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رﺷﻒ اﻻﻟﺤﺎظ ﻓﯽ ﮐﺸﻒ اﻻﻟﻔﺎظ

ﺷﺮف اﻟّﺪﯾﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ اﻟﻔﺘﯽ ﺗﱪﯾﺰی

1

دﯾﺒﺎﭼﻪ

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﱠﺣﻤﻦ اﻟﺮﱠﺣﯿﻢ
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﻣﺮ ﺧﺪای را ﮐﻪ دُرَرِ ﻣﻌﺎﻧﯽ را در ﺗﺤﺖِ ﺻﻮر ﺑﯿﺎن و ﻃﺮازِ ﺣﻘﺎﯾﻖ را در ﭘﺲِ ﭘﺮدۀ ﻣﺠﺎزی
ﻧﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
و درود ﺑﺴﯿﺎر و ﺳُﺘﻮدِ ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺑﺮ ﻣﻬﱰِ ﮐﺎﯾﻨﺎت و ﺑﻬﱰِ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و
ﺳﻠّﻢ ،ﺑﺎد ،و ﯾﺎران و اﺻﺤﺎب و ازواجِ ﻃﺎﻫﺮات او.
اﻣﱠﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻘ ِﲑ ﻓﻘﲑ ﺣﺴﲔ اﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺗﱪﯾﺰی ،ﺧﺘﻢ اﻟﻠﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﻣﻮره ﺑﺎﻟﺨﲑ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻋﺎﻟﻢِ ﻣﻌﺎﻧﯽ را ادراک ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ﻣﮕﺮ در ﻟﺒﺎس ﺻﻮرت؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ از آﻧﺮو ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻧﺪ ،ﻟﻄﯿﻒ اﻧﺪ ،و
وﺟﻮد روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺎدام ﮐﻪ از ﮐﺜﺮت ﺻﻮرت ﻣﺠﺮّد ﺑﺎﺷﺪ ،ادراک ﺑﺸﺮی ﺑﺪان راه ﻧﺘﻮان ﺑﺮد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮﱠت
ادراک ﺑﺸﺮﯾﺖ ﯾﮑﯽ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺣﺴّﯽ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ از اﻧﻮاع ادراﮐﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻮاﺳﻄﮥ اﯾﻦ دو آﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﱠﺎ ﻋﻘﻠﯽ را ﺗﺎ ﻗﺎﻋﺪه در ﻧﻮﻋﯽ از ﺻﻮرت ﻣﻤّﻬﺪ ﻧﺸﻮد ،او را ادراک و ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ وﺟﻮد ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺣﺮوف ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺣﺮوف ﻧﺒﻮد ،اﺳﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﻧﺒﻨﺪد ،و اﮔﺮ اﺳﺎﻣﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﺸﻮد ،و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺗﻘﺪﯾﺮﮐﻨﻨﺪ ،زوﺟﯿﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮕﺮدد.
و اﻣﱠﺎ ﺣﺴّﯽ؛ ﭼﻮن ﺣﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﻟﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻃﻌﻤﯽ ﮔﺮم ﯾﺎ ﺳﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ادراک ﻧﮑﻨﺪ .و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ
و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﻪ از اﯾﻦ دو ﺟﻨﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﱠد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻘﻮل و ﺣﻮاس را ﺑﺪﯾﺸﺎن راه ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮد» :در ﮐﻮی وﺟﻮد ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺸﻖ اﺳﺖ«.
ﭘﺲ ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی آن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ را در ﮐِﺴﻮت ﺻﻮرت ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﻗﻮل ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ
ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزۀ ادراک اﯾﺸﺎن رﺳﺪ.
ت او ،ﺟﻤﻠﻪ را ،در اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎز ﻧﻬﺎد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رﺳﻮل ،ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﱠﻠﻮة و
اﻣﱠﺎ ﻓﻌﻠﯽ آﻧﮑﻪ اﺳﺮاء و ﻋﺮوج ﺑﻪ ﺣﻀﺮ ِ

اﻟﺴﱠﻼم ،ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﺼﱠﻼة ﻣِﻌﺮاج اﻟﻤُﺆﻣِﻦ .و اﺳﺮار ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺰ در اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدات ﻧﻬﺎد ،ﺗﺎ ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﻫﺮ ﻋﺒﺎدﺗﯽ

ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺠﺎی آرد ،ﺳﺮّی و ﺣﮑﻤﺘﯽ ،ﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ در آن ﻋﺒﺎدت ،و از آن ﻋﻤﻞ او را
ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺮدد ،و آن ﮐﺸﻒ ﺑﻮاﺳﻄﮥ آن ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد.
اﻣﱠﺎ ﻗﻮﱃ آﻧﮑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎر و ﺧﻮاص ﺑﯽ ﺷﻤﺎر در ﻫﺮ ذﮐﺮی و اﺳﻤﯽ از اﺳﻤﺎء ﺧﻮد و ﻏﲑ ﺧﻮد
ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿّﺖ و ﺣﻘﯿﻘﯿﺖ آن ﻣﻌﻨﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﻮد ،اﻟّﺎ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ آن ﮐﻠﻤﮥ ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ؛ و اﯾﻦ ﻣﺒﯿّﻦ و ﻣﱪﻫﻦ اﺳﺖ.
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ﭼﻮ ﺣﮑﻤﺖ واﺿﻊ اﺳﻤﺎء ﺧﻮد ﭼﻨﲔ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرتِ ﺧﺎص ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪان ﻗﺎﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮدد.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻃﺎﯾﺮان ذورۀ ﻓﻠﮏ و ﺳﺎﯾﺮان زﻣﺮۀ ﻣﻠﮏ ،ﻋﺎﻣﻼن ﻋﺎﻣﻞ آﻣﻞ و ﻋﺎﻣﻼن ﻓﺎﺿﻞ ﮐﺎﻣﻞ،
ﺷﲑﻣﺮدانِ وﻗﺖ و ﺣﺎل و ﺷﻬﺴﻮارانِ ﻣﯿﺪان ﻗﺎل ،ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﻀﺮتِ ﻗﺪس و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺴﮑﻦِ اُﻧﺲ ﻓﺮﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ

ﻋﻄﺎر و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ روﻣﯽ از ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻣﻼﺣﻈﺎت در ﺻُﻮَر ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ درر ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻪ

دﺳﺖِ ﻓﯿﺾ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﻨﺎن ﻧﺜﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ ،و ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﻤﮕﻨﺎن داﺷﺘﻪ ،ﺑﻘﺪرِ ﺣﻮﺻﻠﮥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ را
در ﺻﻮر ﻧﻬﺎده اﻧﺪ در واﺿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻔﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻣﱠﺎ آﻧﮑﻪ در اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎ و ﺟﻮارح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮد
آﻧﭽﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻬﱰ ﺗﻮاﻧﺪ ادراک ﮐﺮدن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻋﻠﻤﺎ و ﺣﮑﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻘﺮﱠر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻘﻞ و ﺣﺲّ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از او ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻄﻠﺒﺪ ،و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮑﻨﺪ آرزو ﻧﮑﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺎﻋﺮ
ﮔﻮﯾﺪ:
)ﻓﺮد(
ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺻﻮرت ﺑﲔ اﺳﺖ

ﻣــــﻦ ﻣﻌﱰﻓــــــﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫـــﺪ دل ﻣﻌﻨﯿﺴﺖ

و ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ،ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼّﻠﻮة و اﻟﺴﱠﻼم ،ﻓﺮﻣﻮد :ان اﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ آدم ﻋﻠﯽ ﺻﻮرﺗﻪ .اﻣﱠﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ در ﺷﺮح اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ داد ﺳﺨﻦ داده اﺳﺖ ،و ﺷﺄن ﺳﻠﻄﻨﺖ وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از
آﻧﺠﺎ راه ﺑﻪ وﺟﻮد واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ آرﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺘﻘﻠﯿﺪ .ﭼﻮن ﺑﻠﺒﻼنِ ﺳﺮﻣﺴﺖ و ﻃﺎووﺳﺎنِ »زﻟﻒ« و

»ﺧﺎل« را در ﺳﻠﮏ ﻧﻈﻢ ﮐﺸﯿﺪه ،و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮده ،و ﺣﻘﺎﯾﻖ و دﻗﺎﯾﻖ را در اﯾﻦ ﻧﻤﻂ

ﻧﻤﻮده.
اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻔﺎظ ﻣﯽ دارﻧﺪ ،و از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺼﻮرِ داﻧﺶ از ﺣﻘﺎﯾﻖِ اﻟﻔﺎظ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ واﺟﺐ ﺑﻮد اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ را و اﺳﺎﻣﯽ را ﺷﺮح ﮐﺮدن ﺗﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ در ادﺑﯿﺎتِ اﯾﺸﺎن ،داﻧﺪﮐﻪ
ظ ﻇﺎﻫﺮه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و از اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ
ﻣﻘﺼﻮد اﯾﺸﺎن ﻧﻪ اﯾﻦ اﻟﻔﺎ ِ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ.
و اﯾﻦ ﻓﻘﲑ ﺣﻘﲑ در اﯾﻦ ﺷﺮوح ﺷﺮوع ﮐﺮده ،ﻧﺎمِ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ را »رﺷﻒ اﻻﻟﺤﺎظ ﻓﯽ ﮐﺸﻒ اﻻﻟﻔﺎظ«
ﻧﻬﺎد .ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﮐﻪ از ﺧﻄﺎ ﻣﱪّا و از زﻟﻞ ﻣﻌﺮّا ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﺒﺐ ﻗﺮﺑﺖ و وﺻﻠﺖ و ﻧﺠﺎح اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﮔﺮدد ،و ﻗﺒﻮل ﻃﻠّﺎب ﮐﺎﻓﻪ ارﺑﺎب ﻗﻠﻮب ﮔﺮدد.
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ﻓﺼﻞ اول
در اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻌﺸﻮق

و آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اوﺳﺖ ،ﻛﻠﻤﻪ ای ﭼﻨﺪﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻛﺮدن ﺑﺪان ﺿﺮورت اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺘﺎب ﺑﺎﺷـﺪ ،و ﻗﺎﻋـﺪه
ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد.
ﻣﯿﻞ
رﺟﻮع را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻞِ ﺧﻮد ،ﺑﯽ ﺷﻌﻮر و آﮔﺎﻫﯽ از اﺻﻞ و ﻣﻘﺼﺪ رﺟﻮع ﻃﺒﯿﻌﯽ .ﭼﻮن ﺟﻤﺎدات و ﻃﺒﺎﯾﻊ
ارﺑﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮد اﻧﺪ .ﻣﺜﻼً آب ﻛﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮد اﺳﺖ ،و در ﻣﺮﻛﺰ ﻫـﻮا ﻗـﺮار ﻧـﺪارد ،و
آﺗﺶ در ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻜﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﻣﻬﺮ
ﻣﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺧﻮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ از ﯾﺎﻓﺖ ﻟ ّﺬت و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺼﺪ.
آرزو
ﻣﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ از ﯾﺎﻓﺖِ آرزو و ﻣﻘﺼﺪ.
ﻣﺤﺒّﺖ
دوﺳﺘﯽ ﻣﺤﺾ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﯽ ﺳﺒﺐ و ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﺎ ﺧﻠﻖ.
ﻣﺤﺐّ
ﺻﺎﺣﺐ دوﺳﺘﯽ ﻣﺤﺾ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺎص ﺑﺎ ﺣﻖ؛ ﻋﺎﻣﱰ از آﻧﻜﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺎرن آن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﻣﺤﺒﻮب
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻄﻠﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻛﻪ آن ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻄﻠﻖ را ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ از دوﺳﺘﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪی.
ﻃﻠﺐ
ﺟﺴﱳ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ را ﮔﻮﯾﻨـﺪ ﻣﻄﻠﻘـﺎ ،اﻋـﻢ از آﻧﻜـﻪ او را دوﺳـﺖ دارﻧـﺪ ﯾـﺎ ﻧـﻪ ،ﺑﻠﻜـﻪ ﺑﯿﺸـﱰ از راه ﻋﺒـﺪﯾﺖ و
ﻣﻌﺒﻮدﯾﺖ ﺑﻮد .و آن ﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﯽ ﻣﻘﺼﺪ ﻃﺎﻟﺐ.
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ﻃﺎﻟﺐ
ﺟﻮﯾﻨﺪه ای را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺷﻌﻮر ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﺣﺎﺻـﻞ ﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ ،و ﻗﺼـﺪ وﺻـﻮل داﺷـﺘﻪ؛ از راه ﻋﺒـﺪﯾﺖ
ﻣﺤﻤﺪت ﻛﻤﺎل ،ﻧﻪ از روی دوﺳﺘﯽ.
ﻣﻄﻠﻮب
ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻋﺸﻖ
دوﺳﺘﯽ ﺣﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻃﻠﺐ وﺟﺪ ﺗﻤﺎم.
ﻋﺎﺷﻖ
ﺟﻮﯾﻨﺪة ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻃﻠﺐ وﺟﺪ ﺗﻤﺎم.
ﻣﻌﺸﻮق
ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ را ﮔﻮﯾﻨﺪ .از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ دوﺳﺘﯽ او اﺳﺖ از ﺟﻤﯿﻊ وﺟﻮه.
ﺷﻮق
اﻧﺰﻋﺎج دل را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺸﻮق ،ﻗﺒﻞ از ﯾﺎﻓﺖِ او؛ ﺑﺸـﺮﻃﯽ ﻛـﻪ اﮔـﺮ ﻣﻌﺸـﻮق را ﻧﯿﺎﺑـﺪ ،ﻋﺸـﻖ ﻧﻘﺼـﺎن
ﻧﭙﺬﯾﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ زﯾﺎده ﺷﻮد.
اﺷﺘﯿﺎق
ﻛﻤﺎل اﻧﺰﻋﺎج دل را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻣﯿﻞ ﻛﻠّﯽ و ﻃﻠﺐ ﺗﻤﺎم ،ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ ﻛﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺎﯾﺎﻓـﺖ ﯾﻜﺴـﺎن ﺑُـﻮَد ،و ﻧـﻪ از
ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺎده ﮔﺮدد .و اﯾﻦ اﻋﻼی ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺤﺒّﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن و ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ را ﺑﺪو راه ﻧﯿﺴـﺖ؛
ﻧﻪ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل و ﻣﺸﺎﻫﺪه زﯾﺎده ﮔﺮدد ،و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﱰاق و ﻣﻬﺎﺟﺮه ﻧﻘﺼﺎن ﭘﺬﯾﺮد.
ﺣﺴﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻛﻤﺎﻻت را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﯾﻚ ذات .و اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﲑ ﺣﻖ را ﻧﺒﻮد.
ﺟﻤﺎل
ﻇﺎﻫﺮﻛﺮدن ﻛﻤﺎﻻت ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﺑﺠﻬﺖ زﯾﺎدﺗﯽ رﻏﺒﺖ و ﻃﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ.
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ﺟﻼل
ﻇﺎﻫﺮﻛﺮدن ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻐﻨﺎ و ﻧﻔﯽ ﻏﺮور ﻋﺎﺷﻖ و اﺛﺒﺎت ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ او و ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮد.
ﻟﻘﺎء
ﻇﻬﻮر ﻣﻌﺸﻮق را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ﯾﻘﲔ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ اوﺳﺖ.
ﺷﻜﻞ
وﺟﻮد ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ را ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺟﻬﺖ ﺗﻌﲔ و ﺗﻘﯿﺪ.
ﻟﻄﻒ
ﭘﺮورش دادن ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﻣﺮﻋﺎﺷﻖ را ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﻮاﺳﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ.
ﻣﻼﺣﺖ
ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﻛﻤﺎﻻت اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ آن ﻧﺮﺳﺪ.
ﻇﺮاﻓﺖ
ﻇﻬﻮر اﻧﻮار اﺳﺖ از راه ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﺠﺮﱠد از ﻣﺎدﱠه.
ﺷﻨﮕﯽ
اﺣﻜﺎم ﻟﻮاﻣﻊ و ﻃﻮاﻟﻊ اﻧﻮار اﺳﺖ از ﺣﻀﺮت اﻟﻬﯽ در ﻣﺎدﱠه.
ﺷﻮﺧﯽ
ﻛﺜﺮت اﻟﺘﻔﺎت را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،و ﺳﺮﻋﺖ در ورود را ﻧﯿﺰﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻛﺮﺷﻤﻪ
اﻟﺘﻔﺎوت را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺷﻤﺎﯾﻞ
اﻣﺘﺰاج ﺟﻤﺎﻟﯿﺎت و ﺟﻼﻟﯿﺎت را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
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ﺷﯿﻮه
اﻧﺪك ﺟﺬﺑﮥ اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻚ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﯿﻜﻦ ﺑﺸﺮﻃﯽ ﻛﻪ ﮔـﺎه ﺑﺎﺷـﺪ و ﮔـﺎه ﻧﺒﺎﺷـﺪ .و ﺳـﺎﻟﻚ
ﻣﻐﺮورﮔﺮدد ،و ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮد.
ﻣﻜﺮ
ﻏﺮور دادن ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﻣﺮﻋﺎﺷﻖ را؛ ﮔﺎه ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻗﻬﺮ ،وﮔﺎه ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒّﺖ.
ﻓﺮﯾﺐ
اﺳﺘﺪراج ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﺷﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺎزد.
وﻓﺎ
ﻋﻨﺎﯾﺖ ازﱃ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯽ واﺳﻄﮥ ﻋﻤﻞ ﺧﲑ و اﺟﺘﻨﺎب از ﺷ ّﺮ.
ﺟﻔﺎ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن دل ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﻣﻌﺎرف و ﻣﺸﺎﻫﺪات.
ﺟﻮر
ﺑﺎز داﺷﱳ ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺳﲑ در ﻋﺮوج.
ﻧﺎز
ﻗﻮّت دادن ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﻣﺮﻋﺎﺷﻖ را در ﻋﺸﻖ.
ﺧﺸﻢ
ﻇﻬﻮر ﺻﻔﺎت ﻗﻬﺮﯾﻪ را ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﻣﻌﺸﻮق.
ﻛﲔ
ﺗﺴﻠﻂ ﺻﻔﺎت ﻗﻬﺮﯾﻪ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ.
ﺟﻨﮓ
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﻼﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ.
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آﺷﺘﯽ
ﻗﺒﻮل اﻋﻤﺎل و ﻋﺒﺎدات را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻂ ﻗﺮﺑﺖ.
ﻗﺮﺑﺖ
ﻗﻠّﺖ ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﮔﻮﯾﻨـﺪﻛـﻪ ﻣﯿـﺎن ﻋﺎﺷـﻖ و ﻣﻌﺸـﻮق ﺑﺎﺷـﺪ .و آن از ﻟـﻮازم ﺳـﻠﻮك اﺳـﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﺎﺷـﻖ و
ﻣﻌﺸﻮق.
ﭘﺮده
ﻣﻮاﻧﻌﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﺷـﻖ و ﻣﻌﺸـﻮق ﺑﺎﺷـﺪ .و آن از ﻟـﻮازم ﻃﺮﯾـﻖ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧـﻪ از ﺟﻬـﺖ ﻋﺎﺷـﻖ و ﻧـﻪ از
ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺸﻮق.
ﺣﺠﺎب
ﻣﻮاﻧﻌﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ را از ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎز دارد ﺑﻨﻮﻋﯽ از اﻧﻮاع از ﺟﻬﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ارادت ﻣﻌﺸﻮق.
ﻧﻘﺎب
ﻣﻮاﻧﻌﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻣﻌﺸﻮق را از ﻋﺎﺷﻖ دور دارد.
ﺑﺎم
ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺐ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮدی ﺧﻮد را ،ﻛﻪ ﻋﯿﻨﯿﺖ وﺟﻮد اﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﻨﺪ .و آن ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﻬـﺮﻛـﺮده ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﻪ از
اﻧﻮاع وﺟﻮﻫﺎت در او ﺑﻮده ،و در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﻬﺮﻛﺮده.
در
ﻣﻄﺎوﻋﺖ ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺒﺼﲑة.
ﻣﺴﺘﻮری
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻛﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ از ادراك ﻛﺎﻓﮥ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﲑی
ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺤﺴﺐ »اﻟ ّﻠﻪ ﻏﻨﯽ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ«.۱
ﺳﺮﻛﺸﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ارادت و ﻣﺮاد ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ارادت اﻟﻬﯽ.
ﺗﻨﺪی
رد ﻛﺮدن اﻋﻤﺎل ﻋﺎﺷﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ.
ﺗﯿﺰی
رد ﻛﺮدن اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎد را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ﺟﺮﯾﺎن اﻋﻤﺎل و اﺣﻮال را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ؛ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺣﻜﻢ ارادت اوﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﺎی اواﻣﺮ.
اﻣﲑی
ارادت ﺟﺎری داﺷﱳ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻚ.
ﺣﺎﻛﻤﯽ
اواﻣﺮ ﺷﺮﻋﯽ را ﺟﺎری ﻛﺮدن اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻚ.
دوﺳﺘﻜﺎﻣﯽ
ﺣﺼﻮل ﺟﻤﯿﻊ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺪرت ﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ.
ﺻﻔﺖ
ﻗﻬﺎری را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ واردات اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﺎی ردّ و اﻣﺮ.
ﺳﻮاری
اﺣﺎﻃﺖ و اﺳﺘﯿﻼی اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 - ۱آل ﻋﻤﺮان :آﯾﻪ ۳۷
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ﺗﻮاﻧﮕﺮی
ﺣﺼﻮل ﺟﻤﯿﻊ ﻛﻤﺎﻻت را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
ﺻﻔﺖ ﻓﺎﻋﻞِ ﻣﺨﺘﺎر را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺗﺎﺧﱳ
اﺗﯿﺎن ﺟﺬﺑﮥ اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻗﻬﺮ.
ﺗﺮﻛﺘﺎز
ﺟﺬﺑﮥ اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﺳﻠﻮك ﻣﻘﺪّم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ و ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎر ،وﻛﺎرﮔﺸﺎده ﻧﺸﻮد؛ ﻧﺎﮔﺎه ﺟﺬﺑـﻪ
ای در رﺳﺪ ،وﻛﺮده ﻫﺎی وی ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎﻗﯽ اﺣﻮال او ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد رﺳﺪ.
ﻏﺎرت
ﺟﺬﺑﮥ اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯽ واﺳﻄﮥ ﺳﻠﻮك و ﻣﺠﺎﻫﺪه.
ﺗﺎراج
ﺳﻠﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺟﻤﯿﻊ اﻋﻤﺎل و اﺣﻮال ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ.
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ
اﺳﺘﻐﻨﺎی ﻋﺎﻟﻢ اﺣﺪﯾﺖ را ﮔﻮﯾﻨـﺪﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ وﺟـﻪ ﻣﻔﺘﻘـﺮ ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ ﭼﯿـﺰ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،و ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ ﭼﯿـﺰ ﻣﻤﺎﺛﻠـﺖ و
ﻣﺸﺎﻫﺪت ﻧﺪارد.
آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺗﻌﻠﱡﻖ دﻗﯿﻘﺔ رﺑﻮﺑﯿﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻌﻠﱡﻖ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﯿﺖ.
ﺗﻜﺒﱡﺮ
ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ از اﻧﻮاع اﻋﻤﺎل ﺳﺎﻟﻚ.
ﺷﻬﻮد
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وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻚ ﻣﻼﺣﻈﻪ آن وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﺘﺼﻒ ﺷﺪن را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل.
دﯾﻪ
وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻌﺎر را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ از ﭘﺮﺗﻮ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻨﺞ
ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﯾﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻄﺮﯾﻘﯽ ﻛﻪ ﺗﻌﯿّﻦ ﺳﻠﻮك در او ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﺎر
ﺻﻔﺖ اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺿﺮوری ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ،و ﻫﯿﭻ اﺳﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﻣﺮﺳـﺎﻟﻚ را در
ﺳﻠﻮك؛ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺪﯾﻦ اﺳﻢ داﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻏﻤﮕﺴﺎر
ﺻﻔﺖ رﺣﻤﺎﻧﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺷﻤﻮﱃ و ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد.
ﻏﻤﺨﻮار
ﺻﻔﺖ رﺣﯿﻤﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ دارد ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻚ.
ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﺻﻔﺖ رﺑﻮﺑﯿﱠﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
دﻟﺪار
ﺻﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﻄﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺴﺮ در ﻣﺤﺒّﺖ در دل.
دﻟﱪ
ﺣﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻗﺒﺾ ،و اﻧﺪوه ﻣﺤﺒّﺖ در دل.
دﻟﮕﺸﺎ
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ﺻﻔﺖ ﻓﺘﺎﺣﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻣﻘﺎم اﻧﺲ در دل ﺳﺎﻟﻚ.
ﺟﺎﻧﺎن
ﺻﻔﺖ ﻗﯿﻮﻣﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺎﯾﻢ ﺑﻪ اوﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧـﻪ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑـﻮدی،
ﻫﯿﭽﯿﺰ ﺑﻘﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ.
ﺟﺎن اﻓﺰا
ﺻﻔﺖ ﺑﺎﻗﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺳﺎﻟﻚ در آن ﺻﻔﺖ ﺑﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ ،و ﻓﻨﺎ را ﺑﺪو راه ﻧﺒﻮد.
دوﺳﺖ
ﺳﺒﻖ ﻣﺤﺒّﺖ اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺒّﺖ ﺳﺎﻟﻚ.
ﻗﺪ اﺳﺘﻮار
اﺳﺘﯿﻼی اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ اﺳﺖ.
ﻗﺎﻣﺖ
ﺳﺰاواری ﭘﺮﺳﺘﺶ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﻛﺲ را ﺟﺰ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ آن ﺳﺰاواری ﻧﯿﺴﺖ.
زﻟﻒ
ﻏﯿﺐ ﻫﻮﯾﺖ ﺣﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﻛﺲ را ﺑﺪان راه ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻮی
ﻇﺎﻫﺮﻛﺮدن ﻫﻮﯾﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد را ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺲ را ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺟﻮد ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ.
ﮔﯿﺴﻮی
ﻃﺮﯾﻖ ﻃﻠﺐ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﻛﻪ ﺣﺒﻞ اﻟﻤﺘﲔ ﻋﺎرف اﺳﺖ.
ﺧﻢ زﻟﻒ
ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺮار اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺳﺎﻟﻚ را در ﺳﻠﻮك ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﻌﻮﺑﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤـﺎﻣﱰ از
او ﺑﮕﺬرد؛ و ﻣﺮﺷﺪﻛﻞ وﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺳﺎﻟﻚ را در اﯾﻦ اﻣﺮ واﺟﺐ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ راه ﺿﻼﻟﺖ ﻧﯿﻔﺘﺪ.
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ﭘﯿﭻ زﻟﻒ
اﺻﻮل ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻌﺎرف را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،و آن اﺳﻤﺎء ﺳﺒﻌﻪ اﻧﺪ.
ﺗﺎب زﻟﻒ
ﻛﺘﻤﺎن اﺳﺮار اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳَﺮْ
ﺻﻔﺖ ﻣﺸﯿّﺖ و ارادت اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ
ﻇﻬﻮر اﺳﺮار اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
اﺑﺮو
اﻫﻤﺎل ﻛﺮدن و ﺳﻘﻮط ﺳﺎﻟﻚ اﺳﺖ از درﺟﺎت ،ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﺗﻘﺼﲑی ﻛﻪ از او ﺻﺎدر آﯾﺪ.
ﻛﻤﺎن اﺑﺮو
ﻋﺮض ﻛﺮدن ﺳﻘﻮط اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻚ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺼﲑ ،و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﻛﺮدن از درﺟﮥ ﻣﻘﺎم.
اﺑﺮوی ﺧﻔﺘﻪ
ﺳﻘﻮط ﺳﺎﻟﻚ اﺳﺖ از درﺟﺔ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺼﲑی ﻛﻪ از وی رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺎق اﺑﺮو
اﻫﻤﺎل و اﻣﻬﺎل ﻛﺮدن اﺳﺖ در ﺳﻘﻮط ﺳﺎﻟﻚ از درﺟﺔ ﻣﻘﺎم ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺼﲑ ،وﮔﺬاﺷﱳ ﺳﺎﻟﻚ در آن.
ﻣﮋه
ﺣﺠﺎب ﺳﺎﻟﻚ اﺳﺖ از رؤﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺼﲑ در اﻋﻤﺎل.
ﭼﺸﻢ
ﺻﻔﺖ ﺑﺼﲑی اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
دﯾﺪه
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اﻃﻼع اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﺣﻮال ﺳﺎﻟﻚ از ﺧﲑ و ﺷ ّﺮ.
ﭼﺸﻢ ﺳﺮﻣﺴﺖ
ﺳﱰﻛﺮدن اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺗﻘﺼﲑ و ﺧﺮده ای ﻛﻪ از ﺳﺎﻟﻚ در وﺟﻮد آﯾﺪ.
ﭼﺸﻢ ﺧﻤﺎر
ﺳﱰﻛﺮدن ﺗﻘﺼﲑ را ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺳﺎﻟﻚ ،ﻟﻜﻦ ﻛﺸﻒ آن ﺑﺮ ارﺑﺎب ﻛﻤﺎل ،ﻛﻪ از او اﻛﻤـﻞ و اﻋﻠـﯽ و اﺟـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ،
دﺷﻮار ﻧﺒﻮد.
ﭼﺸﻢ آﻫﻮاﻧﻪ
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻛﺮدن اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﺼﲑ و ﺧﺮده ﻛﻪ ﻣﺮﻋﺎﺷﻖ را در وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻣﺮ.
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ﻓﺼﻞ دوم
در اﺳﺎﻣﯽاي ﻛﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﺷﱰاك

ﻋﺸﺮت
ﻟﺬّت اُﻧﺲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ ،و ﺳﺮور دل در آن.
ﻋﯿﺶ
دوام ﺣﻀﻮر دل اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ و ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﻤﺎم از ﻏﲑِ او.
ﺷﺮاب
ﻏﻠﺒﺎت ﻋﺸﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻤﺎﱃ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻼﻣـﺖ ﺑـﻮد .و اﯾـﻦ ﺻـﻔﺖِ اﻫـﻞ ﻛﻤـﺎل اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ
وﺻﺎل رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺮاب ﺧﺎم
ﻋﺸﻖ ﻣﻤﺰوج را ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎرن ﻋﺒﻮدﯾﺖ.
ﺷﺮاب ﭘﺨﺘﻪ
ﻋﺸﻖ ﺻﺮف ﻣﺠﺮﱠد از ﻣﺎدﱠه را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺷﺮاﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮت را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﯽ
وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺳﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات.
ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ
ﻋﺎﻟﻢ ﻻﻫﻮت را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﯿﻜﺪه
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ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺎﺟﺎت را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺒّﺖ.
ﺧﻤﺨﺎﻧﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ دل اﺳﺖ.
ﺑﺎده
ﻋﺸﻖ ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺪاﯾﺖ ﺳﻠﻮك .و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻮام را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻗﯽ
ﺗﺠﻠّﯽ ﻣﺤﺒّﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻜﺮ اﺳﺖ.
ﺟﺎم
اﺣﻮال را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺻﺮاﺣﯽ
ﻣﻘﺎم را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺧﻢ
ﻣﻮﻗﻒ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺟﺮﻋﻪ
اﺳﺮار و ﻣﻘﺎﻣﺎت و اﺣﻮال را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ در ﺳﻠﻮك از ﺳﺎﻟﻚ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗَﺪَح
وﻗﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﺴﺘﯽ
ﻓﺮو ﮔﺮﻓﱳ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﺻﻔﺎت درون را و ﺑﲑون را.
ﻣﺴﺖ ﺧﺮاب
اﺳﺘﻐﺮاق ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﯽ و ﻫﯿﭻ وﺟﻬﯽ.
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ﻧﯿﻢ ﻣﺴﺘﯽ
آﮔﺎﻫﯽ از اﺳﺘﻐﺮاق را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،و ﻧﻈﺮ داﺷﱳ ﺑﺮ اﺳﺘﻐﺮاق ﺧﻮد.
ﺧﺮاﺑﺎت
ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻫﺸﯿﺎری
اﻓﺎﻗﺖ ﺳﺎﻟﻚ اﺳﺖ از ﻏﻠﺒﺔ ﻋﺸﻖ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺻﻔﺎت اﻧﺪروﻧﯽ و ﺑﲑوﻧﯽ.
ﺧﻤﺎر
رﺟﻌﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﻣﻘﺎم وﺻﻮل ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻣﺘﻨﺎع.
رﻧﺪی
ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ از اﻧﻮاع اﻋﻤﺎل در ﻃﺎﻋﺖ.
ﻗﻼﺷﯽ
ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﺒﺎﺷﺮت اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻗﺘﻀﺎی اﺣﻮال اﺳﺖ.
اوﺑﺎﺷﯽ
ﺗﺮك ﺛﻮاب اﺳﺖ از ﻃﺎﻋﺖ ،و ﺗﺮك ﺑﯿﻢ از ﻣﻌﺼﯿﺖ در ﻏﻠﺒﺔ ﻣﺤﺒّﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻋﺸﻖ ﻣﻤﺰوج را ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻛﻪ ﻣﻘﺎرن ﻋﺒﻮدﯾﱠﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻻاﺑﺎﱃ
ﺑﺎك ﻧﺪاﺷﱳ اﺳﺖ از ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،وﻛﻨﺪ ،وﮔﻮﯾﺪ در ﻏﻠﺒﺎت ﺳﻠﻮك.
ﺷﻤﻊ
اﻧﻮار اﺳﺮار ﺣﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ در ﻗﻨﺪﯾﻞِ دل ﺳﺎﻟﻚ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺷﺎﻫﺪ
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ﺗﺠﻠّﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﯿﺎن ﺗﻨﺰﻻت و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺠﻠّﯿﺎت.
ﺗﺠﻠﱢﯽ
ﻣﻘﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﻚ ﺑﺎﺷﺪ؛ و آن ﺗﺠﻠّﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﱪی ﺑﺎﺷـﺪﻛـﻪ ﻣﺤﺒـﻮب
اﺳﺖ ،و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﺮی ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس اﺳـﺖ؛ و ﻫـﺮﻛـﺪام ﻛـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳـﺎزد ،وﺳـﯿﻠﺔ
ﻣﻘﺼﻮد او ﺷﻮد ،و او را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ.
ﻧﻘﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮت وﻛﺸﻒ ﻣﻌﺎﻧﯽ و اﺳﺮار را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻛﺒﺎب
ﭘﺮورش دل را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺎﻟﻚ را در ﺳﻠﻮك.
ﺻﺒﻮﺣﯽ
ﻣﺤﺎدﺛﻪ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺳﺎﻟﻚ را ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد در ﻣﻘﺎم ﺧﻠﻮت.
ﻏﺒﻮﻗﯽ
ﻣﺴﺎﻣﺮه را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺻﺒﺢ
ﻃﻠﻮع اوﻗﺎت و اﺣﻮال را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ از اﻓﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﺳﺮ ﺑﺮآرد ،و ﻇﻠﻤﺎت ﺗﻌﯿﱡﻨﺎت را در دل ﺳﺎﻟﻚ ﺑﺰداﯾﺪ.
ﺑﺎﻣﺪاد
ﺑﺪاﯾﺖ اﺣﻮال را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
روز
ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻧﻮار را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
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ﺷﺐ
ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ و ﻋﺎﻟﻢ ﺟﱪوت را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺷﺐ ﻗﺪر
ﺑﻘﺎی ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻋﲔ اﺳﺘﻬﻼك ﺑﻪ وﺟﻮد ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ.
ﺷﺐ ﯾﻠﺪا
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻟﻮان و اﻧﻮار را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺳﻮاد اﻋﻈﻢ اﺳﺖ.
ﻋﯿﺪ
ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻊ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻧﻮروز
ﻣﻘﺎم اوﱠل ﻇﻬﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺣﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻛﻔﺮ
ﺗﺎرﯾﻜﯽ ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺮﻗﻪ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺳﺎﻟﻚ را از راه ﺑﱪد.
ﻛﺎﻓﺮ
ﺻﺎﺣﺐ اﻋﻤﺎل ﺗﻔﺮﻗﻪ را ﮔﻮﯾﻨـﺪ .ﯾﻌﻨـﯽ ﻣـﻎ ﺑﭽـﻪ را ﻛـﻪ ﺳـﺎﻟﻚ را از ﻣﻼﺣﻈـﺔ ﻣﻘﺼـﻮد ﺑـﺎز دارد ،و ﺑـﻪ ﺧـﻮد
ﻣﺸﻐﻮل دارد ،و ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﺘﺪ ﻣﯿﺎنِ ﺳﺎﻟﻚ و ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ اﯾﻦ ﻛﺎﻓﺮ.
ﺗﺮﺳﺎﺑﭽﻪ
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺣﺎل ﺗﺠﻠﱢﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻄﻠﻖ از ﺗﻘﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﺪ اﻟﺘﺠﻠّﲔ؛ و آن ﺷﻬﻮد ﻣﺘﺠ ّﻠﯽ اﺳﺖ.
دَﯾْﺮ
ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻛﻠﯿﺴﯿﺎ
ﻋﺎﻟﻢ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
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ﭼﻠﯿﭙﺎ
ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﺎﯾﻊ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻧﺎﻗﻮس
ﯾﺎدﻛﺮدن ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺮﻗﻪ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
زﻧّﺎر
اﺳﺘﻈﻬﺎر را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﻞ ﻣﺘﲔ ﺗﻮﺣﯿﺪ ذاﺗﯽ.
ﺑﺖ
ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻏﻮاﺻﯽ
ﺳﻠﻮك ﻛﺮدن ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺮﺷﺪﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﺳﻠﻮك آﻓﺎﻗﯽ و اﻧﻔﺴـﯽ ،وﻛﺸـﻒ آﻓـﺎق و
اﻧﻔﺲ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ.
درﯾﺎ
ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺷﯿﺎء در درﯾﺎی وﺟﻮد اﺳﺖ ،و ﺧﻮﺑﱰ از او در درﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺒﻮد .ﻣﺜﻼً ﻫﯿﭻ
ﻣﺨﻠﻮق از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳﺪ از ﺟﻬﺖ ﺷﺮاﻓﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ و ﺧﻮﺑﯽ و ﻗﺪر و ﻣﺮﺗﺒﻪ.
ﺗﻮﺑﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﱳ از ﭼﯿﺰی ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺰول ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻛﺎﻣﻞ و ﻋﺎﱃ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
اﯾﻤﺎن
درﯾﺎﻓﺖِ ﺣﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
اﺳﻼم
ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺳﺎﻟﻚ اﺳﺖ در اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ ﺣﻖ در ﺷﺮع.
دﯾﻦ
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اﻋﺘﻘﺎدی را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ از ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﻛﺮده.
زﻫﺪ
اِﻋﺮاض را ﮔﻮﯾﻨﺪ از زﯾﺎدﺗﯽ و ﻓﻀﻮل دﻧﯿﺎوی.
ﻋﺒﺎدت
ﺟﻬﺎد ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻧﻤﺎز
ﻣﻄﺎوﻋﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
روزه
ﻗﻄﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت و اﻣﺴﺎك اﻟﺘﻔﺎت را ﮔﻮﯾﻨﺪ از آﻧﭽﻪ ﺟﺰ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻛﺎت
ﺗﺮك و اﯾﺜﺎر را ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺗﺼﻔﯿﻪ را.
ﻛﻌﺒﻪ
ﻣﻘﺎم وﺻﻠﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺣﺞ
ﺳﻠﻮك را ﮔﻮﯾﻨﺪ اﱃ اﻟﻠﻪ.
ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﻃﺮﯾﻖ دﻗﺎﯾﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻃﺎﻋﺎت
ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺳﺎﻟﻚ را ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

ﺧﺮﻗﻪ
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ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﺠّﺎده
ﯾﻘﲔ ﻇﺎﻫﺮ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻓﺮوﺧﱳ
ﺗﺮك ﺗﺪﺑﲑ و اﺟﺘﻬﺎد را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﮔﺮو ﻛﺮدن
ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺎدﯾﺮ.
ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻮد را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
زﻣﺴﺘﺎن
ﻣﻘﺎم ﻗﺒﺾ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻬﺎر
ﻣﻘﺎم ﺑﺴﻂ را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻗﻄﻊ ﻋﻼﯾﻖ.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻣﻘﺎم ﻗﻄﻊ ﻣﻌﺎرف و ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﮔﻠﺰار
دﻟﮕﺸﺎﺋﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﺴﺘﺎن
ﻣﺤﻞ ﮔﺸﺎدﮔﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺎم ﺗﺮ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻞ
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﻠﻢ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ در دلِ ﺳﺎﻟﻚ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
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ﺳﺮو
ﻋﻠ ّﻮ ﻣﺮﺗﺒﻪ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻻﻟﻪ
ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻌﺎرف را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺸﺪ.
ﻧﺮﮔﺲ
ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻋﻠﻢ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ در ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
ﺳﺒﺰه
ﻋﲔ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
رﯾﺤﺎن
ﻧﻮر را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ از ﻏﺎﯾﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ از رﯾﺎﺿﺎت در دل ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﻧﺸﻮ
ﺗﺮﻗﯽ ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺳﻠﻮك.
ﻧﻤﺎ
ﻋﺰت ﯾﺎﻓﱳ ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺳﻠﻮك از ﭘﺮورش اﻟﻮﻫﯿﺖ.
زردی
ﺻﻔﺖ ﺳﻠﻮك را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﺮﺧﯽ
ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﺒﺰی
ﻛﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻛﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ .و ﺑﺎﻗﯽ ﮔﻠﻬﺎ را ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﯿـﺎس
ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺮﻋﯽ دارﻧﺪ.

23

اﺑﺮ
ﺣﺠﺎﺑﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ وﺻﻮل ﺑﻮد ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﺟﺘﻬﺎدی ﻛﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎران
رﺣﻤﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﯿﻞ
ﻏﻠﺒﺔ اﺣﻮال دل را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ از ﻓﺮح ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺴﯿﻢ
ﯾﺎد آوردِ ﻋﻨﺎﯾﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻮی
آﮔﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻛﻪ در اﺻﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻄﺮب
آﮔﺎه ﻛﻨﻨﺪه را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻃﺮﯾﻖ.
ﻧﺎی
ﭘﯿﻐﺎم ﻣﺤﺒﻮب را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺣﺠﺎب رﻗﯿﻖ.
دف
ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺸﻮق را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮﻋﺎﺷﻖ را.
ﺗﺮاﻧﻪ
راز ﻣﺤﺒّﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ از ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ رﺳﺪ .و اﮔﺮﻛﺴﯽ را دﻗّﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻚ ﺳﺎز را ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻛﺸـﺪ،
ﻋﻠﯽ اﻻﻧﻔﺮاد روا ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از روی اﻗﺘﺼﺎرﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻟﯿﻚ اﺳﺎﻣﯿﯽ ﻛﻪ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ آورده ﺷـﺪ ﺑـﻪ
ﺗﺄوﯾﻞ ﺣﺎﺟﺖ دارد ،و آﻧﭽﻪ ﻏﲑ اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ راﻧﻨﺪﻛﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷـﺪ ،و ﺑﯿﺸـﱰ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺸﻢ ﺷﻬﻼ
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ﻇﺎﻫﺮﻛﺮدن ﻛﻤﺎﻻت و ﻋﻠﻮّ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺳﺎﻟﻚ اﺳﺖ.
ﭼﺸﻢ ﺗﺮك
ﺳﱰﻛﺮدن ﻛﻤﺎﻻت و اﺣﻮال و ﻋﻠ ّﻮ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺧﻮدی ﺧﻮد و ﻏﲑ او ،و او را ﺟﺰ ﺧﺪای ﻧﺪاﻧﺪ،
و اﯾﻦ ﻛﻤﺎل ﻣﺴﺘﻮر ﺳﺎﻟﻚ اﺳﺖ.
ﭼﺸﻢ ﻧﺮﮔﺲ
ﺳﱰ اﺣﻮال وﻛﻤﺎﻻت و ﻋﻠ ّﻮ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭼﻮ ﻣﺮدم داﻧﻨﺪﻛﻪ او وﱃ اﺳﺖ ،و او ﻧﺪاﻧﺪ؛ و ﻧﯿـﺰ ﺧـﻮد
داﻧﺪﻛﻪ او ﻗﻄﺐ اﺳﺖ ،و ﻣﺮدم او را ﻧﺪاﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ اﻗﺪم و اﻋﻠﯽ از اوﱠل اﺳﺖ.
روی
ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺠ ّﻠﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻣﺎدة دﻧﯿﯽ ،در ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖِ ﺑﯽ ﺧﻮدی.
ﻣﺎه روی
ﻣﻈﻬﺮ ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺧﻮاب ﯾﺎ در ﺑﯿﺪاری ﯾﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺮ دو.
ﭼﻬﺮه
ﺗﺠﻠﯿﺎت را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺳﺎﻟﻚ ﺑﻪ ﻛﯿﻔﯿّﺖ آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد ،و ﻋﻠﻢ او در او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
رخ
ﺗﺠﻠﯿﺎت ﻣﺤﺾ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﭼﻬﺮۀ ﮔﻠﮕﻮن
ﺗﺠﻠّﯿﺎت ﻏﲑﻣﺎدّی را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺧﻮاب ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ ﺧﻮدی.
ﺧﺎل ﺳﯿﺎه
ﻋﺎﻟﻢ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺧﻂّ ﺳﺒﺰ
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
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ﺧﻂّ ﺳﯿﺎه
ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ اﻟﻐﯿﺐ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻟﺐ
ﻛﻼم را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻟﺐِ ﻟﻌﻞ
ﺑﻄﻮن ﻛﻼم را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻟﺐ ﺷﻜﺮﯾﻦ
ﻛﻼم ﻣﻨﺰل را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻧﺒﯿﺎ را ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻠﻚ ،و اوﻟﯿﺎ را ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺼﻔﯿﮥ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ.
ﻟﺐ ﺷﲑﯾﻦ
ﻛﻼم ﺑﯽ واﺳﻄﻪ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط ادراك و ﺷﻬﻮد.
دﻫﺎن
ﺻﻔﺖ ﻣﺘﻜﻠّﻢ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ
ﺻﻔﺖ ﻣﺘﻜﻠّﻤﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﺪﯾﺲ از ﻓﻬﻢ و وﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ.
ﺳﺨﻦ
اﺷﺎرت و اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎً.
ﺳﺨﻦ ﺷﲑﯾﻦ
اﺷﺎرت اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻧﺒﯿﺎ را ﺑﻪ واﺳﻄﺔ وﺣﯽ ،و اوﻟﯿﺎ را ﺑﻪ واﺳﻄﺔ اﻟﻬﺎم.
درّ ﺳﺨﻦ
ﻛﺸﻒ اﺷﺎرت اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻣﺎدﱠه و ﻏﲑ ﻣﺎدﱠه ،و در ﻣﺤﺴﻮس و در ﻣﻌﻘﻮل.
ﺳﺨﻦ ﭼﺮب
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ﮔﻮﻫﺮ اﺷﺎرت ﻣﺪرك در ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺎدﱠه را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
زﺑﺎن
اﻣﺮ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
زﺑﺎن ﺷﲑﯾﻦ
اﻣﺮی را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
زﺑﺎن ﭼﺮب
اﻣﺮی را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻃﺒﻊ ﺳﺎﻟﻚ ﺑﻮد.
زﺑﺎن ﺗﻠﺦ
اﻣﺮی را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
زﻧﺦ
ﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﺤ ّ
ﺳﯿﺐ زﻧﺦ
ﻋﻠﻢ واﺿﺢ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺳﺎﻟﻚ را از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
ﭼﺎه زﻧﺦ
ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺮار ﻣﺸﺎﻫﺪه را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻏﺒﻐﺐ
ﻣﻘﺎم ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﮔﻮش
دﻗﯿﻘﮥ ﺳﻠﺴﻠﮥ اﻋﺘﺼﺎم ﺧﻼﯾﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﻟﻮﻫﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻛﺮم.
دوش
ﺻﻔﺖ ﻛﱪﯾﺎﺋﯽ ﺣﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
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ﺳﯿﻨﻪ
ﺻﻔﺖ ﻋﻈﻤﺖ اﻟﻬﯿﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻗﻔﺎ
ﺻﻔﺖ اﺣﺘﺠﺎب ﺣﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺳﺎﻟﻚ.
ﺑَﺮْ
ﺻﻔﺖ رﺑﻮﺑﯿّﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﯿﺎن
ﻣﺎﻧﻌﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻣﯿﺎن ﻃﺎﻟﺐ و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻘﺎم ﺣﺠﺎب.
ﻣﯿﺎن ﺑﺎرﯾﻚ
ﺣﺠﺎب وﺟﻮد ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻛﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺣﺠﺎب ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮی ﻣﯿﺎن
وﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺣﺠﺎب از ﺧﻮدی و ﻏﲑه.
دﺳﺖ
ﺻﻔﺖ ﻗﺪرت را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺪ
ﺻﻔﺖ ﻗﻮﱠت را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
اﻧﮕﺸﺖ
ﺻﻔﺖ اﺣﺎﻃﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﺎزو
ﻣﺸﯿّﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻫﺪﯾّﻪ
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ﻧﺒﻮّت و وﻻﯾﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻌﺜﺖ
آﺛﺎر وﺣﯽ ﯾﺎ اﻟﻬﺎم را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﻼم
درود و ﻣﺤﻤﺪت را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﭘﯿﺎم
اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺧﻼﯾﻖ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ وﺟﻮب ﺑﺎﺷﺪ.

29

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
در ﻛﻠﻤﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ و اﺣﻮال اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ را ﺗﻌﻠﱡﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ

وﺻﺎل
ﻣﻘﺎم وﺣﺪت را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻊ اﻟﻠﻪ در ﺳﺮّا و ﺿﺮّا
ﻛﻨﺎر
درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺮار و دوام ﻣﺮاﻗﺒﺖ آن را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻮس
اﺳﺘﻌﺪاد ﻗﺒﻮل ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻛﻼم را ﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺻﻮری و ﻣﻌﻨﻮی.
ﻓﺮاق
ﻏﯿﺒﺖ ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﻣﻘﺎم وﺣﺪت.
ﻫﺠﺮان
اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻏﲑِ ﺣﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،دروﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﲑوﻧﯽ.
ﻏﻢ
اﻫﺘﻤﺎمِ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺸﻮق را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
اﻧﺪوه
ﺣﲑت را ﮔﻮﯾﻨﺪ درﻛﺎری ﻛﻪ ﺳﺒﺐِ آن ﻧﺪاﻧﺪ.
ﻏﻤﻜﺪه
ﻣﻘﺎم ﺳﱰ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
وﺟﺪان ،و ﻓﻘﺪان ،و ﺣﺰن
ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ در دل ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ،و ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻠﺐ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺗﻤﺎم.
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ﻛﻠﺒﮥ اﺣﺰان
وﻗﺖ ﺣﺰن را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻘﺪان ﻣﻌﺸﻮق.
ﻣﺤﻨﺖ
زﺣﻤﺎت و آﻻﻣﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ از ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ رﺳﺪ ،اﺧﺘﯿﺎری ﯾﺎ ﻏﲑ اﺧﺘﯿﺎری.
ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﻣﻘﺎم ﺗﻜﻠﯿﻒ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
آزادی
ﻣﻘﺎم ﺣﺮﯾّﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
دﯾﻮاﻧﮕﯽ
اﺳﺘﯿﻼی اﺣﻜﺎم ﻋﺸﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻋﺎﺷﻖ ،ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
ﻣﺪﻫﻮﺷﯽ
اﺳﺘﻬﻼك ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻋﺸﻖ.
ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
ﻣﻘﺎم ﻃﻤﺲ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻮ اوﱠل اﺳﺖ.
ﺧﺮاﺑﯽ
ﻗﻄﻊ ﺗﺼﻮّرات و ﺗﺪﺑﲑات ﻋﻘﻞ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﯽ ﻧﻮاﯾﯽ
ﺗﺠﺮّد را ﮔﻮﯾﻨﺪ از اﻋﻤﺎل ﻇﺎﻫﺮ و اﺣﻮال ﺑﺎﻃﻦ و ﻋﺪم ﺗﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯽ.
ﻓﻘﺮ
ﺧﻠ ّﻮ ﻛ ّﻠﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﻌﺎدت
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ﺧﻮاﻧﺪن ازﱃ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺷﻘﺎوت
راﻧﺪن ازﱃ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
دوری
ﺷﻌﻮری ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف ﻛﯿﻔﯿﺎت ﻋﺎﻟﻢِ ﺗﻔﺮﻗﻪ و دﻗﺎﯾﻖ آن را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻧﺰدﯾﻜﯽ
ﺷﻌﻮری ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳـﻤﺎء و ﺻـﻔﺎت و اﻓﻌـﺎل اﻟﻬـﯽ را ﮔﻮﯾﻨـﺪ .و دوری ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻧﺰدﯾﻜـﯽ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺣﻤﻞ ﺗﻮان ﻛﺮد.
ﻣﯿﺪان
ﻣﻘﺎم ﺷﻬﻮد را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﭼﻮﮔﺎن
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮر را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻬﺮ و ﺟﱪ.
ﮔﻮی
ﻣﺠﺒﻮری و ﻣﻘﻬﻮری ﺳﺎﻟﻚ را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ.
ﺗﻈﻠّﻢ
اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ و اﺳﺘﻌﺎذت ﺑﺮدن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﻟﻬﯽ ،ﯾﺎ از ﺷﯿﻄﺎن و ﻧﻔﺲ ،و ﯾﺎ از ﺗﻘﺼﲑی ﺧﻮد.
ﻧﺎﻟﻪ
ﻣﻨﺎﺟﺎت را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻓﺮﯾﺎد
ذﻛﺮ ﺑﺠﻬﺮ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
آه
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ﻋﻼﻣﺖ ﻛﻤﺎل ﻋﺸﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ زﺑﺎن و ﺑﯿﺎن از آن ﻗﺎﺻﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻐﺎن
ﻇﺎﻫﺮﻛﺮدن اﺣﻮال دروﻧﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
رﻧﺞ
وﺟﻮد اﻣﺮی را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ارادت دل ﺑُﻮَد.
درد
ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ از ﻣﺤﺒّﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،و ﻣﺤﺐّ ﻃﺎﻗﺖ ﺣﻤﻞ آن ﻧﺪارد.
ﺑﯿﻤﺎری
ﻗﻠﻖ و اﻧﺰﻋﺎج دروﻧﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﺮدن
ﻃﺮد و راﻧﺪﮔﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺒﻮب.
زﻧﺪﮔﯽ
ﻗﺒﻮل و اﻗﺒﺎل را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﺑﺪی اﺳﺖ.
راﺣﺖ وﺟﻮد
اﻣﺮی را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ارادت دل ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﺑﯽ ﻗﺪرﺗﯽ و ﻧﺎدﺳﱰﺳﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼـﻪ ﻣﻘﺼـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ؛ و اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ وﻗﺘـﯽ ﺑﺎﺷـﺪﻛـﻪ ازﻛﻤـﺎل ﻣﻌﺮﻓـﺖ
وﻗﻮف ﻣﻘﺎم وﺣﺪت ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪن دل و ﻗﻮای ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
اﻓﺘﺎدﮔﯽ
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ﻇﻬﻮر ﺣﺎﻻت اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،و رؤﯾﺖ ﻋﺪم.
ﭘﺎك ﺑﺎزی
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﻟﺺ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺳﺎﻟﻚ را در ﺳﻠﻮك ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺛﻮاب ﺑﺎﺷـﺪ ،و ﻧـﻪ ﻫـﺮاس از
ﻋﻘﻮﺑﺖ.
ﻋﻠﻮّ
ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫﺪ.
ﺣﻀﻮر
ﻣﻘﺎم وﺣﺪت را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺳﺎﻟﻚ را ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﻏﯿﺒﺖ
ﻣﻘﺎم اﺛﻨﯿﻨﯿﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﮔﺮﻣﯽ
ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺒّﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﺮدی
ﻣﻘﺎم ﺑﺮد اﻟﯿﻘﲔ را ﮔﻮﯾﻨﺪ .و آن ﻧﻬﺎﯾﺖِ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺒّﺖ اﺳﺖ.
ﺧﻮاب
ﻓﻨﺎی اﺧﺘﯿﺎری را ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺑﺸﺮﯾّﺖ از اﻓﻌﺎل.
ﺑﯿﺪاری
ﻋﺎﻟﻢ ﺻﺤﻮ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮدﯾّﺖ.
ﺷﱰ
اﻧﺴﺎﻧﯿّﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻗﻄﺎر
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ﻧﻮﻋ ّﯿﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻋﻠﻒ
ﻏﻠﺒﮥ ﺳﻜﺮ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ارادت ﻧﻔﺲ و ﻣﺸﺘﻬﯿﺎت اوﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﻞ
اواﻣﺮ ﺗﻜﻠﯿﻔﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻋﻠﻒ
ﺷﻬﻮات و ﻣﺸﺘﻬﯿﺎت ﻧﻔﺲ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﺎرﺑﺎن
رﻫﻨﻤﺎی را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
زر
رﯾﺎﺿﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪه را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﯿﻢ
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﮔﻮﻫﺮ
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی
ﺧﺮده ﮔﲑی را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ از ﺗﻘﺼﲑ در وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻼﻗﺎت ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق را ﻧﯿﺰﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی
ﺑﺮداﺷﱳ ﺧﺮده ﻫﺎ را ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ از ﺗﻘﺼﲑ در وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و ﺻﻔﺎی ﺣﻀﻮر ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق .ان ﺷﺎءاﻟﻠّﻪ
ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻪ ﻃﻼب ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارﺑﺎب ﺟﺎدۀ ﻃﺮﯾﻖ را ﺧﺘﻢ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺧﺘـﺎم ﻣﺴـﻚ »و
ﻓﯽ ذﻟﻚ ﻓﻠﯿﻨﺎ ﻓﺲ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻮن« ﺑﺎﺷﺪ ،واﻟﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ و اﻟﻤﻨّﻪ.
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