق النظر گفته است در دوستی خمر

ــــیَ اْلاَ ــــلْ ىل هِ ــــراً وَقُ ــــقنی خَم ــــرُال فأس   خَمْ

 

ــــــرُ ــــــنَ الْجَهْ ــــــرّاً اذا اَمْکَ  وَالتَســــــقنی سِ
 

تا چشم من آن را ببیند و دست او را بستاند و کـام آن را بچشـد و بینـی رایحـۀ آن بیابـد یعنی بمن ده جام شراب 
تو نام او بگوی تا سمع هم از او آنچه نصیب محبت است بیابد  یک حس معطل میماند از او آن سمع است پس

شاهدت و روح را وصلت و تن را لذت و چشـم را رؤیـت اسـت بایـد کـه سـمع را هـم نصـیبی باشـد و آن سر را م
شنود مـرادش آنسـت تـا شنیدن اسم و صفت وی است از غري و آنچه عاشق اسامی و اوصاف معشوق از کسی می

ود باز در مقامی حاسۀ سمع بی نصیب نماند اما این در مقام جست و جوی و گفت و گوی باشد و آن در بدایت ب
که بر معشوق غیور شود نخواهد که کسی نام او بر زبان گذارند چنانکه شـبلی قَـدَّسَ اللّـهُ رُوحَـهُ در بـدایت عشـق 
پیوسته شکر در آستني داشتی از هر که نام محبوب شنیدی دهانش پر شکر کردی و چون مدتی بـر آمـد و در عشـق 

گرفتـی سـنگی بـر دهـان وی زدی و در ضـمن ایـن سریسـت و آن سـرّ غیور شد و ناصبور شد هر که نام محبوب او 
آنست که محبوب برخود غیورست اما در بدایت بسمع عاشق ندا کند کُنْتُ کَنزاً مَخْفِیّاً فَاَحْبَبْـتُ اَنْ اُعـرفَ بیچـاره 

سر بر قدم او نهـد عاشق تجاسر آغاز کند و بهر نامیش خواندن گريد و از هر که نام وی شنود برای اظهار و اشتهار 
و آنچه دارد بدو دهد چون داند که بر او آنچه نهان بود از او عیان شد عظمت و جالل خود بر او عرضـه کنـد وی 
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مدت عمر در استغفار گفته بود واگر بمثل ده عمر نوح یابد از استغفار آنکه او را بالوهیت باتکبريها ذکر کرده بود 
رُ اللّهَ کُلَّ یومٍ مِاَىَٔةَ مَرَّةٍ سر این معنی اسـت یعنـی از کمـال فِلم فرمود وَاِنِّی لَاَسْتَغبريون نتواند آمد و آنچه خواجۀ عا

شوق در غلبات شوق او را در روزی به نود نام بخواند چـون بعظمـت و جـالل و کربیـاء او مکاشـف شـد از گفتـه 
ستغفار و این سرّ آن رمزست که حکیمان دقیـق استغفار کند نود و نه بار برای نود و نه نام و یک بار از برای این ا

اند که او را در عالم ما باصطالح ما نامی نیست و این سری بزرگ است جز بـذوق فهـم نتـوان کـرد ای النظر گفته
برادر اگر از عهدۀ یکبار گفنت اللّه بريون آئی همه نمازهای نماز گذارندگان تعلق بتو دارد امـا تحقیـق کربیـاء او در 

جهان بلکه در عالم امکان جمال ننماید او را او داند و بس و آنچه خواجۀ عالم صلعم فرموده در دعـا کـه هر دو 
فـی عِلـمِ الْغَیـبِ عِنـدَکَ وَبِکُلِّ اسْمٍ سَمَّیْتَ بِهِ نَفْسَکَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فی کِتابِکَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَداً مِنْ خَلْفِکَ اَو اسْتأثَرْتَ 

  :ی استسر این معن
ـــــدر دامـــــت ـــــاد ان ـــــم افت  چـــــون مـــــرغ دل
   گویــــد خــــردم کــــه ای شکســــته هــــش دار

 

 خــــواهم کــــه بگــــویم ای شهنشــــه نامــــت
 در ســـــایۀ خـــــود همـــــی دهـــــد آرامـــــت

 

اگر صورت معشوق در نفس منطبع شود عاشق قوت از او سازد و نظر همت پیوسـته از او برنـدارد و او را هـر گـز 
آید موجـب همـني اسـت ای درویـش اینجـا الغۀ معشوق از عاشق پدید میبدو نگذارد و آنچه ابرام مزاحمت و مب

سری عزیزتر است عشق اتحاد خواهد اگر میسر شود او قوت از خود سازد یعنی عشق آتش اسـت چـون در جـان 
عاشق مسکن گريد عاشق را بقوت خود آتش کند و چون از عاشق هیچ نماند آن آتش عشق خود را خوردن گـريد 

  :تَجِدْماتَأکُلُهُ مْالنّارُ تَأکُلُ نَفْسَها اِنْ لَ تا هیچ نماند
  .آتش شوم و قوت خود از خود گريم

  ٭٭٭

انـد تـن زنـده بجانسـت و جـان پاینـدۀ حجـرۀ عشـق انـدرون جانسـت او انـدر آن نهانسـت و آنچـه گفتـه: فصل
و ببهانـۀ خـاک پـاک بجانانست سر این معنی است ای عزیز آنچه عشق در حجرۀ جان قرار میکند از آنست کـه ا

گـريد صـادَفَ ماند در وی قـرار مـیبیند و خانه خاىل میآید تعزز معشوق درناآمدن میکردن و مسند نهادن درمی
  :قَلْباً فارِغا فَتَمَکَّنا

ــــد ــــه زغــــري خویشــــنت خــــاىل دی   چــــون خان

 

ــــت ــــد و خــــوش بنشس  در صــــفۀ دل درآم
 

  ٭٭٭

د و دل ازدخـل فـارغ گـردد و مطمـئن شـود باشـد کـه در عرف عشق چون در خانۀ دل عاشق ساکن شـو: فصل
معشوق خواهد که او را از خانۀ دل بدر کند نتواند و این در آن مقام بود که عاشق کامل بـود امتنـاع وصـول خـود 

  :به  معشوق تصور کند و با صرف عشق بسازد و طمع وصال از دل بريون کند
 مــن بــا تــو همــی نــرد خطــر خــواهم باخــت

ـــا ظـــن نـــربی کـــه     مختصـــر خـــواهم باخـــتت

 

 هرچنـــد بـــری همـــی دگـــر خـــواهم باخـــت
 جــز عشــق تــو هرچــه هســت خــواهم باخــت

 

  ٭٭٭

عشق را همتی عالیست زیرا که متعاىل صفت خواهد این قاعده درست اسـت امـا در مشـاهده بـرخالف : فصل
قید کرد اگرچه  باشد عشق پادشاه بسی مشاهده شده است بدانکه چون عشق یکی را صید کرد و دراین قاعده می
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شاه است بصورت، بنده شود بمعنی و چون یکی را بربند عز معشوقی برآورد اگرچه بنده بود بصورت، شـاه بـود 
  .بمعنی

ـــــــــــــــاهِراً ـــــــــــــــی ظ ـــــــــــــــدْعی غُالم   تُ

 

ــــــــکَ ــــــــرّی غُالمُ ــــــــی سِ ــــــــونُ ف  وَاَک
 

سـت از علو همت عشق آنست از معشوق که وصل او ممکن الوجود بود بطبع محب کند آنچـه در عـالم صـورت ا
عشوۀ هواست که خود را عشق نام کرده است و از دون همتی آن را عشق انگاشته است و از اینجا بـود کـه چـون 

یعنـی مـن خـود تـرا بـرای تعـزز تـو .. بدان گردن کش رسید سربرآورد و گفـت فَبعزَّتِـکَ. خطاب وَاِّن عَلیْکَ لَعنَتی
گونـه آن معشـوق را در عشـق کسـی در خـور بـود کـه دوست دارم و یقني دانم که هیچکس در خور تو نیست و چ

  .حسن او را کمال و نهایت نبود
  زان فتنـــــــه شـــــــدم بـــــــدوزخ انـــــــور تـــــــو

 

ــو ــدر دو جهــان نیســت کســی در خــور ت  کان
 

  ٭٭٭

کمال عاشقی در عشق آن بود که هستی مر معشوق را مسلم دارد و زحمت هسـتی خـود از راه عشـق بـر : فصل
  :گویددارد و می

ـــــــن ا ـــــــی بک ـــــــردارلطف ـــــــودم ب   ز راه وج

 

ــــردد ــــم گ ــــن ک ــــو ز راه م ــــت ت ــــا زحم  ت
 

  ٭٭٭

پادشاهی عاشقی را گفت خواهی که من باشی گفت خواهم که من نباشم یعنی چـون مـرا از حریـت مـن : فصل
دل گرفته است بدان عوائق که تو بدان گرفتاری کی بنده شوم ای بـرادر عاشـق بایـد کـه آزاد بـود و بغـم شـاد بـود 

  :بند بود لعمری چون آرزومند او بودآرزومند و در
ــــــانی ــــــانی م ــــــر بم ــــــوف بجــــــان اگ  موق
ـــــی ـــــدانی دان ـــــک ب ـــــه اگـــــر نی ـــــن نکت    ای

 

 زیــــرا کــــه چــــو در عــــالم جــــانی جــــانی
ــــــی ــــــی آن ــــــز کــــــه در جســــــنت آن   هرچی

 

  ٭٭٭

یابد در عالم معشوق از کجا بار یابد یعنی عاشق بخـود خـود را عجب چون عاشق در عالم خود بار نمی: فصل
بود که بخود معشوق بود و معشوق را از اشتغال بحسن و کرشمۀ خود از کجا پـروای بـودن عاشـق باشـد تواند نمی

  .بدین نسبت درد عاشق ابدیست و اندوه او سرمدی
 تـــــا جـــــان دارم غـــــم تـــــو در جـــــان دارم
   غمهــــای تــــو چــــون گــــران نــــدارد بــــاری

 

ـــــان دارم ـــــده پنه ـــــو از دو دی ـــــدوه ت  و ان
 مبـــر دوش دل خـــویش کشـــم تـــا جـــان دار

 

  ٭٭٭

معشوق عاشق بجان کشد و روا بود که بحدی برسد که عاشق بقوت خـود آن بـار نتوانـد کشـید از  جفای : فصل
حول و قوت معشوق استمداد کند در تحمل بار بال پس باین نسبت در این مقام حامل بار بـال خـود هـم معشـوق 

لبـاس کـه باشـد نـاز و کرشـمه و دالل و  سـر ایـن معنـی اسـت ای درویـش جفـاء معشـوق در هـر. بود وَحَمَلْنـاهُم
برشکسنت و تاب زلف و اشارت ابرو و غمز غمزه و بدندان گرفنت از جفاهای معشوق لـب و هـر یـک در سـوزش 
عشق اثری دارد و بجان مشتاق المی مريساند و غريت از آن جفاهاست زیرا که بیقني داند که والیت ظاهرو بـاطن 
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غريت بردن از وفا بود تا از جفا این معانی رسد بذوق عاشـقان را معلومسـت کـار او در قبضۀ اقتدار اوست بر او 
خواست از شراب وفا مست شود خواهد کـه از شـراب جفـا مسـت شـود چنانکـه بجائی رسد که عاشق چنانکه می

کـردن  تـر کـاری وی را فـدامبارز در صف هَیْجا جان بر کف نهد و صمصام جان انجام از نیام انتقـام بـرآرد آسـان
از درد : جان بود و در پیش زخم داشنت ارکان بود اما در مستی جفا راه یک ساله بروزی بل بساعتی بتواند رفـت

گاه بود مردم مست   .کم آ
  ٭٭٭

هر عاشقی را که نظر بر رخنه افتد چون از رخنه بريون شود بعهـد عشـق و موعـد وصـل و مَقْصَـد صِـدق : فصل
  .زود رسد

  ٭٭٭

ان انجام است اول صرب را از راه بردارد تا عاشـق ناصـبور شـود و ازوالیـت خـود دور غريت صمصام ج: فصل
  :گویدشود چون ابر و باد در تک و پوی آید و چون مرگ و رزق درجست و جوی آید و می

ـــم اســـت ـــروز ک ـــقت ای دل اف ـــۀ عش ـــی مای  ن
ـــــم را صـــــنما ـــــا صـــــرب دل ـــــو ب    در هجـــــر ت

 

 وان درد کـــه دی بـــود نـــه امـــروز کـــم اســـت
 فــزون شدســت نــی ســوز کــم اســت نــی ســاز

 

میکند از بی صربیست در مرتبۀ دوم صمصام غريت بر پیوند عشـق آیـد هـر چیـزی کـه آنچه عاشق خود را هالک 
عاشق را بر آن پیوندست همه از نظر او بردارد و بکلی روی دل او بمعشوق آرد تا والیت دلش بکلی جز معشوق 

  .شودرا مسلم نشود و پیوند او با معشوق محکم 
ــــدم ــــو کــــم دی ــــال ت ــــان مث  چــــون در دو جه
   پیونــــــد مــــــرا ز حضــــــرت خــــــویش مــــــرب

 

ـــــدم ـــــو بربی ـــــرای ت ـــــان ب ـــــر دو جه  از ه
ــــدم ــــان بگزی ــــر دو جه ــــرا ب ــــه ت ــــرا ک  زی

 

دارد بدین جهت است در مرتبۀ سیم صمصام غريت بر معشوق آنچه عاشق دل از جاه و مال و فرزند و پیوند برمی
ن عدل عشق اسـت کـه بجـور ماننـده اسـت یعنـی عاشـق را بـا معشـوق کفـائی و آید و او را از راه عشق بردارد ای

باید ساخت ونقد وجود را در بحر بیساحل عشق انداخت و این رمـزی همتائی و همسری نیست او را با عشق می
  .عجیب است

  ٭٭٭

ر مرتبۀ سـیم قوت عشق از عاشق دل و جان اوست در مرتبۀ اول و در مرتبۀ دویم کفر و ایمان اوست و د: فصل
زمان و مکان اوست و در مرتبۀ چهارم حدوث و امکان اوست چون عشـق از خـوردن ایـن قوتهـا بـرپدازد عاشـق 
صبور شود و غیور شود و در حضور شود و در پرتو آن نور شود پس خود نور شـود وُرودٌ ثُـمَّ قصـورٌ ثُـمَّ شـهُودٌ ثُـمَّ 

  .ضٌ ثُمَّ بَسْطٍ وَبَحْرٌ ثُمَّ نَهْرٌ ثُمَّ یُبْسٌوُجُودٌ ثُمَّ خُمُودٌ ثُمَّ سُکوتٌ ثُمَّ قُبْ
  ٭٭٭

در عشق عاشق را تلوین بود و تمکني بود تلوین با بقاء صفت بود و تمکني در فناء صـفت بـود صـاحب : فصل
تلوین بخود قائم بود و صاحب تمکني بمعشوق قائم بود صاحب تلوین طالب و صاحب تمکني واصـل بـود مهـرت 

ا جـاءَ مُوسـی لِمیقاتِنـا مهـرت حبیـب صـاحب تمکـني بـود کلیم صاحب تلوی ن بود اضافت فعل او بـدو کردنـد وَلَمـّ
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اما عاشق را هرچـه در تلـوین عشـق ببـاد شـود در .. اضافت فعل او بخود کردند وَمارَمَیْتَ اِذْرَمَیْتَ وَلکِنَّ اللّهَ رَمی
زیرا که در تمکني عشق عاشق بدرجـۀ رسـد کـه تمکني عشق بدو باز رسد و این مقامی عاىل است و درجه متعاىل 

وصل و فراق و هستی و نیستی بنزد همت او یکسان بود و ادراک این سر نه آسان بود ای برادر معشوق را بخـود 
نه وصال است و نه فراق چون عاشق در غلبۀ حال ازوالیت خود بريون افتد و از اوصاف خود فانی شود هر آینـه 

لقا یابد چون از او لقا یافت و بقا بدو یافت چون درخود نگرد مقصـود بینـد بعـد از آن او را بدو بقا یابد و از او 
  .از خود در خود نه فراق بود و نه وصال لَیْسَ عِنْدَ رَبِّکُم صَباحٌ وَالمَساءٌ

ــــــــــــنَجْم راح ــــــــــــباحُ لِ ــــــــــــعَ الّص   اِذا طَلَ

 

ــــــــاح ــــــــکْرانٌ وَص ــــــــهِ سَ  تَســــــــاوی فی
 

  ٭٭٭

آینه عشق در وی صورت عاشق و جمال معشوق بنماید بی تعدد و تکثر واین معنـی  ایستآینهبوالعجب : فصل
اند که معشوق در خود نگرد عاشق را بیند زیرا که آفت عشـق عاشـق را نیسـت کـرده بیذوق فهم نشود و آنچه گفته

ر علـم است آنچه از او در علم معشوق حاصل است منظور اوست بی توهمی و تعددی و اگـر بگـویم کـه آنچـه د
  :معشوق حاصل است اوست راست بود معلوم و علم و عالم باشند بی تعدد

ـــد ـــرب آی ـــق ره ـــر عش ـــرادر گ ـــز ای ب ـــک چی   ی

 

 محبوب جان عاشق چون خري محـض باشـد
 

از خري محض ای دل هرگز بگوشه آید، باز آنچه عاشق در خود نگرد معشوق را بیند هم در حال فناء صفت در 
ىْٔاً قَطُّ اِلّا اللّه چون بدو بیند در مرتبۀ بی یَبصُرُ هر آینه او را دیده باشد پس يرَأیْتُ شَهرچه نگرد او را بیند ما

  .هموش دیدار و هموش دیده بود وَذلِکَ سِرُّ عَزیزٌ لِمَنْ فَهِمَ
  ٭٭٭

نیکو گفته است آن عاشق که کمال جمال معشوق جز در آینه عشق نتـوان دیـد چـون از ایـن طـرف دیگـر : فصل
ن زایل شود عِنْدَ حُصولُ الْکَمالِ هم تعدد نیست زیرا که کمال در اسـقاط اضـافات اسـت و ایـن دقتـی دارد نقصا

  :عظیم در بیان نگنجد و میزان عقلش برنسنجد
ـــــــــۀ عشـــــــــق همـــــــــی دار نظـــــــــر   در آین

 

 تــــا بــــو کــــه درو عکــــس جمــــالش بینــــی
 

  ٭٭٭

و آگاه نیست اما اگر بدو راه بود بجاسوسی معنیی است که هیچ چیز را بدو راه نیست و هیچکس را از ا: فصل
و پادشـاهی بجاسوسـی خـود مـريود و در عـرف ثابـت شـود کـه چـون  عشق بود درین مرتبه عشق از منزل شـاهی

پادشاهی در کمال حضانت بود و بر حول خود اعتماد کلی دارد خود بایشـان بجاسوسـی رود بِعِـزَةِ اللّـه کـه چـون 
ا فَتَحْنـا سلطان عشق بجاسوسی رود از بع د آن فتحی بزرگ برآید چنانکه حقیقت آن در حـد بیـان نتـوان آورد اِنـّ

  .لَکَ فَتْحاً مُبیناً بجاسوسی عشق بود اگر تقریب اِنّا فَتَحْنا بآیۀ اَلَمْ تَرَ اِىل رَبِّکَ بدانی ذوق باید ذوق
  ٭٭٭

ان مشـاهدۀ معشـوق حـق وجـود در والیت عشق حريت اندر حريت بود و ولـه انـدر ولـه ای بـرادر در او: فصل
  .عاشق حريت بود ووله و احرتاق لَوْکَشَفها عَنْ وَجْهِهِ لَاَحْرَقَتْ سُبُحاتُ وَجْهِهِ ماانْتَهی اِلَیْهِ بِصَرُهُ

  حريت اندر حريت اسـت و بسـتگی در بسـتگی

 

 گه یقـني گـردد گمـان و گـه گمـان گـردد یقـني
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  ٭٭٭

ست که در جام مکر بر عاشق عرضه کند و چنـان نمایـد بـدو کـه ایـن اختیار عاشق در عشق ز قهر محبوب: فصل
دهد تا او را از قلت عقل و سوء محبت بستاند و نوش کند عطش او زیادت شود و او بدو برای دفع عطش او می

ءِ الْبَحْـرِ ی کَـذلِکَ الْعشْـقُ لِلعاشِـقِ کَشـارِبِ مـاّورتش است نه معطّتَنداند که هر که در غلبۀ عطش آب دریا خورد مُ
نجـا کُلَّما ازْدادَ شُرْباً ازْدادَ عَطَشا عجب یحیی معاذ رازی قَدَّسَ اللّهُ روُحَهُ بسلطان اولیا قَدَّسَ اللّهَ روُحَهُ بنوشت ای

شـت کـه وکسی است که یک قطره بخار عشق بمذاق او چکانیدند مست مسـت شـد و از دسـت شـد او جـواب ن
  .بت نوش کرد و لب بر لب نهاد و خاموش کرداینجا کسی هست که جمله بخار مح

  ٭٭٭

این همه درد دل و اندوه جان فرزند آدم از اختیار است و در کسب همۀ زحمت راحت او در تقدیر است : فصل
که بختیار است بـی اختیـار در عشق آن. مَنْ اَیْقَنَ بِالْقَدَرِ کَیْفَ یَحْزَنُ وَرَبُّکَ یَخْلُقُ مایَشاءُ وَیَخْتارُ ماکانَ لَهُمُ الْخِیَرَةَ

عجب یکی را از ابنای ملوک ابایی پدید آمد بر بساط قربت بـاز یافـت یکـی او را دیـد ضـعیف و نحیـف . است
شده و ذلوىل و نحوىل بدو راه یافته گفت در مقابلۀ آنچه گذاشتی چه دادند گفت همه دادند چون مراد من از مـن 

  :س همه دادند واین خوش رمزیستسلب کردند او مراد من شد و من مرید او پ
 پیوســـــــته ز عشـــــــق در کشـــــــاکش باشـــــــم
   از مـــــن تـــــو مـــــراد مـــــن اگـــــر بســـــتانی

 

ـــــت بیخـــــودی در آتـــــش باشـــــم  وز غای
ـــم ـــوی خـــوش باش ـــن ش ـــراد م ـــاه م  و آنگ

 

  ٭٭٭

فُ عارِفـاً مشایخ عراق گفتند الیَصريُ العارِفُ عارِّفاً حَتّی یَستَوی المَنْعُ وَالعَطاءُ شبلی گفت الیَصـريُ العـارِ: فصل
مِـنَ الْحَـقّ وَ الْعاشِـقُ  حَتّی یَکُونَ المَنْعُ اَحَبُّ اِلَیهِ مِنَ الْعَطاءِ لِأنَّ الْمَنَـعَ حَـقُّ الْحَـقّ مِـنَ الْعَبـدُ واَلْعَطـاءَ حَـقُ الْعَبْـدِ

  .الصادِقُ مَنْ یَجْعلُ مُرادَهَ وَراءَ مُرادِ مُرادِهِ
  ٭٭٭

واهی که مر حضرت آفریدگار را بینی گفت نه گفت چرا گفـت بخواسـت جنید را قدس اللّه سره گفتند خ: فصل
و نیافت بدین نسبت همه آفت در اختیار منست و من از آفت اختیار پناه بدو سازم چنانکه یکی را دیدند که غرق 
میشد گفتند خواهی که برآئی و نجات یابی گفت نه گفتند خواهی که غرق شوی گفت نه گفتنـد پـس چـه خـواهی 

  .مراد من در مراد او نرسیده است آن خواهم که او خواهد عشق چون بدین مرتبه رسید کمال گريد گفت
  ٭٭٭

عاً بساط مهرۀ قهر او شد حکم او را باشد ياگر عاشق تواند که بساط مهرۀ قهر او باشد فثمَّ حَیاتُهُ چون طا: فصل
فی عَیْشٍ و اگر نقش فراق برآید فَطَمْـسُ فـی  اگر کم زند و اگر بیش حکم او را بود اگر نقش وصل برآید فَعیشْ

  .طَمْسٍ
  ٭٭٭



۶۱ 

تا عاشق بندانسته است و مراد او در طلب او نبسته است از دردوانرهد چون یقني کند که درین راه طالب : فصل
از یافت بود نه یافت از طلب دل از خود بردارد و بر او نهد نظر سر بر گرفت پري هـری دارد کـه در مناجـات خـود 
گفته است الهی یافت تو آرزوی ماست اما دریافت تو نه ببازوی ماست چنانکه حکیم گفته همـه چیـز تـا نجـوئی 

  :نیابی بجز دوست که تا نیابی نجوئی
  یقــــــني دان کــــــو نباشــــــی تــــــو ولــــــیکن

 

ـــــــواوئی ـــــــه ت ـــــــان آنگ ـــــــی در می  نباش
 

  ٭٭٭

ش را بقـوت نـور جمـال خـود از روا بود که لطف معشوق پرده از پیش نظر عاشق بـردارد تـا نـور چشـم: فصل
حدقۀ او برباید و این آخر زخمی بود که بر هدف دیدۀ او اندازد آه و هزار آه اگر جمـالش در خیـال آیـد و بمانـد 

  :ماندن خیال با عاشق مرهم آن زخم بود و این رمزی لطیف است
  ٭٭٭

را کـه خیـال محـاىل اسـت و چـون دانم که سلطان خیال را قوت تغیري و تبدیل درین معنی نتواند بـود زیـ: فصل
چیزی ندارد و ندیده است العَیْنٌ رَاَتْ وَالاُذُنُ سَمَعَت وَالخَطَرَ عَلی قَلْبِ بَشَرٍ این معنـی را بچـه مبادلـه کنـد فَـاِنَّ 

  .نماید هشدارالشَّیطانَ الیَتَمَثّلُ بی سر این سخن است در این رمز خَلَقَ اللّهُ ادَمَ عَلی صوُرتِه باز می
  ٭٭٭

تا گل امیدی برآیـد روا بـود کـه از رایحـۀ آن مشـام او اگر معشوق تخم عنایت بر زمني مراد عاشق افکند : فصل
  :برآساید اما بر آن دل نهادن نشاید زیرا که او را کربیا و تعزز وصف الزمه ذات داشتست بدین تن درندهد

ــــد ــــد خــــوش باش ــــا ده ــــودم بق ــــر او بخ  گ
ـــــیکن ـــــم انتظاروصـــــلش ل ـــــن خـــــود کش    م

 

ـــد ـــد خـــوش باش ـــا ده ـــی خـــودیم لق  در ب
 گـــر حضـــرت او رضـــا کنـــد خـــوش باشـــد

 

کوُنّنَ مِن الْخاسِرینَ رَبَّنا التُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ اِذْهَدَیْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَرَبَنّا ظَلَمْنا اَنفُسَنا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرلَنا وَتَرْحَمْنا لَ
تَـمّ الرِّسـالَةُ بعـونَ . هابَ رَبَّنا اَتْمِمْ لَنَا نورنا وَاغْفرلنا اِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیئٍ قَدیرٌ وَبِاالِجابَـةِ جَـدیرٌرَحْمَةً اِنَّکَ اَنْتَ الْوَ

  .شهر جمادی الثانیة ۱۵اللّهِ الْمَلِکِ جَلَّ جَاللُهُ بتاریخ 


