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  شرح حال مختصر
  
  

 حضرت، الکَراماتِ و المَکاشِف، العالِمُ العاىل جامعُ العُلوم و المَعارف و مَجمَعُ
فش احمـد و فرزنـد محمـدبن یابوالفتـوح و نـام شـر یۀ ویکن. خ احمد غزاىلیش

بـرادر کوچـک  یو). از قراء طـوس اسـت یا هیغزّال قر( الغزاىل یاحمد الطوس
جنـابش از فقهـاء بـزرگ و . مشهور است حامد محمّد غزاىل یحجّة االسالم اب

ه بغـداد درس یـحامـد در مدرسـۀ نظام یابت بـرادرش ابـیبه ن یجوان یدر ابتدا
شـد  یدل سرپدۀ و. خ ابوبکر نسّاج اتفاق مالقات افتادیرا با ش یتا و: گفت یم

فـة ید تـا بـه خلیبـه کمـال رسـ یت ویافته و تحت تربی نيو بر دست او توبه و تلق
قـات یت و تحقفـایجنـابش را تأل. ش نائـل آمـدیمرشد خـو ینیو جانش یالخلفائ

اء و یـرسـالۀ سـوانح و لُبـاب االِح: اسـت، مـن جملـه یرينظ یمعتربه و رسـائل بـ
  . هرية و غريعلم البص یه فريالذّخ
ان در عصـر یـو سالست ب یو جمال صور یو کماالت باطن یدر علوم ظاهر یو

کـه ارشـاد یسـال ار یخ ابوبکر نسّاج مدت سـیپس از جناب ش. خود منفرد بود
 نيو عـ یخ ابوالفضـل بغـدادیچـون شـ ین بوده اسـت و بزرگـانیزبه وجود او م
و شـمس  یخ احمد بلخـیو ش ین سهروردیب الدّیخ ابونجیو ش یالقضاة همدان
جنـابش چنانکـه . ت فرموده و اجازه ارشاد بـه آنـان داده اسـتیترب یاالئمه رض
 یسال در مسند ارشاد متمکّن بود و در سنه پانصد و هفده خرقه ته یگذشت س

خ ی خـود شـنيفـة الخلفـاء و جانشـیت خلـق را بـه خلیرمود و امر ارشـاد و هـداف
ارتگـاه ین و زیمـدفن حضـرتش در قـزو. واگذار نموده اسـت یابوالفضل بغداد
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  . یارسالن شاه بن مسعود غزنو - ٤ 

  یشات ویاز فرما یا شمّه
د که معشوق در همه حال معشوق اسـت یفرما یاز فصول رسالۀ سوانح م یکیدر 

پس استغناء صفت اوست، و عاشـق در هـر حـال عاشـق اسـت و افتقـار صـفت 
شـه صـفت اوسـت، و یابـد پـس افتقـار همیشه معشـوق دریاوست و عاشق را هم

. م صفت او استغناء باشدابد که خود را دارد و الجری یز در نمیچ چیمعشوق را ه
هـا باشـد کـه  یعاشق را در ابتـدا بانـگ و خـروش و زار: دیز در سوانح فرمایو ن

د، ريت بگـیـد والیت تـام نگرفتـه اسـت، چـون کـار بـه کمـال رسـیسوزِ عشق وال
ز گفته است کـه یو ن. افتهیبدل  یبه پالودگ یشود که آلودگ یدر باق یث زاریحد

د و دشمن او را دشمن، چون کار به کمال ريت گاگر چه عاشق دوست او را دوس
د و دشمن او را دوسـت، بـر ريت، دوست او را دشمن گريد عکس شود از غیرس

  . ت بود فضالً منهرينامش او را غ

  یاز کرامات و یشطر
در خـون  یو: فرمـود: دیحال برادرش حجة االسـالم را پرسـ یاز و یکی یروز
از گفتـه . افتیرا در مسجد  یآمده، و ونريسائل در طلب حجة االسالم ب. است
ان نهـاد کـه بـرادرت یـه را با حجة االسالم در میقض. خ احمد در تعجب ماندیش

خ درسـت گفتـه کـه مـن در یشـ: حجة االسـالم گفـت. سراغ شما را در خون داد
کردم و همه وجود من مسـتغرق خـون بـود،  یاز مسائل استحاضه فکر م یا مسئله

ة یو هـم گو. آن را مشـاهده نمـوده اسـتت یـبرادرم به نـور وال نـد بـرادرش حجـّ

 یاصـناف عبـاد از اقصـ: ق عتاب به آن جناب گفتیبه طر یوقت االسالم غزاىل
ه رينـد و آن را ذخـیآ یار میـن دیـدر خلـف دعـاگو بـه ا یدرک نمـاز یبالد بـرا
و قـرب جـوار،  یشمارند، چون اسـت کـه تـو بـا وجـود سِـمت بـرادر یم یاخرو
خ ید اسـت، شـیـن رفتـار از اهـل سـلوک بعی، ایگزار یسر من نم در پشت ینماز
د در اقامـة صـلوة بـذل جهـد ینمائ یام میاگر شما به امامت جماعت که ق: گفت
آنگـاه در خـدمت حجـة االسـالم . چمیاز متابعت و اقتدا نپ ید، من هرگز رویکن

 د و حجة االسالم به امامـت جماعـت مشـغولیبه مسجد رفت تا هنگام نماز رس
ون آمـده ري نماز مسجد را ترک گفته بـنيدر ب نمود وىل یز اقتدا به ویخ نیش. شد

چـون حجـة االسـالم از نمـاز فـارغ و از . و با اصحاب خود نماز را اعـاده کـرد
و  ید که چرا نماز را شکسـتیخ را مالقات کرده عتاب آغازیمسجد خارج شد، ش
م، تـا ید عمـل کـردشـرط خـو یما به مقتضـا: خ گفتی؟ شیاز مسجد خارج شد

کـه  یم وقتـیـآورد یط اقتـدا بـه جـایحضرت حجة االسالم در نماز بودنـد شـرا
حجـة ! میم نماز تمام کنیم و نتوانستیامام ماند یرفتند اَسرت خود را آب دهند ما ب

 یسـبحان اللـه، خداونـد را بنـدگان: دسـت داد و گفـت یاالسالم را وقت خوشـ
نمـاز بـه خـاطرم  ید کـه در اثنـایـگو یت مس قلوبند، بـرادرم راسـیباشد که جواس

نـد پـس از آن حجـة االسـالم را یگو. انـد ا اسـرتم را آب دادهیآ گذشت که امروز
  . دا شدیرغبت سلوک پ

  
  قت و عرفانیرهربان طر نقل از كتاب

  ،یگناباد یزا محمّدباقر سلطانريحاج منگارش 
  .۱۳۸۳ ،چاپ پنجم قت؛ تهران،یانتشارات حق 
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  میححمن الرّ بسم الله الرّ 
  

  باچهید
د ملكـوت آسـمان و یـان را، كـه او آفرريحمد و ثنا مر پادشاه مشتاقان و آلـه متحـ

 یمعدن دلش را به نورها. ت دادريو سرّ عارف را به كشف مشاهده بص.  رانيزم
بـه  یرا از راه لطـف در حضـور سـرّ و یپس سرّ دوست. ت دادیاء والیمعرفت ض

ت مـر امانـت را یاز آثار الوه یپس لحظه ا. دادده امانت یحكم مشاهده بدان د
را در مظالم معرفـت از راه  یدِل و ۱ات آن جذبه شغافريداد، و از تأث یجذبه ا
فش كـرد از یم و تعـریو تعلـ. را یاكرام و انعـام و یت منشور كشف داد، برایعنا

 نـد ویت بیـ جَّل ذكـرُه ـ آثـار وحـدان یش تا حكم خدایر خویت در سرایراه عنا
قـه ید، تا دقیحاضر آ یده در حضور آن معانیق دیشاهد آن امانت گردد، تا به طر

  .گردد یش شاهد معانیر خویت را در سرایق سرّ ربُوبیحقّا یا
آدم را در مظـالم لطـف  یدر آن مجمـع كـه ارواح بنـ یثاقیروز م یبر علوم صال

؟ و »۲بـربَكُم الَسـتُ«: د آمد كه گفتیبدان ارواح پد یحقّ یبداشته بود، كه ندا
ـ عَزَّوجَلُّ ـ و به ارادت او بود در مقام لطفشان  یت خدایآن چنان بود كه به هدا

د و روح را یمت گردانیرا دُّر با ق یآن معان. داشته بود و با مشاهده شان خو كرده
را از راه مشاهده روح مركب كرد تـا آن حضـرت  یپس آن معان. كرد یصدف و

                                                 
   در پرده و حجاب - ۱
   ستم ؟یشما ن یا من خدایآ ۷/۱۷۲قرآن  - ۲

جـان تـو او را  ۳؟»نـه مـنم خداونـد تـو«: نـدا كـرد كـهپس . را هجرت افتاد یو
 یز از غوغــایــچ چیگفــت، و هــ» یبلــ«ف او جــواب یــشــناخته بــود، هــم بــه تعر

  .ل نبودیعد یت در آن سفر بدان معنیبشر
ن جـوارح یگر فرمودند تا آن صدف را هجرت افتاد، تا بـدید یاكنون او را سفر

د كـرد یـار بایگردد سفر اخت ین معانهر كه خواهد تا شاهد آ. باشد ییمر او را وال
ق بـر ین طرید كرد تا ایمت طلب درست باید بود و عزیمسافر با. از خود در خود

ن طلب نه چندان بود كه در حدود عقل باشد، و عقل را در یا گردد، كه ایمه یو
ب افتد، و حقّ نه حاضر اسـت و نـه یست كه طلب در حقّ غایدار نید ین معانیا
  ٤.طلبید نه به ید طلبیبه حقّ با حقّ را. بیغا

د یادراك كند از آن طلب ببا یاز آن وجه است كه هر چه را عقل و یاما طلب و
 ین در نگـذرد كـه در ویـد داشت تـا از ایحدّها امر حقّ نگاه با ٥ریآسود و بر سر

ن منـزل یـفتـد و از راه بـاز نمانـد كـه ایل نیـه و تعطیتشب یاست، تا در واد ییواد
ابـد، یت بضاعت راه سازد تا بـدان حـقّ را ین بشرید است هر چه از ات مریبشر

  .افتیافته باشد، و حقّ را به حقّ توان یبه علّت 
ن یـد بود به بستان معرفت، تا هر چه از ایش مشرف بایپس مسافر را بر عقل خو

باز گردد  یثاقیبگذرد، عقل را از تجسّس آن زجر كند و به سَماع روز م یش ویپ
  .جواب گفته است »یبل«روز كه آن 

اسـت و انبسـاط كننـده بـا حـقّ همـان  یامروز كه سماع كنـد مسـتمع همـان معـان
امـا حجّـت را . گفتـه اسـت» یبلّ«هم بدان نطق مناجات كند كه آن روز . یمعان

                                                 
   ه قبلیاشاره به آ - ۳
  نه به مطالبه از او - ٤
  تخت - ٥



٥ 

د بــود تــا چنانكــه آن روز از خــود مجــرد بــود، امــروز آن یــبا یآن معــان یدر وفــا
اترا طلب كند تا دل را  یمجرّد گـاه ید، و در پایـهجـرت فرما ٦از توقّـف مكونـّ

  .نگردد یز دلبند ویچ چید تا بجز دوست هیانفراد استقامت فرما
 یده آشـنائیـچ آفریاسـت كـه دلـش را بـر هـ ین رویـب ازیـمحّب سرگردان و غر

سـت، گـر چـه در وطـن اسـت مسـافر یچ مقامش نـزول و وقفـت نیست، و در هین
  .است

  .یتیاست و دو عط یدو كسب: ر وجه استفه بر چهاین طایاما سفر ا
 یل ویـات معرفـت اسـت، و دلرينش اسـت و آن تـأثیـب یكـی اسـت یآنكه كسـب

زجـر  یل ویـروش است و آن به حكم معرفت است و دل گریو د. عصمت است
و . اسـت ید حقّـیـبرَ یل ویـبُـرش اسـت و دل یكـی اسـت یتیو آنكه عط. است

  .است یش پادشاهینما یل ویگر كشش است و دلید
 یت تـا تـربّایمنـزل بشـر یكـی ون شودرينش مسافر گرد تا از دو منزل بیل بیبا عد

ش بستاند و آنچه به اذن اوست، و راه تا قـدمگاه از یكّل مقامات از نظر دل خو
پـس، از . معرفـت از سـالكان مقـدم گـردد یون شـود تـا در صـحراريحدود دل ب
را  یكـیكـه هـر یردد كـه از مالش مقام گـیمقام یون شود كه بريت بیمنزل روحان

د مقـام یـاسـت كـه د یمقام محجوب ین مسافران را معلومیو ا. مقام معلوم است
  .افت مقام طلب كندیكه حقّ را ب یمكان مسافر كرد، بدان معن

ن دو یـمشـوّش گشـت، بـدان بـود كـه ا یق بـر ویهر كه را در راه وقفت افتاد، طر
بات یش نصـیهـر كـس را بـه بهـرة خـو .منزل را معرفت نداشت، هم در او بمانـد

ــه حقیار او مرایــاخت ــه یقــت روش یشــان را ســرّ ارادت خــود گشــت، ن ــد و ن افتن

                                                 
  ده ها و موجوداتیآفر - ٦

ن راه یـ، بدانكه طفل اینین دو منزل ساكن وقفت بیقت بُرش، هر كه را در ایحق
  .ن راه بَّر استیو ا .یابیم نین دو منزل مقیاست، كه بالغان را در ا
د كرد تا بـه بحـر رسـد، كـه دُّر ید، از مكان هجرت بایبامت یپس هر كه را دُّر با ق

د كرد، و بقـا ی بانيو عزّت در آن است كه غوّاص را، جان نعل. یابیدرمكان بحر 
  .د كردید بایرا به فنا مق

افـت یبدسـت آرد و ب ید كرد تا صـدف معنـیق بحر بایپس آن فنا را بضاعت طر
  .ابدیات یآن، دُّر ح
، اما غـواص یابیهوس آن دُّر  یق را در آرزویالَم خالع! جوانمرد عالم یپس ا

  .یدر راه عزّت نماند یافتندیب ۷، اگر مهُوَسَّانیابیجانباز كم 
اسـت، و  ید كرد، كه روح تو صـدف آن معـانیپس در راه دل ترا طلب درست با

ون ريمقامـات بـ یاز دل و كلـّ. سرّ تو بحر آن صدف است، و دل بَّر آن بحر است
ت یـا عنایـنة آن دریو سـف. یتا بدان بحر مستغرق گرفتار همّت خود گردد شد یبا

  .لطافت یاست، و بادبان و
بـا  ید روش ویـچـون بـه ارادت در آ. د رفتیامّا مسافر را بر اشارت آن علوم با

دل بـا كـّل مقـام واسـطه گـردد بـه آثـار  یواسطه گـردد، و چـون بـه دوسـت یهست
ون رين همـه بـیـاز ا. ق بًـرّ اسـتین طریدد، و اد، سرّ او واسطه گریت ناظر آیالوه
د آورد تـا یـدسـت با ا بهیو صدف هر در. د گذشتید شد و از هفت بحرش ببایبا

را  یث حجـاب، تـا آنگـاه دُّر ویپاك گردد از حد. د خودیش دیابد از آالیغسل 
تا پـاك نگـردد، حاضـر حضـرت نگـردد، و محـرم موآنسـت . حكم كنند یبه پاك

تـا . ان وصـلت نگـرددیو تا اهل قربت نگـردد، شـا. امانت نگرددنگردد، و اهل 
و تا امانت دار سرّ نگـردد، صـاحب . ان وصلت نگردد، امانت دار سرّ نگرددیشا
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و تــا اهــل . و تــا صــاحب كرامــت نگــردد، اهــل فِراســت نگــردد. كرامــت نگــردد
ّق تا واقف و شنوندة اسرار ح. فراست نگردد، واقف و شنوندة اسرار حقّ نگردد

و تا جمال معرفت بـرو كشـف نگـردد، . نگردد، جمال معرفت بر او كشف نگردد
و تـا . بـه نگـرددیط یات ویـو تا محرم مشاهده نگردد، ح. محرم مشاهده نگردد

 یو ینائیبه حقّ نگردد، ب یو تا باق. به حقّ نگردد یبه نگردد، باقیط یات ویح
ن محــّل نرســد، یا بــدو تــ. ت نگــرددیــوال راســت نگــردد، و صــاحب ســرّ و واىل

  .ابدیگاه خاص خاصّ نیپا
شـان كـرده یهـا كـه برایكوئیابـد و از آن نید تـا اشـارت خـاصّ دریپس هركه را با

 ید ساخت، و از طفلی بانيد كرد و از جان نعلیار باین سفر اختیند، ایبب یاست و
شـان ید گشت كـه ایار بایهش یو از جنون هست. د آمدیبا ۸تیفقر یت به بالغیبشر

د خـود، تـا یـد آورد از راه تـا دیـغسـل با. نـدیشـان را نبیمرا یبالغانند، و هر طفل
ا بـه كـف ید گذشت، و صدف هفت دریاش در بایو هفت در. ابدیشان را دریمرا

  .د تا آن وقت مرد پاك گرددید دیقت گوهر آن ببایو حقّ. د آوردیهمّت با
ا یـدف چه، و نـام درست، و سّر آن صیا چیم كه صدف هفت دریكن ۹دیاكنون پد

ف، كـه یـب اسـت و رمـوز ظرایـچند هـزار اشـارت عجا ییایو در هر در. ستیچ
  .ابدیا گردد آن همه را دریچون مسافر غوّاص آن در

و او را . ن بَـرّ بـه بحـر رسـدیـد كرد تـا از این بحر را چه بایم كه مسافر ایاما بگوئ
وكلّ، و جوشـن رضـا، و ، و سرپ تنيقیغ ید، و لباس صدق، و تیمركب استقامت با

د، و راحلــة قناعــت، و یــد، و زاد تجریــض، و ســاعد تفریم، و زرة تفــویخــود تســل
ــل توفیعــد ــق، و دلی ــل عنای ــت، و طالی ــة عظمــت، و تعجی ــل رفی ق، و مراقبــت ی
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د كردن یق حذر بایطر یدن به پاس داشنت مراقبت، و از وقوفهایراه د یخواطرها
اه داشـنت بـه هـر لحظـت و خُطـوت، تـا ام كردن حضرت، و سـارقان راه نگـیبه ق

  . ابدیم بیا مسافر به بحر رسد، و آنچه اشارت كرده
د كردن كـه كاذبـان در بَـرّ بماننـد و صـادقان بـه بحـر یامّا صدق و كذب را فرق با

م تا ما را نصرت كنـد بـه جمـع یخواه یم یاریو ما از خداوند ـ عَزّاسمُه ـ . رسند
 یقت سرّها معنیم كه حقّینام كرد» قهیبحرالحقّ«ن كتاب را ین كتاب و ایكردن ا

نجا صـفت خـاصّ یرفته است، و ا ین سخن ما را در سر مشتاقیدن باشد، كه اید
ابد، یب یشان چه كرد، و هر كه از آن گوهرها گوهریخاص خواهد رفت كه حقّ با ا

پـس . جـز خـواصّ او واقـف نگـردد یپس بر سـرّ بارخـدا. چه گردد یصفت و
د، كـه یـم بدانچه حقّ ـ عَزّاسـمُه ـ مـا را بنمایدر اشارت باز نمائ یفهر صد یمعن
ن یـز تا مرد در خود طلب كنـد كـه ایو ن. م كردیان نتوانیث را بین حدیازو ما ا یب

ن همـه یـر سرّ و حضور حضرت خطرت و ناظر لحظت، و ایست و سراريراه ضم
تـا آنگـاه كـه . گردد شیر سرّ خوید كه ناظر سرایمرد با. هست یرا به ظاهر صورت

و اكنــون . را شــاهد گــردد ید و بــه بحــر مســتغرق گــردد، تــا معــانیــون آرين بــیــاز
 :میبگوئ

  . استنيقی یبحر اول ـ معرفت است و گوهر و
  .حسرت است یبحر دوم ـ جالل است و گوهر و

  .اتیح یت است و گوهر ویبحر سوم ـ وحدان
  .بقاء است یت است و گوهر ویبحر چهارم ـ رُبوب
  .وصال است یت است و گوهر ویبحر پنجم ـ الوه

   .تیرعا یبحر ششم ـ جمال است و گوهر و
  .فقر است یبحر هفتم ـ مشاهده است و گوهر و
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د كـه هـر چـه یـن بحـر را چـون بحـر صـورت نتوانـد بُرید دانست كه مرد ایاما ببا
راسـت كـه حـقّ ـ  ین بحـر مسـافریـدن ایـبُر. است مُحدَث اسـت یتحت قدم و

خـود بـر او كشـف گردانـد، مـر او را  ییآثـار خـدا یـ بهـر صـفت نه و تعـاىلسـبحا
ن كشـف كنـد یو عقل او را مغلوب تابش ا. خود گرداند یو نُعما ۱۰مستغرق آالء
از حقّ به حقّ قربت . كه درو مضمَر است ناظر مشاهدة حقّ گردد یكه تا آن معان

سـماع مـر آن . ل باشـدعقـل از آن ادراك معـزو. دیـابد، از حـقّ بـه حـقّ نـاظر آی
و  ۱۱یاز حـقّ مـراو را بِـرّ یهر سـاّع. راست كه او جز با دوست آرام نكند یمعان
در بن عالم، و محرم  ین معانیو بقا دادن به ا. باشد یو عزّت ۱۲یو نواخت یالطاف
ق، و دعـوت كـردن باشـد بـه وصـال حـقّ، و در انتظـار یخال یدن او از كلّیگردان

مـان دو عـالم یرا از مق یاست، و در عقبـا ویچه در دن ت اگریرؤ یماندن او برا
  .ندینگو
دة عقـل یاز د. ه استی، كه همه از تشبینش عقل نیست و بینش شما نین بیامّا ا

ن یـا ۱۳یهزاران هزار قافله را به صـال. ندیدة معرفت بی، به دیهیتشب ید بیتوان د
دنـد، كـه هـر یگردان یون آوردند، تا كرا شاهد آن معانريت بیث از مكان عافیحد

 یدگان مغلوبـان عقـل انـد، كـیسـت، كـه رسـیمسـلّم ن یدم، آن از ویكه گفت رس
 ینــایوصــف تواننــد كــرد آنهــا كــه از وصــف عاجزنــد؟ مغلــوب معرفــت انــد و ب

ننـد، و اگـر ینـد بید افكنـد كـه تـا اگـر بنمایپس مرد را تصرّف از راه ببا. مشاهده
افـت خـود درسـت اسـت، كـه یرا درند قوت طلب ساقط كند، كه طلب مرد یننما
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د كـه بنـده یـایافنت درسـت نیـامّا بـه طلـب حـقّ را . ب استیغا یاز آن معان یو
مُحـدَثات  یافـت، و كلـّیم توان یم را به قدی، قد۱٥میاست و خداوند قد ۱٤مُحدَث
  .م توان شناختیرا به قد

ن یـا م تا مسافریاها در شویپس به سخن در میاد كنید یچند در توح یاكنون حرف
 یهـایكوئید، و نريم بـرنگیخـود را بـه قـد یث برخود راست بكند تـا مُحـدَثیحد

ط حضـرت یرد، تا مستهلك و ناسـپاس نگـردد، و شـرایخداوند به جان و دل بپذ
ـ  نگاه دارد كه حقّ ـ سبحانه و تعاىل یش حقّیآرد، و موافقت را در نما یبه جا

 یزیـپـس عز. و رونـدگان او ران راه را یـنهاده است مـر ا یو عزت یبزرگ منزلت
  .زان را به جان و دل مراعات كندین كلمه را سبقت كند، و آن عزید تا مرایبا

ـ عَزّاسمُه ـ است كه ما را به  یقت خدایز بر كمال به حقّید دانست كه عزیپس ببا
ز یـموحـّد عز. ت اسـتید آن وحـدانیـد كـه توحید خود شناسا گردانیقت توحیحقّ

؟ و اگـر او ی، بنده چه كـردیدة او باشد، كه اگر حقّ نخواستیشكردة اَحد و بر ك
ر كـرد یبدان كه تقـد یكی؟ پس ارادت حقّ ی، بنده چگونه شناختیف نكردیتعر
ك صـفت اسـت یـپس جمال و جالل . ن مختلفی و شرّ، و بنده در فعل ارياز خ

آن گفته  یبران از یو ا. د را مراد در او مختلفیرا عَزّاسمُه ـ امّا مر یسرّ خداوند
 یزیـد را بر چیصفات، تامر یشد كه سخن در جالل و جمال خواهد رفت و تجّل

آثار . است یكید، حقّ ی و مثل نجوريفتد كه از راه باز ماند و حقّ را به خیمدار ن
ت  یبـ ید آرد تـا ارادت حقّـیـرا به توح یاو برموحدّ آن است كه و یگانگی علـّ

د را كشـف جـالل باشـد و او در حكـم گـدازش ید مراد گردد، تا مریبه ارادت مر
شان را بـه ارادت آورد یمرا یكی یو ارادت حقّ. د افتدیتناقض در حقّ مر. باشد
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د عالم امر بود یمر. ب خود خواهدیخواهد كه او از حقّ نص یتا مراد آن كند كه و
ر چ مـراد را . زهـاید را صـورت چیـنـد، مریزهـا نمایو مراد عارف امـر مـراد را سـّ

مراد در منزل رجاء بود تا همـه از حـقّ بـه . بیب و تأدید را تهذیف كند و مرلط
. د در منزل خوف بود گاه از حقّ به خود و گاه از خود به حـقّیخود نگردد، و مر

درست گردد و گوهر عجـز خـود را  ۱٦شیريخود كشف كنند تا متح ید هستیبر مر
زت خداونـد  ش درسـتینـائیند، بر مراد جمال خود كشف كند تـا بیبب گـردد و عـّ
ات  یسـرّ و یبهـر لحظـه ا. بـود یاز عـزّ و یند و همـه نـازش ویبب از كـّل مكونـّ
ابـد روزگـار یپـس نـه در . نرسد قرار نكند یبدان معان یحقّ یون برد، تا نداريب
مراد  ین معنیبد. را یند اشارت ویرا، و نه ب یش ویرا، و نه مطّلع گردد نما یو

را كه جمال است، حاضر كردة حقّ است، و حاضر او را ید فضل است زیرا بر مر
  .ب نتواند كردیكس غا

گـر یك مرتبه همه سـماع، و در دیدر  امّا حقّ او را دو مرتبه از مراتب داده است
همـه سـماع  یدر آن مرتبه كـه سـماع باشـد، از فـرق تـا قـدم و. مرتبه همه گفت

ر را جـذب كنـد یرا جذب كند، و آن معنـ یگردد، بدانگه حقّ آن معن ر . سـّ و سـّ
مشغول نگـردد كـه حـقّ  یند ویعالم برو فرود آ یاكنون اگر كلّ. دل را جذب كند

دة لطف خود كرد، كه یچون دوست خود را مغلوب گردان. غالب است نه مغلوب
از قدرت آنگه او را غلبه تواند كرد؟ بـاز چـون بـه گفـتش آرد از فـرق تـا قـدمش 

ر در . ندة اسـرار كـردهیت گوبا دوس یزبان گردد كه آن معن و درمناجـات سـرود سـّ
را  یو یسـتاده باشـد كـه اگـر كسـی انين نـه چنـید، رفته گردد،ایش درآیهمگ. آرد

نده خود آمده یگو. ن مشغول گرددیمشغول كند گو هالك خود را ساخته باش، و ا
  .و در آن گه سماع كند شنونده از حقّ آمده است است
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شـان یصـحبت داشـنت بد. ن روزگار مراورا بـاز شناسـدید تا دریبا یرك كسیامّا ز
. روزگار نگاه تواند داشـت ید تا راستیاز كامل باین. پرخطر است ین معنیا یبرا

  .ندیشان را ببید تا اشارت ایبا یو معرفت قو
تـابش  یگاهگـاه. سـت كـه او را تـابش جـالل حـقّ بـودین محل نید را ایباز مر
باشد كه به ناگاه حـقّ مـراورا  یحكم آن تابش همده بود امّا در یحقّ را د یهست

ده بـود و یـطپ ۱۷بود كه دلش در بـرّ ین رویاز  یگدازش و. به فراق خود بسوزد
ا شـخص را  یو ۱۸گـداز. نجات خود در امطار بود یسرش برا از درون بـود، امـّ

آن چون . ق پاك گرداندیرا از نظر خال یتَبَع گرداند تا فروغ آتش و خوف دل و
  .یو از عقبا خربن ۱۹ا خرب ندارد، و در عقبایا و از دنیگردد در دن ريمتح

و او در كشف جمال ناظر . دین فرق نمایمراد را ا. امّا فرق كنندة فراق وصال بود
هـر چـه . نه فراق دارند نه وصال یجذب كردة حقّ است، و و یاست كه آن معن

اسـت،  ین رویـاز یونـازش . گونه اش دارند ناظر دارنده است نه ناظر باشنده
و به باطن همه  ینیب یفتگیو ش یكیدر او تار. تابد یات آن همريامّا به ظاهر تأث

  .یو خرّم یخوش
آراسـته اســت و ســرّش بــه آالء و  یبـدان كــه بوســتان دل او بـه آثــار لطــف خــدا

بـه مشـاهدة حـقّ ـ عَزّاسـمُه ـ عـزو مرتبـه  یو آن معـان. استه اسـتريحقّ پ ۲۰نُعمَاء
آنرا شمّ نباشـد،  یاما هر كس. دیآ یم وصال حقّ ید ازو بویهر كه او را ببوافته تا ی

را كه همّت وصالها بـر دل او حـرام گشـته باشـد و او در طلـب وصـال  یمگر كس
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 یابـد، قـوت همّـت ویب یچـون از او آن بـو. قرار گشته باشـد یحقّ مدهوش و ب
گـردد،  یو ل ارادت و مـونس و محـّبیشـود، و عـد یاز ویـگردد، و بضـاعت ن

  .شود تا در خود مسافر گردد ی شوق ونيتكس
چ ید هـیـتا در آن سَـماع آ.  آن شم هم در عبارت مُضمَر گرددريگران را تأثیامّا د

پـس . یرا بعض یكیبود و  یرا كلّ یكی. وصال دل او را به دعوت خود نخواند
  .است یكوئین نید ایحقّ را برمر

ا ایـهمـه مرد تقرّب كـرد، یو هر كه به كلمة توح ن یـن كشـوف و ایـد حـقّ انـد، امـّ
برتافتند و با خـود هرگـز  یافتند از هر دو عالّم رویآنها كه . تا كه را داد یزندگان
  . گرداندنيآثار خداوند، دل موحّد را چن! جوانمرد  یپس ا. نساختند
ا یـات بـه دریـكـه آب ح ییاین مزد آن را دریابد گذشت تا ایا بین هفت دریامّا از
بـس منكـر  یو یبهـایا مُضمَر اسـت، و عجایمت به دریمَر است، و گوهر با قمُض
ا مرپس، و هر كه مـرد بحـر اسـت گـو یث دریهر كه دُّر به دست آورد گوحد. است

اسـت كـه هرگـز  یا را صـفتیـ، انـد كـه در»۲۱جتَمعانیضّد آن ال«  : كهنيبربّر منش
لبـاس عـادت را از او د تـا آنگـاه كـه غـرقش كنـد و یـرا به كس ننما یزندة عادت
را به حكم مردگـان كننـد، آن ضـرب  ید تا همه ویپس مرده به خلق نما. بركشد

  .مثل است
اسـت  یبـاق یك نظـر هسـتیـتـر اسـت كـه تـا مردرا ا عـاىلیـن دریت ایامّا سلطان

د تـا از یـا در افتـاد مسـتغرق گردانیـن دریچـون بـد. زنـد یم برجان، دم بر عادت
ر او پد ین معـانیـپـس ا. دانـدخودش پاك گر یستیو ن یهست د یـرا در مكـان سـّ

ات او بـرعكس یـابد و حیات یآورد و دلش را به تابش آن نور منوّر گرداند تا ح
  .گران گرددیات دیح
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ن یو هر كه خواهد تا ا. ا در نتواند آمدین دریاست بد یثیامّا هر كه را با جان حد
و آن . نش و روشیـب ر مرد استن دو سفر بیار كن كه این سفر اختیابد، گو ایدُّر ب

بحـر در آن . اهـا در آن دو سـفر بـودیو آن در. بُرش و كشـش دو سفر كه حقّ دهد
  .نهیافت و بحر را به سفیبَّر به قدم توان . ن عالمیعالم است و بَّر در ا

ست، قدم همّت است، تا مرد بدان قدم روندة راه گردد، ین سفر قدم ظاهر نیامّا ا
  .یآن معان یست بید كه دل را عزّت نتا از دل گذر كن

 ییحكـم روشـنا یات معرفـت اسـت، چنانكـه آفتـاب ضُـحرينش از تأثین بیامّا ا
. آن اسـت تـا همّـت را غلـط نكنـد ین بـرایـت تابش ندارد، و ایدارد امّا سلطان
بر دون حقّ ماندنست، و رفنت او از كل كَون مفرد گشـنت اسـت تـا  یغلط كردن و
د و یـات بـدو بنماريگذر كنـد آن تـأث یش ویدر پ یزیكه چ یو خُطوت یبهر لحظت

ده یـدور كند تا مرد در اثر اثبـات او د یـ عَّز و جَل ـ آنرا از راه و یعصمت خدا
آن اسـت كـه  یچ حّد و حدود دل خود برنگذارد كه حّد خـدایرسول كند تا بر ه

ت تـا آزاد را ده اسـینش در حقّ آفریب ۲۲تشیبنده دل در بند دون نبندد و حّد حرّ
د، و رفتـنش در حـقّ، جـز یـآن با ینش بـرایـو مـرد را ب. هر كس بنده نتوانـد كـرد

د و دانسـت كـه در یـد دیـو ببا. را بنـده نتوانـد كـرد یو یبه ایچ نصیكه ه یخدا
  .ن صورت استینشسنت است، ا یون نماز كه به حّد امر ورينماز و ب
ام صـورت یـنت است، كـه هـر كـه قاز دون معبود خود به دل دور نشس یامّا به معن

ان یست كه سرّ نماز متقینماز ن یارد و از سرور سرّ با دوست خرب ندارد، نماز ویب
  .اند ین همه در تَبَع ویاست،اما ا ین معانیا

د دل را بـه یـراسـت تـا چـون بـه نمـاز در آ یزیـسرّ هر چ ینش برایپس مرد را ب
پس بـدان . دیرا حاصل آ یق ون گردد تا عداوت خلیبگذارد و با سرّ قر یصدف

                                                 
  یآزادگ - ۲۲
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رسـد  یبـه و ید، و هرچه از آن معـانیمفرد آ ید تا از نكتة سرّیخلوت جو یمعن
دش در نظـر یـرا جذبه باشـد تـا د ید كه در وقت نماز از حقّ مر آن معنیمستمع آ

از راه عجز در پرستش . ندیابد تا معبود خود را بیمشاهده  ۲۳د و از حقّ خلعتیآ
د، و از كـرم او در گفـت یـد، و از لطـف در پـرورش آیدر نازش آت ید، و از عنایآ
آنگاه بـه فقـر . دیاو به در خواست آ یزید، و از عزیاو در سوال آ ید، و از غَنایآ

نماز كننده را سـرّ . دیننده به حقّ آیمناجات كننده و ب ین معانید تا از یفزایدوام ب
صـورت امـر را  یت نباشـد ون صـفیهر كه را در نماز روزگار بد. ن استینماز ا

  .خرب است ی نماز بنيش نرفته باشد و از عیش پیب
ا . را نگـاه توانـد داشـت ید تا حّد خدایث باین حدیا ین مرد را براینش ایب امـّ

نـد بـه حـقّ ـ آن یز را ببیـب خود، تا سرّ هـر چیجدا گشنت است از نص یحّد خدا
را منـع كنـد، آن اشـارت را  ید كـه عصـمت وید گردانیارادت همّت از آن حّد نبا

  .ون بردريد داشت تا راه بینگاه با
 ید، مگر كـه بـاز دهنـد، هـر كـه بـازش آمـد بـه وادیایباز روش است كه رفته باز ن

بـاز دادگاننـد و نگـاه . ت افتـادیـاهانت در افتاد، و هر كه را بازدادند بـر كـنج عنا
ز اسـت، و گذاشـته یـعز داشته و نگاه داشته. داشتگان، و باز آمدگان و گذاشتگان

را بر مقام او قـرار دادنـد،  یكیاما . هر دو به حكم او آمدن همچو ارادت. لیذل
او كه در مقام اسـت از نعمـت مشـاهده . مقام به خود قراردادند یرا از كل یكیو 

دادند در حكم مشاهده مكشـوف  ی، مقامیمقام یمحجوب ماند، و آنرا كه از پ
 ین كـه بـیـده اسـت، و ایـد ندیـهنـوز جمـال توح یدر حـقّ و یپس مقـام. ماند
  .ده استیاست از مقام رفته است امّا مقام ند یمقام
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ن سفر، جدا كردن عادت خـود اسـت، بـر هـر چـه مانـده از حـقّ یروش مرد در ا
د كه او را روش به امر باشد كه صورت یبا. و مسافر را ماندن هالكت است. ماند

 یقـت آن ویرود تا آنگاه كه حقّ یم و. ر عمل آردآن را به علم گذارد و سرّ آنرا د
  .دین رفنت را صدق كامل بایا.  گرددني معنيرا ع

ت یاء تـابش دارد، امـا سـلطانیو در معرفت همچنانكه آفتاب بلند گشته باشد، ضـ
 اسـت نين مرد را در روش همـیو ا. سوزش برو گمارد و تصرف نظر از وبر دارد

ش بهـره ید، از آفتاب عمـل خـوین ناظر آیة او برادین گذرد كه دیكه از هر چه در
 یباشد به هر لحظت یرا هم یزجر و. د، هنوز سوز معرفت در او نگشته استريگ

ون رود، ريمقام بـ ینباشد تا آنگاه كه از كل چ وقت از آن خاىلیو به ه. یو خطوت
تـا بـرد  یش زجر را پیپس نما. ندیك ببیهر  ید، و معنیده گشایحقّ د یاز سرّها

  .ون رودرين همه بیآنگاه كه از ا
ث ین حـدیـدر ا یو قـوّت و. یست نـه كسـبین عطائیپس به عالم بُرش برسد و ا

د، و قـرب یـش باینش حقّ را نمایش است، بیمستهلك گردد كه برُش همچون نما
ده یرا بود تا عدم وجود هر آفر یدة سرّ وین بُرش دیو ا. دیحقّ را مقدمة بُرش با

ش مـر تـرا هجـرت ین نمایاگاهاند كه در اید حقّ مراو را بیپس بر. ندیرا بدو نما
كه هـر چـه همرنـگ تسـت در وقـت تـو حجـاب راه  یرياست تا نظر از همه برگ

ن یـمسـتهلك ا. مـن مرتـرا حاصـل نگشـته یدیـپد یبگذر كه اگر واسطه ا. تست
م از حـقّ یـاشارت مرا پاس دار كه اد. ی، و كشف كنندة اسرار بگشتیث گشتیحد

مرد در آن حضـرت از  یكه آن حضرت پاكان است و پاك یبه تو، تا مهذّب گرد
  .است یحاضر یبیاست و از هر غا ینشان یب یهر نشانه ا

ن محـل بسـوزد، و یـرسـد در یبه و یحقّ یآن است كه اگر ندا ید براین بریو ا
تا قـوت  یمدار مصالح و یپس برا. ند مستهلك عمل گرددیبب یش حقّیاگر نما
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د بـه ريتجربـه گـ یزیـاز هـر چ یدة سـرّیـگـردد و از د یو به پرورش حقّ قو ابدی
حكـم  یابد سـرّهایق بیوجود به حق یز، و از عدم هر معنیقت آن چیافت حقّیدر

  .ندیك ببیهر  یخداوند كشف گردد و در آن كشف حجاب صفا
ند یش ببید را مقدم خوین بریبرد و ا یم ونريب یزیرا از هر چ یو بدان كه حقّ و

و . د گذشـتیـد بود، و هر چـش اشـارت كنـد ببایاستقامت دهد ببا ۲٤بر هر چش
 یبنـده را آن اسـت كـه مقـام چنـد هـزار كـس را بـه و ین بُرش خلعت خـدایدر
از كجـا  یند كه هر كس را بر چه داشته اند و مركب همـت ویند تا مر آن را ببینما

سـت و در یك ما محـل چیرا به نزد یكیكه هر  یو معلوم گردانند بر و. خواستند
. ست، و هر كس از ما به چه بسـنده كـرده اسـتیشان به حضرت ما چیخواست ا

د و عـربت باشـد مـر ريه گیتنب یمهذّب گردد كه از بعض یآن است كه و ین برایا
بـه اذن او  یگـریدر ملـك د ین مرد همچنان باشد كه كسیو ا. یینایاو را در آن ب

اشارت او نشسنت، و باز نتواند گشت  ی، نتواند باذن او رفنت یرود، نتواند ب یهم
  .اذن او یب

ن بُـرش اسـت و بُـرش را یـده باشـند كـه ایـكامـل نگردان یینـایاما هنوز او را در ب
ن كـس را جـذب كنـد، و یـدة ایـش آنگاه بود كه دینش را نمایو ب .اشارت است

  .را نبود یث دل وین حدیا
ق را یـچ خالیفُرقت خلق بر او كشد تا هـ لیرا معطل گرداند، م یسرّ و یینایاما ب
مُضـمَر را بـه مظـام  یند، و آن معـانیدة تصرف فرو گشایآنگاه از او پردة د. ندینب

و هـر كـه را . د، آن نظـر را جذبـه خواننـدیـام نظرآیـمشاهدة خاطر خوانند تا در ق
آن . نشیـجذب كردند، عاجز گردد از وصف آن كشـش، فرومانـد از تصـرف آن ب

  .ف حقّ، تا از حقّ، حقّ شناسدیش تعریفت است و آن نمادة معرید
                                                 

  هرچه هست او را - ۲٤

ن عـالم رفتـه یـن صـفت بـود كـه از ایبـد یو یپس هر كه را جذب كردند زندگان
دة یـرا از د یپـس خداونـد آن معـان. نجـا بـودیا ی، اما شـخص ویباشد آن معن

ر آن معـانیخاصگان حقّ را به صورت بب. خلق پنهان كرده است ا سـّ را  یننـد، امـّ
د یـده اسـت و آن دیده است، و اگر ندیند ندیب یشان را بدان معنیهر كه ا. نندینب

  .ندیرا به نمود حقّ ب
 یبهـره دارد، ورنـ ید كـه از معـانیدم بایحقّ را د یایكند كه اول یپس هر كه دعو

آنچنـان  ییمـرد را دعـو. باطل است، هر كس را آن خلعـت نپوشـانند یو یگواه
  .ون رفته اندريب یدعو شان از آنید كرد كه اینبا

دن یشـان پـرده پوشـینند، و شـفقت ایك ببیهر  یش حقّ معنیامّا آن مردان به نما
ده یـش آن دین نمـایـو ا. آداب از خداوند ـ عَزّاسـمُه آموختـه انـد. شانیاست برا

ت یبر سلطان یش از مشاهده است، تا آن معنیو نما. ستی ناظر نريراست كه به غ
ات را یـن حیشـان را زنـده خواننـد،وایاكنـون ا. ابدیات فنا ین حیابد و ایآن بقا 

  .ن روزگار را اهل خوانندیبه حقّ، و صاحب ا یرا باق یبه خوانند،آن حیط
نش یـده را به بیآن د. ن دو روزگار دادندیاست مر آن را كه ا یین سفر عطایامّا ا
بـه حـقّ  نش رایـم كـه بیاد كـردیـكـه بـه اول  یو آن دو سفر كسـ. ل قربت كشندیم

كـه روش اسـت، آن بـه  یگـریده باشـد، و آن دیت را بریند كه منزل بشریآنكس ب
معرفـت را  یآنگاه در سفر بُرش صـحرا. ده باشدیت را بریحقّ رود، منزل روحان

اكنـون . ده باشـدیش حقّ دیده بود، و در سفر همه كشش خود را مستغرق نماید
  .افته باشدیت نظر یبالغ باشد و در عالم ربُوب

ن یــو در ا. دیــچ خلــق نروین را خواننــد كــه در او معرفــت هــیــمعرفــت ا یصــحرا
آن گفـتم كـه  یا، بـرایـن دریـم ایاد كردیژرف است، آنكه به اول  یاهایصحرا در
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ن یافتنش ایغسل . گانه گرددیاضافت گردد تا مرد  یگانگیدارد به ب یحكم طاق
  .است، و آن دو سفر بَّر بود یگانگی

 یایـاول در. ن سـفر بتوانـد گذشـتیـت حـقّ از ایـسـت، بـه عنااكنون سفر بحر ا
  . استنيقیا گوهر ین دریمعرفت است و در ا

  بحر اول
ن معرفـت مسـتغرق عـارف یـو ا.  اسـتنيقـی یبحر اول معرفت اسـت و گـوهر و

 یمرد آنگاه درست گردد كـه و یكه موجود كمال خود خواهد در وجود و جمال و
 یم كـاریث وجـود عظـیاما حد. ابدیوجود خود  ینيدر آفتاب معرفت از عدم تم

  .است تا موجود دارند
 به كف آرد، و از عدم صـرف آن نيقید كرد تا صدف یبا ین بحر غوّاصیاما در ا

ن بحر سّر مرد یاست، غواص ا یرانین شخص ویا یاما غوّاص. دیموجود آ یدُّر
  .است تا مستغرق معرفت گردد

د داشت تـا یبا یم ده در بادبان لطافتیت و دد نشسیبا یم تشینه عنایاما در سف
ت مر خاصگان حق ین عنایرا از ركن او نگرداند، كه ا یده وید یباد تصرف و
ر ایاست كه از هرچه خلق یرا بدان معن . شـان را از همـه درگذرانـدیت اسـت سـّ

مسـتحق گـردد و در طلـب آن  یاشان مستغرق كند تا سّر بـه غوّاصـین دریپس بد
  .صدف

 اســت، و آن طالــب دُّر همــت اســت، و خزانــه آن دُّر آن نيقــیده یــف دو آن صــد
ر  یاست كه در مرد مضمر است، سّر مرد او راست و مرد و یمعان بـه صـفات سـّ
 جمال آن دُّر است، و همت قبض كننده آن دُّر است، و شرف ملك نيقیو . است
افنت مرد ی یینایدن بیو آن رسان. رساند یاست تا آن به و یو ملك آن معان ،است
  .است
چـون . دیـش حـق مـر او را جمـال ننمایست تـا نمـایرا قدر و منزلت ن یینایاما ب

را از عـدم صـرف در وجـود آرنـد تـا مشـاهدة دوسـت گـردد، و  ینمود، آن معـان
  .را تازه كند یثاقیافته باشد، و عده میابد كه در ابتدا یهمان قول ب
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ت اوسـت كـه از صـفا یآن وال. ه گرددن سفر مرحلین مرد را دریاما چند نور مر ا
ست كه از تابش جمال ین نوریو ا.  استنيقیون نربندش و نور صدف به نور ريب

بدانگه معلومش گردانند و چند هـزاران . دا گرددیحق باشد تا سّر از تصرف آن پ
ان یــرا بــر عالم یاهــزار عــالم را در آن تــابش مســتغرق گردانــد، و اگــر از او ذره

  .همه جانها فدا كنند كشف گردانند
د تحمل تواند یت و لطف خود مر آن سّر را قوت دهد تا در آن دیاما حق به عنا

از گردد كه اظهار ملـك ین یق بین همت قبض كند، از كل خالیچون دُّر را از. كرد
ك ارادت جمـع یـهمـت را بـه  ی است، و دُّر نقابش باشـد كـه همـه ارادتهـاريكب

پـس آن دُّر را بـدان . ارات خـودیـردد در حـق اختدرست گـ یو یگرداند تا غنا
آن  یدن ویرسان. ندريش او برگیا و عقبا را از پیمضمر رساند كه حجاب دن یمعن

ر  یده گردد تا همت تبـع آن معنـین دو عالم بریاز ا یاست كه نظر و گـردد، و سـّ
د، باشـ ین معنیا بدیش مستغرق از دریهمگ. تا دل سّر تبع گردد. تَبَع همت گردد

ن ین كننـد كـه صـفت او بـدیـمرد را حكم ا یپاك. مجذوب حق باشد یو آن معن
  . گرددنيا چنیدر

. افته استیا را نید خورده است و درین امیاما صد هزاران هزار قافله را نهنگ ا
چ یاو اسـباب هـ ینباشـد، از فعلهـا یرا نزد حـق قـدر یكند كه و یا كسیسفر در

ت یـعاف یسـت، و در كـویه عـالم صـالح نظرهركـه را بـ. ز ساخته نشـده باشـدیچ
ا جـان یـن دریـ انيث كـه نعلـین حـدید ایحرام است گفت و شن یست، برویگذر

ن بحر كردند و بـه هـر یآنها كه سفر ا. ستیث نین حدیرا برگ ا یاست، و هركس
بـه شـكرانه  یبذل كردند یشان بودیصد هزاران هزار جان اگر در قبض ا یقدم

  .آن نعمت
. دیـب را به جمال آن دُّر تـوان دیار است و آن عجاین بحر بسیاب در یپس عجا

. اثر نمانـد ید بقا بر ویگرداند تا از د یبش آن است كه مرد را فانین عجایكمرت
 یمرد مكشـوف آن معـان یو اثبات بقا. گرداند یرا باق یافت آن دُرّ، ویپس به 
د بقـا از جـان پـس چـون مـر. افتـه اسـتیبقا از مشاهده حـق  یو آن معان. است
ن یـدنـد، ایحق د یشان بقا از بقایتواند برخاست؟ ا یده است، از بقا كیخود د
درسـت  یدر حـق و» یاِرجِعـ«هر كه را بقا به جـان اسـت . شان فنا بودیبه نزد ا

ش انـس و یبـا ربّ خـو یانـد، آن معـاندر وقت نزع آنها كه زنـده بـه حـق. دیاین
است و دوسـت خـود را شـناخته اسـت و  ا بودهیالفت داشته است اگر چه در دن
بـدان » یارجعـ« یچون وقـت نـزع باشـد، نـدا. در هر لحظه بدو بازگشته است

ن یـنرفته باشـد ا یپس تا بارها راه. »۲٥شیخداوند خو یبازگرد ز« رسد یمعان
 بازخواننـد كـه در نيقین نـدا كـه نباشـد از آن طـریپس ا. اشارت را واقف نگردد

  .خته استیق به حق گرینشان نتواند كرد كه از كدام طر» ۲٦هاللفَفِرّوا اىل«ا یدن
ار یسخن بس یاو دوست را شناخته است و ندا. است یرا همان معان» یارجع«
چـون اذنـش دهـد كـه بـازگرد، . ن عالم كه باشد به امر اوسـتیدر ا. ده استیشن

كــه  ینــینب. نــدريبرگ یاو، و اگــر چــه جــان از و یت و خشــنودیــبــازگردد بــه عنا
ه ـ قبض كننده صدف است نـه قـبض كننـده دُرّ، كـه آن یالله علـ صلوات لیزرائع

ز واسـطه یـدر وقت برداشنت ن. یاواسطهیخود ب یدُّر را حق نهاده است به خود
ز بـه امـر یـن منزل آمدن به امر واسـطه نبـود، بازگشـنت نینباشد، از آن حضرت بد

رمـت آن دُّر اسـت كـه اگـر از ح ین كه از روح خـرب نكـرد از بـرایا. واسطه نبود
  ، چون یدیچگونه در وصف بگنج یت كردیصدف حكا

  .»دل در تن و جان در دل و سر در جانست«
                                                 

  رّبك اىل یارجع ۸۹/۲۸قرآن  - ۲٥
  دیزیخدا بگر یپس به سو ٥۱/٥۰قرآن  - ۲٦
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ز بـه یمرد به حق باشد در داشنت، و برداشنت آن ن یتصرف هست در وقت نهان دُّر
  .حق باشد
ات یـشـان منكـر اسـت كـه حیل برایدار عزرائیرا به زوال صدف، د یو اگر بعض

ل بـر خـود فرخنـده یـات از آمـدن عزرائیـاند، باز آنهـا كـه حدهیرا از روح د خود
ن وسائط یت واسطه، تا از ایبشر یل واسطه، و روح واسطه، بقایداشتند كه عزرائ

ا آمدنــد و رفتنــد و بــا خلــق یــدر دن. عامــل گشــتند» یارجعــ«برســتند و در كلمــه 
ا و خلـق خـرب یـاز دنامـا . صحبت نداشتند و همه را بـه فـراق صـدف بگذاشـتند

  .بشر آلوده نگشتند یبدان كه از غوغا. ون رفتندريا بین دنیزه از اینداشتند و پاك
. را بـا خـود بـربد یتا در بود، جوارح مـرد آراسـته بـود، چـون برفـت آن آراسـتگ

ند، چـون شـب یان در او به حركت آید روح عالم گردد تا عالمیچنانكه آفتاب برآ
كه آفتـاب  یپس آن معن. ندیهمه از حركت به سكونت آد حجاب بگسرتاند تا یآ

جوارح مرد است تا همـه را در حركـت آرد، بـاز بـه فـراق هجـرت خـود همـه را 
را بـه لطـف مشـاهدة خـود در روح مركـب كـرده  یمعطل گرداند از آنكه حـق و

مـرد را كـه همـه را منـوّر كـرده  یو از آن لطافت تابش آن است مـر اعضـا. است
داده اسـت، و دمـاغ را شـمّ داده اسـت، و سـمع را سَـمّاع  یینـایبده را یاست د

را  یداده اسـت، و پـا یـیاريداده است، و لسان را نطق داده اسـت و دسـت را گ
ر را صـفوت ،داده است ییروا داده اسـت، و  ۲۷و قلب را محبت داده است و سـّ

اهـل آن ج یرا مشاهده داده است، تا همه آراسته گردنـد و از چگـونگ یآن معان
  .گردند

عزّ و  یف خداین سّرها بشناسد به تعریپس مرد را معرفت آنگاه جمال دهد كه ا
د بـود كـه یبا یثاقیم یدارنده ندااما پاس. ن همه به حق تقرب كندیجّل ــ و از ا

                                                 
  یپاك - ۲۷

ده اسـت تـا بـه یـن بشـر ملـك گردانیت ایدر وال را حق سبحانه و تعاىل یآن معن
منهاجش بدو باشـد، انبسـاطش بـدو باشـد،  سماعش از او باشد،. حكم او باشد

ن یـن پسـنده باشـد كـه در ایـق ایـمعرفـت خال یكه عارف را جمال معرفت از كل
او  ینجا محرم و آنجا محرم، كس بـر معـانیا. را نشناسد یبجز دوست كس یسرا

. ادت باشـدیـكشف بر كشف ز. مطلع نگردد و او به شناخت كس مشغول نگردد
. ادت باشـد و قـرب بـر قـربیـاُنس بر اُنـس ز. دیو نماش آن است كه بر ایادتیز

ند یزها بیرا مشغول چ یت باشد كه هركسرين عالم و در آن عالم به غینظر او در ا
اراسته است، یرا حق ب یر ویكه سرا یو اگر از آن تابش. ندیف حق بیو آن به تعر

رضه كنند همه آب اها عیاگر بر در. كنند ۲۸ند همه از بتان تربّایاگر با اهل كفر نما
ثار كنند، و اگـر بـر یات گردد، و اگر بر عامه عرضه كنند همه از حسرت جان ایح

 عرضـه كننـد همـه نيگردد، و اگر بر زمـ ۲۹جادهیق و بیكوهها عرضه كنند همه عق
  .نقره و رز گردد

 یكرده است تا به قوّت حق هم یشان را حامل آن معانیپس حق به لطف خود ا
كه در او مضمر است فلك  یآن معن. نكشد یچ فلكیرفت را هكشند كه آفتاب مع

  .دینتواند كش یآفتاب معرفت است، جز او كس آن معن
ن مشـرق و یو ا. د و بر دل بتابدیاز سّر برآ. اما سّر او مشرق است و دل او مغرب
است تا در آن تابش بَّر و  یاست اما نظارهیمغرب خداوند راست، ملك عارف ن

و سوز آن آفتاب كه بر مرغزار بشـر تابـد . ندیك را ببیب هر یو عجا. ندیبحر را بب
د را محـو گردانـد، و گـل یـو عادت را خشـك كنـد، و درختـان د یهمه نبات هست

انــد، و یرا بپژمرانــد امــا گــل محبــت را بشــكافند، و نــرگس ارادت را برو یهســت
                                                 

  یدور - ۲۸
  اقوتیه یشب یمتیسنگ ق - ۲۹
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هـد، و سـمن  اُنس را از اُنـس جمـال دنياسمی گرداند، و نيبنفشه وصال را مشك
انفـراد را بـه  صدق را صاف گرداند، و سوسـن موافقـت را حاضـر كنـد، و واوىل

نده بوستان كنـد، و تـرنج الفـت را برسـاند، و نـارنج یلوفر وفا را آرایام آرد، و نیق
از را مغلــوب و یــحــال را گونــه دهــد، و انــار وقــت را برگردانــد، و هزاردســتان ن

ن یـن بوسـتان بوزانـد، و اللـه همـت را در ایـسُكران گرداند، و بـاد قـرب را بـر ا
ن یـاز مر ایت كند، در سحرگاه نیبوستان به برآرد، و شراب مودّت را در كاس عنا

  .عارف را بچشاند
را به سوال آرد، و قلبش را به اضطراب آرد، و سرش را به انبساط  یپس لسان و

از دوست و . ش ظاهر كندیوصال عجز نفس خو یدر كو یآرد، تا در صبح دوست
  .ن همه ثمرات عارف باشدیرا اذن دهد كه ا یدرخواهد آنچه دوست و

كه دوسـت  یابین محل یچون اهل معرفت را بر او كشف كند، عارف مست در ا
ن را والـه یو ا. نه واسطة او او باشد نه جز او. واسطه داده باشدیرا شراب ب یو

شرت بدان كه كه در یهمه ب ش ازیاریهش. است یش از آثار الهیحق خوانند كه واله
. چ نطـق نكنـدیادتر كه به خود هیفتد، و سُكرانش از همه زیچ عادت نیاو آفت ه

حـركتش سـكون گـردد،، ذِكـرش . فرامـوش گـردد ین سُكر بـرویا و عقبا در ایدن
ق مقامـات خـود مفـرد یـاز حال و وقت خود مجـرد شـود، از عال. سكوت گردد

سُـكر . گـردد یگردد، از معلومات خود برّ ملك یبات خود بیشود، از اسباب نص
و بدانگـه . ن باشد تا شناخته گردد در حق خود و جز خودیعارف در حكم وَلَه ا

د تا آنگاه كه بازش دهند، كـه معرفـت یایكه حق شناخته باشد، از حق به خو بازن
  .حق با معرفت خلق جمع نگردد

شـان در یا یانريح. انداندهانند كه از جز معروف خود بمريعارفان ح ین معنیاز ا
، امـا در حـق ییطفـل تـر باشـند بـدانا یحق خود و حزّ خود افتد كـه از هـر طفلـ

ده است و بـه یشان را پسندیحق ا یینایب. بالغ تر باشند یشناخت حق از هر بالغ
حـق مشـاهده . كـرده یحضرت خود حاضر كرده، و در مظالم مشـاهده شـان برپـا

شـان را یند به خود، مگـر كـه حـق ایایاز او بازن یاهشان است كه به لحظیا یینایب
به وقت امرشـان بـاز دهـد  یكیشان را یا. مصلحت معاش یشان باز دهد برایبد

  .ام ابد داردیشان قیدر ا یند، آن معنیتا از آن نظر به حكم مشاهده آ
ن امـر یـ، و گـزارد ایت آن معنید آمد در تبعیاما تن ها را به احكام اركان نماز با

 یام صـدق مـر آن معنـیـسـرود مناجـات ق. در حجاب بكند یشان را از آن معنیا
ن جوارح راسـت، یام و تشهد مر ای و قرائت و قريراست كه ركوع و سجود و تكب

 نيبـه گـزارد چنـ. م مردل راستیمحبت و خشوع و تواضع و خوف و رضا و تسل
ت و او در نظـر درآمـده اسـ یدر كلمـه مفـرد یشان را باز دهنـد كـه آن معنـیامر ا

گـر وقـت خوردشـان بـاز دهنـد، و خـورد یو د .تبـعگر مـر او را همـه یاست، و د
ر را  یامـا معنـ. ن طعام و شراب اسـتیشان نه ایا را قـوت مشـاهده اسـت، و سـّ

اء او یپادشاهقُوت لطف  قلـب را قـوت محبـت و موافقـت . است و آالء و نعمـّ
ن یـشـراب را در ا طعـام و. ردشان نگـواین قوتها طعام و شراب برایا یب. اوست

  . خورششان بازدهندنين را در آن مجلس به چنیمجلس خورند، نه ا
 یب شـدن اسـت از حاضـریـخـواب غا. گر وقت خوابشان باز دهند و بـسیو د
شـان یب گـردد، و خفتگیو دلشان غا. ب گردند از تصرف حجاب صفایغا. خود
ن غفلت از یپس ا. غفلت است و یبیغا ین در حق آن معنیو ا. بود ین رویاز ا

  .شان رحمت آسودن استیحق بر ا
غفلت  شان بخشودن است پسیحق برا ش است، و ازیآسا شان رایا ن همه مریا پس
  .ق استیهمه خال حضرت را شانیا

را  ین سـماع همـان معنـیـو ا. واسـطة بشـر باشـدیاما عارف را سماع باشد، بـ
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حق ـ به سبحانه و . چون شنوانند را ین سماع وید دانست كه در ایاما ببا. باشد
دار، كـه مـنم خداونـد و  مـرا وفـا یعهـد دوسـت«: ندا كنـد كـه یـ بدان معن تعاىل

واسـطه یپادشاه و پروردگار تو و محبوب و معروف تو، كه دوست داشتم خود بـ
: تـرا داشـتم در مشـاهده خـود، و گفـتم. دارم ین دوسـتیـتو، و خواستم تا ترا بر ا

بـاش  یبه اذن من، باق من، مستمع باش یباش به غنا یمن، قو ز باش به عزّیعز
  تو ـ جل الله  یمن، كه منم خدا یبه بقا

 .یو بباش در حكم ارادت من كه ترا خواستم، و توبه خواست من مرا خواسـت. ـ
، و آن یدیت من بگرویت كردم تا به وحدانی، و هدایف كردم تا مرا بشناختیتعر

 یی، اكنـون مـن دوسـت تـو و تـویا مرا دوسـت داشـترا خلعت تو كردم ت یدوست
  .»دوست من

سـت ین اكـرام نیـسـت و این سـماع نین باشد، و هر كه را ایعارف را در سماع ا
مـنم «:  سـماع بـود كـهنيثـاق خـود همـیسـت، كـه روز میخود سـماع ن یسمع و
ن سـماع یـا. ن باشـدیا یرا به وقت هر سماع یـ مر آن معن. »ـ عز و جّل یخدا
شود تا از حق شنود و با حـق  یواسطگیان بنده و حق بیخوانند كه م یاعرا سم
  .ن استیسّر سماع مستمع را ا. دیگو

دن است، و یحق شن یسماعش ندا. ن سماع را، سماع در سماع استیو اهل ا
و شرب در شرب اسـت، و شـربش . یاست باق یگریسماعش در سماع لطف د

ر شـربش در اسـرار مشـاهده دوسـت از هر دو عالم پاك آمـدن اسـت، و شـرب د
امـده باشـد، یون نريبـ یان مستمع را سُكر بر سُكر است، از غلبـهیافنت است و ای
كنـد یادت میرا باشد كه نور بر نور ز ین غلبه سّر ویو ا. گر بارش مغلوب كنندید

چـون بـدان وقـت بـه عـالم . ت خـود معـزول شـودیگـردد و از عـالم بشـر یتا قو
ن یـمعرفـت ا یایـعـارف بـه در یمستغرق. ته باشد نه ماندهبشرش آرند عارف رف

  .ن باشدیباشد، و به كف آوردن صدف و قبض كردن دُّر ا
چ یند نـه صـورت، كـه هـی بنيث را عین حدید كرد تا ایبا یجانباز یاما به هر دّر

ل یـسـت كـه دلین مجـال نیـل را بـر ایو دل. ن صورت نشان نتوان كردیز را از ایچ
 یزیـك عزیـن. ز اسـتیـمرد است، كه گوهر معرفـت عز یفت، فنامرد به بحر معر

محو كند  ید آن معرفت از ویتا مرد بدان رسد، كه هركه رس یثید و استوار حدیبا
  .ز رایتصرف تم

پس بقا را كم . تو است ید كرد كه جان قوام بقاین بحر فدا بایاما جان در سفر ا
د كـرد یـ، و از مقامات هجـرت بادل مقامات است. د كردید زد و دل را فدا بایبا

ز عارفـان را بـه راه معرفـت یـكـه تم. زیـتم یدن نتوان مگر بـه نفـیكه آن دُّر را د
  .ل بدانستیعد

  :دیگویست، چنانكه میز را در معرفت راه نییرت كه تمیعارف را از او اعراض اول
  زیزست عزین معرفت دوست عزیا

  زییزان محو كند ز عارف خود تم
  زیر فدا كن دل نجان در سفر بح

  زید هر چیایدن دُّر نكو نیدر د
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  بحر دوم
  .تريح یبحر دوم، جالل است و گوهر و

تش یكـس نرسـد، بدانكـه نهـا یت ویـن بحر جالل بحر ژرف است كـه بـه نهایا
 بحـر سـفر كـردن بجـز نيپـس در چنـ. ست، اما مسـافر در او ابتـدا و انتهـا داردین
ن هـر یت است كه بدرين بحر دُّر حیو صدف ا. دیت به كف غواص او چه آريح

ــ یمــوج ــدان هــزار خالنيكــه چن ــ چن ــق تمی ــز را و والی ت تصــرف را مســتغرق ی
اد كرده شد، اما شـرح او یاز حد دل  ین مقدمه رمزیدر ا. ت خود گرداندیسلطان
  .ان گرددیاكنون ب

و علم جالل نه چون حكم جالل است، و حكـم جـالل نـه چـون كشـف جـالل 
  . جالل استنيه چون عاست و كشف جالل ن

 ین جـالل بزرگـواریـك چه گـردد، ایافت هر ید دانسنت كه مراتب مرد دریاما ببا
علم دانسنت آن است كـه حـق را . ستیبجز اله كس ن یاست و سّر او از بزرگوار

 ین علـم بـر ویـ اريد كـه تـأثیـاما با. است یق اقرار وین تصدید و ایبزرگوار دار
چ یهـ .نمانـد او را بـزرگ دانسـنت اسـت ودش چـونخ یدار بزرگید كه دید آیپد

ن علم مر عالم خود را ید مگر همه موافق كه ایایاز او موجود ن یو سكون یحركت
  .گاه رساندین پایبد

ارات مـرد را بـه تـابش خـود یـاخت یباز چون كشف جالل باشد و چونكـه دعـو
 یضـر همـد، تا در حكم او حاینش خود درآیش به بیمحو گرداند كه در حكم نما

ن حضـرت اهـل جـالل اسـت كـه صـدف بحـر جـالل بجـز حضـرت یباشد، كه ا
  .ستین یزیچ

ر هـر احكـامیاما كشف جالل مرد را نموده گردد و در كـه در  یو اركـان یابـد سـّ

د بـدان تـابش ی، بایاست حاضر ید كه آن حضرتیمر او را ببا یحضرت پادشاه
  .اندبان ماندگانیند و غااد،كه حاضران رفتگانیپاك گشته تا بان حضور حاضر 

دن وجود او یان گردانیاما ع. ت خواهدی نه رؤنين عی باشد، از انيباز آن را كه ع
ن بحـر مسـافر یرا، تا بـد یات ویباشد مر ح یبت، و نمودن تجلیباشد از عدم غ

خـود تـربّا كنـد  یا آنگاه تواند فرو رفت كه از همگیتواند گشت، كه غواص به در
  .افتیود درنتواند كه دُّر را به خ

پس . ابد بودیش یش خویرت آنكه بین بحر اولیبد. گردد یكسوت و یخودیپس ب
  .ن بحر نتواند كردیا یاو بنشاند غواص یتا جالل حق مر او را از همائ

د و ريبـرگ یگـردد و بـار دوسـت یقـو یو یاما علم جـالل دل راسـت تـا بـه هسـت
  .گردد یتحمل كنندة حكم و
ر را حكـم  یريگـردد و از اسـ یق مسـتغنیـاسـت تـا از كـّل خال و حكم جـالل سـّ

  .م دوست بسته گرددیده آزاد گردد و به بند تعظیآفر
ده را همت خوانند تا در آن تـابش یده سّر را است كه آن دیباز كشف جالل مر د

مـر آن  تعـاىل یبـار. مكوّنات به نظر هجرت كند یند و از كلّیرا ب یازین یعالم ب
را  یمرد را از او بسـتاند، و آن معـان یده تا همگین دیرداند بر اان گیرا ع یمعان

ر دل را آن معنـ یاستدن آن معن. مشاهده جذب كند اسـت كـه تـا حاضـر  یمر سـّ
  .را كه او را دوام خود حضرت است یگرداند مر اشارت و

كـه دُّر اسـت بـر  یارد آن معنـیـا صدف حضرت به دسـت نین دریاما تا مرد در ا
 یو تـا جـالل حـق بـر دل و. دیـدن را محـرم بایـد، كـه جمـال دیاجمال ننم یو

م خطـر اسـت ینشود كه حاضران را عظـ یمستحق و ینگردد و به محرم مستوىل
ل یبـت عـدیغ یاشـان لحظـهین بحر، كه اگر در حضور آن حضـرت بدیدر سفر ا

  . گردد به چندگاه بدان محل نرسند
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  :انداما حاضران بر سه وجه
خداوند را ــ عزّ و  یتواند كه بدان نباشد، كه چون به هست. اوحاضر به علم  یكی

 یز از مخالفـت بـرویـچ چید بود به ظاهر و باطن كه هیداند، چنانش بایجّل ـ م
مخالفـان حاضـر نباشـند از آنكـه بـه . گذر نكند كه راه حضرت را موافقت است

كنـد،  بیـنگذرد كه او را از آن حضـرت غا یزیچ یحكم آن حاضر است كه برو
اد خواهنــد از حـق بــه یـننــد فریابـتالء او اســت تـا اگـر بب یو اگـر بگذراننـد بــرا

ش از آن حجاب كند كه همه ین حاضر بیبازماندن ا یاز، كه لحظهیبرداشنت آن چ
ن حكـم نبـوده یـهركـه را ا. ن حكم دوامت واجب كنـدیو ا. اصل دوزخ را آتش

آنكـه . او استقامت تواند كـردا در حكم ید و یاست كه كشف را به خود تواند كش
  .نمانده باشد یز در ویچ چیدر آن حكم است اندوه ه

چـرا گـاه همـت . وصـال یاما گاه فراق باشد، و گاه اندوه فراق باشد، و گاه رجـا
د افتـد یـدر ناز شش چنان ام. ن بوستان است، و گاه بنازد و گاه بگذاردیدر ا یو

در گـدازش چنـان دانـد كـه داغ  دار خواهـد نمـود، ویـرا د یدوسـت و یكه گوئ
  .ن دو تصرف استیا یبرا یوییحاضر. فُرقت بر او خواهد ماند

كـه در او  یمدام حاضر است در موافقـت آن معـان یباز آن را كه كشف است، و
چـون در كشـفش آرد او را . اسـت یو دادن یاما از حق او را ستدن. مضمر است
ش یون آورد تـا واصـف احـوال خـوريز بستاند و از احوال اوقـاتش بـیاز عالم تم

اد دون یـباز چون بازش دهند آن احـوال را بـر او فرامـوش گرداننـد تـا در . دیاین
كشـف حجـاب خـود، كـه  ید نه برایآن حضرت با یش برایحق نماند كه حاضر

ر او  یمرد را برا یب محو گشته است، كه تجلیحاضران را نص آن است كـه تـا سـّ
نشانه  ییایوقت كرب. را به وقت سپارد یاحوال و یقاب. ن تصرف بستاندیرا از ا

واجب كند مانـدن  یانريمرد را در حال ح. باشد یآن نشان حجاب و. گردد یو

ت او را از یـد مـوج عنایـن دیـایاست تـا بـ ین نظر، چون بماند غرقه شدن ویا
  .ا براندازدیدر

زدارد نـه را به حـبس ارادت بـا یچون فراق و.  قبض گرددنياما در حجاب آست
م اهـل بهشـت و از رنـج اهـل یخرب گـردد از نعـ یبـ. دیاین یا و نه عقبا قرب ویدن

بتـّف  ین محل بمانـد ویو اگر همه در ا. آتش و از گردش روزگار و احوال خود
تش بنشـاند، و بـر ینه عنـایآنگاه حق او را از او بسـتاند و در سـف. حسرت بسوزد

ره شـط رسـاند كـه یـرا بـه جز ینه ویتا سـفت را امر كند یلطف كند تا دُّر عنا یو
. دیـدش بـه برآیـحجاب قبض محو گردد و بوستان بسط را آراسته كنـد و گلـنب ام

 یر پادشـاه بـیبـه سـر. دیـارایب یازمنـدیش را به مناجات و نیر خویو سرا .نرگس
و از فضل  یملكا در آتش فرقَت همت ما را بسوخت: از خود عرضه كند كهیاز، نین

م ین محـل مقـیـاكنـون مـا را در ا. یدیره شـط رسـانیـد ما را به جزت خویو عنا
 . است یاف و نزهت بقعهیاست و با تشر ن بس با راحت منزىلیگردان كه ا

ن محل انبسـاط ین ذكر سكوت آر كه ایاگاهاند كه از ایآنگاه وارد حق مر او را ب
حـق بـر تـو از  ید بود نه او را در حكم تو، كه بزرگیترا در حكم او با. ستیتو ن

ن انبساط باز و اقبض یآنگاه مر او را بد. ن ارادت نماندیآن كشف شد تا در تو ا
  .دارند یرا هم ین گردش ویگردانند، هم در ا

بـدان . نـدیرا بب یقت هر معانیابد سّر احوال روزگار خود را، و حقید كه دریاما با
و . اسـت یادبـیبـ یرا نقل خواهند كـرد، درخواسـت و یكه از آن محل و یمعن

به هر دو حال حرمت . اجتهاد نمودن است یاگر نقل نخواهند كرد درخواست و
ب نباشـد كـه اهـل جـالل را یـزها غاین چیو از آن حضرت بد. رتینگاه داشنت اول

چون تجسـس و تصـرف كنـد . معلوم نگردانند آنچه اهل جمال را معلوم گردانند
و خـود را . د كـردیان مبتال گردد حذر باترسد ـ نعوذبالله ـ بد یاز آن فراق كه هم



۱۹ 

ن حضرت قربت معزول ید كرد كه چندان هزاران هزار را از ایمنع با ۳۰یاز استاخ
ن حضـرت ین هـزار هـزار را بـدیدانسـتند، و چنـد بیـشان خود را قریكردند كه ا

  .د دانستندیشان خود را بعیب كردند كه ایقر
د از یـتـا همـه آن موجـود آق در جنب علم حق جهـل اسـت، یپس علم همه خال
 یحق دانسته است به علم خـود تـا بنـده را در آن وقـت مبـتال عدم پنداربنده كه

است  ینداند كه او شق یشق. خود گرداند، تا از مقام جهلش به مقام علم رساند
. ن علـم ندانـدیـبجز پادشاه ـ عـزّ اسـمهُ ـ كـس ا. د استید نداند كه او سعیو سع
 یگاه سعادت و شقاوتشان برپـایاست تا آنگاه كه به پا آن علم جهل ین معنیبد

الله كه هرچه اكنون عالِم باشد به احكام. آنگاه از جهل به علم آمده باشند. كنند
ز را در یـدار ارادت حق گردد، سّر آن چید كه به دیر او از عدم در وجود آیدر سرا

در وجــود آن نــد تــا ارادت او یبــه آثــار مشــاهده او بب یحضــور حضــرت پادشــاه
  .ستیچ یمعان

چـون بـدو . دیـدار او نتـوان دیند كه جز به نمود دید تا ببیگشا یبدانگه حق بر و
باز عاِلم به حدوداللـه آن . متصّرف آمد یكه و یزینمود فارغ گرداندش از آن چ

ر یف حـق ببیــ را بـه تعر ـ تعـاىل یباشد كه حّد خـدا س كنـد مگـر سـّ نـد و تجسـّ
ش نتوانـد یابد كه هرچه را حق بپوشد از بنده خویهرگز درن بدانگه. ابدیخداوند ب

ــده آن را كشــف كنــد ده شــود نتوانــد كــه آن را یــو هرچــه را كشــف گردان. كــه بن
ار كـرده باشـد كـه یـهمه هالكـت اخت. بپوشاند، كه حق غالب است و بنده مغلوب
 د داشتین حّد نگاه بایپس ا. دیگو ییسّر حق را تجسس كند و حكم او را چرا

. ستیراه ن یار حق و چگونگیگر بنده را بر اختید، دیكه طلب در خود درست آ
ـ  ل است و مثل و جنس، و حـق ـ سـبحانه و تعـاىلیه و تعطیطلب تشب یچگونگ
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آن اسـت  یارایـبنده را كجا زهـر و ! جوانمرد یپس ا. ن صفات منزه استیاز ا
ن یـنـاگفنت ا. حجـابا در یـا در كشـف یـا در فراق یمرا در وصال دار : دیكه گو

ن همه را از مرد بسـوزد یزها حّد حق نگاه داشنت است كه كشف حال جالل ایچ
  .است یت جالل بزرگیكه سلطان

حاضر باشـد بـه حـق امـا از . هركه را در آن بحر غرقه كردند اثر آن تصرف نماند
ن یـم این را خواننـد، و مسـافر مقـیـب ایـغا ش خرب ندارد و حاضـریحضرت خو
افت و صفت توان یپس چگونه در توان . ن را خوانندیطلب ایطالب ب خوانند، و

از او چـون نشـان  یگریست و دیرا كه خودش را از خود خرب ن یكرد روزگار كس
د آمـده یـد كه از جـالل حـق پدیرا در سّر آ یاز آن سوزش كه و یاابد؟ اگر ذرهی

ان خـرب نـدارد، و شیجز خداوند كس از احوال ا. دیاد آیاست بر دوزخ نهند به فر
ن مـرد را بـود كـه یسّر ا. مكان ینشان، و از مكانها ب یها بیغرقه شدگان از نشان

ن عالم نمانده باشـد، و یزش از تصرفات ایچ چیون شود كه هريد و بیا درآیدر دن
و . یاگر پرسندش جواب آن نتواند داد، بدانگه به شخص بوده است نه بـه معنـ

 یاشد، هركه در شب به منزل نزول كنـد چگـونگن عالم در حق او چون شب بیا
  .یابین صفت یمنزل به روز از او برپسند جواب نتواند داد، مرد حاضر را بد

از نمـاز و روزه و  ین حاضـریا. را ندهند یز است، هر متكلّفیگوهر حضرت عز
و در نمــاز  یابیــن حاضــر را چنــان یــون از نمــاز اريبــ. حــج و غــز و فراتــر اســت

را بـه مشـاهده حـق  یاسـت كـه و یجذبـه آن معـان یادتیدر نماز زاما . همچنان
تش آن اسـت كـه هركـه رياست و نور بص یینایرا ب یش دهند كه غذا آن معانینما

ر وريست، بصـین ین حاضریرا كرد و گفت ا قـات یسـت، و میاز آن نـور ن یت ِسـّ
  .ستیقات نیم یو

ن حضـرت یا یدند برایق هر دو عالم درچیشان كه دامن ارادت را از عالیپس ا
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ب نتواننـد ین حاضر را غایق مر ایخال یت را، كلريآن دُّر بص ییو روشنا ،را بود
ت است با حـق یو اگرچه در خلق. ان خلق است، با حق استیاگرچه در م. كرد
  .است
 یا چنـان كـش همـیـانـد،  جـالل داشـتهنيراست كه او را در عـ ین حاضریاما ا
ز گردد، یو حاضر كردة خود مشغول هر چ. حق استباشد كه حاضر كرده  یم دارند

. یباشد و بالغ را همه معنـ یپس طفل را همه دعو. ن طفل استیو او در حق ا
 یاو طفـل بـه جرعـه.  گرم نكنـدريكب یار آتشهایطفل به تپش بتَفسد و بالغ را بس

  .سَكران گردد، و بالغ را خُمها سَكران نگرداند
شان را در پردة انفراد داشته است، بـه هـر كسشـان یپس بالغان محرمان حقند كه ا

ون بـرد ريشان آورد و بـیاگر چند هزار هزار منظور را در نظر حضور دل ا. دیننما
ن یـپـس ا. ز منزل نكنندیال آن چیند و بر خیایآن صورت محرم ن یینایشان بر بیا

را  یو. زك بكـر اسـتیـبـاز طفـل چـون كن. دنیـدن كنند نه حكم دیرا حكم ناد
ند كه او را به ارادت خود درخواهنـد، ینب یجمال و ید تا هركسید كشیدر با یور

ر و یون آرند و مُهر بكرريشان از مكان دل بیش ایبه سّریو به هر نص  یاز حد سـّ
  .نندیرا مكاره ب یند تا هركه خواهد وريبرگ

حاضـران خـود بـر . كو باشـدیث حضرت با خود ماندن نیحد! جوانمرد یپس ا
ر یـخال یانند، و بـر ذكـر خـود و جـز خـود چگونـه ماننـد، كلـذكر حق م ق بـر سـّ

 یهـر مـدّع یبـود  عـاىلنيق حضرت نـه چنـیاگر طر. اندحاضران فراموش گشته
به  یمدع یاد كرده شد تا دعویشان بدان یت ارين رمز از سیا. ین كردیا یدعوا
 ید كــه بــر حاضــرريش بــرگیاز حضــرت خــو ید معنــیــرود، و د یآن دعــو یمعنــ
ن راه یـدر ا مانـدن ی، كـه بـر حاضـریبیاندن را همچنان حكـم كننـد كـه بـر غـام

 یو خطـوت ین راه صـد هـزاران هـزار حجـاب اسـت اگرچـه آن لحظتـیـا وقفت

جالل حق ـ جّل و عال ـ اهـل خـود را نگـذارد كـه در منـزل عـادت خـود . است
حضـرت  وصـف یا بر كسـینظر كند،  یابهیا در هر دو عالم از راه نصینزول كند، 

ت بـرّ باشـد نـه در یـن حالـت مـرد را در والیا شرح وقت حالت كند، كه ایكند، 
غرقه شدگان . ن ذكر كجا پردازدیدر بحر خوف غرقه شدن باشد، بد. ت بحریوال

 یسـت كـه ویدار نیـا دیق دریرا بر غر یو مرد خشك. ستیث كار نین حدیرا با ا
گـردد تـا زنـده بسـتاند و صفت گردد و به صفت بحـر آراسـته  یاز صفت خود ب

كه . یت قبول نكند، جز حیالبته م. ت خود رایاظهار سلطان یكشته باز دهد، برا
دار اسـت یش دیبت خویپس هركه را به حضرت غ. یرين طبع ناز دارد زنده گیا

بـاز . را قبـول كنـد یك بحر، بحر ویت به نزدیك خود است و میبه نزد یو او ح
 یند، بـه حكـم زنـدگیب یدار او در باقیند و دیفت بص ین هر دو بیآن را كه از ا

اش د، پسريده بمیش كند تا از آن دید، مستغرق سلطنت خوريرا بگ یده ویآن د
  .براندازد

 یچـون بـ. صـفت كنـد ین صفت است، تـا همـه را از صـفت بـیبحر جالل را ا
ن اظهار از آن غواصان است كه یا. چگونه صفت كند یصفت یصفت گشت از ب

  .د كردین حضرت نبایست، تكرار ایث نین حدیرا برگ اهركه 
و او صـدف حضـور . ن بحـر جـاللیـب ایگفته شد از عجا یاز هر نوع رمز رمز

د تا در طلـب آن دُّر از جـان خـود و مصـالح او یز حضور بایرا ن یطالب و. دارد
به را از یدور گردد كه در آن بحر نه نشان حور است و نه نشان قصور كـه همـه نصـ

موج او همه نور باشد تا بر هرچـه مـرد را . اند كه او بحر جالل استو محو كردها
چنانكـه . حكم خود كند تا از همـه بازمانـدرا مستغرق  یده وینظر افتد آن نور د

  :دیل گویقا
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  نظم
  در بحر جالل حق صدف باشد حور

  طـــالب دُّر ز جـــان گــردد دور تــا
  آنجـا نه نشان حور باشد نه قصور

  كان بحر جاللت است موجش همه نور

  بحر سوم
  .اتیح یت است و گوهر ویبحر سوم وحدان

راسـت ـ عـزّ اسـمهُ ـ كـه  یقـت خـدایبـر حق یگانگیاست و  یگانگیت یوحدان
ك بــود، در یشــر یبــ یكــیپــس . نتــوان گفــت یكــیو احــد را جــز . احــد اســت

بود، به  یدن غنم بود، به لطف كری بود، در بخشودن و رحمت كررينظیب یدارندگ
م بـود، بـه اسـرار هـر یدن علیك و حكم شنیعطا دادن صمد بود، به حاجات هر 

 یك و حكم كردن معروف بود، مـر آن معـانیست هر یك دانسنت عالم بود، به بای
دوستان را به دعوت ارادت خود خواندن، . ف كردن محبوب بودیرا به خود تعر
دن، و یـك برّ و احسان خـود ظـاهر گردانیكردن، و بر سّر هر  ییكوین یو با هر كس

سـت كـه بـر یت نیك به نور قرب آراسنت، پس جـز صـفت وحـدانیت دل هر یوال
  .ن كندیبندگان ا

ت یـش مشـاهده احـد فـرد افتـاد، و انیاما موحد را با حّد خود از گردش و از نما
  .ت كشف مشاهده بودیموجود آمد به سلطان یكه از و یاقرار

اسـت  بـتیات داد، و غذاش همـه هیلباس ح. گاه عزّ بپا كردیاما موحد را در پا
اظهـار  یمخلوقات تقرب نكند، برا یچ دوستیتا همه خلعت دوست بود كه به ه

 یازیـن ید خود بخورد در همه احوال اظهار بید یو غذا. آن خلعت دوست بود
  .دگان به هر لباس آرزو نربندیان به هرچه نظر نكنند و پوشريرا كه س
بدانگـه . دیـن معاملـت بـه حاصـل آیـا یز بدان خوانند كه از ویحد را عزپس مو

  .دار باشدرا نگاه یت وی نباشد كه بحر احدرينظ یرا انكار نباشد، و هر دو ب یو
ن سـفر آرد تـا یــ جـّل جاللـه ـ بنـده را در طلـب ا یت بار خـدای وحدانرياما تأث
م یت بحـر عظـیداند، كـه بحـر وحـیـن بحـر و بـرّ در خـود بجویـقت صدف ایحق
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بدو تقرب نتواند كرد، و به طلب صدف نتواند رفت، كه صـدف  یاست، و هركس
طلـب كـردن  یزیـخود چیت او از خود ماندن است، پس بريت است و حرياو ح
  .عجب است یكار

بدانكـه هرچـه بـه . اسـت یان عبـارتیـاسـت و ب یروشن اشـارت ین معنیاما در ا
پس . ز شودیابد مالك آن چیدد، و چون بز گریآن چ یطلب باشد طلب طالب بها

ت یافـت وحـدانیقت كـه علـت یاست، خداوند را حق ین صفت بنده را مجازیا
ن طلــب آرد روا باشــد، تــا در راه یت كــه بنــده را بــدیامــا ارادت وحــدان. نباشــد
و . را كه در او مضمر كردنـد ید و از عالم بشر طلب كند آن معانیش طالب آیخو

ود چندان هجرت كند كه جسنت او برسد، عجز آرد تا كه از در حد و حدود دل خ
د یآنگاه با. ون شودريطلب گردد، تا از راه بر ب یاز آن طلب ب. قوت خود بازافتد
. یا اسـت تـا ثَـریـو از ثر یاسـت بـه مكـان یرفنت من از مكـان: كه بنالد كه ملكا

ق صالح یمرا از طرد ید، نكته امريچ مكان نماند كه از تو نظر نهان برگیمكان و ه
و بـدان  را به جان بخرم ین بحر مسافر گردم و غواّصین جان كوته گردان تا بدیا

گـردد، و لطـف حـق مـر او را  یانهیت حـق مـر او را سـفیـپـس عنا. صدف رسم
نه نه بردارندة شخص اوست، بردارنـده همـت اوسـت، تـا ین سفیا.  گرددريدستگ

نه ین سفید علم اوست، آنگاه این خلق دیا ون برد، وريق بیآنگاه او را از كل خال
ن بحر ین بحر غرقه گردد، و ایبگردد، گشنت او نظرش به حق ماندن است تا در ا

ت از معلومـات یـكشف گردد، نمانـد بـر او بق یبر و یخدا یگانگیآن است كه 
واجب كنـد كـه دور گـردد از دل و مقامـات  ین كشف بداده مستهلكیاما در. نظر

مانـد از همـت و  خـرب و خـاىل یآن، بـ ۳۲صَـفوَت ۳۱ف ماند از بَـرّتصر یآن، و ب
                                                 

  وهیم - ۳۱
  یپاك - ۳۲

 یگانه گرداند، چنانكـه مهـرتی یزهاین چیا یرا نف یانابت و اجابت، تا آن معان
  .گردد یگانه آن معنیبر در مانند،  یرا در حرم ملوك خوانند تا چاكران و

عبـارت  و سّر چون از صدف دور ماند، و همت از تصرف معزول مانـد، و دل از
گانه ی: سماع كند كه یحق یندا یآن مقهور ماند، در حكم آن انفراد از حّد فرد

ثاق تـرا یست و من همان خواهم كه روز میك نیباش مر پادشاه خود را كه مرا شر
، خلعـت یجـواب گفتـ» یبل«ت دادم ترا تا مرا ی؟ و هدا»اَلَستُ بِرَبَّكُم«  :گفتم

من  یندا. ت من سماع تستیست، و عناكمال محبت من مشاهده ت. مر تراست
ت تست، معرفت من بوستان تست، انـس مـن طاعـت یمنشور تست، اذن من وال

كه ترا . تست، ذكر من شراب تست، وصال من راه تست، قرب من مشاهده تست
ت مـن یدم، و آنچه به حضرت من مر ترا نمـوده گشـت از آثـار وحـدانیز گردانیعز
ن یـز از ایـد تقـرب مشـاهده مـن، بگریـتـرا ببا و چـون. نیـبباش در حكـم ا. بود

  .حضرت من كه خداوند توام یز یشان مفرد آمدیحشوات كه از ا
را از دل و سّر و همت خود بـه  یخنت آن معنیگر. نستیرا سّر ا» اللّهِیفَفِرُّوا اِلَ«

ف معـروف نباشـد، پـس چـون یـنباشـد و تعر یامـا تـا اذن حقـ. شیخداوند خو
را از آن اسرار خرب بود، نه سّر را، نه دل را، كه اگر چه آن  بارش دهند؟ نه همت

را شــنوانند همــت بدانــدنش مســتهلك گــردد، و اگــر سّــر دانــد از حســرت  یمعنــ
  .بسوزد، و اگر دل داند بطرقد

شـان را از پادشـاه ید تـا بداننـد كـه مهـرت ایـد آیـك پدیـاما آثار آن خلعـت بـر هـر 
ده اسـت یب پوشـیهرچه در مكوّنات عجا ند ویهمت را بنما. بوده است یاكرام

ب صفات اسـت، یند، و هرچه عجایو سّر را بنما. تا مجرد گردد شرط متابعت را
و شـرط . تـا مجـرّد شـود یدن هـر نهـانیـو د یآن و كشـوف هـر حجـاب یو سّرها

 یتا مجرد شود برا یدن هر فعلیو سّر د یند، عمّال هر مقامیرا بنما یموافقت و
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  .احكام حضرت را
ش یـبهره ور. دريت بهره برگیدرست گردد و از بحر وحدان ینگاه موحد را مفردآ

ن صـفت گـردد، یت بـدیبـه بحـر وحـدان یچون حـال و. از خود دور گشنت است
ند، نه محبت، نه شوق، نه انابت، نه اجابت، نـه یند، نه صدق بیش نه ارادت ببیب

ت یوحـدان یایصدف در اكنون باشد كه. اقامت، نه انس، نه وصل، نه فنا، نه بقا
  .ان غرقه شدگان نكندی گردد كه بريبه كف آرد و متح

ا غرق گشتند عاجز آمدند از وصف كردن ین دریكه بد یكسان! جوانمرد یپس ا
چـون كشـته . شـانیگران عاجز آمدند از تصرف چگونه گشنت ایغرقه شدگان، و د

موحـدان بـه  ین معنـیابـد؟ بـدیگر كس ازو چگونه نشان ینشان ندهد از خود، د
  .نظر و تقرب نكنند یزیچ چیه

ش یكـرد تـا همگـ است كـه آن آفتـاب را بـر هـر كـه مسـتوىل یا آفتابین دریو در ا
است كه محـب را در  یآن آفتاب قربت و دوست. نسوزد به نفس درونش نگذارد

ده او كـوه یـنـد و در دیگردانـد تـا بـال نب یو یمحبت بسوزاند، و كوه را كـوه بـال
  .نظر بر همه والء نماند چون. نماند

پـس . ش فسـخ گـرددیهایچندان بدارند كه عقد همه دوست یاما محب را بر دوست
دل  یبـر رو یپـس داغ مفـرد. لطف كنند یار بر ویازش درآرند و بسیدر حرم ن

بـدو  یاریـاختیبـ یم كننـد، و حـدودهایرا تعلـ یط دوسـتیرقم كننـد، و شـرا یو
 نيش بچشــانند، و نعلــیقــرارینند، و شــراب بدرو پوشــا یمــرادینــد، و لبــاس بینما

 یردّ او را منـاد یپس صال. ش بدوانندیدان واله یكنند؛ و در م یصدقش در پا
چون به تتبع او تقـرب نكنـد . او نگردد یز از مرادات او مشرتیچ چیند تا هیفرما

حق  یین نكویو ا. ارد كردیچكس بدو نظر نیند، هیب یگانگیداغ  یبدانگه بر و
  .ك از او برگرفته باشدیبر محب او كه معونت هر باشد 

ده به خود باز ید یاما محب را در نهادن آن داغ خرب نبوده باشد كه اگر خرب بود
نـد خـود را از همـه یچـون آن نب. یگشت یكه من او را دوست داشتم، مدع یكرد
. ز از دلـم برداشـتیـواقف شود كه مرا دوست داشت و نظر هـر چ. ندیب یمستغن
آنهـا كـه در . گانـه بـودی یدوسـت یب باشـد و در كـوینصـ یاه موحد محب بآنگ
. ننـدیچ نبیننـد و از خـود هـی كس باشند كـه از دوسـت بنيباشند چن یكی یدوست

منـزل  یز را در دل ویـچ چین را خواننـد كـه هـیازمند ایبدان حضرت شكسته و ن
صُـمٌّ «را بود،  یدل و یسّر و گنگ یرا بود، و كژ یهمت و ییناینمانده باشد تا ب

ن محـب را مـذّل ی محب بود كه انين چنیدر حق ا» ۳۳عقِلُونَیفَهُم ال  یبُكمٌ عُم
. محب را ذُل اسـت یدر دوست. ل جز دوستیل دوست باشد نه ذلیخوانند كه ذل

  .ش بازگردانندید غنی آريفق. زش بازگردانندید اما عزیل آیذل
 یو عقبـا، و غنـاش بـه لقـاا یـبدانكه عزت محب به قـرب دوسـتان اسـت بـه دن

كـه دوسـت . شان به دوستیز گشته باشد و ایشان عزیا و عقبا بدیپس دن. دوست
را  ید كـه دوسـتريقـرار گـ یكـه در دوسـت یشان لطف كرد و اگر نه كه توانسـتیبرا

  .د كرد، كه دل و جان فدا كنندین استعمال بایبزرگ است كه ا یشرطها
محـب را . خود ملك دوست است یگرن دوست است چون بنیو آنچه مصالح ا
معلـوم اسـت خـود چـه  یبـه نـزد و یچون مفلس. د تا فدا كندیخود از آن خرب با

ا یـن حیـاز ا یت وريحـ. نمانـد یزیچ یا بر ویدارد كه بدان حضرت برد، جز ح
ازم از یـن یبـ: د كـهريت كنـد و دسـت گـیـرا عنا یحق و یانرين حیو در ا. زدیخ

بـر تـو آن اسـت كـه بـه . مملـوك اسـت یآنچـه تـو آر و ی، تو مملوكیآنچه تو آر
ده یـن دیـا. كه من با تو چـه كـردم یپس بدان. به نمود من یت من نظر كنیوحدان

مـن بـر تـو نعمـت . یابیـگاه شكر استقامت یده حضرت ما كن تا در پایرا را جر
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م یا مشـاهده خـودت بنمـایـنعمت مر تـرا آن اسـت كـه در دن یادتیز. ادت كنمیز
خـود  یت لقـایـمـن قـادرم و بـه عقبا. میقت بربـاین خواهم، و از خالچنانكه م

. كـردن مـن سـزاوارترم یین نكـویم كـه بـدیبربـا یم چنانكه خواهم، و از كلیبنما
ن نعمت را بشناختند و یكه ا یپس آن كسان. ن استینعت من بر نعمت ا یادتیز
شـان مشـاهده یاد بـر یشان كفران است تا بپوشیبه عالم خلق آوردند آن از ا یرو

پـس . یز خربنینند و از آن نیمن ب یفرد القا. یخود، تا عارفند و از معرفت خربن
 رياسـت، تـأث ین معـانیـا یاز هـر دو عـالم بـرا یختگـیو گر یمحبان را پراكنـدگ

  .ن باشدیت سّر موحدان را ایوحدان
كه هر كه  یث را طلب كنین حدید كه ایش بایدر عمر خو یكی! جوانمرد یپس ا

 یاهیـكـه بـه خـوردن گ ۳٤چون عمر ستوران است یست عمر وین ین زندگانیا ار
ن یـد، چـون ایـتـو گردان ن دو عـالم را چراگـاهیـپـس ا. ندريند و بنا خوردن بمیبز

پس به هر دو عالم تو . یريات آن مردان بمیو از ح یات شمرین را حیا یبخور
ن را بــه بحــر شــایكــه ا یابیــك مــردان نیــراحــت جــز بــه نزد. یريزَحــ نيخــود عــ
شـان یو حق مر ا. شان غارت كردندیعادت را از ا یت غرقه كردند، و بقایوحدان

او بازنماننــد، و  یك لحظــه از دوســتیــش كــه یرا بقــا داد در وجــود محبــت خــو
است كه جز به ترك جـان  ین بحر راهیاو نخورند، كه در ا یدوستیآب ب یشربت

  .ه كردن استیر خود تكب یانت محبت در راه دوستینتوان سرپد، كه خ
اسـت كـه  ین راهـیـو ا. ت اسـتین بحـر آن اسـت كـه اظهـار وحـدانیـا یو ژرف

ر هـر یو ا. فرد بوده استشان یاند، آنها كه دل امتقدمان رفته ن بحر را حق بـر سـّ
آن  یپــس راحــت زنــدگان. ت داده اســت تــا مستغرقشــان گردانــدیســلطان یمحبــ

  :دی، چنانكه گوابندیات یح یراحت است كه در آن مستغرق
                                                 

  انیچارپا - ۳٤

  نظم
  كه درو همه به ترك جان است یبحر

  معظم است كه او وحدان است شیژرف
  ــن راه مقــدّمــان دل فردان استیا

   بهره سّرشان به حق سلطان استنيك
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  بحر چهارم
  .بقا یت است و گوهر ویبحر چهارم رُبوب

داونـد ـ خ. اسـت ییست اظهار خدایت نیرا نها یت كه ژرف وین بحر رُبوبیو ا
ر عبود. دیـارایت بیـش را بـه آثـار رُبوبیعَزَّ اسـمُه ـ دل بنـده خـو ت را كشـف یـسـّ

 یچـه معنـ» یا عبـادیـ«: ن كلمه كه حق گفـتیگرداند تا معلومش گردد كه در ا
: ازمنـد را نـدا كنـد كـهیاز بنده نین یباشد كه خداوند ب ین بزرگ منزلتیو ا. است

ن بحر خود عزّ است، و یو صدف ا .بنده را ن بزرگرت عزّ نباشدیاز ا. »بنده من«
  .ابدیت درید كه سّر عبودیاما بنده با. ن صدف آن دُّر مضمر استیدر ا

و حـق معلـوم . ف كـردن حـقیتعر ید بیایافنت درست نیت را از بنده دریسّر رُبوب
  ند؟یبنده چگونه ب چو بپوشاند. ندیگرداند، بنده ب

ق یـر است كه بود و باشـد، اگـر چـه خالاظها یخدا یید دانست كه خدایاما ببا
 در صـفت یـريل و تغین تبـدیـو ا. نبودند كه ببودند، باز نباشند و باز بخواهند بود

ز است كه از عدمش در وجود آورند و از وجود به عدمش برند و از آن یبنده جا
ن ینباشـد كـه بنـده خـود را بـد ییپس جز اظهـار خـدا. ز به وجود آرندیعدمش ن
  .داندگر یصفت هم

ند در گـردش احـوال خـود كـه از عـدم یبه باطن بنده است كه ب ییاما اظهار خدا
چـون از . عدم دل آن است كه در مقامات خـود نـاظر اسـت. دلش در وجود آرد

 گردد و آنچه نيقی یرا صاف گردانند تا ناظر تابش به و ید سّر ویآن در وجود آ
ز در وجـود یـن عـدمش نیـاز ا را عدم اسـت یز وید نین دیا. ده بودیپوش یبر و

مستغرق حكم خود كند تا نماند . گردد همه او را مستوىل یبوده و یآرند تا تجّل
و چندانش در حكم خود بدارد كه از عدم وجـود كـه از . یو تصرف یزینزد او تم

ر، و نـه  او گذشته است فرامـوش كنـد كـه نـه خـود را اهـل دل شناسـد نـه اهـل سـّ
را، نه محب داند خود را نه عدو، و نه خـائف  یبیغا خود را داند و نه یحاضر

، نه شاكر دانـد نـه كـافر، نـه قـرب ی، نه صابر داند نه راضیداند خود را نه راج
د داند نه معرفت، نه وصـلت دانـد یداند نه بُعد، نه انس داند نه وحشت، نه توح

  .نه فرقت
باشند كه تصرفات ازو نداده  یینایرا هنوز ب یبستاند، اما و یاش تجلن همهیاز ا

جهـل بنـده در . كننـد یم چه ینا باشد و نداند كه با وین عالم نابیبستانند، و از ا
نـد كـه یآنگـاه گو. گـاه باشـدین پایـدر ا یخـربیو ب یخـودیب. دید آیگاه پدین پایا

ن منـزل یـدر ا یت وريث اسـت كـه حـین حدیا. محب را دل در بَّر بمانده است
ن یـن را حكـم وَلَـه خواننـد، و ایا. ن استیا یبندگ یكو ت درريح. ـــد كردیپــد

مـت ین را صـدف عزین را هجرت همت خوانند، و ایاز خوانند، و این یرا مبتال
ن را مـخ یـدان حال خوانند، و این را میق وقت خوانند، و این را طریخوانند، و ا

ر اخـالص خواننـدیـن را حس طاعت خوانند، و ایارادت خوانند، و ا ، و ن را سـّ
ض ین را حكـم تفـویـم خواننـد، و این را گوهر تسلین را راه انفراد خوانند، و ایا

  .ار استین نوع بسیاز ا. خوانند
. ن باشـدیـا یحـال و یق نماند درسـتیاما نشان داده شده هر كه را در حكم تخل

اگر چند هزار بـار . كه طاقت را افتد در سفر باشد یاآنگاه مهذّب گردد و تجربه
ن یـهركه را ا. دیایاش حاصل نن تجربهیر قدم آرد ایشرق و مغرب را به زم یمرد

. اقتدا كردن، از راه افتادن اسـت یمرد طرق باشد، به و یفتاده باشد، ویتجربه ن
د باشـد تـا اگـر یرا در گردش احوال پد یقین هر طریقش از آن خوانند كه ازیطر

نـه از راه  ین از راه زنـدگانیـا .قندیند بداند كه هركس بر چه طریچند هزار راه بب
افتـه ین تجربـه اسـت كـم یـقت را كـه این طریاما صاحب ا. افته شودیار یعلم بس
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ن اصـل اسـت و ین علم آداب گردش است، ایا. یابیز نین علم نیشود و طالب ا
  ارند، طالب علم اصل اندك؟یطالب علم فرع بس. آن فرع است

قـه از آن خواننـد تـا یرا بحرالحقن یـو ا. ز اسـتیـقت بس عزین گوهر حقیپس ا
ل یـبـه صـورت دال ییننـد نـه بـه صـورت كـه اظهـار خـدایب او را به سّر ببیعجا
  .نندیل ببینند، و به سّر معرفت سّر هر دالینب

و  یريو تكبـ یامیـافتـاد، جـز ق یت خود بـه صـورت نظـریپس هر كه را بر عبود
ر تكبـنيبر عده یباز آنها را كه د. دیگر ندید یزیچ یو سجود یركوع  ري افتاد، سـّ

ر ركـوع قبـول كـردن حكـم یدند، و سّر قیترك دو عالم د ام حضور بـر دوام، و سـّ
دنـد، و در ید یدن، و سـجود خداونـد خـود را بـه بزرگـیكش یدند و بار دوستید

ن بنـدگان یـدر حق ا» یا عبادی«. دندیمدام د یپرستش او خود را مستحق بندگ
ن كلمه را سماع كردند كه حـق ـ عـز یآمدند تا ا ت آراستهرين سید كه بدیدرست آ

 یرا مگـر بـرا یو پـر یدم آدمـیـافرین«: اسمه ـ خـرب كـرد مـر بنـدگان خـود را كـه
ام یـن پرسـتش قیـدنـد كـه از این را به معرفت حق بدیشان سّر ایا. »پرستش خود

  .خواهد یابد
ش رو مـا یپـثاق كه یكه در ما مركب كرده است به روز م یاما در متابعت آن معان

ن یـا«. گفتـنش قبـول كردنـد» یبلـ«آن  ،جواب گفـت مـر حـق را» یبل«بود و 
 عرضـه كـرد، تحمـل نتوانسـتند كـردن آن نيامانت بود كه بر كوهها و آسمانها و زم

افتـه یت یاما پرورش لطف ربوب. و آن نه به قوّت خود كرد. »قبول كرد. را یمعان
چنانكه ملوك مر خاصّ خود . بول كردده، بدان قوت قیبود و اظهار مشاهده او د

بـدان گـه عـالم . كنند اجابت كند یكه بر و یدهند، هر حكم یتیو وال یرا خلعت
. آورد ید و آن حكم كه كرد هم به قوت او تـوانم بجـایرا بركش یباشد كه ملك و

 و كوه سرباز زدند وا با نمودنـد و نيقبول كرد، و آسمان و زم یاز آن رو یآن معن

ن یـخ این امانـت را قبـول كردنـد مـیكه ا یش مُقر آمدند، تا آن كسانیخوبه عجز 
  .كوه آمدند

 بسـاط قـدم نيزمـ: اسـت كـه ی و كوه اشـارتنياما در اجابت ناكردن آسمان و زم
و كـوه بـه . ن امانـت را قبـول نكـردیاو مر ا.  استنيت تو به محل زمیتست، بشر

و آسـمان بـه منزلـت . یكـردز قبـول نیـمنزلت مرادات تست، تـو بـه مـراد خـود ن
ن همـه را بـا یـنهـا آمدنـد كـه ایسرباز زننده ا. یز قبول نكردیتست، و بدان نظر ن

د بـود در یـبایم یخودین داشنت از امانت بیو ترا در ا. بود یو مؤانست یخود الفت
در » ظلـوم و جهـول«پـس . ثاق آن امانت قبول كـردیكه روز م یمتابعت آن معان

اگـر از متابعـت  یظالم باش. ین قبول كردیقوّت خود ا یكه بتو افتاد  یحق تو ب
  .یابیدرن یاگر سّر آن معان ی، جاهل باشیون باشرياو ب

، و ییك لحظـه از متابعـت او بازنمـایاكنون پرستش نگاه داشت امانت است تا 
كـه سرپرسـتش بـر  یش اقامـت كنـیكه به سّر دل خـو یحق آن امانت را باز گزار

را حق به خود اضـافت كـرد و گفـت » یا عبادی«ن است كه یا» یا عبادی«حق 
ن یـسـت، و بنـده ایز نیچ چیكرده باشد كه دربند ه یو یاز آزاد. »بنده من«: كه
  .ست كه ظلوم و جهول گشتندیزها نیچ

ن همه از آن یو ا.  پرستش با اخالص اعزاز كل است از نظر به خودنيپس در چن
ر را یــ د باشد كه حق ـ تعاىل ده یـآن د یینـایش خـود را بـه بید و نمـایگشـاده سـّ
مان را، و قبول از یت از حق باشد مر دادن ایگردد، تا هدا یگرداند تا بر آن معان

  .مان رایده باشد مر خلعت ایآن د
دان قـرب در كشـوف مشـاهده و یـرا به صـدق جلـوه باشـد در م یمان ویآنگاه ا

  .ن خلعت بنده آراسته گرددیت بدیاظهار ربوب
را » ال الـه اال اللـه«ن علـم تـا كلمـه یدهد بد یز آن حضرت مر او را سفرپس ا
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خود اصـل او . ده استیده دهد كه بدان حضرت دیاز حكم د یگواه. قبول كند
عت اسـت، صـالت و زكـات و صـوم و حـج و غسـل ین اصـول شـریط ایدر شرا
  .است یرا سّر یكیاما هر . جنابت

م آن ین پـنج وقـت تحـریـالـدوام در ا یلپنج نمازش فرمودند تا با حضور تمام ع
قـات موافقـت یپـنج وقـتش بـدان م. ام آرد كه امانت قبول كرده اسـتیرا ق یمعن
و بعـد از آن در حكـم آن . افتـه اسـتیقـات یكه بـدان م ید كرد، و هر حضوریبا
  .»را استعمال كرده باشد» یا عبادی«د بود تا كلمه یبا

ر مناجـات و. را مناجات باشـد یقات ویاما در آن م آن اسـت كـه هرچـه  یو سـّ
. سـتیقات رفـنت مـرد را بـه شـخص نیو اما بدان م. خواسته است آن تمام گردد

محبت بگذارد، و قرب هر دو عالم را بگـذارد  یرفنت نظر است تا دل را در وفا
  .دريمكوّنات بازگ یده همت را از كلیو د

ر آن یت سّر قایقات، مینها تا در آن میكند به ترك نظر ا یپس هجرت ابـد، و بـر سـّ
ن عـالم كـه مـا یا در ایبار خدا: دیواقف گردد كه با حق مناجات كند و گو یمعان

ن عــالم قــرار یقــرب تــو مــا را مــونس گشــت، اگــر نــه هرگــز بــد یارا ســفر داده
از انـس تـو بـا خلـق چگونـه . یكه تو ما را بر مشاهده خـود انـس داد یمینكرد
ن یـا یم؟ مناجات آن معـانیخود چگونه بازگرد و به همت دل و سّر. میريانس گ
  .است

ن مقامـات مـر تراسـت، و یـا: د كهیباز اجابت حق مر او را آن است كه بدو ندا آ
اظهار مشاهده مـن مـر تراسـت، و وصـال مـن مـر تراسـت، و كرامـت و لطافـت و 

بخواه آنچه تو را از من . آرام تو با من است نه جز با من. ت من مر ترا استیعنا
ت مـن بـه دار بقـا تـا یـو رؤ. سـت مـر تـو راین یمشاهده من نعمت ید كه ورایبایم

ت بسـتانم بـه حكـم یت بستانم به حكـم مشـاهده، از آن سـراین سرایچنانكه از ا

م و یمــنم حكــ«، و »میم و كــریمــنم رحــ«، و »ومیــق یمــنم حــ«: ت خــود كــهیــرؤ
  .ز كردمین عزّ عزیتو را بد. زم به خودیعز. »میعل

ن سرود مناجات دهنـد، كـه باشـد یرا ا یهركه را در نماز سّرو! انمردجو یپس ا
خوش نباشد؟ و چگونه در نماز كردن  یش ویزتر؟ و چگونه عیرت و عزیاز او گرام

ن یـعت این اسـت، و شـریـسّر نماز ا! ن اكرام كنندیچند یبه نشاط نباشد كه با و
  .ن استیمردان ا

صـد و شصـت ین سال را بـه عـدد سیا شان روزه فرمودند، ویماه اكنون در ساىل
ن را بـر دوازده یو ا. ان حق مشاهده حق استیاما روز و سال خاصگ. روز كردند

دند تا بنـدگان بـدو یام كشیرقم ص یبر و. دندین برگزیك ماه را از ایماه كردند و 
ند، ینهادند كه آنرا ماه محبت گو یاز درون تو ماه. از طعام و شراب امساك آرند

گــر شــرف نهادنــد، و آن اقبــال آفتــاب یمــاه د. اســت یبــال آفتــاب دوســتو آن اق
و مـاه . اسـت ین اقبـال آفتـاب گرفتـاریاست و ماه ارادت نهادند، و ا یازمندین

م نهادنـد، و آن اقبـال آفتـاب یو ماه تسل. است یصدق نهادند، و آن آفتاب راست
و مـاه . ت اسـتقیو ماه رضا نهادند، و آن اقبال آفتاب حق. حكم برداشنت است

و ماه وقـت نهادنـد، و آن آفتـاب . است یخودیوجد نهادند، و آن اقبال آفتاب ب
. اسـت یو ماه انس نهادند، و آن اقبال آفتاب سعادت دوست. است یش حقیربا

  .است یث نهادند، و آن اقبال آفتاب قبول حقیگر حدیو ماه د
ام رسـد، و آن اقبـال آفتـاب ید تا آنگاه كه بـه مـاه صـید گذرانیازده ماه را باین یا

هركــه ذكــر بــا . د آورد از طعــام و شــرابیــمشــاهده دوســت اســت كــه امســاك با
 یو نـور. یابد از آورد هر تابشیآن است كه بقا  یاخالص آرد، طعام و شراب و

د، آن یـد، و در بوسـتان آن بـه نظـر آیـكه در باطن بتابد كه سّر او بدان مكشوف آ
ن امسـاك را افطـار یـد آورد، تـا ایـامسـاك با. سـترا به منزلت شـراب ا ید وید
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نست تا محـرم گـردد یش در وقت افطار ایك شادی. ارد مگر به مشاهده دوستین
 ن صوم كند آن است كه حق ـ تعاىلیو در آن مناجات كه در افطار ا. ن عالمیاز ا

ن، تا همه یا یوصال من مر تراست، باش تا در وفا«: را بشارت دهد كه یـ مر و
 ني، كـه اجـر چنـیـیت مـن نـاظر آیـند و تو بـه رؤیدا به شراب و طعام مشغول آفر
داران را بـه وقـت گـر روزهید یشاد. »من نباشد یك من جز لقایمان به نزدیصا

  .ن استیسّر صوم صوّام ا. داریگر به وقت دیافطار آن باشد، و د
كردند كه  الزم ین زكات بر كسیپس ا. از مال خود زكات بده: باز فرمودندش كه
ان كــه آن نــه بــه یــدر آن م. گرفتــه باشــد یزیــبــه كــف آرد و چ یزیــاز راه فعــل چ

ون كردنــد تــا مكافــات آن ريســت درم او پــنج بــیدل بــوده باشــد، از دو یحاضــر
ه اسـت یـدلشان به منزلت ما. ستینار نیان درم و دیاما مال خاصگ. انت شودیخ

ن هـردو عـالم یـشـان ازیگـرفنت اده بریـاكنـون د. بدان كار كنند یتا در سفر دوست
نـد، نظـر بـر دسـت خـود كننـد تـا هـر رين زكـات بازگیو اگر ا. زكات دادن است

بتشـان ی هنيكه در دل درآمده است عقوبتشان كنند، تا همچو قارون بـه زمـ یزیچ
  .ن استیسّر زكات ا. ابندیش به حق راه نیفرو برد و محجوب گردند كه ب

زد و از اظهـار یـو آن از قوّت رغبت شهوت خ. دت شستنشان فرمودنیباز سّر جنا
ریو ا. تیمن جـز حـق بـر آن كـس مطلـع . اسـت ین جنابت را همچـون صـوم سـّ
  .ستین

اكنون غسلش فرمودند كه تـا بـه قربـت بـه امـر توانـد آمـد كـه جُنُـب را مصـحف 
ن راه آنست كه یاما جنابت ا. بسودن و قرآن خواندن و در مسجد رفنت روا نباشد

د از شــوق و محبــت و انابــت و یــاز مقامــات موجــود آ یب مقــامیــز غدر مــرد ا
ت خـود مبـتال یـد آن امنیاجابت و كرامت و معرفت كه او بدان مقام رسد، و به د

د یگانه بایرا  ید، كه ویارادت توح یجُنُب گردد از پاك یدر آن حالت و. گردد

  .بود، و در آن مقام ماندن او به منزلت شركت است
ا در یـرا سـماع كنـد،  یحقـ یا نـدایـنظـر كنـد،  ید كه به حـرم دوسـتاكنون نتوان
ز یـچ چیآن اسـت كـه بـه هـ یو غسل و. د آوردیرا غسل با یو. ام آردیمشاهده ق

پـس آفتـاب معرفـت . اسـت حكـم جنابـت دارد یك نظـر بـاقیتا . التفات نكند
ر جنابـت اريبرگ یحكم جنابت از و  نیـد تا ناظر حق گرد نه ناظر خلـق، پـس سـّ

  .است
د، و یایاست كه اسباب آن دارد كه بر او رنج ن یحج بر كس«باز حج فرمودش، و 
سازند، و  یخودیفه آن است كه اسباب بین طایو حج ا. »او را قوت كامل باشد

ش معرفت یزاد و راحلة خو. م راست كنندینند، و محمل تسلیب ارادت نشیبر نج
ند یدرآ یه دوستیدر باد. نندیا بیمه ل از سارقان مرادات خودینند، و راه دلیحق ب
و به تابش نور معرفـت از . ابندیارات ببُرند تا به عالم صفات نظر یاخت یلهایو م

ر خـود بید خود غسل آرند، و در عرفات همت خوینجاست د بـه . ننـدیش سّر سـّ
ب خـود اسـت یندازند، و از هرچه نصیا و عقبا و خلق را بیاندازان حرم دنسنگ
: پـس مناجـات كننـد كـه. پس به گرد همت طواف كننـد. قربان كنند غ صدقیبه ت

نهـا یآراسته اسـت، ا یدل به دوست یاگرچه همت بلند است و سّر صفا! پادشاها
 یاو را در حـرم تجلـ: ن باشـد كـهیآنگاه اجابت آن مناجات ا. گریگرند و تو دید

بدان . من گشتید ان حرم درآمیبنده من هر كه بد: د كهیو بر سّر اسرار گو. درآرند
را داغ فرقـت،  ینـنهم و. گشـت یافت، و وصال مـن مـونس ویكه مشاهده من 

ا و رنج آن، و از خلقان و وحشـت یتش را تا آزاد گردد از دنريمحجوب نكنم بص
خداونـد  ین است عطایآن، از دوزخ و دركات آن، از بهشت و درجات آن، كه ا

  .بر بندگان
ه از آن شـده باشـد، كـه در رفـنت از خـود بـه حـق  مقام كه باز آرنـدش، نـنياز چن
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ن نشان آمـرزش و معرفـت اسـت، یا. د، از حق به خود نگردیچون بازآ. سنتینگر
 كـس را نيچنـ. نيهم اجمعیرضوان الله عل. یابیا و عقبا نین مردان را در دنیكه ا

آنجا نند نه ینجاش بینه ا. نند، كه او را از خلق هر دو عالم بستدندیاندر بهشت نب
ر ین است، و از اظهار ربوبیشان را به هر دو عالم نشان این درویا. ابندی ت بـر سـّ

  .ن استیتشان آثار ایعبود
از او صفت توانـد كـرد؟  یب باشد، چگونه كسین عجایكه در او چند یپس بحر

ز یاست بس عز یگذرا و پرخطر است كه در او صدف. ت استین بحر ربوبیاما ا
ر پادشـاه یلوو آن صدف ع. و مكرّم امـا . مضـمر اسـت ینظر است كه در او سـّ

شـرر  یسـوزد و از سـوختگ یهمـ یاز دوست. ق سوزش سّر استیبضاعت آن طر
ار كرد مسافر نگردد تا جان عادت را بساط قـدم یو هركه آن سفر اخت. جهد یهم

ش بمـرده اسـت، تـا یآن بحر را جان پـ یچون كرد، بدون بگذرد كه غواص. نكند
  :دیانع راه است، چنانكه گوزنده است م

  نظم
  ت ره پــرخطر استیدر بحـــر ربــوب

  نظر است یز علویكآنجا صدف عز
  ق شور و شرر استیچون توشه آن طر

  مر رهرو بحر را ز عادت گذر است

  بحر پنجم
  .وصال یت است و گوهر ویبحر پنجم الوه

ن یـوصـف ا .اریبسـ یاسـت، والهـان و یكـیاست، و اله  یت آثار الهیبحر الوه
  .میرا حكم نكن یو یاست اما تا غواص بدان صدف نرسد واله یبحر واله

مر او را شراب مودّت در آن حضرت . باشد ین واله را كه وَلَه باشد، آثار الهیو ا
 یاما او نه از خود وصف تواند كـرد، نـه از والهـ. بچشانند، از سُكر آن واله گردد

  .را مغلوب و مقهور گرداند یه وخود، نه از سُكر و شُرب خود، بدانگ
ت خـود یاست و همه را كه دارد به قدرت خوش دارد، در پناه رعا یكیپس اله 
را كشـف  یگـریرا كشـف جمـال دهـد، د یكیرا كشف جالل دهد،  یكی. دارد
  .نید و او را بدین را بدو ننمایا. داردیك میبر محل، مرتبة هر . لطف

را چـه شـده اسـت، و  یكامـل باشـد و ندانـد كـه و یقـراریاما واله را كه وَلَه و ب
چ یند كه بر هیدل را ب. خود را واقف نگردد كه از كدام جوانب بوده است یمحرم

كن از آنكـه خـرب نـدارد، یول. ز سكون نكندیچ چیند كه بر هیقرار نكند، و سّر را ب
الـه گرفتـه باشـد، و در شـورش و  یش آرزومنـدیش از آن اسـت كـه همگـیقراریب

ده باشـد، و محـّب را محـرم یـد یت افتاده باشد، و آن آفتاب معرفـت صـبحمحب
ده هزار نفس بزند، به هر نفـس ده هـزار حجـاب را  یشبانروز. افته باشدیخود ن

. بـوده اسـت یش منزلگـاهیافتد كه هر حجاب ین رویاز ا یقراریدر حركت آرد ب
نـد كـه از او یبند، از تـرس و آرام حجـاب خـود را مجـرد یب یقراریچون حُجُب ب

نـد كـه هـر یو نفـس همـت را اشـارت ب. ضـرب گـردد یكند تا حجاب وینزول م
كشد و از او درگذرد، كه اگر همـت او  یمحّب رقم فنا بر و. جراحت قبول نكند

ا یا مستهلك عملش كند، یت جان معزول گردد، یآه كند محب را بسوزد تا از وال
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مدار مصالح  یاما برا. زار گرددیق بیخال یچون مجنون به انسش بدواند تا از كل
  .دید آیزها پدیچ یناخواهان یدَمِ سرد زند، تا از آن سرد

گذر كنـد  یزیچ یش وید داشت تا اگر بعد از آن پیث باین حدیمحب را پاس ا
او راه همـت  یاست و عقبـا اسـت، تـا آنگـاه كـه مسـافریازو درگذرد، اگرچه دن
  .ستین یگردد كه راه را توقف رو

زها، تا آنگـاه كـه بـر همـت یسر گردد بر او همه چین حجابها محو گشت، میاچون 
آن اسـت كـه بـر هرچـه همـت نظـر نكنـد او را  یو یلیو عـد. ل گـرددیخود عـد
و آن نـور ارادت اسـت تـا . یابد نورید كرد، تا آنگاه كه در دل خود بیموافقت با

 یآن نـور غـذا. قابد جز ارادت حیرا محرم دل خود ن یچ ارادتین تابش هیدر ا
وثمـره آن نـور محـب را آن . ك لحظـه نتوانـد بـودیـاو یكه ب یاو گردد، بدان معن

  .كسان گرددیات و ممات همه خالق به نزد او یاست كه ح
ق در دل او یـچ خالیباز تابش نور صدق باشـد كـه او را مفـرد گردانـد كـه نظـر هـ

  .نماند
ز یـآن باشد كـه همـه چ یو یوهمه آرز. پس تابش نور شوق مر او را نموده گردد

چنـان . دیـهمـه خواهـد كـه بـا او گو. دور كنند تا آرزومند حـق گـردد یرا از دل و
د، چنانكـه كـس بـا مـادر و پـدر ريبا او گفنت گ یگردد كه همه غم و شاد ۳٥اُستاخ

  .ندی سُكر گوريخود نتواند گفنت، و آن را تأث
ردد و به هـر سـاعت بـا حـق قدر گ یب یگاه بدارندش تا جان به نزد ویدر آن پا

تـو صـربم  یز بـیـسـت، و نین ییش طاقـت جـدایمرا ب! خداوند یا: مناجات كند
بـه  یسـوز و. ان گـرددیـز خود عریان گردد و از تصرف و تمريان و حیگر. ستین

و . ت رسدیش به نهایبائیادت گردد، تا شكیش زیادت گردد، و گرفتاریهر لحظه ز
                                                 

  تاخگس - ۳٥

ن یـتمـام ا. ، نه مرده باشد و نه زندهیغ زنیا تر ین هم بدان صفت گردد كه كسیا
سـوزد و آن را  یدر آن تابش همـ. ده باشد و نه باز تواند آمدیكس نه به حق رس

زند و او هالك را به جان بخرد تا بـه دوسـت یهمه از هالك بگر. باشد یم طالب
 چـه یوالء شناسد و نداند كه با و ینهد، و یرو یحق به و یبال یاگر كل. رسد
او را حـق بـه  یاگر بسوزندش و عقوبت كنند خرب ندارد، اگر آرزومنـد. كنند یم

ند، و كــرم و یببخشــا یق بــر ویــنــد، و همــه خالیبگر ید همــه بــر ویــكــه نمایمال
آن  یش فــدایداردش تــا همگــ یامــا در آن همــ. ادت تــریــبخشــودن حــق بــدو ز

  .گردد یدوست
محب . دريبگ یت دل او بكلیتا وال یدهد دل او را از آفتاب دوست یآنگاه تابش

اش تصـرف گـردد تـا هرچـه گونـه ی و بـريتـدب ی، بیاریـاختیچون خاك گـردد بـ
گــران بــال ید آن را كــه دیــز مــر او را بــال نمایــچ چیباشــد هــیچنــان م. گرداننــدیم

گـران یراحـت د. سـتیدار نیرا در آن د یگران جزع كنند ویبه هرچه د. شناسند
ت یاز نهـاد بشـر ییگـو. را انـدوه گـردد یوگـران ید یشاد. را محنت گردد یو

  .و مرد همان یبشكستست
دوسـتش . ده باشـندیـرا ند یننـدش كـه ویاگرچه آنها كه بب. اما صفت بدل گشته

اثـر كـرده باشـد،  یدر و یدوسـت ید، بـدان كـه معنـیـشان بخشودن آیند و بروريگ
كوههـا قـدم او را ر قدمش نازنده گردند، و آسمانها بر او نثار كننـد، و ینها به زیزم
 یا و عقبـا مـر او را خواهنـده گردنـد، بدانگـه خـدایـدن ینده گردند، نعمتهایجو

چ یابند، او را بجز دوست هـیاُنس  یور با ویهمه وحوش و ط. گردد یدوست و
یرا دوسـت مـ یمـن و: ده باشـد كـهین همه را حق دوست گردانیو خود ا. دینبا

 محبـان در نينچنـیا یدوسـت. دیست دارد دوست مرا دویدارم، شما كه بندگان من
بدارنـد كـه  یو چنـدانش در دوسـت.  نـرمنيد كه درخت در زمريگ یدلها چنان جا
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  .مستغرق لطافت دوست گردد
، تا همـه عـالم عـالم یند به تابش تجلیارایپس بر اوِ برّ و اكرام كنند و ِسّر او را ب

  .حجاب یند بیصفا بب
 ید كه نه موافـق دوسـتیایموجود ن یزیو خود چند، كه از اريو بر او هرچه كند نگ

. باشـد ین صفاتش بستانند، و آن آثـار الهـیدن ایباشد كه از د یباشد آنگاه تابش
ز اسـت و یـچ نداند كه از چـه چیش هیآن بحر او گردد كه در او مستغرق شود كه ب

  .ستیبر چ
راه او را د تـا ريرا قبض گ یده ویباشد كه د یآنگاه صدف به كف آرد، و آن نور

امـا وصـف آن نـور نتوانـد كـرد بـا آنكـه در حكـم . ت استیون برد، و آن رعاريب
ن یـدر حكم آن بـودن و بهـره از او برداشـنت كـه راه در تـابش او رفـنت، ا. اوست

ده خواننـد، یابد، آن را صورت دیده یمنزلت صدف است مر او را، تا آنگاه كه د
  .شده یه پاام انفراد بیند در قیتا بدان همت را بب

رش  یز در ویـده نیآن د. غالب گردد یگر بر ویپس تابش د حجـاب گـردد و سـّ
رفتـه . نـدید كرد، و همّـت را واسـطه بیرا از آن نزول با یو و. مكان عادت گردد

 یابـد بـی یسمع، نطقـ یابد بیبصر، تصرف سماع  یابد بیده یقدم، د یگردد ب
ن است مر اهـل او یو كمال وله ا. ش درست گرددیواله. ن را وله خوانندیلسان، ا

  .را
ده بـر یـرا كـه نـام آفر یزیـآنگاه خداونـد ـ عـز اسـمه ـ محـو گردانـد از نظـر او چ
ر نعمـت : د كـهیـاز اسـرار گو یاوست، و مشاهده خود بر او كشف كنـد، و بـا و سـّ

، یما گـداخت ی، و در دوستیو افروخت یار سوختیداشتم كه بس یز تو را ارزانیعز
بـه ارادت خـود كـه  یتو ندانست. نك نواخت ما مر ترایا. یعالم برپداخت یو از كل

 یم تا تو بدان خواسـت مـا را خواسـتیاكنون بدان كه ما ترا خواست. یچه خواست

از مـا . د نـه ارادت صـدق محبـت تـویپس خواست ما مر ترا به مشاهده ما رسـان
ن فعـل بـدو یكه بـد یرم، نه از آن به ما نگیدیبدان نگر كه ما ترا بدان محل رسان

ف مـا یـ، و بـه تعریافتیـ، و بـه ارادت مـا محبـت یافتیاز قوّت ما قوت . دمیرس
. یافتیش ما مشاهده ما ی، و از نمایافتی، و از كشش ما حضرت ما یافتیمعرفت 

عـزّت تـو از . یك لحظه بازمـانیكه از ما  ی، شرم نداریافتیپس چون همه از ما 
ن یـآنگـاه درسـت گـردد كـه ا یمحـب را شكسـتگ .مییماست كه بر كشـنده تـو مـا

  .ن باشدیـ ا ـ تعاىل حال والهان حق یابد، درستیمنزلت 
افـت كـه قـال صـورت ین ولـه را بـه قـال و حـال در نتـوان یـا! جوانمرد یپس ا
دارد، پس والهان  یاست كه دل مكاتبت میدل در والهان حق حجاب عظ. خواهد

و اله را . ستیو حجر، چون اله را مكان ن نه از مكن منزل. ون شوندرياز مكان ب
والهـان كـه در دل . سـتیز راه نیـون رفـنت بـه حضـرت الـه نريرا از مكان خـود بـ

  .شانیاست كه اگر به كوه روند كوه آب شود از آتش دل ا یشان آتشیا
آتش دوزخ كوه است و  یآن روند كه حق ذكر كرده است كه غذا یاما به كوه برا

در آن وله پندار افتد در سوزش آن آتش، كه مرا چون سوزد كه  شان رایتا ا. یآدم
  .ز سوزد، كه ما هر دو را صال در داده آمدیم، كوه را نیآدم
ن یـهنـوز بـدل نگشـته، و ا یز نداند كرد كه سرایینقدر تمیچاره واله كه بد یاما ب

عقوبت دوزخ . ن آتش عقوبت كنندیست كه دوزخ را خود بدیآتش آتش دوزخ ن
آن نهادنـد  یانت است، اما اظهار كرامت دوستان است كـه دوزخ را بـرایز خنه ا

شـان یچون دوستان را بدانجا درآرنـد، آتـش دل ا. كه همه را قهر كنند و برتسانند
دوزخ . گرفـت] دوزخ را دور كند، آن دشمنان را پندار افتد كه آتش ما را نخواهد

  .دندیند كه دشمنان از من برتسین عقوبت نمایرا ا
و بدان سماع  شنوند یح هر سنگیآن است كه تا تسب یگر به كه رفتنشان برایو د
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بـا دوسـت مناجـات  یخود را و كوه را معزول كننـد، و در آن والهـ. خوش گردند
ا یـ. خواهنـد یهرچه خواهند بر موجبه دوسـت. خرب گردندیق بیخال یكنند كه از كل

شـان را یمرت اسـت ایاز آن كر و حق. ا از فراق بازداشت خواهندیوصال خواهند 
انـد و از مغلوبـان در گذاشـنت فضـل محـض ید، كـه مغلـوب ورين حكـم بگـیبد

  .است
را كه از سُكر بـه صَـحو یند، زريشان بگیند ذرّه ذرّه برایون آرياما چون از آن وَلَه ب

د اقتدا كـردن یچون صحو آ. د كردیاقتدا نشا یتا در سُكر است به و. آمده باشند
ك ید آنچه در وله او را نبوده است و از هر ید آیرا پد ین صحو ویدر ا. دیرا شا

ر بـاز یـقت طلب كند، و از صـورت هـر چیك حقید، و از علم هر ريتجربه برگ ز سـّ
در هر چه آنگاه متحرك بوده است اكنون ساكن باشد، و در هر چه آنگاه . دیجو
ر واقف گردد كه وقفة فُرقـت و از احوال دل و ّس. نا گردینا بوده است اكنون بیناب

. ابـدیك را دریـروزگار هـر . ستیست، و ماندن و نقل كردن مرد در راه چیراه چ
. مشـتاقان و محبـان را بدانـد. صاحب ارادت را بداند، صاحب صـدق را بدانـد

ان و موحـدان را یمبتـد. متوكالن و مفـردان را بدانـد. ان و صابران را بداندیراض
اهـل سـماع و اهـل عشـرت را . ب حـال را بدانـدصـاحب وقـت و صـاح. بداند
صـاحب نظـر و صـاحب خـرب را . و اهـل معاملـت را بدانـد یاهل زندگان. بداند
آرزومنــدان و . را بدانــد یو معنــو یمــدع. مجــردان و مســافران را بدانــد. بدانــد

  .دواران را بداندیام
را  یین راه را، مقتـدایـمـدار ا ید، بـرایـن علـوم حاصـل آیرا كـه چنـد یپس كس

سـت، رونـدة ین علـوم نیهركه را ا. سته باشدیبا یسته باشد و اقتدا كردن به ویشا
بـس بـا خطـر  ید كـرد، كـه راهـیـن نبایم نداند كرد، و دعـوتش بـدین راه را تعلیا

  .است

 علـم را نين چنـیـد كـه ایـبدانكه هر كه در آمد بازگشتنش كفر است، اما رونـده با
دا یـد چه پیاو بر مر یم كه از زندگانید كنیپدنجا یاز صنعت او ا یو رمز. بشناسد

د كـه یـد، خـود را بایـا عبـارت را سـماع دید كه چون گفت او را استعمال كند، یآ
ا عبارت او مـر او را از همـه آرامگاههـا یزش آرام هست، یچ چیطلب كند كه بر ه

  .ابدیش او نهد و نشان دل گم شده بازیقدر پ یبركند و همه قدر او را ب
صـاحب صحوراسـماع . یريآن صحبت را نگاه دار كه از او بهره تمام برگ اكنون

دان را در سماع یو او تواند كه مر. افته باشدین تجربه ها یكردن مسلّم است، كه ا
شان معلوم كنـد، و از روزگارشـان انصـاف یط ایاز صالح و فساد بازدارد، و شرا

وقتشان بازخواهد، و در دلشان نشان دهد، و از صحبت  یبازخواهد، و از حاضر
 را رين پـیـا طلب كند، یافنت حالشان درستیثار خواهد، و دریتواجدشان سخا و ا

بـود  یو هركـه در صـحبت و. د باشـدیـنشان حكمهـا روان باشـد، كـه او اهـل د
  .را پاس دارد یابد، چون حكم و اشارت ویروزگار تمام 
ن راه اقتـدا كردنـد، از یـان راه در آمده باشند و بـه جـاهالن یكه در ا یپس كسان

به صورت آمدن و هـم بـر صـورت ماندنـد، كـه چنـان . افتندیخرب ن یحالت زندگ
را طلب  یازمندینها خود نیازمند باشند، و این یكس را طلب نكردند كه طالب و

را قبـول  یزنـدگان یازمند طالب آن مرد اهل دل اسـت كـه جـز معنـوین. نكردند
  .ابدینكند كه قوت خود ب

 ا صـاحب قـبض اسـت،یـد كه دل را بازشناسد كه صاحب صحو است یرد بااما م
ا صـاحب یـا صاحب وجد اسـت، یا صاحب حزن است یا صاحب سُكر است، ی

ا صــاحب یــا صــاحب كرامــت اســت، یــا صــاحب حالــت اســت، یــوقــت اســت، 
ت هر ريو از س. ت استريا صاحب بصیات است، یا صاحب حیخواست است، 

  :مییك بگوی
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مقام فرح باشد، و صـاحب قـبض در مقـام جـالل، و صـاحب صاحب صحو در 
، و صاحب وجـد در طلـب یه و صاحب حزن در مقام آرزومندیسُكر در مقام غل

كننده خـود  وله باشد، و صاحب كرامت طالب اظهار خود، و طالب فراست شهره
ت طالـب وصـال ريات طالـب وجـود باشـد، و صـاحب بصـیـباشد، و صاحب ح

  .باشد
د یـاز غرقـه شـدگان مـرد را عـربت با. ر بهره خود غرقه گشتنددر بح یپس هركس
ن یـپـس ا. نمانـده باشـد یاباشـد كـه در او بهـره یشان را مقتدا كسیگرفت، كه ا

ن یـا. صاحب صحو است كه آن همه در او جمع است، و او از همه گذشته است
د، پس هر كه خواهد كه از تفرقـه برهـ. گران از او شاخ شاخند و او جمع استید

د، كـه یـجمع گـردد و در راه مهـذّب تـر آ ید كرد، تا دل ویاو را به جمع تقرب با
د بـود و تـرك یم بایاما غواص را بدان بحر قد. م استیت منكر عظین بحر الهیا

ر و یدل و جان با د گفت تا بر او مسلّم گردد و بـود و نـابود جـان، كـه حـق بـر سـّ
  :دیل گویم است، چنانكه قایه با بن رایدادن در ام است و جان ینهان، خود عل

  نظم
  میم است و عظیش عظیــن بحــر الهیا

  میبود قد یبــدان بحـر همـ یغــواص
  میباد سل یتـــرك دل و جـان به نزد و

  میش حق هست علیچون بـر سّر واله

  بحر ششم
  .تیرعا یبحر ششم جمال است و گوهر و

 و. افت و اظافات خود كنداست كه غواص را مستغرق لط ین بحر جمال بحریا
هركـه . ك صفت اسـتیاد كرده شد كه حق را ـ عزّ اسمُه ـ جالل و جمال یمقدمه 

از تصرفات فنا گشت  یرا بدان بحر غرقه كردند و جمال را بر او كشف كردند، و
را  ین علـوم ویز مشتبه نماند، و بـدیچ چیه یافت، و بر ویافت جمال بقا یو به 

گـاه جهـل ین كشوف در حجـاب ماندنـد، در پایكه از ا یناما كسا. مشكل نماند
ث عـزّت آن ین حـدیـخـود ا. اسـت یتريبصـ یشان از بـیم گشتند، آن كار ایمستق

را نقمـت آن  یو هـر نـااهل. دار ندهنـدیـاست كه نظر نامحرم را به حضـرت او د
پس خاص در حـق خـاص . ن مرتبه خاص خاص استیسر نشود، كه ایت میوال

دار یـبـر نكتـه اهـل جمـال د یو. در حكم جالل است یه وخاص عام است، ك
  دار باشد؟یگران را كجا دیندارد، د

بر كمال  یینایرا ب ین سخن را با اهل او گفنت به رموز و اشارت است، كه ویاما ا
گفـنت . گرفتـار اسـت یند دوسـتیب یاست كه و یبه عبارت ییازمندیاست، و هر ن

ران را در آفت افكند، كه هر كه را دل از دو گیدو تن مباح است، د ین علم برایا
ون ريقدر گشته است و او از منزل عادت ب یب یعالم شسته است و جان به نزد و

  .ن علم باشد كه بر مستحقان بخشودن و بذل كردن سزاوار استیرفته، مستحق ا
بـا  یدوسـت یجان خود، معن یافتد بر بقا یش نظریرا در كل عمر خو یاگر كس 
ن كه جمال غـارت كننـده همـت هاسـت و تفرقـه كننـدة یا. است گفت حرام یو

. یامـدید نیـ، كمـال جمـال بـر اهـل جمـال پدیبـود نياگـر نـه چنـ. جانها است
؟ خود كند تا بـه نـزد او نمانـد از دل و ییمستوفا ینا افتد تا ویكمالش در حق ب
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بـه زوال  ش بستاند ویاز همگ. احوال یمقامات داند، نه بقا ینه بقا. یزیسّر چ
  . ن كند، كس را تأسف خوردن نباشدیهر همه مز

صـد  ی گشـته باشـد، كـه بـارريبـه خجالـت متحـ.  كـرده باشـدريرا اسـ یا ویاما ح
پس كدام حوصله است كه . ین راه كردمیثار ایتا آن را ا یهزاران هزار جان بود

  .ث را رد او مجال باشدین حدیا
را كامـل خواننـد كـه او  یدد، ون صفت گریچون حالت مرد در كشوف جمال بد

 یگـاه چـه گرامـین پایآنها را هم حق داند كه در ا. كمال است یب یاز جمال اله
ن محــل یرا بــد یكــین راه درآرنــد، یــو از صــد هــزاران كــه در ا. بنــدگان باشــند

را بـه دعـوت  یهركـه دوسـت. باشند، كه مراد اسـت یل ویگر همه طفیرسانند، د
ل او درآرند تا ندانند كه مقصود یر آن دعوت به طفش خواند، چند كس را دیخو
كس خواص حـق  ین معنیباشد، بد یدن سّر ویب گردانیمغ ین برایو ا. ستیك

ابنـد، و واقـف یراه  یچند هزار كس از عبارات و اشـارات اُنفـاس و. ابدیرا درن
  .بدانگه او از حق به هركس ننگرد. نگردد كه او را با حق چه سّر است

ت خواهـد ريو بصـ. اگاهاند، تا درخواند ماندگان راه رایق مر او را بچون اذن ح
و . انــد و مرداننــدشــان راحــت عــالمیكننــد كــه ا یســالكان راه را، همــه در كــار و

ــه كــس از ا ــراد هم ــد كــه م ــشــان برآیمردشــان از آن خوانن شــان از حــق ید كــه ای
قـت كـه باشـد، در آن و یامـا چـون اذن پادشـاه ینیدرخواست نكننـد از شـرمگ

د آنچـه یـارگردد، و در آن نواخـت امرشـان كننـد كـه بخواهیشان بسیلطف حق برا
  .شان كشف گردانند كه چه خواهند و كرا خواهندیو سّر آن خواست بر ا. دیتان با

بدان كه در حق خود نباشـد، كـه . چ رد نباشدیآنگاه كه خواهند آن خواست را ه
شـان را دادهین نعمت است كه ااگر در حق خود خواهند، هرچه خواهند تحت آ

نگاه دارنـد كـه اهـل  یادبین بیشان را از ایا. ندیایاند، تا از آن نعمت به تحت ن

و  یدیـ، به هر لحظـه صـد هـزار جـان خـراب گردیستیت حق نیاگر رعا حال را
ات یآب ح یو هر قطره آب كه بر اهل گورستان افتد. یشان از شرم آب گردندیا

همه نرگس  ینها افتدی، و اگر بر زمیهمه بسوزند یها افتد، و اگر بر كوهیگردد
شـان یار ایـبه خواسـت اخت.  جمال حق باشدري، و آن همه از تأثیدی رونياحیو ر

گشـتند از خـود و از حجـاب  ۳٦آنگاه محو گشتند كه آن كشف جمال به نوراسـتده
  .به كشف آمدند
شان را از یپس ا. ل كندد تا سوایبا یار كنند، و محجوبید كه اختیبا یپس با خود

ار دوسـت كننـد، اگـر سـوال كننـد بـه یار كنند اختیاگر اخت. ون بردندرين مرتبه بیا
د، صـاحب نظـر معطـل باشـد از عمـل و یـشان را در نظـر آیاذن دوست كنند كه ا

شان واجب كند كه در كشوف جمالین معطلیاز ا. ار خودیز و تصرفات و اختییتم
  .اند

 یشـان را از آن وادیهالكـت اسـت و حـق ا یكـه آن واد اما معطـل امـر نباشـد،
ننـد نـه یبـا گـردد كـه در پرسـتش معبـود را ببیگـزارد امرشـان اكنـون ز. نگاه دارد
اما كس بر آن روزگـار مطلـع . شان را گفتم در آن سه وقت بار دهندیا. پرستش را

نـد كـه یشان را چگونه ببیگر اید یدار ندهند، كسیشان دیشان را خود برایا. نشود
  دار هركس ندهند؟یبه د دوستان را

نـد مـر یو نما. شـان رایاكـرام ا یدار دهنـد بـرایـشان را بر چند هزار كـس دیاما ا
و معلومشان گردانند كه از ما چه خواستند و . میشان را كه هركس را بر چه داشتیا

آن كسـان  یو كشف گرداننـد سّـرها. میشان چه دادیا یما مكافات خواست جزا
شـان را كـه یند مـر ایو نما. شان را با حقیاست و ا یشان دوستیحق را بر ا را كه
  .علت كراست یب یدوست

                                                 
  ستادهیا - ۳٦
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شـان بـاز نماننـد، و در كارشـان یك لحظه شان بدیند، اما یشان نماین همه را بدیا
ن یـبدانگـه نظـر جمـال ا. ز نماننـدییـند، و در گذاشت و داشتشـان تمیتصرف نما

كـه بـا  یندین ۳۸، استده۳۷ی استنياگر نه چن. گرداندشان فراموش یهمه را بر سّر ا
ننـد و بنگرنـد، یند و بشنوند و ببیند و بروند و بگویاینند و بین هزار كس بنشیچند
شـان را كـه یابـد مـر ایپـس كـه در. مین همـه كـه گفتـیخرب باشد از ا یشان بیسّر ا

ل را یكه ذل ز،یل باشند نه عزینها باز مانند ذلیاست؟ اگر بد ین بزرگیعزتشان بد
شـان محرمنـد ـ و یگاه نگاه دارند كه ایز را از همه جایگذارند، اما عز یبه هر جا

  .عزّشان یند برایمحرم را به نامحرم ننما
مشـاهده حـق اسـت،  یو یدیرا كه شـهید حق است، زیآن را كه جمال است شه

ر هسـت چــون . انـدرا برداشـتند كـه شـهادت از مشـاهده یو یكـه در آن مظـالم سـّ
م از یز و تصـرفات كـه وصـف كـردییـن همـه تمیشان را آن همه شهادت نبود، ایا
شــان را از یا. انــد در حــرم مشــاهده اوشــان كُشــتگان حــقیشــان غــارت گشــت ایا

و . غ نمود حق بـودیت حق بود، و تیاز عنا یمبارز. ون برندريشان بیمصاف آزاد
مكان جاه افتاد تـا از  غ ازیت. زد یت ویند تا بر زره عافیآن را گو» ف قاطعیس«

  .دید خودش برهانیهالك د
پــس هــر كــه را . ن عــالم، و در آن عــالمیــســت در ای شــاهد را بزرگوارنين چنــیــا

. دن اسـتیـن گردیـن بحر كن كه جهاد اكرب است و ایبد ید، گو سفریمشاهده با
كـرب اال َ �َالجِهـادِ ه ـ رَجَعنـا مِـنیالصلوه والتحهیغامرب گفت ـ علیپس آن گردش كه پ

  ».الجِهادِ اال َصغرِیاِلَ
قان اسـت كـه ین شـعاع صـدیو ا. را یق او از آن باشد مر جمال پادشاهیو تصد
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دهـد بـه بـاطن تـا حاضـر حضـرت او گردنـد و از كشـوف  یشان را نـوریحق مر ا
ن را خوانند، كه جمال بـر او كشـف كننـد تـا یا» اللهلیقت«. مشاهده او دور باشند

ده یـد و دیـن بقـا بـر دیـاز آن فناش بقا دهند، پـس ا. دفنا شو یات عادت ویح
ن در یـا یابیتا آن بقا ن. نه فنا خواهد شدین كه هر آیگو فنا را برگز. گشاده است

  د؟یدرست آ یث حاضر كیحد
شان خود بقا فدا كننـد نـه فنـا، كـه در یا. ع و تجارت نماندیاما حاضر خاص را ب

 یهمـه بقـا. قـت حـق را شـناختندیحق یقشان به بایا. د بقا نماندیشان خود دیا
شان اثر بقا و فنا، كه اثـر مانـدن، یك اینماند به نزد. ث درباختندین تحدیخود بد

  .مرد بَّر را باشد نه مرد بحر را
از بقا همچنان پاك گشتند كـه از فنـا، و . شان در بحر جمال مستغرق گشتندیپس ا

بـت، و یهمچنان گشتند كـه از غ از فنا همچنان پاك گشتند كه از بقا، و از حضرت
از محبت همچنان گشتند كه از عداوت، و از معرفـت همچنـان پـاك گشـتند كـه از 

د همچنان پاك گشـتند كـه از شـرك، و از وصـال همچنـان پـاك ینكرت، و از توح
گشــتند كــه از فــراق، و از كشــف همچنــان پــاك گشــتند كــه از حجــاب، و از قــرب 

از  و از اُنس همچنـان پـاك گشـتند كـه از وحشـت،همچنان پاك گشتند كه از بُعد، 
  .بسط همچنان پاك گشتند كه از قبض

ن یـنها پاك گرداند، واصـف این است كه مسافر خود را از ایا ایپس سّر حكم در
ن یـپس بحر جمال اولرت كه بـر اهـل خـود ا. ت گرداندیرا م ید، و بحر حیبا یح

  .معاملت كند
زهـا ین چیـنـاظر ا. دوست باشد و ناظر او نه به جمال یآنگاهش بقا دهند تا باق

ا، و از یــون آرنــد كــه صــدف را از درريكــه اهــل حــال را از عــدم دل همچنــان بــ
د آن بردنش همچنـان یون برند كه دُّر را از صدف، و از دريعدمِ سّرش همچنان ب
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ش علــت یــو در حضــرت جمــال او را آال. ایــدن دریــبســتانند كــه غــواص را از د
زهــا را بــدان حضــرت بقــا ین چیــكــردن همــت نمانــد، كــه مانــدِ انمانــد، و قبــول 

باشد كـه در او جـان نباشـد، و معطـل باشـد از  ین بقا همچو شخصیو ا. خوانند
ابـد و یو چون روح را در او مركـب كننـد، سـماع . نظر و سماع و نطق و حركت
د تـا یـار بایبسـ. ات همچنان استین بقا را حیپس ا. نظر و نطق و شمّ و حركت

  .ات بقا باشدین را حیمر ا
ابد، و تنها بودن یابد، و بدان حضرت مؤانست یاول قدمش بقاست تا استقامت 

گـردد، و  یاز خود خـو كنـد، و از جمـع تفرقـه دور باشـد، و در تـابش جمـال قـو
ام آرد و انتظار ید قیدان تجریث شود، كسوت انفراد بپوشد، به مین حدیسوختة ا

ات یـش حـد حیرا بـه نمـا یآنگـاه و. خـرب گـردد یبـ یزینظر نگردد، و در هر چ
جنـبش  یااذن حق لحظهید، كه بیدر حركت آ یو یدهند تا شخص بقا جماىل

نظــر نكنــد، و جــز گــل  یش ویســماع نكنــد، و جــز بــه نمــا یاذن ویارد، و بــیــن
 ید، و جـز مشـتاق مشـاهده ویـنگو یبـا و ید، و جـز اسـرار دوسـتیوصالش نبو

  .نباشد
از آن جمال باز نتواند بود اگرچـه  یو. رپورندیف مین لطایبه چنداهل جمال را 

ز یـچ چیحرام كند كه از خود به هـ یش آن همه حالها بر ویك نظر است، كه نمای
اذن جمال نخـورد، و یب یو شراب یچ طعامیاما به اذن دوست نگرد، و ه. ننگرد

  .ندینزند تا آن جمال نب یچ نطقیه
بـه جانهـا تقـرب . دهند ی منزلتنين چنیخود ا یه فنادر بحر جمال مسافران را ب

ن یـا یون بردنـد كـه صـالرين عالم آوردنـد و بـید كرد كه صد هزار كس را در ایبا
ر یـاز بـر حـرف ایـث بـر دلشـان راه ندادنـد، و در همـه عمـر انگشـت نیحد ن سـّ

  .تكرار كردند یز نكردند، و به لسانشان مبتالیین علوم را تمیقت اینهادند، و حق

د، و یـده فـدا كنیـدل و جـان و د: ز دادنـد، گـوییـث را تمین حدیكه ا یپس كسان
ن راه بـس بلنـد اسـت، و عـزّتش مكـرّم یـف اید، كـه تشـریسوز محبت را غذا كن

ن راه مقـدّمان یـد كـه ایـكن ین بحرهـا غواصـید و بـدیار كنین سفر را اختیا. است
 یو یدر آن بحـر بقـان بحـر اسـت، تـا یـهر مرد را بضاعت ا ین بقایاست كه ا

داران بقا فناست، كه هر كـه را جان یجان تربّا كند كه بقا یاثبات گردد، تا از بقا
پــس هركــه را محــرم وصــال . محــرم وصــال گــردد یبحــر جمــال جــالل گــردد و

اسـت از آن خـوبرت، و كـدام  یاست از آن برتر، و كدام عزت یگردانند، كدام دوست
رت، كـه بنـده را بـه یاسـت از آن عـال یدام رتبتـاسـت از آن مكـرم تـر، و كـ یكرامت

  :دیل گویوصال خوانند؟ چنانكه قا
  نظم

  افت بقا مسافر از بحر جمالیچون 
  جانش به كمال یتابد بقا یم زان
  آن را كه شود مسلّم از عزّ جـالل
  ش دهند از صدف كشف وصالیدُّر
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  بحر هفتم
  .فقر است یبحر هفتم مشاهده است و گوهر و

 یاثبـات كردمـ ین مشـاهده را بـه هـر بحـریشاهده بحر قدم است، و ان بحر میا
نگنجـد، كـه هرچـه  یچ واصـفیـ در عبـارت هـ مشـاهده حـق ـ سـبحانه و تعـاىل

رد، و نشان به مكان و جهت نزول كند تا واصف خود را از ینشان پذ یوصف كن
  .مان دور كندیمرتبه ا

و آن . حاضـركرده خـودم كـه حاضـر كـرده حـق باشـد نـه یاما حضور مردم خواست
ن یو آن همه بحور در ا. اشارت كه كرده شد به رموز اهل او، او را قوت داده شد

خواهـد كـه آن سـخن در یمـر تصـرف مسـافر را م یو مسـتغرق. بحر مستغرق است
م اسـت و یت رفت، و حق بـدان صـفت قـدیت و ربوبیت و الهیمعرفت و وحدان

ر و احوال است تا به. ستیچ تناقض نیدر آن ه را كشـوف آثـار حـق  یهرچـه سـّ
  .چه گردد یباشد و صفت و

ر هـر یت معاملت اريشرح س كـرد تـا  ییكـویك چـه نیـشان كرده شد كه حق بر سـّ
ــدان را طلــب حقیادت گــردد، و نیــدان را صــدق زیــمر ــاران را یازمن قــت، و گرفت

و . د نجــات باشــدیــو مكشــوفان را تجربــه، و محجوبــان را ام.  دل باشــدنيتســك
و عالمـان را . ب علـت باشـدیـرا خلعـت، و مجاهـدان را تأد ۳۹ن سُكرتدگایرس
بر حسب حال او چون  یتا هركس. قت باشدیقت، و عارفان را نشان طریان حقیب

 یابـد، و از هرچـه مانـدنین سخن را سماع كنـد، نشـان در روزگـار خـود بیذكر ا
  .است بگذرد

اسمه ـ از وصـف و  ن شرح در صفت مخلوقات افتاد كه مشاهده حق ـ عزّیپس ا
                                                 

  و وجد یهوشیو ب یمست - ۳۹

اسـت كـه او را  یاحـد. زال اسـتیـزل و الیـادراك منزه است، كه او پادشاه لـم 
كه در مشـاهده  ین حرفیو ا. ستیست، و عارفان را بجز او پروردگار نین یگرید

مـرد اسـت تـا بطلبنـد از خـود حـق  یابـتال ین كتاب، برایگفته شد، در جوف ا
ـ  بود، كه حـق ـ تعـاىل یو یه در بند دوستكه بنده را بدان بنده خوانند ك ییخدا

امـا تـا حـق مكاشـفه خـود بـر بنـده . ازمنـدیاز اسـت و بنـده نین یق بیاز كل خال
  .ندیخود را نب یازمندیحق را و ن یازین یكشف نگرداند، بنده سّر ب

گفته شود به رمز و اشارت آن علوم مشاهده را، وصف نتوان كـرد  یااكنون كلمه
چـه  ید كه چون بدان نعمتش رسانند، بداند كه حق بـا ویعالم بامرد . جز علم را

ادب بـود، و احكـام و اركـان هـر یكرد و آداب آن نگه تواند داشت، كه جاهل ب
ر این علمش نباشد، آن نعمت نیچون ا. نداند یمقام كشـف  ین علـم كـیـابد، سـّ

 یاز بـرا نیـا. »دییـمرا با بندگان بگو ییكوین«: كه یاگردد؟ پس پادشاها گفته
در . ث مشـاهده تـو كنـدیتـا حـد یآنسـت یارایـآن گفته شد، و اگر نه، كرا زهره و 

چنـد از  یمـا را و تصـرف مـا، تـا حرفـ یادبـی بر ما بـريما، و مگ یحرمتیگذار ب
  .است یرا واجب یم به حكم صدقه كه هر معلومیثار كنیتو بر بندگان ا یینكو

د یــامــا ببا. یدهــ یارا مرحلــه ن نعمــت آنســت كــه رهــروان راهیــپــس واجبــات ا
را زنـده  یو. ابـدیات یح یدانست كه هر كه را مشاهده حق به سّر كشف گردد و

بــه آن را یات طیــات باشــد، و حیــزه حیآن اســت كــه پــاك یو آن زنــدگان. خواننــد
  .خوانند
ش چـه یات كـرا باشـد و پـاكیند، و حیده است كه مشاهده بیم كه كدام دییاما گو
ن نعمت سزاوار كننـد صـدهزار نـور مقدمـه راه او كننـد، و از یا بدو هركه ر. باشد

و از آن عبـارت نتـوان . را حكـم نكننـد یو یآن نـور پـاكیحس بگذرانند، كه ب
اسـت  یو آن نعمـت خـدا. ت اسـتیحد و نها یكرد، كه هرچه را در عبارت آر
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گونـه د چیـو انوار از نور غلبـه كننـده نظـر باشـد، پـس نتوانـد د. دیایدر وصف ن
م، كـه ثمـره هـر ید كنـیـدن آن نورها را اكنـون پدیدا گردانیوصف كند؟ اما بر او پ

و از آن . نـدیارایچـه اثـر باشـد، و او را بـه چـه صـفت ب یرا بر دل و سّر و ینور
  .میاد كنیانوار پانزده نور 

ر  ید تـا كلـیـارایدل مـرد را ب یت ـ پـاكینور هدا: اول امـر را واقـف گـردد، و سـّ
ده شــود یــبر. نــدیت حــق را در آن ارادت بیــنــد، و آثــار رُبوبیش ببیوت خــیــعبود

  .آرد یط آن نور بجایابد، شرایق، چون در استقامت یعالقه دل او از كل خال
حـق گشـاده  یده در غنـایـت باشد ـ ثمره او آن است كـه مـرد را دینور عنا: دوم

چنـان . اقـف گـرددخـود را و یازمنـدیند و سّر نیاو را ب یازین یشود تا آن آثار ب
نـد بـر یاو ب ییكـویت رسد، تا همه نیش به نهایقراریمشتاق محبت حق گردد كه ب

  .خود
نباشد به هر لحظـه هـزار  یبه بحر مذلتش غرقه كنند، كه اگر عصمت خدا: سوم

  .ابد و مهذّب گرددیجان بذل كند، تا در آن استقامت 
د و بـر مغـرب یسّر او برآند كه از مشرق یآفتاب ب. نور معرفت كشف گردد: چهارم

ق را در مظـالم یـآن است كه معرفـت همـه خال یو ثمره آن نور بر و. دل او تابد
و . نكـره گـردد یباشـد كـه همـه خلـق بـه نـزد و یبگذرانند، و آن اشـارت یدل و

حق با من چه كرد و مـرا از كجـا آورد؟ و در آن نـور : شناسا گردد بدان نعمت كه
. نـدیدر آفتاب روشـن بـه ظـاهر ذره هـوا را ب یكه كس زها راین چیند ایهمچنان ب
د مـر یـن دیكراهت ا. ندیپس مقامها را بدو نما. ادت گرددیبر او ز یآنگاه دوست

  .حق باشد كه از آن همه درگذرد ن اشارتیو ا. دیاو را حاصل آ
دة مـرد را یـباشـد تـا بنـده كـه د یو آن نـور. نور احسان بر او كشف گـردد: پنجم

 یو ثمره آن نـور بـر رو. هر چند خواهد تا از حق شكر كند فرو ماند .مغلوب كند

ك دل او حاضـر یده است به نزدیرس یكه از خلقان به و یآن است كه هر احسان
د آرنـد، تـا بدانـد كـه آن همـه حـق كـرد نـه یپد یحق بر و ییكویپس سّر ن. كنند

 یاشارت حق و. دیق مر او را شدت نمایشت و راحت همه خالیآنگاه مع. شانیا
  .دريا و اهل او برگیده از دنیباشد تا د

 یآن است كه فنـا ین نور بر ویو ثمره ا. كشف گردانند ی را بر ونيقینور : ششم
و آن . به ضرورت حـرام خـورد یزگارید كه پرهیت آیهمچنانش كراه .ندیا را بیدن

ــ ینــور حجــاب آن  .ده باشــدیــن نورهــا آن ندیــش دل او دور كنــد كــه در ایرا از پ
. ده دل او برهنه كنند تا از سّر گور واقف گرددیعقبا را بر د. حجاب غفلت است

امت و دوزخ، و نامه خواندن، و بهشت، و درجه یراه ق یو سّر صراط، و عقبه ها
و . دیـد آیـپد یرا از آن گسسـتگ یآنگاه دل و. را معلوم گردانند یآن، همه سّر و

ن یذكر ا یش بر دل ویب. ن همه درگذردیباشد مر او را كه از ا ین اشارت حقیا
  .زها نگذردیچ

 یثمره آن نور آن است كه او را بر حد راست. كشف گردد ینور صدق بر و: هفتم
آن، و نه عـوض خواهـد  ین پرستد و نه برایا یش حق را نه براینگاهدارند كه ب

كه  قش بدان خوانندیصّد. بدارد ین راستیرا بد یآن نور و. و نه لباس و خورش
  .ش بدان تقرّب نكندیاز هرچه اعراض كرد ب

آن اسـت كـه نگـاه  یكشف كنند ـ كه ثمرة آن نور بـر و یت بر وینور رعا: هشتم
ا و عقبـا اگـر ملـك یـدن یكلـ. دارندة خود او را شناسـد. ند بر خودیداشت حق ب

 ك او آرند، خود رایعالم بال را به نزد یاگر كل. ندیب یگردد خود را از آن غن یو
هرچه . همه نظرها را از دل او محو كنند. ند، تا نظر او بر نور باشدیدر آن مبتال نب
بـوده  یرنجـور گردانـد، آن گـره دل و یزیاعتماد افكند، و از چ یزیمرد را بر چ

ر هـر چیبگشا ین نور آن همه گره ها را بر ویپس ا. باشد كـه  یزیـد، بدان كه سـّ
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  .ت و به تابش آن نورفه به دل اسین طایا ید، و مجردیبنما
آن اسـت كـه  یثمـره آن نـور بـر و. نـور انابـت اسـت كـه بـر او كشـف كننـد: نهم

ده باشـد و جمـال معرفـت یـق ندیـامـا هنـوز طر. خود بـه حـق یبازگردد از همگ
ن یـدر تابش صـبح رود، و ا یرود، چنانكه كس یاما به اشارت آن نور هم. افتهین

فـه آن ین طایـدن ایلغز. خطر است ید سختاگر باز افت. ستیرفتنش را بازآمدن ن
  .باز مانند یو لحظت یبه خطوت یاست كه از رفتگ

آن است كه سّر مناجاتها  یو ثمره آن نور بر و. نور اجابت بر او كشف كنند: دهم
كنـد بـه  یار خود بداند، تا اگر بـا حـق مناجـاتیار حق را از اختیابد، و اختیرا در
  .ار حق كندیاخت
آن اسـت كـه  یو ثمـره آن نـور بـر و. كشـف گرداننـد یلطافت بـر ونور : ازدهمی
و وجـد و وقـت و . دیـدار نمایـد ییرا گـو یدوار حق گردد كه ساعهً فسـاعهً ویام

 .ن محل باشدیسُكر و غلبه و انفراد در ا. ن حال باشدیحال كه مرد را باشد در ا
  .خود نگردد چ واقف روزگاریخرب كرده باشد، ه یاما آن تابش او را از آن ب

آن است كه  یو ثمره آن نور بر و. كشف گردانند ینور سعادت را بر و :دوازدهم
كه هـر ،ابدیاز همه اِعراض كل . را مدد باشد یاز همه درگذرد، كه تا سعادت و

و تا در آن تابش مـر . را نور دگر غالب تر باشد، تا مرد از او وا ستده گردد ینور
، بـدان »ش نظر مكـنیش به قدم كار خویب«: كه یاو را نموده گردد اشارت حق

  .افته باشدیسّر آن نور در خود ن
آن است كـه خـود  یثمره آن نور بر و. كشف كنند یت بر وینور وحدان: زدهمیس

نـاظر آن نـور باشـد، و . نگـردد یق راه ویـچ عالیند، كه هـین همه مفرد بیرا از ا
و . نـدیدل را بدو بنما یحدها ن نورها همهیو ا. ت آورده باشدین والیپشت بر ا

است به نزد او،  یاما وجد، ركن. ندین را بیا یست كه ركنهاین ین دل را مسافتیا

د یــن همــه بایــاش از ادهیــد. ی، و محبــت ركنــیركنــ ی، و حاضــریو وقــت ركنــ
  .ز و تصرف و تصرف كردنی گردد دلش از تمريمتح ین فردیآنگاه در ا. برگرفت
آن است كه چـون  یو ثمره آن نور بر و. كشف گردد ینور جالل بر و: چهاردهم

زهـا یدن آن چیـده و دیگردد، كه از وطن خود رفته و بدوست نارسـ فراق مستوىل
، دل خــوش و وقــت خــوش از مــا یاگــر مــا را خواســتند«: دیــامــده، گویفــرو ن
ت حـق بـوده باشـد، كـه او را از نظـاره دل اسـتده یـو آن خـود عنا. »٤۰ینستدند

آن باشـد تـا واسـطه دل را از خـود بنهـد، و  ین از بـرایو ا. را از اوباشند نه دل 
فتـه یش فریفـه كـه بـه دل خـوین طایـا. نكند كه حق را به دل دوست دارم یدعو

  .ن بوده استیا ینگشتند برا
آن اسـت كـه  یو ثمـره آن نـور بـر و. كشـف گـردد ینـور عظمـت بـر و: پانزدهم
نـد، یخـود را در آن تـابش ب یو محقر ك او خرد گرددیهمه مقامها به نزد یبزرگ
  .نيَ المعاشقنيَاكُم مقامَ العارفیو اِ. رَزَقنَااللّهُ. دار گرددینماند از دل ب یزیتا چ
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