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  تعنيو به نس بسم الله الرحمن الرحیم
  مقدمه

کنه ذات و صفاتش از تغایر اعصار و ادهار زمان و مکان منـزّه بـود، و  سپاس آن خداوندی را که بی آزال و آباد
پیش از وضع اسم قدم و بقا از دیری و زودی کون و حوادث مقدّس بود، بودنش که بود نه بقطع حصـر زَمـن، و 

ظاهرست نه در . لها و آخِرست نه بوصف شبهت آخرهااوّلست نه بنعت علت اوّ. هستیش نه بهستی وجود انجمن
هستیش بهستیش قـایم، جمـال صـفاتش بجـالل . صورت مخائیل، باطن است نه محجوب بحجب علل و اباطیل

  .ذات دایم
چون ذات گوی نفس عمیا مبند، و چون صفات گویی ابعاض و تجزّی مبني و بر خود مخند، افرتاق و اجتماع از 

س و وحشت از صفات بني و بون است، کون مرغ وحدت نگريد، و بني و بـون جـز صـفات علت کون است، و ان
سـطوت ذاتـش جـز . اعراض و جواهر عکس افعال اوست و چرخ و اجرام هوا عني کـردار اوسـت. حدث نپذیرد

عناصـر و تصـاریف عقـول بـا اجسـام و ارواح . عني صفات برنگريد و کشـوف صـفاتش جـز بحـار جـالل نپـذیرد
شواهد و مشاهد و کـاوین و افـالک و آفـاق اطیـار بسـاتني . قاقري قماطري خزاین ملک و ملکوت اوستنقريات ع

  .جربوت اوست
زندگیش قوام عـالم، ارادتـش آفریـدن . پاک آن خداوندی که دیدنش بوجود واجب و علمش بحسن صنایع الزم

. وعات، نـه بـآالت و عـالتسمیع است پـیش از مسـم. قدرتش وجود آیات، کالمش بودن مخلوقات. وجود آدم
سبحان الذی تقدّس فی قدسه قدساً، و تعظـم فـی کربائـه . پیش از مبصرات، نه بحواس مرسومات» است«بصري 

  .سلطاناً و عزاً، و تبارک فی جالله ملکاً و تعاىل فی جماله الوهیّة و جربوةً
عقـل صـادر . جن قضـا و قـدرشبزرگوار آن عزیزی که عقل فعال پروانـۀ شـمع ربـوبیّتش و روح قـوال سـاکن سـ

دریـن . طري عافیت بالکش خوف مکـر اوسـت. نوآموز مکتب الهام اوست و روح خازن قهرمان امر درگاه اوست
میدان بی پایان با علت حدث کی مرد اوست؟ نه اسب گردون در راه ملکوت کاه خرمن اقدار او کشد؟ نه کیـوان 

بـرد؟ نـه مـاه هـر مـاه از پـیش  او بام شمس سر چرت نور قـدرتتند از کأسات قضا زهر قهر او چشد؟ نه صبح هر 
رأس و ذنب زهر دنبال عقرب او خورد؟ عروسان سیّارات در ابراج افالکش نه فیض ملـک او نگـارد و دلوهـاء 

  زرین هر سحرگاه بدوالب سیمني بردارد؟س
کـرده دهـان کـاف و نـون بـر از نظـر تجلـی وحـدتش . سبحان ذی البهاء و ذی البقاء، ذی المجد و ذی الکربیـاء 

دّر ثمني فطرت از اجالل جاللـش . مدحت فصحا در ثناء عزتش نزد کمال قدرتش گشت عني کاف. زبرجد قاف
عناصـر مختلـف تحـت گـردون . گشت اخضر، صـفایح انجمـن در هـوای فلـک خـراس ملـک کـرده از اثـري انـور

  .موافقت از حکمتش ساخته، با مزج اتضاد در بنیت اشباح از قدرتش
قدّوسـی کـه . سپاس آن لطیفی که این عجایب از قدرتش عجب نیست، و این غرایب در مملکتش غریـب نیسـت

یدش در بقاء قدرت است و وجه کنه قدم محبّتش نوال حکمت و نزول عني رحمت با ظهور تجلی انـوار صـفت 
حکش رضـی در نفاذ مسبب در علـم قضـا و قـدر صـالتش قـرب و وصـال، ضـ. قدمینش و قدم و ازل اصبعینش

  .جالل و جمال
لـه . سبحانه عمّا اشار الیه اهل الزّیغ من المشبّهة الضّالة، و تقدّس ذاته و صفاته عمّا اومـی الیـه المعطلـة الکـافرة

عزّت آن قدیمی را که جان جان بخشان معرفت از ادراک کنه قـدم جـالل . االسماءُ الحسنی و هو العزیز الحکیم
عقـول . از شـوق جـالل و کمـال ابـدش دیـدۀ عاشـقان والـه در بیـداء وحـدانیت گریـانذاتش در عزّ بقا حريان و 
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اولوااللباب محبت هایم در سراب معرفت عطشان، اسرار ارباب توحید در شط بحر تجرید از صـدمات سـطوات 
  .لمعات بروج صمدیت و سرمدیّت در عني هیمان

د از خود بنعـت حـريت پـرّان، و قلـوب اصـفیا در ارواح انبیا بجناح وصلت و عز اصطفائیت در هواء هویت بخو
. ئـی چشـدنه دىل بکنه قِدم رسد، یا عقلی از بحر بقاش قطره. زور مزار قدم چون جان جان از نريان شوق افسان

آفـاق معرفـت بنعـت معـروف . دیدۀ آشنا آن آینۀ قدس تجلی قدس اوست، گلزار رخ دلربان بسـاتني انـس اوسـت
نه بحر وحدتش عـارف را سـاحلی، نـه اثقـال اوقـار . ازل عاشق روی خوب اوستعارف اوست، مطالع شموس 

  .بقا مآل دلريان جربوت در فنا در فنا دأب راه روان ملکوت و بقا. هموم محبان را محملی
دل دایرۀ نقطۀ استواء قدم شد، عـرش . و بخشایشگر است عاجزانرا.سپاس آن ازلیی که خرد بخش است زیرکانرا

مبدأ . کون و فساد دو لشکر صرف صرف فعل اوست. نني در سطوت ذی الجاللیش ابتداء عدم شدو کرسی با کو
نفـس . مرکب عقل کل از عز ذاتش سست جـوالن شـد. و معاد والیت والیت مزاد اهل عالم قهر و لطف اوست

حـس و  .فهم و وهم با خیال از مکتب ملکوتش خـط تزویـر علـم نویسـند. کل در کمال برهانش تنگ میدان شد
  .جان جان با عقل عقل معراج و منهاح امر و نهی اوست. قیاس از درگاه افعالش دزدان شب هجر گريند

چشم عارفان از رؤیـت ذات او مسـت . چون ازین عللها بگذری آنچه ورای ادراک تست، آن کنه عز ذات اوست
  .جان محبان از دیدن صفات او پست گشت. گشت

و غرقـت فـی . و خرست فی مدحة کماله السـنة الواصـفني. ه اسرار الواصلنيسبحان الذی ذاب فی سبحات جالل
بحار دیمومیته ارواح الرّاسخني، و اضمحلت تحت سـلطان کربیائـه اشـباح الصـادقني، ذوالجـالىل کـه مسـت کـرد 
شراب وصلتش عاشقانرا، وواله کرد سماع صفتش شـایقانرا تـا از شـوریدگی عربـده کردنـد و اسـرار مکتـوم پیـدا 

ردند، و از غوامض علوم مجهول اشارات و عبارات کردند، و در مستی شطحیّات گفتنـد، و جهـان علـم بـر هـم ک
  .کردند، و پای از جادۀ رسوم بريون نهادند و صرف ربوبیت بر جهان آشکارا کردند

ت حـدیث کردنـد، الجـرم غـري ت ازل سخن از عبودیت نگفتند، آغاز از انائیت کردند و در اتحـاد از غـريت حریـّ
لیکن جهان تیغ عشق ایشان شد و آفاق بمهـر غـالم و چـاکر . ایشانرا سیاست کرد، و عز کربیا ایشانرا بالکش کرد

سبحان الذی شـرف اولیـاءه . شان کرد بعشق والیت، هم اوشان عزیز کرد بمعرفت و کفایتهم از شهره. ایشان شد
علـیهم الصـلوة و  -بعث الرسل و مشـاهري االنبیـاء. نواربکشف االسرار، و الحمدللّه الذی عز اصفیاؤه بمطالعة اال

و صلی اللّه علی محمد اشرف الرسل و االنبیاء و امام السفرة و االولیاء، و علی بدیع فطرته آدم و خلیفـة  -السالم
ه و امینـه، و علـی نـوح نجیـه و علـی هـود غریـب  ملکه فی العالم و علی شیث صفیّه و رسوله، و علی ادریس نبیـّ

الته، و علی صالح عزیز نبوّته و علی ابرهیم خلیله، و علی اسحق صادق الوعد و علی اسـمعیل ذبیحـه، و علـی رس
یعقوب محزون امتحانه و علی لوط مشهور آیاته و علی یونس محبوس غريته و علی یوسف شـاهد حسـنه و علـی 

داود عشـیقه و علـی سـلیمان ملـک  شعیب شائق لقائه و علی موسی کلیمه و علی هرون نبیه و وزیر کلیمـه و علـی
نبوته و رسالته، و علی عزير آیة ربوبیته و علی ایوب صابر بالئه، و علی زکریـا شـیخ اهـل مناجاتـه، و علـی یحیـی 
مظهر بساط کرمه و علی عیسی کلمته و روح قدسه و علی خضر خزانة علم لدنیّه، و علـی الیـاس مغیـث أسـرائه و 

  .علی جمیع االنبیاء و المرسلني
و صلی اللّه علی جربئیل امني وحیه، و علی میکائیل خازن قطـرات بحـر امطـاره و علـی اسـرافیل حامـل عرشـه و 

آیات سلطنته و علی حملـة عرشـه و سـکاّن حضـرة ربوبیتـه مـن السـفرةو  علی علی عزرائیل قابض ارواح خلقه و
  .صاحب نريانهالکرام الربرة المقربّني و صلی اللّه علی رضوان خازن جنانه و مالک 

، شاه کونني، رسول ثقلني آنکـه از آدم »قاب قوسني«درود باد بر جان هدف سهام . -نعت السید صلوات اللّه علیه
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نکتۀ اسما بود و اشارت سـجود، و از آفـرینش غـرض جـان، اکسـري اعظـم، تجلـی قـدم، جـانش حقیقـت صـرف 
 و »جــاء حبیبــاً«اشــارت  و »کأحــدکملســت «و ســر » کنــت نبیــاً«اشــارت  و »کــان ماکــان«، نشــانش »تــدىل«
عذر گناه اهل آفاقش، روح قدسی و روح انسی مبشر و چاکر او » عفا اللّه عنک«ش، »لوالک«تاج » لعمرک«
، انجیـل در پیغـامش »فـأوحی«برید حضرت او، توریـة در الهـامش راز » لو کان موسی حیاً ما وسعه اال اتباعی«

مـا زاغ البصـر و مـا «، قرآن در عني نشانش خـرب »کذب الفؤاد ما رأی ما«، زبور در الحانش سر »مااوحی«رمز 
  .»طغی

. علم علما قطرۀ بحـر اوسـت. ئی از وکر جان اوستعنقاء مرغ عشق صفت پرنده. جان قرآن وصف خلق اوست
مایۀ خـرد از گـل خـوش . جان حر آزردۀ نهی اوست. عقل کل فرمانرب امر اوست. حکمت حکما غرقۀ نهر اوست

خـورده و بـر منـرب مسـجد شـرب » الم نشـرح«در دشت ابطح زخم . خاک بذر از گل وجوی اوست. وستبوی ا
در خـاک مشـرق . زنـد» فتبارک اللّه«. عندلیب جانش از خوش خویی ترنم. گفته» علمت ما کان و ما سیکون«

عشق بشکست،  طوطی سرّش چون قفص جسم و عنصر بمنقار. زند» صبغة اللّه«از عکس آدم سایۀ او زار احمر 
چون راه قـدم بقـدم پویـان شـد، مـاه بنـی هاشـم محمـد . بنشست» سدرة المنتهی«بجناح شوق برپید و بر غصن 

گویان شد، صلی اللّه علیه بعدد ما فی علمـه مـن شـرفه و فضـله مـن » الرفیق االعلی«المصطفی در سبل تجرید 
  .من اولیاء امته و العارفني من اهل قدوته اآلزال اىل اآلباد، و علی آله و خلفائه من بعده و التابعني

بعد از ثناء جـانش و آفـرین وجـود روانـش از حـق سـبحانه صـالة و تحیّـت و سـالم بـر . نعت الصحابة واالولیاء
صاحب غارش، غمگسار روزگارش، رئیس صادقان و مقدم صاحبان، شاهد مشـاهد قـرب وصـلت، غـوّاص بحـر 

بعد از وی سالم حـق بـر دلـق دار صـحابه بـاد، محتسـب امـت پیغـامرب، . رضوان اللّه علیه -محبت، ابابکر صدیق
و بر منرب مصطفی ببانـگ خطبـه  .شاهد حوض و منرب، سید انوار، آنک عني تفرسش نقش قوام ملکوت خواندی

دیگر سـالم بـاد بـر شـهید حـق، بـدر . -رضوان اللّه علیه -لشکر مجوس عجم بهزیمت راندی، عمر بن الخطاب، 
  .لنورین، امري شربو عالم معراج، راهرو میادین منهاج، عثمان بن عفّان، رضوان اللّه علیهمنري، ذوا

اسـد ریـاض قـدس، و عبهـر . دیگر صالة و سالم از ذوالجالل و االکرام بدان سید ضـرغام، مبـني حـالل و حـرام
رضـوان اکـرب بـدان دو  -کـرم اللّـه وجـه -بساتني انس، بحر علم لدنی، سرافراز مردان الهی، علـی بـن ابـی طالـب
  .رضی اللّه عنهما -شاهزادۀ مهرت، شبري و شرب باد، سیدا شبان اهل الجنه، الحسن و الحسني

شادی باد بعد از این بر ارواح و اجسام عشرۀ بزرگوار، سیّدان ابرار، مکاشـفان ابـرار، آسـوده بـاد جـان مهـاجر و 
دیگر تحیّت حق ملطـف بنـور مشـاهده . رحمت عزیز غفارانصار، از حق بلطایف اسرار، دیگر بر تابعني اخیار، و 

دیگـر . بر اصحاب کهف و رقیم باد که اول سه گانه و هفت گانۀ عالم بودند، و پیشوای گریختگان عشاق بنی آدم
سالم باد بر مشایخ بزرگوار، عاشقان عرایس قدم، مسافران شاهراه عـدم، غوّاصـان بحـر بقـا، سـراندازان میـادین 

دیگر سالم باد بـر دوازده هـزار وىل پوشـیده، کـه . -لّه الرواحهم و اجلس علی بساط االنس اشباحهمقدس ال -فنا
در اطراف ترکستان وهندوستان و زنگستان و حبشستان گردند؛ و بر چهار هزار خواص باد که در روم و خراسان و 

که در سواحل مغارب و مصـر زاویـه  زمني ایران گردند؛ و بر چهارصد باد که سکان شط بحاراند؛ و بر سیصد باد،
انـد؛ و بـر چهـل گانـه بـاد کـه در دارند؛ و بر هفتاد باد که در یمن وطایف و مکه و حجاز و بصره و بطـایح سـاکن

دیگر بر ده گانه باد که در مکـه . دیگر بر ده گانه باد که در مکه و مدینه و بیت المقدس باشند. عراق و شام باشند
دیگر بر هفت گانه باد که در همۀ جهان سیّاح و طیّارند؛ و بر سه گانه باد که یکـی . س باشندو مدینه و بیت المقدّ

سالم حق بعد از ایشان و رمۀ ایشان بایشان بـاد کـه غـوث گوینـد او . از پارس بود و یکی از روم، و یکی از عرب
  .و المقرّبنيرا، و قطب خوانند او را صلوات اللّه علیهم أجمعني و علی جمهور االولیاء 
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  فی بدایة احواىل و رغبتی فی تصنیف هذا الکتاب

معلوم کن، ای حریف دل نواز، که از بدو اول چون از راه ارادت برفتم و در سري مقامات افتادم، حقـایق : اما بعد
منازل بیافتم، در شواهد علم رسیدم، بجذب آن معامله بگذشـتم، سـاکن مراقبـات شـدم، آداب حضـرت از طریـق 

طري ارواح ملکـوت در سـواحل بحـر . هام بیافتم، در مکان مرابطت بمرقات مراقبت بمصعد شهود غیب برشدمال
  .جربوت پرّان دیدم

بحبـل . در عشق و محبت صرف افتادم، ناگاه عني قـدم بـر مـن کشـف شـد. از قلزم مواجید اقداح افراح بخوردم
بعـد از فنـاء وجـود چـون منـزل نمانـد . سـر گـرفتمدر بیداء ازل سفر ابـد از . عصمت توحید مجذوب تجرید شدم

چون عشـق نمانـد، علـت حـدث برخاسـت؛ بعـني . عارف شدم؛ در محل هیبت افتادم، اجالل در حال غالب شد
کنـوز و رمـوز غیـب از عتبـۀ . آنگاه بسري در ذات و صفات عالم شدم، بشرط انبساط رسیدم. صفت متصف شدم

: دروازه بـان غیـب گفـت. پای از حضرت بريون نهـادم. م لدنی راسخ شدغیبت بر سرم منفتح شد، تاجانم در عل
تحفـۀ مقتبسـان انـوار غیـب چـه خـواهی «: گفـت».غربت والیت امتحان خواهم کرد«: گفتم» روی؟کجا می«

  ».بارک اللّه فی مقدمک«: گفت» .بمفتاح انبساط ابواب خزانۀ علم لدنی بریشان بگشایم«: گفتم» بود؟
تصرف برآوردم و در مشاهري کتب ایمۀ معرفت مطالعه کردم، تفـاوت مقامـات ایشـان در مقالـت چون سر بگریبان 
معلوم کردم که نکت و اشارات راسخان معرفت را تحف واردات احوال است، وقوف بران علـم . ایشان بشناختم
ایشـان در  علی الخصوص زبان اهل سکر که در لجۀ بحر قلزم قـدم غـرق وحـدت بودنـد از شـقایق. مشکل دیدم

. ئی جهانی از اهل علم بهمدیگر برآمده بـودوقت زفرات و حقیقت غلبات شطحیات پیدا شده بود، و بر هر کلمه
غريت عشق مرا شربت سکینه داد، . زدندطاعنان شمشري جهل از غمد حسد بر کشیده بودند و از نادانی بخود می

! ای شـاهد اسـرار وای مشـکاة انـوار«بطنان غیب که غیوران حق آواز دادن از . تا از غمرات محبت ساکن شدم
رمز شـطح عاشـقان . ارواح مقدسان از طعن این مفلسان برهان، و دهر دهار بر آن قتاالن صالب بکریان بیان کن

ئی که مقرون حالست آنرا بصورت علم و ادلۀ قـرآن و عبارت شور مستان بزبان اهل حقیقت و شریعت و هر نکته
مدتی درین تفکر بودم، تا چون از دست برآید؛ ناگاه بسـفر بـودم و بـی . »عجیب بگوی و حدیث شرحی لطیف

  .مدتی بماندم» پسا«اختیار در بلد 
اسـتعانت از حـق . در خاطرم آمد که شطحیّات مشایخ جمع کنم، و آنرا بالفاظ متصوفه بزبان عربی شرحی بگـویم

خـوض کـردم و دیـوان ایشـان مطالعـه کـردم، بیشـرتین چون در آن علـم . خواستم و بر وی توکل کردم در جمع آن
شطحیات از آن سلطان عارفان با یزید و شاه مرغان عشق حسني بن منصور حالج یافتم آن از همه مشکلرت دیدم، 

برنجانیدن وی غمناک شدم، از برای تخلیص این علم از طعن حاسدان رنج بسیار . علی الخصوص از آن حالج
. نام نهادم» منطق االسرار بیان االنوار«در غرایب علم شطح بفضل حق جمع کردم و آنرا کشیدم، تا کتابی مفرد 

ایـن کتـاب «چون بشرياز آمدم و آن کتاب تمام کردم، از جملۀ یاران و مریدان عزیزی قرابتی از من تقاضا کرد که 
حـق او را دریـن چون بنگریستم، حق صحبت او بر خود واجـب دیـدم، اسـعاف » شطح را بپارسی شرحی بگوی

در اتمام، این نعـت تعـاىل اللّـه جـل شـأنه بکـرم عمـیم و لطـف . شرح خوض کردم و از حق تعاىل یاری خواستم
  قدیم مرا یاری داد، تا بزبانی لطیف این کتابرا شرح کردم و اسماء رجال شطح در آن بگفتم

. طح متشابهات حدیث بیـان کـردمو اسرار حروف تهجی بگفتم و احکام ش -جل اسمه -ابتدا از شطح حق گرفتم
بگفتم، با کلماتی چنـد از رمـز تابعیـان تـا تمهیـد کتـاب باشـد، و  -رضوان اللّه علیهم -بعد از آن شطح خلفاء اربع
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بعد از آن شرح شطحیات عاشقان بگفتم و ابتدا بکالم ابراهیم ابن ادهم و ابوعلی سـندی . بحجت مقالت شطح
ث بآخر همه شرح کردم، زیرا که آن سه قسم بود در سه علم و هر سه مشـکل بـود و از آن ابوالمغی. و ابویزید کردم

یکی اسانید غریب، و دیگر الفاظ شطحیات ودیگـر شـرح طواسـني و آن قسـم از همـه : غرض کتاب خود آن بود
الراسخني وشرح  بمراد یاری داد، نفعنا اللّه و ایاکم فهم ما اشرنا الیه من کالم -سبحانه و تعاىل -حق. مشکلرت بود
  .الشطاحني

  
بنعت وجدان الحقیقة  فی بیان خروج ارواح القدسیة من اکناف افعال القدم

  والمعرفة
که کامن غیب در پردۀ عمیاء  -بارک اللّه فی فهمک -اعلم. بسم اللّه الرحمن الرحیم و به استعني فی جمیع االمور
ئی متلطف شود و جان بی نشـان در دیـدۀ تفکـر در لطیفه ئیافعاىل اگر وراء برج کنگرۀ قصر عنصر آید، و لطیفه

درآید بی بهتت تحري بی تمکني تکلف، از نهاد اصلی که کلفت کون است خویشنت را طلب کند، از پـردۀ سـادگی 
بعد از ترقی بحبل از رنـگ خـدعت بگـذرد، بنـور اسـتعداد اسـتکمال علـم . در علم تمویه صور عالم علل بگردد

دیـده در دیـده آیـد، سـمع در سـمع، . کیست و از بهر چیست، وجودش با وجودش سخن گویـدطلب کند، تا خود 
لطیفۀ اصلی بجنبش درآید، خود را گوید . جان در جان، بی احکام عقل در غیم نکره، خود را بی پای و سر بیند

راسـتی . رفتی بگرداندکه تو کیستی؟ عقل از راه شواهد درآید و ادراک بر مراکب افکار نشاند و در بیابان بی مع
طلب کنـد، بـني الکـاف و النـون در امـر ثنـوی شـود، از » کن«است، کاف » کن«استعداد که نقش خاتم فطرت 

زحمت رؤیت شواهد طناب عصمت از شست قدر قدرت ظاهر شود، و این کرۀ خام بحبل طلب مقیـد کنـد، تـا از 
نوردد بیابان طبیعت را بی افسـار، بمرغـزار غیـب خامی معرفت در اصطبل کون مدّتی در پرورش بماند؛ آنگه در 

  .درآید
آن ناتمام سر در چنرب امتحان مانده که سرّ سرّ البگوش سرّش فرو گویند کـه هـان تـا کـی از عـدم سـوی قـدم نـور 

چـون در شـواهد . این زندۀ ممخاض قدر در نور عني اللّـه ناگـاه درافتـد. سلسلۀ جذب از دهر دهار کونش برکشد
هـذا «عقل یافه درای گوید که . »انی عبداللّه«سر آشنا جواب دهد که » مَن انت؟«د، با خود گوید که فراموش کر

. نور نور تجلی از غیب غیب در دیدۀ این لطیفه آید و کحـل آشـنائی معـارف از مکحلـۀ کواشـف درکشـد. »ربی
فته از جـان جـان نشـان کنـد کـه لطیفه با لطیفه گوید که در المکان بی رسم حدثان این کیست؟ جان کمال عقل یا

چون بیابد آنچه . حق را بحق در ازل آزال وابد آباد طلب کند. پس آنگه در لمعات نور قدم منور شود» .هو اللّه«
  .نداند، بعد از فنا از خود بداند

 از غیـب در غیـب» کـان اللّـه و لـم یکـن معـه شـیء«کون و فساد در بقاء علت لطیفه و نابودن عدم در قدم کـه 
گریزد، و بی زبان بالزوم علت گوید که این عروس بی دهر بی زمان بی علت بی مکان چند سالست که بمقـراض 

سایۀ ظل طوبی عزّت دیده را بغیم نکره بپوشاند، تا علـت . تنزیه بی زبانش بربد؟ بدیده در عني الوهیت نگاه کند
ر بقدم عاشق چـون عـدم در عـدم معـدوم قدم عبو. حدث در علت علل محو شود، زیرا که غري حجاب غري است
اطفـال ! اکوان حـدثان مضـمحل، ای قابلـۀ رحمـت و گشت، قدم با قدم گوید که حضرت دهر دهّار منقطع است

  .مهد عدم را از ارحام قدر بريون آر، تا در فضاء فیض فضل ارواح در محل افراح بجناح دیمومیت برپند
. کاف بنون تجلی کند، در مالبس افعـال عـرایس انـوار ظـاهر شـود. دعني اللّه بجالل قدیم در کاف امر تجلی کن

  .»کن فیکون«بی عدم با علم قدیم، ارادت قدیم، کالم قدیم مخاطب کند که 
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اطیار االرواح بی فضاء زمان و مکان از فیض امر تحقیق مباشرت فعل یافته، و از سرّ خطاب جان آن اصل جان 
بعـد ازیـن . آمدند که رسم تخلق بخلـق قـدم یافتـه بودنـد، متصـف بصـفاتلذت عشق دانسته از بطون قدر چنان 

اهلیت گفتند که حـدث در قـدم چیسـت؟ و ایـن رنـگ دوئـی آوردن در احـدیت بـی رسـوم کیسـت؟ زبـان شـاهد 
کنـت کنـزاً مخفیـاً فاحببـت ان » «و مـا خلقـت الجـن و االنـس اال لیعبـدون«رحمت در گوش معرفت گفت کـه 

رادت قدیم بر عالم تمام آمد، در عني مسرمد زحمت حدث نبود، و در جالل صمدیّت از چون تقاضاء ا» .اعرف
خلو کون وحشت نبود، بی تحبل و بی کیفیت کنه هستی هست بر هست تجلـی کـرد و امـر در صـفات بسـان آمـد، 

  .نگارستان امر را بر نقوش مرقوم افعال گشت
آنگـاه بـی گذشـنت زمـان پـیش از آمـدن . ور نـور ببسـتمکان عدم در عدم محو قدم صد هزار پـردۀ نـ و بی زمان

مقدحۀ نعوت جالىل را بر احجـار علـم ارادت زدنـد، بـی رسـم . حدثان و اوان تأثري تجلی قدم بر عدم پدید آمد
تغیري از لطف لطیف قدرت لطایف جان بنقش خاتم صـفت مصـور شـد و بـارادت حـادث بـی علـت تالصـق و 

وجود پدید آمد، حدثی غریب بود و نفسی کریم، بحق قایم، از حد کیفیـت وهـم تغیري موجدی در  و تناسخ و تولد
برون شده در بی محلی محلی نیافته، در عالم یکتائی زحمت عالم عدم ندیده، نه در عناصـر او را امـاکنی، و نـه 

  .در اعصار او را شواهدی
کنـد، نـه علمـی کـه بـاز مشـاورت آن نوزاده در سرای وحدت از تجلی قدم مضطرب، نه عقلی که بـا او مشـورت 

منتظر زمان بی زمان شده، عاشق مباشرت جان هر جان گشته، هم در نیستی بیند خود را، تا ناگه شـهر . طلب کند
رقام صفات بر وی دوایر شواهد نقـش عـني اللّـه . امر در عالم افعال آورند، و از افعال ابریشم خیام ملکوت بتنند

س عدم بريون آرند، و در اقفاص کون بدارند، ناگاه دانۀ نیستی فنـا خـورد و کـاه بـر ارواح ساده را از حب. بنگارد
جان لباس نایافت درد، اسرار ارواح از روی اشتیاق بر نادیده بانگ در بانگ زنند کـه ایـن چـه شـراب پـر خمـار 

ام آزال عـروس لطـف قـدم ببخشـاید، و از حـدثان پـردۀ حـدثان بـردارد و از خیـ! بود، و این چه نـوروز بـی بهـار
نوروزی که در آن صـد هـزار بسـاتني . بعد از خزان نیستی نوروز جمال قدم روی خویش بنماید. وحدت پدید آید

سوسن صفا با یاسمني صـورت مسـاور، سـنبل جمـال بـا ورد . بهار قدرت یابی، و صد هزار گلستان جالل وحدت
در جـوی ازل رفتـه و بـران جویبـار سـبزهاء . جالل محاور، ریاض قدس صفت بر اشجار بهار سرمدیت انهار ابـد

صفت رُسته، شمال جماىل بر بحار کماىل وزیده، قهر در پردۀ بی پرده رسیده، صلصل باغ قدم بر اغصـان صـفت 
آن شـهود عـني ! ای نو آمدگان جهـان بیچـونی! ای اطیار ارواح«زند که نشسته، و بانگ قیومی در نوای ازىل می

الاحصـی «ازان عالم نیستی بهستی درآیند که در صحراء وحدت مرغـان » چرااند؟کجااند و در قفص حدوثیت 
از روی تحیّر نگارجویان . بدین هیجان هیمان نمودند و از قضاء ملکوت در ریاض جربوت پریدند. بنشینند» ثناء

  .ازل را در عني تفکر افتادند
. ور دیمومیّت برپیـد، گـرد بـاغ ازل برآمـدبجناح ن. نور اصل صفت از مصدر قدرت عقل اول را برسالت بفرستاد

سـر . این طوطی ملک معارف ببزم کواشف درآمد، صد هزار منقار بجان ارواح فرو کـرد. مرغان ابد را نشانه کرد
چـون آنهـا متحـد شـدند . سـرّ مناجـات بـا عقل با جان مباهات کرد و سـرّ. صمیم الفت از رگ جان بريون کشید

نه منم که بی صدف دّر لطف آفریدم؟ نه منم که بـی کـون «طیور ارواح را گفت که معرف ازل در لباس نادید مر 
مکون شما بودم؟ نه منم که بی علت از علت اوىل علل ارواح را ترتیب کردم؟ نه مـنم کـه بسـهم صـفت اَهـداف 

قیـومم و  جانرا نشانه کردم؟ نه منم که بی وحشت در وحدت از خود بخود متقاضی شما بودم؟ نه منم که قـدم را
احدیت را باقی؟ نه منم که جان هر جانم؟ نه منم که توان هر توانم؟ نه منم که جالل در جمالم؟ قدم مسرمد، ابد 

. بدایت بدایت مـنم، نهایـت نهایـت مـنم. من آنم که من دانم، خود را بخود نشانم، شما را اصل ایمانم. بی پایان
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  »الست بربکم؟«موجد جان شما، ای شما بی شما 
صفت آمد، آنگـاه » یحبّهم«ان که در صحراء ازل نور نور صفت بنعت شوق متربز است و بوصف عشق متفرز، ه

چون حالوت خطاب عشق بجان رسید، مستی عشق پدید آمد، گم کرده را متهزر بـاز یافتنـد، . از جان بکار درآمد
سـتی بنـور خطـاب قناعـت نکردنـد، گویان شدند، و عروس قدم را جویان، از سـر م» قالوا بلی«بلی : همه گفتند

حقیقت حقیقت گفت که تحصیل کنه نیسـت . گفتند» رب ارنی انظر الیک«موسی وار شهود عني کل خواستند، 
انظـر اىل «عني جالل از جربوت بملکـوت تجلـی کـرد، جبـال افعـال را نشـانه کـرد، ایشـانرا گفتنـد . »لن ترانی«

  ».خر موسی صعقا«همه در عني اللّه مست فانی گشتند . ا بدیدندارواح کمال یافته بدیدۀ انوار کربی. »الجبل
چون برای زمانی تجلی بگذشت، انس ایشانرا در محل صحو آورد، آن خماریان شراب ازل دست خجل در روی 

بـاز طـراوت فعـل نسـیم الفـت از مشـرق تجلـی در وقـت .نالیدندگویان بحق می» تُبتُ الیک«مالیدند و شرم می
در روی بساتني غیـب بهـار و . هاء جالل بشکفتدر صحراء قدس شکوفه.بعالم انس در آورد صباح صبح صفت

سوسـن . در هر گلی وصل حجلۀ انـس سـنبل خانگـاه صلصـل عشـق آمـد. هاء نور ببستریاحني کشف لوایح پرده
بار عیـون ازل سرای آمد، بر جوی» اناالحق«سایۀ طوبی قدم ضواء نور بهار بلبالن . جمال منزل عندلیب کمال شد

بزبان . هدهدان ارواح آب حیات سبحانی خوردند، ازان در بزم سلیمان وحدت از سر مستی کله دار هستی شدند
  »تحط اَحطتُ بِما لَمْ«غیبی عقل انسی در آشیان قدسی ورای عرش و کرسی را گفتند 

. اهد جاسوسـان ضـمایر آمدنـدپـردۀ شـو. جان جان ترجمان هر جان شد. طوطیان اسرار قباپوش انوار کربیا شدند
دران بـاغ سـبوحی مرغـان قدوسـی در . عقل اول در صحن صـفت کربیـاء ازل حاجـب قهرمـان جـان آخـر گشـت

اللستان و گلستان مشاهدۀ صرف متفرق شدند، و از بحر قدم از سـواقی صـفت هـر یکـی از مشـرب عـني وصـلت 
دار علـوم کـالم افتادنـد، از منـازل خطـاب پـردهبعضی در مشرب خطـاب . »کُلُّ اُناسٍ مَشرَبهم«. شراب خوردند

بعضی . جاسوس قلب گشتند و متفرس غیوب. شدند و درهر علمی و خطابی و کالمی اصلی از اصول قدم دیدند
بعضـی . ئی از کون عاشق آمدند، و در محل التباس توحید بزبان تشبیه گفتنـددر نور افعال افتادند، ازان بر هر ذره

. شان ینابیع علم مجهـول آمـدبعضی در اسرار قدم افتادند تا سینه. مشکاة و مصباح نبوّت شدند در انوار افتادند،
  .بعضی در علم قدم افتادند، رسم قدر باشارت ربوبیت با مالزمان عبودیّت بگفتند

بعضـی در نـور . بعضی در حکمت قدم قدیم افتادند تـا بطـون افعالیـات بدانسـتند، و در حکمـت فلسـفی شـدند
ازان در آیات فعل مجهول نمودنـد تـا در . افتادند، بر هر ناتمامی تمام آمدند، و بهر بی قدرتی قادر آمدند قدرت

در هر دمی نزد هر جانی گم گشته و . بعضی در حقیقت حیات قدم افتادند. سحر هاروت و ماروت سامری شدند
بعضـی در . ازان موسـی وار کشـفی شـدندبعضی در نور عني قدم افتادند، . عقلی خفته، اسرافیلی و عیسیی شدند

. نور شمع ازل افتادند، تا در مشهد حضور خطاب قدیم بی وسایط بشنیدند، و مکنونات اسـرار ذات پیـدا کردنـد
بعضـی در عـني ارادت افتادنـد، در رضـا . بعضی در بحر کلمات قدیم افتادند، بزبان حد بی نطق قـدمی سـرودند

  .شد» کاف و نون«ان راضی شدند و بارادت مرید تا گفتش
بعضی در نـور جمـال افتادنـد، . بعضی در رؤیت ذات افتادند، ازان مرآت صفات شدند، و بی رسم حدث متحد

بعضی ازان در . بعضی در نور جالل افتادند، بی رسم علم سرّ قدیم را یاوه درای شدند. در عشق سرمست شدند
بعضی در عني کمال افتادند ودرکمـال کامـل شـدند . حسن حسن افتادند، ازان در بسط چون خلیل منبسط شدند

بعضـی . بعضی در سبحات افتادند، ازان از طور تجلی در افتادنـد. گویان شدند» لَستُ کأحدکم«تا چون حبیب 
بعضـی در قـدم قـدم افتادنـد، و بزبـان قیـومی خـود را قـدیم . در سطوات افتادند، ازان در عني عیان محو شـدند

سرود، مـرغ » اللّه اللّه«مرغ تجرید . میت افتادند، ازان بی ضرر حدثان در بقا باقی شدندبعضی در دیمو. گفتند
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، چون از بـاغ نـوروز مشـاهده برخاسـتند بجنـاح آزال در آبـاد »سبحانی«گفت، مرغ تقدیس » اناالحق«توحید 
  .با حق در حقیقت رفیق گشتند، ازو آهان آهان سر بستندند. آباد برپیدند

خود گفتند . تی سر الهوت در سرای ناسوت آوردند، و بجان الهوت در زبان ناسوت سخن گفتندآن مرغان الهو
مِنـه بَـدأ و الیـه «مقالتشان از حق بکر آمد، آن بکر بحجلـۀ قـرب بکـر بـاز رفـت . و از خود گفتند و با خود گفتند

ر الیزاىل گفت و در مرآت انسـان آه که حق بزبان ایشان اسرا. آن مستان سخن گفتند، جز مستان بنشنیدند. »یَعود
  .جمال ذوالجالىل نمود، زیرا که حق را اثر بود

  
  فی امتحان القوم

مریـدان . این بی رسمانِ زمانه آن بدیند و ایـن بشـنیدند، ازان گمراهـی بعضـی را بکشـتند، و بعضـی را بسـوختند
بازمانـدگان دهـر بطعـن و ضـرب . »کثـرياًیضل به کثرياً و یهدی به «بدیشان برسیدند و مریدان از ایشان برمیدند، 

پنداشتند که ایمانست، ندانستند که آن طغیانست، الجرم مشتاقانرا دام بال شـدند تـا در هبـا هبـا مشغول شدند، می
این شوخان جاهل از سر حسد در خـون آن سـبک روحـان سـعی کردنـد، و آن پاکـان حضـرت را بدسـت . شدند

از بدایت تا نهایـت انبیـا و اولیـا را . غوغا آن شاهان راست نهاد را برنجانیدند ناپاکان اوباش باز دادند تا از سر
ندیدی که با آدم . آه از دست این ناتمامان. این گران جانان دراعه و دستار پرست از حسد بدست خون باز دادند

رد پسر؟ ندیدی که چه کرد ابلیس؟ ندیدی که چون از اهرمنان بگریخت ادریس؟ ندیدی که با نوح نوحه گر چه ک
با خلیل چه کرد آزر؟ ندیدی که با موسی چه کرد فرعون فلسـفی؟ و بـا دردمنـدان متوکـل چـه کـرد گـاو سـامری؟ 
ندیدی که خضر با الیاس چون گریختند، تا یکی در بیابان منـزل کنـد و یکـی در کـاروانی؟ ندیـدی کـه بـر شـاهد 

اری؟ ندیدی که داود را چون در قلعه کرد شـکم بزرگـان مصر گرگ حسد چه کرد؟ ازان بند و زندان و چاه خرب د
بنی اسرائیل؟ ندیدی که صخر با سلیمان چه کرد؟ ندیدی کـه پـري پیغمـربان را چگونـه بـدو نـیم کردنـد نـااهالن؟ 

  ندیدی که حلق یحیی پیغامرب چون بربیدند بی دیدگان؟ ندیدی که با مریم و عیسی چه گفتند اهل بهتان؟
محمـد خویشـان چـه  -صـلوات اللّـه علیـه -طوبی قدم و زبدۀ ممخاض جـان آدم سـید عاشـقان ندیدی که با سایۀ

خوش . بُردسرتد و از سر خوش دىل اندوه دل غمزدگان میکردند، تا روی جهان آرایش پر خون کردند، خون می
  »کیف یصلح قومٌ قد خضبوا وَجهَ نبیّهم بالدم؟«گفت که از ترحّم می

: ن بنی اسرائیل برای ریاست دنیا چون نعت مقدسـش در تـورات بگردانیدنـد، تـا میگفـتندیدی که حرام خوارا
؟ ندیدی که اهل رده بر صدیق چون خروج کردند؟ ندیدی که صدیقۀ صـدیق زاده را »ما أوذی نبیٌ کما أوذیتُ«

مـاه صـحابه  با دلق هژده منی چون بکشتند؟ ندیدی کـه بـر را ببهتان چون برنجانیدند؟ ندیدی که صوفی صحابه
صاحب نورین ظالمان چون خروج کردند تا محاسن چـون شـري در مصـحف مجیـد پـر خـون کردنـد؟ ندیـدی کـه 
خوارج از غلط علم با شري بیابان قدم و سایه دار لوای کرم، سید فرسان غیب، مزیل آفات ریـب، بـرادر مصـطفی 

حسن را چون زهر دادند؟ ندیـدی کـه بـا  چه کردند؟ ندیدی که شمر و یزید با حسني شهید چه کردند؟ ندیدی که
ابداالن تابعني مثل حسن بصری و سفیان ثوری و حجاج طرار چه کردند؟ ندیدی که با فضـیل عیـاض و ابـراهیم 

زدنـد و آنگـه ادهم و عبداللّه مبارک چه بازیها کردند؟ ندیدی که ابوحنیفۀ کوفی را در بازار کوفه چوب بر سر می
ند؟ ندیدی که در خون شافعی پیش هارون چه سعی کردند؟ ندیدی که با پـري اصـحاب در زندان بسم قاتل بکشت

حدیث احمد حنبل معتزلیان چه کردند؟ ندیدی که با حارث محاسبی و معروف کرخی و سری سقطی اهل ظاهر 
ع حق را چه کردند؟ ندیدی که غالم خلیل با جنید و رویم و سمنون و رقاق و ابا حمزه چه تخلیطها کردند، تا جم
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پراکنده کردند؟ ندیدی که یزدانیار با مشایخ عراق چه نمودند تا شبلی را چندین بار بمارستان بغـداد فرسـتادند؟ 
ندیدی که ابن عیسی با حسني چه کرد تا او را سه هزار درّه بزدند، و بعـد ازان دسـت و پـای وی بربیدنـد و آنگـه 

  ».حسب الواحِد افرادُ الواحِد«د که اش چه بوکلمه. و بعد ازان بسوختند. برآویختند
ایـن بـه دسـگاالن . آه از دست این شوخان بی رسم، چه دلهای سنگني دارند تا تخم جفا در زمني بی وفـا کارنـد

بسی ریاضت و مجاهدت کردند و سالها دود چراغ خوردند، خواستند کـه تقـدم مشـایخ بیابنـد و همچـون ایشـان 
ازان از درجـات قـوم محجـوب شـدند ندانسـتند کـه . ولشان جزرعنایی نبودبکرامات مشهور و معروف شوند، مأم

چـون از عبـادت مقصـود نیافتنـد، اصـول . ریاست ایشان کسبی نیست، زیـرا کـه بحلیـۀ کربیـاء حـق ملتـبس بودنـد
 قرایـی و رعنـایی پـیش» لم یهتدوا به فسـیقولونَ هـذا افـکٌ قـدیم وَاِذْ«چون ندانستند که . متصوفه را نفی کردند

گرفتند، مشایخ بزرگ را بنکوهیدند تـا عامـۀ خلـق را بـزرق وسـالوس روی بـا خـود کردنـد، رسـم علـم در پـیش 
اجابت دعوت هواء نفس کردند تا در اسـر شـیطان بماندنـد، و . زدندبصورت علم آن عزیزان را طعن می. گرفتند

ایشانرا اغـرا کـرد بطعـن مشـایخ و ایشـان » استحوذ علیهم الشیطان فانسیهم ذکر اللّه«. بحبالۀ ضاللت در افتادند
  .باولیاء حق عامۀ خلق را برانگیختند تا آن عیارانرا ایذاها کردند

دریغا اگر بودی ایشانرا زاجری از عقل یا واعظی از علـم تـا دسـت از عروسـان حضـرت بداشـتندی، و گـرد علـم 
. ، تا در مهالک هالک نشدندیغامض ایشان نگردیدندی، و بحث در عبارات و شطحیات مستان حق نکردندی

زننـد، بپارسـایی و عـالمی در وقـایع اولیـاء حـق طعـن مـی. اندهنوز بقایاء آن مدبران مانده. سرابستان قدیم است
اً فَقـد بـارزنی بالمحاربـة مَـنْ«دهند، از اند و از سر منابر دشنام میبريون آمده بـرای . خـرب ندارنـد» اَهـانَ ىل ولیـّ

  :بیت. کنند، آریدیقان میریاست نفی مکاشفۀ ص
 تو چه دانی زبان مرغانرا

 

 که ندیدی شبی سلیمانرا؟
 

مـا کـذب الفـؤاد مـا «دانند که جان پر درد عاشقان در لزوم انس و حجال قـدس بدیـدۀ حـق حـق را ببیننـد، نمی
ات حـق دریچـهاز دل اولیـاء حـق بـذ«گفـت  -رضی اللّه عنـه -اند که احمد حنبلنشنیده دانند ومگر نمی. »رأی

» .کنـدکنند و حق بذات خویش بدان دریچه بدیشان نگاه میایست که ایشان بدان دریچه در ذات حق نگاه می
اند که سید ناطقان حق گفت کـه در امـت مـن قـومی هسـتند کـه میگویند که اولیا با حق سخن نگویند، مگر نشنیده

ان بـا حـق حـدیث کننـد و سـخن گوینـد و عمـر بـن حق تعاىل جل شأنه با ایشان سخن گوید وحدیث کند، و ایشـ
مـا «گـواه ایـن حـدیث اسـت کـه » !یـا سـاریة الجبـل الجبـل«گفتنش کـه . از ایشانست -رفی اللّه عنه -الخطاب

انـد؟ اخبـار اند، مگر حدیث حارثـه نشـنیدهنخوانده» کشفَ الغطاءُ لَوْ«. یاد ندارند» شککتُ فی الحق مُنذُ رأیته
جملـه هـرزه . انـداند و مسایل سلب و سلم و صرف و حیل از برکـردهرفت عشق فراموش کردهمتواتر در احکام مع

  .انداین راه بپای هر کسی بافته: مصراع. الفندمی
  

  فی صفتی
اشارت ادریس در شواهد ملکوت، حدث نوح » نفختُ فیهِ من روحی«ما را قبای صفای صورت آدم است، دم 

زوایاء احزان یعقوب خانۀ . ماعیلی، رنگ رخسار یوسف در رنگ رخسار ماستدر نوحه، آوۀ ابراهیمی، بالء اس
ملـک : زنجـۀ داود در حلـق ماسـت. گویم، بدم ثعبان سر این فرعونیان بـردارم» رب ارنی«چون موسی . ماست

. در کل ماسـت» کلمته القاها اىل مریم«کل . جان معصوم یحیی در جان ماست. سلیمان در ملک محبت ماست
ة«ء حبیب در حق ماست، ودر کتاب مجید حق بدین سخن گواست واشوقا مَثـلُ «برخـوان و خـرب » کُنتم خـري اُمـّ
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  .بدان» امتی کمثلِ المَطَر، الیُدری اوله خريٌ اَم آخرُه
کروبیـان ملکـوت و مالزمـان . این همه ماییم، و آنچه در سطر وحدت در لوح محفـوظ نشـان دارد، حـال ماسـت

  :بیت. ازین انفاس یک نفس جهانی مردگان و ازین آشوب عالمی خفتگان. اندماسرادق جربوت مشتاق
 حل غم روزگار در مشکل ماست

 

 .وان در که کسی نیافت در چنگل ماست
 

مست شـراب جـالل و مُعربـد . خورند» ما یکون من نجوی«کله پوشان مفتح اعلی چه شناسند که قوت از خوان 
عـالم و عالمیـانرا حکـم کننـد و گزیـت از اهـل دنیـا . دار ایشانسـتغاشـیهاند لـیکن کـون در جمال مناجی نیست

آن نااهل چه دانند که ایشان از کجا خورند و بر عرصۀ صفت مهرۀ دغا از حریف عشق کجـا برنـد؟ آنـک . ستانند
در صورت امر متواری کلفت تکلیف است در بزم شاهان عشق کجا بدید اسـت؟ خـام جـوهری چنـد دارنـد ایـن 

زنند که اگر صد دریاء خون باز خورند بروزی در بحـر وحـدت مصـفین نسناس تا در حق قومی طعن مینشناسا
اند که این جای فـروخ آشـیان ارادت را مرغان وَکر دیمومیت. دعویشان معنی است و معنیشان ورای تقوی. تراند

  .کنندطوق عشق الیزاىل در گردن دارند، ازان در هوای ابد پرواز می. دهنددانه می
  

  فی وصف حاىل
ای سینۀ خسته تویی که صحن سماء عصمتی، ای روح ناتوان تویی کـه . ای دل رنجور تویی که گنج گنجور عزّتی

آن چـه بالهـا بـود کـه از . سـنت تـازه دالن معرفـت را سـنتی. آنچه دیدی بلیات عشق بود. در عني اللّه عني اویی
، » فاصرب کما صرب اولـو العـزم مـن الرسـل«اس محبّت نخوردی؟ دست خامان نربدی؟ این چه زهرها بود که از ک

نـی وَمَـن خلقـتُ ذَرْ«اسـت » سلنا قبلک مِن رُسُلنااَرْ سنة مَن قَدْ«آخر این درد از آثار . »ذرهم یأکلوا و یتمتعوا«
  .»وحیداً

  
  فی امتحان القوم ووقعتهم

. ا آن همـه سـؤال و جـواب بگفـت و بشـنیدخوش باش که آخر نه ذوالنون مصری را بدست متوکل بـاز دادنـد، تـ
جماعتی دیگر دیدم که در زورقی دیگر نشسته بودند وبشتاب . حکایت کند ابوالفرج که با ذوالنون در زورق بودم

ذوالنـون گفـت » .اینهـا خواهنـد رفـت کـه برذوالنـون پـیش سـلطان بزندقـه گـواهی بدهنـد«یکی گفت . رفتندمی
. سخنش تمام نشده بود که زورق بدیشان فرو گردیـد و همـه غـرق شـدند» !شانرااگر دروغ زنند، بگري ای! الهی«

آخر ایشانرا برگرفته بود، اما چون فردار شهید برخیزنـد «گفت » اند، فما بالُ المالح؟انگار که اینها مجرم«گفتم 
  ».ای بد نکنمبعزتت که دیگر بار بر خلقت دع«هر دو دست بیفشاند، گفت . به از آنک شاهدان زور برخیزند

در مجلس او زنی بود و بدو عاشق گشت از نیکو رویی و خوش . و نیز سمنون محب بجمال و حسن معروف بود
چـون حـال بدانسـت، حـاىل آن . بروی بسی الحاح کرد، تا او را از راه بربد یا بنکاح یـا بحـرام. آوازیی که داشت

زن . جنید تند شد و او را از مجلس خود بـريون انـداخت. زن پیش جنید آمد و درین حال اشارتی کرد. زنرا براند
من دوش با سمنون و جنید ونـوری و «از حسد پیش غالم خلیل رفت، گفت . بدانست که بمقصود نخواهد رسید

. او زاهد خلیفه بود و از حسد صوفیان پـر گشـته بـود» .جمله خمر خوردند و با من زنا کردند. جمع صوفیان بودم
  ».این زندیقانرا بکش، که خون ایشان در گردن ماست«گفت پیش خلیفه رفت، 

رحمـة  -نوری و ابوحمزه و رقاق را. جماعتی متفرق گشتند. منادی کردند که صوفیانرا بگريند و همه را گردن زنند
ایـن چـه «سیاف شمشري برکشید، نخست نوری در پیش آمد، سیاف گفت . بگرفتند، قتلشان بفرمودند -اللّه علیهم
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سـیاف بگریسـت، فریـاد بـرآورد » .حیات من بر یـاران ایثارسـت، و مـا را جـوانمردی ناچـار«گفت » ست؟دلريی
نـوری را بخواندنـد و ازو مسـایل فقهـی پرسـیدند، بصـواب جـواب داد و » !تفحص کـن«خلیفه قاضی را گفت 

عـاىل را بنـدگانیحـق ت! ای قاضـی«گفت . دقایق فقه چنان اشارت کرد که علما نشنیده بودند، متعجب بماندند
اند که ایشان با حق گویند، و از حق گویند و با حق نشینند بحـق خورنـد و بحـق نوشـند؛ جانشـان در عیـان عیـان 

قاضی بگریست، و در پـیش » .اندو جز حق همه را فراموش کرده.اندبنور قدس در نور اسماء اللّه افتاده. غرقست
جمله را عزیز و مکرم باز گردانیدند، » .در روی زمني مسلمان نیستاگر اینها مسلمان نیستند، «خلیفه رفت، گفت 

  .نیز گویند» وقعۀ صوفیان«این حکایت را . و عزیزان رفته باز خواندند
علما معنی آن . خوانده» کتاب السر«تصنیفی کرده بود و آنرا  -که قمر الصوفیة کنیت اوست -و نیز ابوسعید خراز

. ابوالعباس عطا را برای حسني منصور نعل در سر فرو کوفتند و بدان بکشـتند. دندندانستند و بکفر بدو گواهی دا
چندین نوبت جنید را بکفر منسوب کردند و سهل بن عبداللّه از تُستَر براندند و همچنان بایزید بسطامی در گرگان 

عـامر . م ادهـم را بزدنـدابراهی. حُصری را حلوىل خواندند. ساىل بماند و صبحی را در اسما و صفات کافر گفتند
 من از خلیل«میگوید که : گفتند. برو خصمی کردند -رضی اللّه عنه -ابن قیس از تابعیان بود نزد عثمان بن عفان

  ».بهرتم
این قدر که گفته شد سخن . اندمحنت این قوم بیش از شمارست، و این حکایت مشروح، در محن الصوفیة آورده

یـاد » نَحنُ معاشر االنبیاء اشد بالءَ ثم االمثـل فاالمثـل«صص انبیاست، حدیث اشارت این در ق. ما را گواهست
اگرچـه . بربیدنـد» انـاالحق«، »انا انـت«زبان . این همه ازمّۀ سبحانی و سلسلۀ موصولۀ سلطانی بنگسیختند. دار

ن آنها باز آشیان آن عیاران برآویختند، مرغان مقدس از چمن صورت برانگیختند، و خود را نشانۀ ظلم کردند لیک
اگرچـه خونهـا ریختنـد، کسبشـان جـز . بساتني غیب قرب رسیدند و اجسام بالیه را بدست ایـن غـوالن بگذاشـتند

این جای در عار و شنار بماندند و آنجا در ندامت و نـار ببـدی . فرحی قلیل نبود، عاقبتشان جز ترحی طویل نبود
سبق بردند در رفـع درجـات و ارتقـاء مقامـات در دو عـالم  معروف شدند و از مأمول ریاست خوار همان مهرتان

خطـر و قـدر ایشـان  -سبحانه و تعـاىل -حق. طعن طاعنان بنااهالن باز کردند، و ایشانرا فضل و شرف زیادت شد
  .بزرگوارتر کرد و آن مفلسانرا خایب و خاسر گردانید معروف سمت ظلم اىل یوم القیامة

و بحث در علوم ایشان نکردندی تا در خون این مهرتان نه افتادندی؟ دریغا چه بودی اگر بخود مشغول شدندی 
اگـر فـرق علمـا بدانسـتندی، در درجـات علـم . اگر بدانندی که علوم الهی نـه همـه آنسـت، کـه ایشـان بخواندنـد

 حـامالن. نسـوختندی» انـا عرضـنا االمانـة«مطایـاء محمـل » و علم آدم االسماء کلهـا«مرياث داران . نگشتندی
عشـق در » شـني«آنهـا کـه در مکتـب الهـام بـر لـوح اسرارشـان صـد هـزار » وعلمناه مِن لَدُنا علمـاً«اوقار خرمن 

در غیبـت و حقیقـت بگداختـه» قـاف«و » غـني«اند و حرف اسرار تاج انداخته» سني«عیان ازل چون » عني«
در شـهود بقـاء » ال«صـد هـزار  اسـت،» ال«در سطور علم مجهولشان صد هـزار فلا انانیـت در کنـه اولیـت . اند
  .چه دانند این حدیث اولوااللباب که اسرار عشق و توحید ورای عقولست. »فلا«

چون دانسـتم کـه درد دل چنـد در چنـد اسـت، بـرای تسـلی شـروع کـردم در جمـع الفـاظ شـطحیات عاشـقان بـا 
یشانرا در عبارات شرحی بگویم، تا آن صادقانرا که عبارت ایشان اشارۀ شطح بود وصفی بگویم، و رمز ا. مفسران

اگرچـه . اسـت» وَکالً نَقصّ علیکَ مِن انباءِ الرسل ما نثبت به فـؤادک«زیرا که در حکایتشان سکینه و وفاء قول 
بیچارگان ندانستند مناقب آن سروران، هر یکی ازیشان در عصر خویش امام امتی بودند، و در هر فنـی در هـر دو 

سُـرُج . و کرامات باهره و سـنت صـادره و آداب مقدسـه مشـهور و معـروف بودنـدعلم مرجع خلق بآیات واضحه 
عدد ایشان بیش از شمارست، لیکن سر عربی لبان عشـق و شـطح از کربیـاء . زمان و شموس و اقمار جهان بودند
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ابـد معرفت اختیار کردم تا تو نام ایشـان بشـنوی، و بسـخن آن عیـار سـر در چهـار سـوی بـازار قـدم و بقـاء ازل و 
  .بگردی

چه بازم، و بر عرصۀ کم زنان علم مجهول بمهر نفس » الستُ«بدانی که میان مرغان باغ . اشارة فی وصف حاىل
تو نـدانی کـه ایـن عـروس حجلـۀ انـس در عـالم قـدس کیسـت و ایـن در . مزور و نرد دغاء معشوق مکار چه بازم

  .نانشانست و شاهدی دل نشان غریبی. گسیخته از سلک مشایخ عشق در میان این زهاد قرا چیست
  

  فی اسماء المشایخ و نعوتهم
از جملۀ ایشان شیخ درویشـان . بشنو نام مرغان طوبی قدم مبارزان میدان علم، تا بدانی که چه گفتند وچون رفتند

و رئیس متوکالن و صراط زهاد و عباد، ابراهیم بن ادهم صـاحب فضـیل و ثـوری، مسـافر عـالم عیـان و صـاحب 
بحـر حقـایق و لسـان دقـایق، ابـوعلی . حقایق و بیان آنک چون اشـارت کـردی کـوه ابـوقبیس بجنبیـدینشان در 
آمـوختم و ابـوعلی از مـن الحمـد وقـل هـو من از ابوعلی علم فنا در توحیـد مـی«استاد ابویزید گفت که . السندی

  ».اللّه
زید البسطامی، اوبـود کـه کرامـاتش سیاح بحر تجرید، طري و کر تفرید، صلصل مست توحید، طیفور بن عیسی ابوی

  .در هوا برپیدی، و پای بنهر بلخ باز آن سوی نهادی بی کشتی -امروز از آن پیداتر -چون آفتاب پیدا بود
صاحب زمان بتوحید، خداوند کتاب نور، و مصنف خزانة الحکمة، و صندوق المعرفة و ممدوح الصوفیة شاه بـن 

خداوند براهني و آیات، صاحب نخشبی، مصـنف مـرآة الحکمـاء طـري . داز متحققان یکی بو. شجاع ابوالفوارس
در کرامات چنان بود .انس و بحر قدس، ذوالنون مصری رئیس قوم بود، در همه مقامات کامل، صاحب تصانیف

تخت از صـفه برخاسـت و در چهـار صـفه » .طاعت آنست که این تخت را گویم برخیز، برخیزد«که روزی گفت 
طاوس . مریدی پیش او نشسته بود، چندان بگریست که بجایگاه خویش بمرد. از جای خویش آمدبگردید، آنگه ب

علما، عني فالذه، شیخ اهل معرفت، جنید بن محمد ابوالقاسم، مرجـع کـل در هـر فـن، و در همـه علـوم مصـنف، 
زبـان رکـن مـذهب، صـاحب . صاحب آیات و کرامات، تلمیذ سری و حارث محاسبی و محمد بن علـی القصـاب

مشاهده و کاشفه، صاحب آیات و کرامات، استاد الصوفیة، عمرو بن عثمان مکی، شگرف عبارات بود در حقیقت 
  .و نیکو اشارات درمعرفت

مسند عارفان و شمشري شطاحان و رئیس واجدان و پیش رو مخلصان در زمان خویش، ابوالحسـني النـوری، او را 
سـید وقـت، مـاه صـوفیان، ابوسـعید الخـراز، . کرامات و آیات بحر فهـمبود زبان حقایق، در همه علوم کامل و در 

قنطـرۀ . ناطق علوم حقایق بود، از بحر دقـایق خـوردی، و درمالمـت افعـال مجهـول بـی خطـر خطـر پیـدا کـردی
تصوف و بحر تألف، سفینۀ صفت، سکینۀ اهل محبت، سید متمکنان، و شـاه جـوانمردان ابـوحفص النیسـابوری، 

معدن آیات و کرامات عالم وراوی، شجاع قوم و کریم عارفـان، بحـر تحقیـق و . د و عجیب اسرارلطیف احوال بو
  .سفینۀ توحید، رویم بن احمد، در همه علوم مفتی بود، استاد شیخ ابی عبداللّه بن خفیف بود

 غواص بحر عشق، حمام برج معرفت، قابل علم مجهول، سـالک بیـداء مالمـت، عیـار بـازار محبـت، یوسـف بـن
زبـانش در عبـارات توحیـد کـافی بـود و . الحسني ابایعقوب الرازی، در احوال متفرد بـود، در فنـون احکـام عـالم

در طریق مالمت چنان رفتی که غبار دو . او را بود طریق واضحه. در اسقاط جاه عدیم المثل بود. اشارات شافی
. قـومی پـیش خـواهرش رفتنـد. ودگوینـد کـه در دو چشـمش سـرخیی عظـیم بـ. عالم بـر دامـن تصـوفش ننشسـتی

» مگـر یوسـف بـن الحسـني خمـر میخـورد کـه پیوسـته هـر دو چشـمش سرخسـت؟«گفتنـد . خواهرش متعبده بود
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ئی هست که شصت سال اسـت تـا هـر شـبی از نمـاز او را خلوت خانه! ای بیچارگان«خواهرش بگریست، گفت 
ت صـبح، سـرخی چشـمش از بـی خـوابی خفنت تا صبح همچـون چـوب صـنوبر راسـت بایسـتد و نجنبـد اال بوقـ

  ».است
در . سید مستان معرفت و سند عاشقان تصوف، رئیس شطاحان، ابوحمزۀ خراسانی از جملۀ فرسان خراسـان بـود

وقتی در خانـۀ حـارث محاسـبی آواز . شنیدم که چون آواز باد بشنیدی وجدش رسیدی. وجد و حال مثل نداشت
این چه حال است؟ اگر بیان کنی «حارث گفت » .اللّه و جّل جاللهعزّ «: گوسپندی بشنید، وجدش رسید، گفت

برو و خاکسرت و نخاله بـا هـم بیـامیز و ازان میخـور چنـدین ! ای بیچاره«گفت » .فبها و نعمت، اگر نه ترا بکشم
  .باز این همه حال عالِم بود و صاحب سری بود» .سال، تا ترا این مسئله روشن نشده است

محبان، طبیب بیماران معرفـت و سـید مبـارزان محبـت، سـمنون محـب؛ ابـوحمزه گفـت  شمس صوفیان و ظریف
صاحب سری سقطی بـود، و » .چون در محبت سخن گفتی، قندیل بهمدیگر باز آمدی، و مرغ از هوا درافتادی«

  .محمد بن علی القصاب و ابواحمد القالنسی و یوسف
غیوب، جاسوس قلوب، سهل بن عبداللّه تسرتی، در علم از جملۀ کبار مشایخ عراق بود شهرستان تصوف، مشکاة 
صـاحب ذوالنـون مصـری بـود، و عـالم و معتـرب ومفسـر و . و اخالص و توکل و آیات و مجاهدات ثـانی نداشـت

دعایی کن تا مرا خـدای «ام که وقتی در میان صوفیان بود جوانی محاسن از شیخ درخواست، گفت شنیده. متفنن
جوان دست فـرو گرفـت، بفرمـان حـق تعـاىل » دست فرو گري، تا چند میخواهی؟«فت گ» .تعاىل محاسنی بدهد

  .محاسنی نیکو بدستش فرود آمد
 پانصد و سی و هفت نوبت مصطفی. سراج حرم، طاوس عارفان، ابوبکر کتانی، او را بود لسان شریعت و طریقت

ان، طاوس الحرم، ابوالحسن مزین، استاد حافظ االحوال، سید متورع. در خواب دیده بود -صلوات اللّه علیه - را
ابوالعبـاس . او را بود زبان حقیقت و منصب شریعت، شریف مقام و ظریف کالم. شیخ ابوعبداللّه بن خفیف بود

! خاموش ای مـرد«او بود که به عیسی وزیر گفت . صاحب سری بود. عطا در تفسري حقایق قرآن عدیم المثل بود
  .بعد ازین گفنت او را بکشتند» .ج، که او عالمی ربانی استچگویی در حق حسني منصور حال

مصباح حقیقت، و سوار معرفت، ابوعبداللّه صُبیحی دقیق الکالم بود، در علم معرفت شافی عبارت بود کـه سـی 
تربت کرم و شاه شیم، علـی بـن سـهل االصـبهانی، نبـود در میـدان فقـر .سال در سربی مجاهده کرد و بريون نیامد

پنـداری کـه مـن چـون شـما بمـريم؟ مـی«او بـود کـه روزی گفـت . اری و در حلقۀ عاشقان چنان عیاریچنان سو
  ».لبیک، و بروم: من گویم. علی: مرا گویند! هیهات

صـاحب ابـوتراب . و بحـق رسـید» !لبیـک«: ناگـاه گفـت. راندروزی میان قوم نشسته بود، در معرفت سخن می
  .ف از پارس قصد خدمتش کردشیخ ابوعبداللّه ابن خفی. نخشبی بود

از جملۀ تصـنیفش رد . عالِم و مصنف بود. آیینۀ قوم، باکورۀ معنی، ابوعمرو دمشقی در نُکتِ احوال مثل نداشت
ه بـن جـال یافتـه بـود ... .در روحیان کرده بود، آنها که روح را قدیم گفتندی پـیش رو صـادقان، اسـتاد . ابوعبداللـّ

 از کـه -رحمـة اللّـه علیـه -شـیخ ابوعبـدالرحمن سـلمی گویـد.ز جملـۀ شـطاحان بـودسابقان، ابوالحسني بن بنان، ا
چنني گفت کـه هرگـاه کـه ویـرا وجـد رسـیدی، . ابوعثمان مغربی شنیدم که ابوالحسني بنان مرید ابوسعید خراز بود

  .خراز از بهر او دست برهم زدی
سـر صـوفیان و جاسـوس عارفـان، . درگاه بـودنهر تصوّف و بری از تکلف، ابوالطیّب السامری، از جملۀ عاشقان 

صاحب آیات و کرامات، تاج الصـوفیه و سـاقیها، رئـیس عشـاق، دلـف بـن . ابوالخري التیناتی راوی و محدث بود
. توحید سخن گفتی، عالم شور بـرآوردی و چون در تجرید. جحدر، ابوبکر الشبلی شمع زبان بود و محب رحمان
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او بـود کـه هفتـاد قمطـره از .صاحب جنیـد و نـوری بـود. بر درگاه ازل چنان عاشقیاند ندیده. از قدماء عرفا بود
  .خوانده بود، کرامات از آفتاب ظاهرتر -صلی اللّه علیه و سلم -حدیث رسول اللّه

امام مردان معرفت، سید ابدال حقیقت، محمد بـن موسـی ابـوبکر الواسـطی الفرغـانی، در منـاهج اسـرار و سـبل 
صـاحب علمـني، مقبـول . در همه علم سخن گفتی.صاحب جنید و نوری بود. کس ندیده است انوار چنان عیاری

طـاهر السـر، . او را بـود لسـان توحیـد. طائفتني، ابوالقاسم النصر آبادی، ازجملۀ رجال خراسان بود و ایمـۀ ایشـان
بـارز صـدق قیامـت، م. کریم الخلق، طریف الشأن، ابوالعباس السیاری، صاحب واسطی بود و در همه علوم مفتی

  .ابوعلی دقاق در همه علوم مفتی بود
شمشري عشق، غواص بحر شوق، ابوالحسن الخرقانی، او را بود کرامات مشهور و بیان معـروف، در علـم حقیقـت 

شیخ سکرات و اسد اهل عرفان، احمد بن یحیی ابوالعباس الشريازی، استاد شـیخ ابـی . شریف حال و کریم مقال
چـون بصـحرا . مسـت درگـاه بـود» .اممن چنان متحققـی در وجـد ندیـده«شیخ گفته که . بود عبداللّه بن خفیف

بحر بها و علم را سنا، و شاه صفا و نهر وفـا، . یافته بود را جنید و رویم و سهل عبداللّه. رفتی، با شري بازی کردی
. انـدرا از جملـۀ عارفـان شـمرده او. استاد شیخ ابی عبداللّه خفیف بود. ابومحمد جعفر الحذاء معاصر شبلی بود

ام کـه شـنیده. او را بود زبان اسرار در معارف و کواشف، صاحب آیات و کرامـات. در احکام معرفت گرانمایه بود
  .نعل دوختی، و شش علم برو میخواندند» باغ نو«در مسجد محلۀ 

ت ازدنیا برفت تـا بحـدی کـه از غریب الحال، دقیق المقال، حسن الورع، هشام بن عبدان الشريازی در وجد حال
در ورع بمحلـی بـود کـه جـز شـري . اکل و شرب بازماند؛ نماز نتوانست کرد، زیرا کـه در شـهود غیـب غایـب بـود

گوسفند نخوردی، و آن گوسفند که بصحرا بُردی، بر گردن نهادی و دهانش ببستی، تا در زمني کس نشود و گیاه از 
رامات و علم و ادب، علـی بـن شـلویه االصـطخری، او را زبـان حقـایق صاحب سکر و وله و ک. زمني کس نخورد

  .در معرفت و کرامات آشکار. بود
شمع وقت و عزیز قوم، روشنائی دیدۀ عارفان، ابوالحسني ابن هند القرشی البسایی، در همۀ علـوم بمثـابتی عظـیم 

مـزدور شـیخ . بـدو غالـب بـود حکمـت و معرفـت. بود که مشکل حقایق و دقایق در میان عارفان او بیـان کـردی
بسماع کالمـش طاوسـان . در حرم، در صفاء عبادت سخن گفت. از مکه بزیارت وی آمدی. ابوالحسني مزیّن بود
بـاب فتـوت و شـیخ مـروت و زبـان اهـل معرفـت و روشـن رو در محبـت، بُنـدار بـن الحسـن . حرم رقـص کردنـد

تفسـري بنـدار . او را تصـانیف بـود. ق عـدیم المثـل بـودالشريازی، در سخا و نیل و کمال علم و جمال خلـق و خُلـ
تـربتش . صـحبت جعفـر حـذاء و شـبلی یافتـه بـود، در ارجـان نشسـتی. صاحب آیـات و کرامـات بـود. معروفست
دسـتوری ده تـا بـروم و «شیخ داد، گفت به شنیدم که حاسدی قصد او کرد تا او را بکشد، صادقی خرب . آنجاست

روز دیگر خرب رسـید کـه آن مطـرود در راه شـريی بـاو . »کفایة اللّه خريٌ واحسن«گفت شیخ » .او را در راه بکشم
  .رسید، و او رااز هم بدرید و بخورد

غالب وجد و صافی مجد، ابوسهل البیضاوی، در مستی چهـل روز پـیش ابـوجعفر حـذاء بـر طـرف صـفه نشسـته 
ه دعـوتی سـاخته علی دیلمی گوید که شیوخ بیضـا . در وجد از اکل و شرب غایب.بود از بـرای شـیخ ابـی عبداللـّ

آورد و مـیکـرد و گوشـت برمـیابوسهل چون والهی مستی غایبی در مطبخ رفت ودست در دیگ گرم می. بودند
مطبخی جماعت را ازین حال اعالم کرد، چه من هیچ نمـی. خورد، چنانکه دیگی عظیم از گوشت خاىل گردانید

همـه بـرای تـو «گفـت . برخاست ودر مطبخ رفت، و بـازوی او بجنبانیـد -هقدس سر -شیخ ابوعبداللّه. یارم گفت
  .صاحب کرامات و آیات بود» !صدقت یا شیخ: او با خویشنت آمد، گفت» .اندنساخته

. عالم و فاضل، کله دار عارفان و صاحب سکر و هیجان، ابومزاحم الشـريازی، بـا جنیـد وشـبلی منـافره کـرده بـود
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سـخا و . صاحب حدیثی سخت بزرگوار بـود. و شطح، جمیع مشایخ ازو برتسیدندیچون سخن گفتی در معرفت 
در . حکم و ناطق حق علی الماینی صاحب آیات و کرامات بـود. در معامالت راسخ. جوانمردی برو غالب بودی

بحـر حقـایق و عبهـر معـارف، شـیخ العشـاق، ابـوبکر طمسـتانی، . عمل مجهول و علم مجهول او را تصـرف بـود
در عبارت و شطح چنان بود که در پارس کـس . اسرار سکر و محبت بدو غالب بود. آیات و کرامات بودصاحب 

برفـت و هـم آنجـا بحـق . شـیوخ وقـت صـواب چنـان دیدنـد کـه او بخراسـان رود. قوت سخن شنیدن او نداشت
  .پیوست

تجریـد و تنزیـه، لسـان  صـاحب علـم. منبع اسرار و مشکاة انوار، ابـراهیم االعـرج، صـاحب آیـات و کرامـات بـود
در معرفـت صـاحب . الحقیقه، ابوعلی النورباطی، شطاح اصفهان و امري اهل عراقات ابوالغریب از متحققان بـود

شنیدم که در شـرياز رنجـور شـد، . از بهر آن او را حلوىل خواندند. آیات و کرامات، در عشق بعني جمع رسیده بود
» .ام تا به طرطـوس از دنیـا بـروم، و مرا بمقابر یهود برید که من خواستهاگر آنجا بمريم، بر من نماز مکنید«گفت 

شیخ ابوعبداللّه خفیف او را دوست داشتی و با او مزاج . شنید که بهرت شد و بطرطوس رفت، و آنجا بحق پیوست
  .کردی

ا و تصـوف کریم قوم و زعیم الصوفیة، ابوسعید بن ابی الخري در شـرف احـوال و وجـد و علـم و عمـل وزی صـف
حارس قلوب و فارس غیـوب، . صاحب آیات و کرامات بود. فضایلش بیش از آن که در گفت درآید. معروف بود

خداونـد آیـات و کرامـات، اسـتاد . شجاع در معرفت و شاه در حقیقت، ابوعبداللّه الحصـری صـاحب شـبلی بـود
  .العراق، در حقایق توحید موی شکافتی

   
  فی نعت حسني بن منصور

و یاسـمني المـودة، وورد الحکمـة، صـاحب مشـهد اعلـی، . ن االزل، و سلم االبد، حدیقة المعرفةمغرب، قَرْ عنقاء
. مرغ باغ دیمومیّت، آنک در دام امتحان چنان بـازی نگرفتنـد، چنـان عیـاری بحبـل جـذب بـر چـوب نکشـیدند

ســیمرغ قــرن قــاف ازل العــالم الغریــب، ابوالمغیــث، حســني بــن منصــور الحــالج، قتیــل دعــوی و حریــق معنــی، 
شمس مطالع، قوام قدرت، خراب کننـدۀ دیمـاس عنصـر، غـواص قلـزم قـدم، آنـک شـاهان معرفـت در شـأن .بود

لـیکن از کـاس . کشـیدندگهی در پلۀ قبول بـود و گهـی در پلـۀ رد بمیـزان حـدوثیت بـر مـی. معرفتش متحیّر بودند
شـاه . شمسی بود از خـاور صـفا برآمـده. کشتنددریغا چنان مهرتی را بی رسمان ب. چشیدندمحبت توحیدش نمی

در معرفت ترکی شطحیات گفتی و . ترکی بود از قفجاقستان ملکوت بر آمده. سواری بود از راه بیداء قدم درآمده
  .در میدان تحقیق بصولجان گوی توفیق بردی

بـريون آورم، و غرض کلی از همه تفسـري شـطحیات حسـني بـود، تـااز معـرض طعـن . آوردم اسامی شطاحان بآخر
تـر اسـت، چنانچـه در رموز وی را بزبان شریعت و حقیقت شـرح بگـویم، زیـرا کـه شـان سـخنش از همـه عجیـب

ازیـن . طریق حقیقتش در دیدۀ ناتمامان منطمس بـود. تر، زیرا که بیشرتین در أنائیت گویدمعامالت از همه غریب
غـرق در بحـر بـی پایـان ازل، . عني جمع افتـاده بـود بدانک آن غزیز در. حقیقت غمۀ ابهام از روی صفا برداریم

از قعـر آن بحـر . در آن دریا بنعـت عبودیـت درون برفـت و برسـم ربوبیـت بـرون آمـد. صرف وجد برو غالب بود
کس ندیده بـود و کـس نشـنیده، زیـرا کـه بعضـی گفتنـد سـاحر اسـت، و بعضـی گفتنـد . جواهر الیزاىل برون آورد

آری چنـني . قلیلی گفتند کـه او صـادق اسـت. ون است و بعضی گفتند زندیق استجادوست، و بعضی گفتند مجن
آنهـا کـه . گوید آن کس که نداند، لیکن چون سنت است از حق چنني اسـت کـه انبیـا را سـاحر و جـادو خواندنـد
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ه مـیباز آنکه اهل بغداد کرامات آن بزرگ چـون مـا. مفلسان بودند، رهروان در بال صرب کنند، و دل خوش دارند
  .شددیدند، در وقت کشنت، و بعد از کشنت، صدق دعوی در مقالت شریفش پیدا می

امـا چـون قبـول کـرد وی را صـدور و . دانستند که عالمی ربّانی است، لکن برای زیادت ریاست بدروغ باز دادند
، و ابوالعبـاس بـن اکابر مشایخ مثل ابوعبداللّه خفیـف و ابوالعبـاس بـن عطـا و الشـبلی و ابوالقاسـم النصـرآبادی

شیخ ابوعبداللّه در مناقبش گوید که حسني بن منصور عالم ربانی . شریح از ایمه، خاک بر سر بازاریان و سالوسان
: گفـت. گویند که ابوالعباس بن شریح رضا بکشنت او نداد و فتوی ننوشـت. ببغداد ببات الطاق بکشتند بود او را

دانست کـه عاشـق . اشد عالمی که از اسرار مکتوم جانش را خربی باشدچنني ب» .دانم که او چه میگویدمن می«
  .درگاه اوست و سخنش ورای وراست

اهـل . شنیدم که هزار تصنیف کرد. زبان حسني در معرفت و توحید و اِفراد قدم از حدوث در حقیقت معروف بود
در مقام ادب بشـرفی . هور استاشعار ملیحش بالفاظ شریف در همه آفاق مش. حسد همه را بسوختند و بدریدند

. چنني گویند که صحبت جنید و نوری و عمر و مکی و بویطی یافته بـود! برکت بر حیات و مماتش باد. عظیم بود
دانی عجز من از شکر خویش، شکر گویی نفس خویش را که من بجای شـکر تـو ! الهی«در مقام مناجات گفتی 

بعد از کشنت او را دیدم که از شط بغداد بريون «ی از مشایخ گفت یک» .نیستم، که حقیقت شکر آنست که تو گویی
در حقیقت بنگر » .و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم: نه ترا کشتند و بیاویختند و بسوختند؟ گفت: گفتم. آمد

حـوادث عناصـر درو کـی رسـد؟ نبینـی کـه . که چشم چو جان شد، صورت همه روان شد، و از غبار در نهان شد
  ون تمام شد، عیسی بر آسمان شد؟چ

ما : در سجن رفتم؛ بوقت نماز خواستم تا وضو سازم، حسني گفت«گوید  -قدس سره -شیخ ابوعبداللّه بن خفیف
ندانستم که وضو چـون سـاخت، و چـون نمـاز بگـزارد . چون بجنبید، جملۀ قیدها ازو فرو ریخت. نیز وضو سازیم

چـون سـر برداشـت، دیـوار . جملۀ دیوار سجن دیدم که در رکوع رفتچون در رکوع رفت، . باز جای خویش آمد
چون دست برداشت، جملۀ دیوار زندان از جای برخاست، تا بحدی که . دیگر در سجود همچنان شد. راست شد

خلقی انبوه از غواصان و سیاحان را . شنیدم که در عهد متوکل بر سر پُول دجله میگذشت. روی دجله همه بدیدم
خـاتم خلیفـه از دسـتم در آب : گفـت. شما را چه شده است؟ غالمی خاصّ از آن خلیفه ایستاده بود: دید، گفت

  ».چون دست برآورد، انگشرتی در انگشتش بود. آستني بر سر آب نهاد! دور باز شوید: گفت. افتاد
فرشی خوب انداخته  ئی نیکو دیدم، وخانه. بسی سعی کردم تا در زندان شدم«همچنني شیخ ابوعبداللّه فرمود که

: شیخ کجاست؟ گفت: پرسیدم. ئی برو افکنده و اسباب مجلس همه مهیّا و غالمی ایستادهو حبلی بسته و منشفه
درین زنـدان بیشـرت : گفتم. هژده ماه: چه مدتست تا خدمت شیخ میکنی؟ گفت: بسقایه رفته تا وضو کند، پرسیدم

ایـن : آنگـاه گفـت. کنـدهنني هر روز هـزار رکعـت نمـاز نافلـه مـیبا سیزده بند آ: باشد؟ گفتمشغوىل او بچه می
شـود، و شود و این زندانها پر دزدان و خونیانست؛ در پـیش ایشـان مـیهر یکی بزندانی می! بینیدرهاء خانه می

چـه میخـورد؟ : گفـتم. داردفرمایـد، و شـاربها و مویهـاء ایشـان بـر مـیگوید و نصیحت میاین طایفه را وعظ می
ساعتی در همه نگاه میکند، آنگاه بر سرانگشـت . آوریمهر روز خوانی با چندین الوان طعام بخدمتش می: گفت

. چون درین سخنها بودیم. داریمآنگاه از خدمتش بر می. خوردزند و زمزمه میکند و از آن هیچ نمیدر آن نقر می
وطۀ رملی بر سر نهاده، نعلـی طـاق در قـدم شیخ درآمد با رویی نیکو و قدی خوش، صوفی سپید پوشیده بود، و ف

ای جوان از کجایی؟ : مرا گفت. همچون آفتابی با هیبت و عظمت که از مطلع برآید، بر طرف صفه برآمد. داشت
خرب مشـایخ از مـن پرسـید تـا بحـدیث ابوالعبـاس بـن عطـا . از شرياز: از کدام شهر؟ گفتم: فرمود. از پارس: گفتم
بمعرفـۀ : چون آمدی در اینجا؟ گفـتم: دیگر گفت! ها نگاه داررا، بگوی زینهار آن رقعه اگر بینی او: گفت. رسید
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  ».بعضی لشکریان پارسی
انـد بعضی از دشمنان بر من غمز کـرده: گفت. ناگاه درین بودم که امري زندان بیامد و زمني را ببوسید و بنشست«

د رهـا کـرده و ده هـزار درم سـتده، و یکـی از عامـه بـاز انو در پیش خلیفه گفته که او یکی را از اکابر که محبوس
چـون او برفـت، حسـني در میـان ! برو بسالمت: شیخ گفت. برند که مرا قتل کنندجای او نشانده، درین ساعت می
هر دو دست را بآسمان برداشت، سر در پیش انداخت بانگشت سبابه اشارتی . سرای خانه بزانو مستقبل بنشست

  ».میکرد
روی بر زمني نهاد، شقشـقه بـر .بگریه درافتاد و چندان بگریست که از اشک اوزمني تر گشت، مدهوش شدناگاه «

حـال چگونـه بـود؟ : پرسـید. مرا عفـو کردنـد: چبود ترا؟ گفت: ناگاه امري حبس درآمد، حسني گفت. زبانش افتاد
این زمـان دلـم بـر تـو . هالک کنمتا این ساعت بر آن بودم که ترا : چون مرا بحضرت خلیفه بردند، فرمود: گفت

  .پس حسني خواست تا روی را از اشک پاک گرداند. خوش شد؛ برو، که عفو کردم
نـدانم دسـتش دراز شـد یـا . دست فراز کرد و روی سرته برگرفـت. ازو تا بحبل و روی سرته مسافت بیست گز بود

: اگر او را باز بینی، بگـو کـه: گفت. بگزاردمآنگاه برون آمدم و پیش ابن عطا رفتم، و پیغام . روی سرته پیش آمد
  ».اگر مرا بگذارند

هر شام قرصی و کوزه. ام که حسني در مکه رفت ساىل، بر سر سنگی بنشست بروز و شب از آنجا برنخاستشنیده
حاجتش . چهار جانب قرص بگزیدی و باز سر کوزه نهادی و آنگاه از پیشش برگرفتندی. ئی آب پیشش آوردندی

چون حسـني را آن واقعـه پـیش آمـد، : از ابوالیمان واسطی شنیدم که گفت«ابن خفیف گوید . ساخنت نیامدبوضو 
بندۀ تو حسني منصور ترا بهمه زبانی بستوده، تـو ایـن همـه ! الهی: حق سبحانه و تعاىل را در خواب بدیدم، گفت

او بـا غـري مـا در میـان نهـاد، الجـرم بـدین . ما سری از اسرار خویش با او بگفتیم: فرمود که. بالها او را فرمودی
  ».بالها مبتال کردیم

آنگـاه ایـن . شنیدم که چون او را از زندان بريون آوردند تا او را بکشند، در آن قیدها میخرامید، و ابیات میخوانـد
بشري نرم کـرده بودنـد، بهـر  شنیدم که سه هزار درّه برو زدند که. »یَقولَ رَبّی اللّه اَتقتلونَ رَجُالً اَنْ«آیت فرو خواند 

آنگـاه . چندانی بزدند که باطنش از ظاهرش پیدا بـود. ده ضربت دست جالل بخوشیدی و بهر دره احدی بگفتی
بهر یک بـار کـه بربیدنـدی، بخندیـدی و خـون در روی خـود . هر دو دستش و هر دو پایش از دو جایگاه بربیدند

ز من رفت، رویم زرد شد، خون در روی میمالم تا ظن نربنـد بسی خون ا«گفت » این چیست؟«گفتند . بمالیدی
در همه نفسها با حق مناجـات کـردی، . آنگاه او را بر آویختند؛ سه روز آویخته بود» .امکه من از غري حق ترسیده

ئـی خـاک از هـر ذره. خـاکش بـآب دجلـه فـرو دادنـد. دیگـر بسـوختند. آنگاه فرو گرفتند و سرش بتیغ برداشـتند
  .میگفت» اللّه«شنیدند که الن میصاحب د

چراغهـا را و قنـدیلها . شب گاه بود. و از جملۀ کراماتش آن بود که با هفتاد مرید رکوه دار به بیت المقدّس رسید
پـس » .تـا سـحر دیـر باشـد«گفـت » .سـحرگاه«: گفتنـد» کـی افروختـه گردانیـد؟«پرسـید . را باز نشانده بودند

نـور . نوری از انگشتش بريون آمد و چهار صد قندیل را بدان نور برافروختند. »اللّه«بانگشت اشارت کرد، گفت 
بمـذهب و ملـت «گفـت » تـو بکـدام ملتـی؟«رهبانان درآن عجب بماندند، گفتند . باز آمد و باز انگشتش رفت

 باشد یـا نشسنت من نزد شما اوىل«آنگاه رهبانانرا گفت » .حنفیان و کمرت حنیفی از امت محمد صلوات اللّه علیه
سـیزده هـزار درم پـیش او آوردنـد و » .انـد و بـی نفقـهرفیقـانم گرسـنه«فرمـود » .حکـم تراسـت«گفتند » رفنت؟
  .هنوز صبح تمام ظاهر نگشته بود که همه را صرف کرده بود، آنگاه برفت. بنهادند

بنعوت استدامت از » ستُال«امثال این معانی از آن مرغ سبحانی و جان رحمانی بدیع نبود، زیرا که مشاهد عهد 
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  .بدایت تا نهایت منزل کشفش بود، بریدی دلسان و نوروزی گلفشان بود
  

  فی وصف المشایخ و نعوتهم
فاصـرب کمـا «اینها که وصفشان کردم در آسمان و زمني حجت حق بودند، بالکشان قدر، هم رنگان بـذر ! ای جان

بودنـد خلیفگـان حـق در زمـني، خـزاین اسـرار در ملـک  مطیت معامالت ابتالء ایشان بود، ایشان» صرباولوالعزم
نـواب انبیـا بودنـد و حجـاب . برخـوان» مثل نـوره کمشـکوةٍ«ایشان روغن از شجرۀ قدس دارند، . مشکات انوار

تـا روز قیامـت عبـاد بنـور . در حلۀ عنایت و پريایۀ کفایت بالد بدیشان معمورست. رسل، هم خوی مالیکه بودند
بنظر ایشان قطره از آسمان آید، و بسـایۀ ایشـان نبـات از زمـني، گـل در بـاغ برنـگ .  محصونایشان منور و از بال

سـنن . ایشان رنگی شود و بجمال عقلشان دَّر در صدف منعقـد و نافـه در شـکم آهـوی تـرک مشـک آگـني شـود
یارانـد و از بآداب حق ادب کنند خلق را، زیرا که از خـري امـة خ. ایشان خلق را محجب مثلی است و سنت اعلی

ببني که چگونه وصف کرد رایت سـایۀ لـواء قـدم، بهـرتین . بنگر» کنتم خري امة اخرجت للناس«سنت جملۀ آثار، 
  .مانند کرد این عزیزان را بخیار آن مالیکه و سروران انبیا -صلوات اللّه علیه -پسران آدم، محمد مصطفی

و چهل تن کـه دل  -علیه السالم -یشان بدل آدم ماندحق را پیوسته در روی زمني باشد سیصد کس که دل ا«گفت 
و پنج کـه دل ایشـان بـدل میکائیـل  -علیه السالم -ایشان بدل ابراهیم ماند و هفت که دل ایشان بدل جربئیل ماند

علیه  -و یکی که دل او بدل عزریائیل ماند -علیه السالم -و سه که دل ایشان بدل اسرافیل ماند -علیه السالم -ماند
 -خداوند. چون یکی از ایشان بآخرت رود، برای او بگرید آسمان و زمني و مرغ در هوا و ماهی در دریا -سالمال

چـون از سیصـد یکـی بگـذرد از . همچنني برتتیب تا سیصـد. از سه گانه یکی باز جای او نشاند -سبحانه و تعاىل
  ».خیار عموم یکی را باز جای او نشانند

. با خلق انس نگريند. خشوع و خضوع«گفت » سیماء ایشان چونست؟«پرسیدند که  -صلوات اللّه علیه -از سید
چـو ایمـن شـوند، ایشـان . چون خلق سري شوند ایشـان گرسـنه باشـند. چشم ایشان گریان بینی و دلشان لرزان بینی

، بسوزد هر چه اگر نفسی برآورند از دل سوخته. ایشان را باشد انفاس عالیه. چون بخسبند ایشان برخیزند. ترسند
» .، چون خلق بـدنیا خـرم باشـند ایشـنا بحـق ها در گریسنت دارندناله. بروز عماداند و بشب اوتاد. گرد ایشانست

بلی، لکن ایشان خـود را نشناسـانند، یعنـی « گفت» ایشان ما را بینند و ما ایشان را بینیم؟! یا رسول اللّه«گفتند 
از روی زمـني بدیشـان بـال . خداوند مباهات کند با ایشان مالیکـه را. یندبر خلق تکرب نکنند و خود را بخلق ننما

  ».بگرداند و بندگانرا روزی دهد و ایشان را نگه دارد و باران بفرستد
بلـی، بـا زن و فرزنـد باشـند و هرگـاه کـه فرزنـدی از «فرمود » ایشان را زن و فرزند باشد؟! یا رسول اللّه«گفتند 

آسمان و زمني خرم شوند، و حق تعاىل بربکت آن برکتی نو در عالم پدیـد آورد کـه پـیش ایشان در وجود آید، اهل 
بسالمت صدر و تازه رویـی «گفت » اندبکدام عمل بدین درجه رسیده! یا رسول اللّه«گفتند » از آن نبوده باشد

از «فرمود » باشد؟ ن رااز دنیا چه ایشا«گفتند » .و ایثار خري به برادران و دوستی آخرت و شوق بدیدار خداوند
دنیا جز عورت پوشی وسد رمقی نباشد، تا بدان حد گرسنه شـوند کـه دنیـا را مـرداری بیننـد بقـدر ضـرورت از آن 

بـر . روز قیامـت بـی حسـاب در بهشـت شـوند. بسوی رفنت آخرت نگرند. حماالن بال اند و متوقعان فنا. بردارند
چـون خلـق در موقـف حسـاب باشـد، ایـن عزیـزان را کآبـت و  .کننـدشرفهای بهشت نشینند و بر خلق نگـاه مـی

ساقیان مجلس جنت با شراب نعیم از . متنعم باشند در جوار ملک رحیم. حسرت نباشد و ایشان را حساب نکنند
ایـن بـود وصـف ایـن صـادقان کـه سـید » .یُطافُ علیهم بکأسِ مِـن مَعـني«عیون معني گرد ایشان طواف میکنند، 
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  .صلوات اللّه علیه -پیغامربان فرمودعارفان و پیش رو 
گفتی در مناقب اطیار کنگرۀ کربیـا، ای بـاد شـمال بهـار، ! ای دایۀ قابلۀ آدم و ای مایۀ زبدۀ بحر عالم. فی وصفی

بر گوی . آتشکدۀ تجلی جان تست و فرج اصبع صفات در تقلب سر خان و مان تست! ای تاج بخش صرف صفا
  .انهان وصف شطاحان و نعت علوم ایش

ام در دواویـن تو این قدر بشـنو کـه اگـر بداننـدی اهـل رسـوم کـه بنگریـده! ای مرید ساده دل. فی وصف علومهم
مـنهج علـم : اند در علوم طریقت، بیشـرتین علـوم ایشـان سـه مـنهج دیـدمصوفیان و تصانیف عارفان و آنچه کرده

در آن مدخل طعـن ایشـان نیسـت، چـون معامالت و آداب و مجاهدات و آن در علوم شریعت علما را ظاهرست، 
منهجی دیگر علم احوال و مقامات و مکاشـفات و مشـاهدات و آن در خصـوص . مقیدست بنطق قرآن و حدیث

علم شریفت مذکورست، میان کتاب و سنت اسـت؛ بیانسـت نـزد آن کـس کـه فهـم حقـایق دارد و او را در کشـف 
  .حقیقت نفاذ بصريت و عقل و جانست

اهل ظاهر از آن . ب و سنت پیداست، لیکن اشارتست، جز صدیقان ندانند، زیرا که باطن قرآنستاین علوم در کتا
تا نپنـداری کـه ایـن چـه گفـتم سـنت . نصیب، جز ایمان، ندارند، زیرا که حقیقت اشارت حق درو درج اسرارست

بهفـت حـرف  قرآن را ظاهر و باطن اسـت، هـر حرفـی را حـدی و مطلعـی« -علیه السالم -مصطفی گفت. نیست
یعنی حروف مختلف حقیقت باطن قرآنست و در هر حرفی صـد » .همه حرفهای شافی و کافی است. اندفرستاده

والمالئکـة و «برخـوان، » شـهد اللّـه«. جـز انبیـا و رسـل و اکـابر امـت نداننـد. هزار دریاء علوم غیـب پنهانسـت
انـد از جمیـع ایشـان گزیـده. یدی و وصفشـان بدیـدیاند که نام ایشـان شـناولوالعلم این صادقان. بدان» اولوالعلم

و .یکی زبان صحو، بدان علوم معـارف گوینـد: ایشانرا درین سه مرتبت سه زبانست. علوم بدین سه مرتبت خاص
امـا . یکی زبان تمکني، و بدان علوم توحید گویند و یکی زبان سـکر، و بـدان رمـز و اشـارات و شـطحیات گوینـد

پیش اهل خصوص از علما، و زبان توحید مشـکور نیسـت پـیش خصـوص خصـوص  زبان معارف مشکور نیست
اهل علم، لیکن زبان سکر نزد ایشان راه ندارد که از بواطن متشابهات مجهول نمایند و این زبـان صـوفیان مسـت 

د و چون از آن اشارت کنند، علما بدان قیامـت کننـد، نفـري برآورنـ. اندرا است که در رؤیت مشکالت غیب افتاده
  .بدین طعنها و ضربها که گفتم بدیشان قصد کنند

چنني کند آنک خرب ندارد از جهان بلعجب در رنگ بوقلمون نیم رنگ جـان عشـق آدم در آن دم کـه شـمهاء درد 
اِنّما «چون اهل را بدید، درد جانرا گفت . بمشام جان غیب از جان غیب شنود، درد را درد داند و عشق را عشق

  :بیت. »زنی اِىل اللّهاَشکو بثّی وَحُ
 آن کس داند حال دل مسکینم

 

 کو را هم ازین نمد کالهی باشد
 

  
 در معنی ظاهر لغت شطح که وجهش در عربیت چونست و چرا صوفیان آنرا شطح

  گویند
در عربیت گویند شطح یشطح؛ اذا تحرک، شَطح حرکت است و آن خانه را که آرد در آن خرد کنند مشطاح گویند 

پس در سخن صوفیان شطح مأخوذست از حرکات اسرار دلشان، چون وجد قوی . اری حرکت که درو باشداز بسی
شود و نور تجلی در صمیم سرّ ایشان عاىل شوئد، بنعت مباشرت و مکاشفت و استحکام ارواح در انوار الهام که 

عیان سراپردۀ کربیـا و در عـالم را حادث شود، برانگیزاند آتش شوق ایشان بمعشوق ازىل، تا برسند ب عقول ایشان
چون ببینند نظایرات غیب و مضـمرا غیـب غیـب و اسـرار عظمـت بـی اختیـار مسـتی در ایشـان . بها جوالن کنند
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از صاحب وجـد کالمـی صـادر شـود از تلهـب . درآید، جان بجنبش درآید، سر بجوشش درآید، زبان بگفنت درآید
چون . آن متشابه باشد، و عبارتی باشد، آن کلمات را غریب یابنداحوال و ارتفاع روح در علوم مقامات که ظاهر 

  .وجهش نشناسند در رسوم ظاهر، و میزان آن نبینند بانکار و طعن از قایل مفتون شوند
اگر توفیق یاری دهد مر صاحب نظری را تا نظرش صایب شود، زبان از انکار برگريد و بحث در اشـارات شـطح 

برهـد از آفـت انکـار، زیـرا کـه شـطح ایشـان متشـابه اسـت، چـون .متشابه ایمان آوردبصدق ایشان در کالم . نکند
متشابه قرآن و حدیث و بدانک اصل شطح بـی تغـري در صـفات متشـابه صـفات اسـت و در کـالم پیغمـرب نمـودن 

چون بحر قدم از ساحل عدم بگذشت، جواهر . اسرار مکاشفات صفاتی در رسوم افعال و آن غایت عشق اوست
نعـوت و اسـامی در لبـاس مجهـول بنمـود، از لـذت عشـق شقشـقۀ جـان عاشـقش بریـاح غلبـات محبـت  صفات

هردو متشابه ربانی و نبوی مؤمنان امت را امتحان آمد تا . متحرک شده، از بحر متشابه شطحیات عشق برانداخت
تشابهات در نه افتنـد، زیـرا اقرار آورند بظاهر، و تفتیش باطن نکنند تا در تشبیه و خیال و تعطیل صفات بانکار م

برخوانند و همچنني در طرف متشابه » یَقولونَ ربّنا آمنّا«. که روا نیست، بحث در متشابهات تأویل نگویند عامیان
دیگرانـرا ایمـان و ایشـان را » و ما یَعلمُ تأویله اِال اللّهُ و الرّاسخون فی العلـم«که  -حدیث جز ایمان ندارند، اولیا

  .ت متشابهمعرف در مشکال
معـدن قـرآن، و معـدن حـدیث و معـدن : چون چنني است، بدانستیم که اصول متشابه در شطح از سه معدن اسـت

اما آنچه در قرآن آمد، ذکر صفات است و حروف تهجی؛ و آنچه در حدیث، رؤیـت التبـاس اسـت؛ و . الهام اولیا
یقــت توحیــد در معرفــت و نِکــرات در آنچــه در الهــام اولیاســت، نعــوت حــق برســم التبــاس در مقــام عشــق و حق

  .مکریات
با عموم بندگان بزبان شریعت گوید و با خصوص بزبان حقیقت، و عموم را فرمود  -سبحانه و تعاىل -بدانک حق

تا او را بطلبند در مدارج معامالت، تا در جوار کریمش عطاء عمیمش بیابند لیکن از حقیقـت اشـارات در اسـرار 
اند زیرا که اِنبـاء صـفت راسـخان علـم ربـانی راسـت، کـه ت و وصلت را درافتد، بیگانهعجیب کاین که اهل معرف

مفاوز طرقشان بر سُالک رسوم و غر است، زیرا که ایشان استعداد ادراک رموز . مقامات ایشان مشاهد قدم است
کـه آن مقـام را آن متشابهی که مُنبی است از عـني جمـع و التبـاس صـفات در مقـام عشـق . متشابه صفاتی ندارند
بـدان خطـاب کنـد . بـدان علـم در ازل موصـوف بـود، و آن شـطح اوسـت -سبحانه و تعـاىل -علمی است که حق

نگرند، سفرۀ اند و در نور غیب غیب در اسرار غیب غیب میمشتهران عشاق را، آنها که شاهد عرایس غیب غیب
  .انبیااند و جند اولیا

بق در ازل شاهداند، اگر نه ایشـان بودنـدی، در مُلـک ربوبیـت بـا عمـوم آنها که بغرایب علم قدم و حکم قدر سا
؛ و اظهـار »رِجـل«و » یـد«و » سـمع«و » عـني«و » وجـه«و » اسـتوا«خلق خطـاب متشـابهات نکـردی، مثـل 

، و جملـۀ حـروف »المـص«و » الـم«صفات خاص و حروف گزیده که بـدان قاطبـۀ قـوم را خطـاب کنـد، چـون 
ات و نعوت و اسامی قِدَمی است از حق اشارت است مر پرندگان مـزار بسـاتني غیـب تهجی که معادن اسرار صف

بدان خرب داد ایشان را از اسرار صفات و حقیقت ذات و انقالب منازل . عرش و مالزمان دار الملک کرسی حق
و عشق و شوق و عني محبت و معرفت و توحید و عـني سـرمدیت و عـني ازلیـت و سـر فردانیـت در لبـاس جـالل 

جمال و این از علم مجهول است که بدان مخصوص است محمد و آدم و ابراهیم و موسی و عیسی و اسـرافیل و 
و همچنني خواص صدیقان مثل صحابه و تـابعني و اولیـاء مقـرب و مشـایخ  -صلوات اللّه علیهم اجمعني -جربئیل

پرنـد، ملتبسـان نـور و قـرام بقـا مـیمتصوفه و عارفان محب و سابقان موحد که بأجنحۀ صفات حول سرادق کربیا 
  .اند، البسان سر قدم در خزاین غیب و سناء مکتوممحبت
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  فی معنی االلف و حقیقة شطحها

بدانک الفات از شـطحیات اشـارات اسـتواء قـدم در قـدم بـر . از رهی بشنو معنی فلا از حروف متشهابات! دلربا
ی کُنه بر کُنـه، و عـني بعـني و خـرب اسـت از عـني جمـع و قدم از قدم است و فردانیت ذات بر ذات در ذات و تجل

آن اصل علت و ظهور حقیقت بی رسم ربوبیّت بروز کرده در لباس نکـره و معرفـت در . جمع جمع و اسقاط علل
حـدثان . فلا اصل قِدم است. معرفت بشرط نکره، عرفان در نکره مجهول است و نکره در حقیقت معرفت منقطع

  .ت عدم بر قِدم مزاحم نیست، زیرا که در حقیقت جز قدم نیستبنعت فنا، دران غای
  

  فی معنی الالم و حقیقة شطحها
المات از متشابهات و التباس صرف قِدم در جاللیات از حق بحق، در عشق بر عشق، اشارات ازلیّات بر ابدیّات 

است، از خلل تغایر است، و اوست معشوق، عاشق شد بعشق خویش بر عشق خویش، زیرا که صاحب جمال ازل 
  .حدثانی منزه است

  
  فی معنی الراء

راآت از متشابهات در شطحیات رمز صفات مرآتی است کـون را و در فردانسـت در ظـاهر توحیـد شـرایط تفرقـه 
است، لکن از اصل قدم مباین نیست از ذات قدیم در قدم، عدم را تجلی کرد برای ایجاد کون و عشـق و معرفـت 

  .ارواح بر قدم
  

  معنی المیمفی 
آن فعلی که عقول صـادره اسـت . میمات از حروف سواقی بحار محبت است، که از قدم در اسرار افعال میگذرد

  .از فعل خاص، و ارواح مقدّسه که خارج است از عني امر در فعل عموم
  

  فی معنی العني و الصاد
را متجلـی اسـت، و از اسـرار در  خرب است از عیان ذات عقول و ارواح را بشرط صدق در رؤیت قـدم کـه اسـرار

  .عقول و از عقول در ارواح و از ارواح در اشباح
  

  فی معنی الیاء و الهاء
تنزیـه قـدم در حـدث از . خطاب غیب است از غیب غیب را، خـاص اسـت غیبـت را و حضـور را یا وها اشارت

ه بجمیـع صـفات در اوست کـ. -تبارک اسمه -حدث اشارت هویت محض توحید است عشاق را، از حق بحق را
آنگاه با ایشان خطاب کند کشف غیب . حروف تهجی تجلی میکند، ارواح پیغمربان و اولیا را و جان ملکوتیان را

  .را در حال ایشان
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  صلّی اللّه علیه و سلّم فی شطح النبی

لـب آمـد اما آنچه سید گفت از متشابهات در شطحیات در زمانی که سکر محبت و عشق در مقـام التبـاس بـرو غا
خَلـقِ اللّـهُ «گفـت . چون مشاهد بود حق را بحق، نعوت قدم در افعال و صفات برو پیدا آمد در عني جمـع افتـاد

ینزل «و » الکرسیّ موضع القدمني«و » وجدت بَردَ انامله«و » رأیت ربّی فی احسن صورة«و » آدمَ علی صورته
از حـدیث صـفات . ضـع القـدم علـی جهـنم و امثـال اینهـاو صالة و اسـتلقاء و وو حدیث ضحک » اللّه کل لیلة

عبارات افشای ازلیات بود و حقیقت عیون صفات بنعت ظهور در معاینات لکن مکر و تلبیس عشق بـود عاشـق 
  .را از معشوق، زیادتی محبت را و رسوخ توحید بعد از انکشاف رسوم عشق عاشق را

  
  خلق اللّه آدم علی صورته

آدم را . عاشـق بصـفات معشـوق -خرب بود از تجلی عني جمع عـني تفرقـه را تـا تخلـق یابـد »خلق اللّه«اما معنی 
عشـق . آنگاه از سرّ ذات بـر جـانش تجلـی کـرد. بريون آورد -نحو تجلی جمیع صفات -تجلی کرد بجمیع صفات

انی آدم را نعــوت عشــق آمــد و حــق را در عشــق تنزیــه صــفت بــی زمــان زمــان اولیــت بــر زمــان آدم کــرد و در زمــ
آن قدم بود نه عَدَم، آن حق بـود . مخصوص او را در دایرۀ تنزیه بسر ذات ملتبس کرد، تا از قدم همرنگ قدم آمد

آنگـاه ذات در . نور ذات در نـور صـفات ملتـبس شـد. حق فعل را بقدم بیاراست» رأیتُ ربّی«نه آدم، و حدیث 
محمد پريایه بود، و حق را صفت در قدم رسـم  .خود را چون محمّد بمحمّد نمود. فعل ذات شد. فعل تجلی کرد
اگر بدانی همه اوسـت، قـدیم محـدث نگـردد . از معاینات کون بی تجلی قدم هیچ موجود نیست. مجهول نیست

این از معشـوق . جمال قدم در آینۀ فعل بعاشق نمود تا وجودش جملگی عشق گرداند. لیکن یُری هَیأته کیفَ شاءَ
رد انامل تجلی سـر ظـل مشـاهدۀ بقاسـت در مقـام یقـني، تـا مسـتقیم شـود مـرد در عاشقانرا سنت است وجدان ب

  . حقیقت
امـا کرسـی مسـتقر تجلـی سـناء . در عزّت توحید رنگ تشـبیه نیسـت، لکـن عاشـقانرا ازیـن در قـرب گزیـر نیسـت

م ملکوت بر جربوت قای. سبحات قدم است اهل ملکوت را و عرش و کرسی عبارت از عالم جربوت و ملکوتست
آنگـاه از . بنگارد جـربوت را بنـور ذات و ملکـوت را بنـور صـفات. و جربوت بر حق قایم، خود بخود تجلی کند

گفـتم، و حقیقـت » ینـزل اللّـه«اگر دانستی سـر . خود بفعل نگرد و از فعل بعالم حقیقت استوا و نزول پیدا شود
کـون معـدوم از قـدم . حـق بحـق مستویسـتمغرور مشـو، کـه . پیش از ظهور مشاهدان قدم را نیست. استوا نمودم

  .گوی چون معاینۀ ذات بتوانی» هذا ربی«کیست؟ صرف تجلی بني، کیف چه دانی، 
  

  در ضحک
ضحک در صفات اظهار رضوان اکربست بوصف بشر در جمال قدم مشاهدان قدم را، لکن تلبیس تجلی اسـت، 

ت تـا جانشـان بحـالوت عطـف سـلب صالة ظهور بقاست در مرآت حسن، تلطف کند بدین صفت بر اهـل محبـ
  .کند
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  درقهر

صـفت او . فعـل او نعـت اوسـت نعـت او صـفت اوسـت. وضع قَدَم بردوزخ تجلی قرب قدم است فعل حَدَث را
بـر قهـر فعـل  -کـه عـني کنـه اسـت -قهر قدم. واحدی است من جمیع الوجوه، از قهر بقهر تجلی کند. ذات اوست

قدیم قدم را بـرده شـود، . دوزخ فعل اوست، فعل را بر بر فعل نگذارد. کند غالب شود، تا قهر فعل از قهر قدم پُر
ئـی قـدم را بـر هـر ذره. او در جمیـع ذات از ضـعف ادراک ارواح قـدم راسـت، او بنماینـد. تا جز قدم نماندشان

ال ایـن رنـگ افعـ. آنگـه چـون ذره نمانـد، ذره ذره شـود. بوصف آن ذره تلطف کند تـا دره بعشـق از ذره بسـتاند
او بجمـال عـزّ در هـر ذره عاشـقانرا . عقل مختار آن در قهر قدم شیدا شـد. و او منزه از اقبال حدثان است. است

و لم یکن «عن مباشرة اللذات و اختالط العنفات بالحدثان، لم یتخذ صاحبة و ال ولداً، . سبحانَ المنزه. پیدا شد
  ».صريلیس کمثله شیء و هو السمیع و الب«، و »له کفواً احد

  
  رضی اللّه عنهم فی شطح الصحابة

العجز عن درک «یعنی گفتنش  -رضی اللّه عنه -فأوّله ما قاله الصّدّیق، بزرگوارترین کلمه در معرفت صدیق است
ادراک حـدثان در . این کلمه شطح است، زیرا که در حقیقـت ادراک کنـه قـدم را بنـا نیسـت» .االدراک ادراک
قدم رسد آنک در خود نرسد غرضش؟ کُنه تنزیه قدم بـود از ادراک حـدث و عجـز چون در . حدثان کمال ندارد

لکـن . و اگر نه عجز از معرفت چون عني معرفت باشد، اشارت ابیاتست قدم را با زوال حـدوثیت. حدث در قدم
آری چون فـانی گشـت بنعـت عجـز طالـب . تحقیق شطح این جای آنست که عجز را از ادراک سبب ادراک کرد

بینـد و از خـود خـود خـود را مـی. پس او را در عني بقا آورد تا بقا باقی کند. طلب را، مدرک خود شود مطلوب
  .چون متصف گشت عارف بمعروف، معروف را بمعروف بشناسد. بدو میدهد

و اگـر نـه آن مکرسـت کـه رسـد . چنان بیند دل خوشی را بمعرفت وسري در بقا. گویی که حقیقت را تحصیل کرد
در تازه رویی قـدم چـون از » الاحصی ثناء«نبینی که سواران . دیم، که محدث با قدیم مستحیل استحدث در ق

  ».تو ترا دانی«قَدَم عاجز آمدند، چون گفتند 
  

  فی وصفی و عجزی فی التوحید
گرد برآی ای سایۀ طوبی ذات جـان . نقش نقاش بني در کون که سطوات الوهیّت فراش حدوثیّت است! ای پسر
رنـدان تجلـی را در خانگـاه سـیارات ! ای سـلطان خـوش خـوی. ، جانی که بر تخت آب آتشی کاله اسـتآدم را

دایگـان . کـون آبسـنت از شـوهر افعـال. بنگر که چون رنگ زحل با رنگ مشرتی در عشق معجونست» هذا ربّی«
کاف و نون که خواجـۀ بگذر از کوچۀ . روح را از دم آن دم عالم دان. طلبندتربیت جان از افعال خاص تجلی می

سري در قـدم چـه ! خامی مکن. منهاجش تا کله گوشۀ اثري بیش نیست. امر بیش از ساحل محیط کون نیابد صعود
مطایـاء عقـول در » ال«بشمشـري . مراکب ارواح در میادین توحید فـرو مانـده اسـت. کنی که در قدم طریق نیست
  .بیداء آسمان تفرید پی گشت

کی از فصاحت در معرفت تو وقوّت حیوانی تو و رفنت جان هیـوالنی تـو و سـاکن دار تا ! ای حریف زبان چرب
الملک سلطان روحانی؟ اگر دانی که الواح افعال را در سطر صفاتی قلم جنبش وقوف عالم چیسـت، و اگـر نـه 
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 مستحیل است در جاللت معرفـت. بنشني و خاموش شو، که صحن سماوات از غبار تربت نقطۀ شهر صافی است
خار قهر در دیـدۀ نیسـتی . چون آمدی از نیستی، دانی که در گلزار هستی تو کیستی. جان بر جان خاصه جان جان

دان کـه او هرگـز گـرد . رهنمای تو جان عقل آمـد. زن، که اخضر قدم کون را نم نداد، نفخ اول جز آدم را دم نداد
  :بیت. سرای قدم برنیامد

 چون ندانی سرای ساختنش
 

 کنی شناختنش؟چون توهم
 

  
  فی شطح الفاروق رضی اللّه عنه

» دل مـن خـدایرا دیـد«که . گفنت در سرای ممالک نبوت از سر هستی و مستی -رضی اللّه عنه -اما شطح فاروق
بجـان هـر جـان جـان هـر . در حقیقت علم اوست ودر رسوم شطح هستی سرش مصادف مشاهدۀ جمال قدم آمد

ایـن جـای چشـم . در دیدن بنگر، کوته دیدگی مکن کـه حـق دیـدنی اسـت. »یما کذب الفؤاد ما رأ«جان بدید، 
» لَـن ترانـی«برخیـزد، » التُدرکـه االبصـار«اگر چشم ارواح در چشـم آیـد، تهمـت . ارواح را بجای چشم اشباح

چون از خود بـرون شـد، از مطـالع قـدم آفتـاب . تو ما را بخود نبینی، الجرم بیش از تجلی ندید. چون موسی بود
آنگه از خود بشنو که چون . بنویس» تجلی ربه للجبل«در تختۀ » انّی آنستُ ناراً«جلی برآمد، حق را بحق دید، ت

، از آیـت »انّنی انـا اللّـه«. در رؤیت نه تزویر است، نه تلبیس ابلیس است، نه خیال آیني است. شک مکن. گفت
  ».اَلقِ عصاک«برون شو که ربوبیت در حقیقت ذات رسوم است، 

  
  فی وصفی
الشۀ لنگ روحـت نعـال ! و ای مساح بیابان بون! اگر برشوی بر اثري فلک سماوات عشق، ای سیاح گردون کون

. عقل جان گري بر محیط بر نشود، بگوی مرکب عقل را تا لگد بر هامون عدم زند، و عدم را در بحـر قـدم انـدازد
در جبال افعال نگه کند، و در آینۀ وجود وجود را . دنرتس» لن ترانی«گوید و از زخم » ربِّ اَرِنی«آنگه بی خود 

چون زخم صـاعقه باشـد و بنـريان کربیـا سـوخته شـود، و خـاکش بطوفـان . بیند، پس آنگه از وجود متالشی شود
چون دانست کـه حـدث در قـدم مسـتحیل اسـت، . »اناالحق«گوید ودر میانه » اَرنی«غريت افشانده شود، ابتدا 

ق را ذات چون نماید؟ او در کدام آینه درآید؟ او بنماید در آینـۀ خـود وهـم در آینـۀ خـود خل» .تبتُ الیک«گوید 
  .، که اول تنزیه است و آخر تحقیق»وجوه یومئذ ناضرة اىل ربها ناظرة«درآید 

  
  فی شطح ذی النورین رضی اللّه عنه

تقامت، سلیمان صفت بود متمکن بود در حقیقت، مخصوص باس. اما ذیالنورین در مقام توسع افعال شطح است
. از حـق سـتدی و بحـق دادی. و یوسف روی، متغري نشد میان خزاین مُلک این عالم، زیـرا کـه بحـق تـوانگر بـود

ال ینبغـی «. نگاه کن، تا از مغارب ازل آفتاب جـالل بـاز آیـد» الصافنات الجیاد«در قعر . آرایش را آالیش نبود
چـون متصـف شـد بفنـاء قـدم، غنـاء کـونني او را . عـني جمـع برنیایـد دانست که عني تفرقـه. از بُخل نبود» الحد

  .متمکن را صفت شد» هذا عطاؤنا فامنن، او امسک بغري حساب«الجرم . کسوت حق آمد
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  فی اشارة مقام اهل التمکني 

دایـۀ اول تـرا تربیـت کنـد . شوی براه عـدم، بـدروازۀ قـدم رسـی» کن«اگر ازین کهن سرای باز مشیمۀ ! خواجه آ
آنگـه چـون بـازآیی، در مربـع چهارسـوی عـالم شـخص را . بی اجرام عناصر هم زاد فعل شـوی» الست«باغذیۀ 

برخـوانی، بجـان آدم همرنـگ آدم » و علـم آدم االسـماء«آنگه از نقش کرسی و مرقوم عـرش علـم . دایگی کنی
ز کـون رنـگِ کـون ا. شوی، در جسم آدم گهی دُر، گهی سنگ، گهی لعل، گهـی کـوه، گهـی جـان، گهـی تـن شـوی

. چـون در عـني اللّـه عـني را عـني گشـتی. جان اکسـري اعظـم در جسـم جـان شـود. بستانی، زبدۀ بحر صفت شوی
  ».الفقر فخری«در فرد فرد شدی، آنگه گویی . چون توانگر شدی، از حق فردانیت جویی. توانگری ترا مسلم شد

  
  فی شطح المرتضی رضی اللّه عنه

نبینی که در غلیان سکر شقشقۀ انبساطی چون در . آمد، زیرا که در فصاحت پیشرت آمداما شطحیات مرتضی پیشرت 
خلق جانش مرتفع گشـتی، ناسـاکن شـدی، همـه شـطح گفتـی؟ ندیـدی کـه چـه گفـت در صـحو بعـد از سـکر کـه 

؟ چون در بحر قدم غوطه خوردی، از أصداف جـان »تلک الشقشقة هدرت، ثم استقرت! هیهات یا ابن عباس«
دیـدم، چون می. بینمام، حق رادیدم و در حق شک نکردم که میمن در شبهتی نه«گفتی . طح برانداختیآلىل ش

اگر بینم بچشم سر، چنانش بینم که بچشـم دل مـا شـککتُ فـی الحـق . بعد از آن در غیم اعرتاض نفس نه افتادم
  ».و لو کشف الغطاء، ما ازددتُ یقیناً. منذ رأیته

بصـفت و ذات بـذات، بنفـی ارتیـاب در . شهود و مشـهد قـرب داد، بـا ادراک صـفت خرب از شهود«قال الشیخ 
رؤیت وجود قدم، و در باز آمدن بصحو بوصف رفع معارضۀ نفس و شـیطان صـحوش؛ هـم چـون سـکر شـد، در 

ام، حـق را معـاین من پیوسته شـاهد غیـب«گفت » .سکر بی شک بود در رؤیت، و در صحو بی زحمت معارضه
  ».سما بر دارند، مرا در یقني زیادت نشود، زیرا که حضورم غیبت است و غیبت حضوربحق اگر پردۀ 
صـفت . در قـرآن چنـني اسـت، زیـرا کـه صـفت اسـت. تجلی کنـد بنـدگان را -جل اسمه -خداوند«دیگر گفت که 

جمال خود را در صفات . چون در عالم است، از ذات مفارق نیست زیرا که در حدث نیست. محض تجلی است
او تجلـی کنـد از خلـق «: دیگـر گفـت » .اگـر بینـی، دانـی. د آشکارا کند، بنعـت علـم و ظهـور جـان عارفـانراخو

  ».بخلق
از شجره خرب از عني جمع است و مقام التباس و رؤیـت » انی أنا اللّه«و . است» تجلی ربه للجبل«این سر : قال

أشیاء فعلش مباشر است در أشیاء؛ صـفت در همه وجود داخل است، نه چون دخول «او گفت . صفات در أفعال
جانِ هر جانس، ظهور تجلی اسـت، عـدم را بـأمر ارادت و علـم اتحـاد بعلـم . در فعل، ذات در صفت، بی حلول

صنعش از صنایع کیست؟ و در وقـت آفـرینش بینونـت چیسـت؟ . ایست در عنيکون ذره. داخل است، نه بر ذات
  ».ت، و همه اوستمصنوعات مصنوع فعل اوست در عني جمع اوس

تعبـد اللّـه «درست شد که عبودیّت برؤیت مقرونست، : قال» .نرپستم خدائی را کش نبینم«گفت که . شطح دیگر
خـرب داد کـه او از خـود » .او دوری نزدیکست، و نزدیکـی دور«دیگر گوید که . پرستیددید تا میمی. »کأنک تراه

قـربش علـم . بعدش از قلـت ادراک تواسـت. تو است بدو نزدیکی ازو قوام. بخود نزدیکست، دوری دور نیست
ذات هسـت در قـرب و بعـد، . اسـت» دنی فتـدىل«تجلی شرط . بذات نزدیکی و دوری روا نیست. اوست بر تو

ظهـور . بقـرآن نزدیـک شـد عامیـانرا در خطـاب صـادقانرا. از زمان و مکان بريون شو، تـا بـدانی. لیکن تو ندانی
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چـون مسـت شـدند، بجنـاح مکاشـفت و قـوت . اح حروف؛ مفـرح آمـد ارواح راصفات شراب عشق شد در اقد
در مصدر . قرآن است» لرادُّک اىل معاد«. مشاهدت در عالم بیچونی برپیدند؛ بمراکب قرآن با معدن قرآن شدند

  .در بحار ازلیت ابد اآلباد بشرط فنا سباحت کردند. قدم افتادند
  

  فی مقالتی
آتـش » لعلـی آتـیکم منهـا بخـرب أو جـذوة«ن رومیان با حبشیان، از شهر پُـر آتـش گفتی زبا! بلعجب! ای بلعجب

عقـل خـام را مایـۀ . طوبی صـفت را دایگـی کـردی. زبان هدهد سلیمان ازل با سلیمان صفت جان گفتی. آوردی
سـی خر عی. اهرمن را حلقۀ بندگی در گوش کردی. جهان کون و فساد را بنکتۀ الهام پیغام دادی. خواجگی دادی

شـرم رویـان عـرایس خانـۀ . تلبیس ابلیس را بآتش عشق سـوختی. پرياهن ادریس بر دوختی. را بر آخُر اثري بستی
سر آفاق در جان پاک نمـودی، کـه . گوش و گردن عقل کل را پُر لؤلؤ علم لدنی کردی. ارادت را شوخی آموختی

عـالم . را از خـون عقـل کـردیداند حرف این علم جـز خضـر؟ کـه شـد برنـگ ایـن شـمع جـز مسـیح؟ لـب روح 
بگوی شطحیات عاشقان مشایخ بعد ازین، که نـه بـس روزگـاری برآیـد کـه . جسمانی از جان آدم دمی در دمیدی

  .این نور مشکوة غیب در مصباح ازل پیوندند
  

  فی شطح عامر بن القیس
 کـه حـق سـبحانه و تعـاىل نگرم از مکونات االهیچ نمی«اما شطح عامر بن القیس از تابعیان گفتنش این بود که 

  » .بینمدر آن می
جـاء اللّـه مـن «سخن از طور موسی کرد . ابراهیم نشانه کرد» هذا ربّی«. خرب از عني جمع داد مرآت کشوف: قال
انـی بـریء «. این در توحید کفـر اسـت. در دیوان خانۀ خواجۀ ممالک بنگر؛ این صفت مقام عشق است. »سیناء

نه . در محبت اقتضاء ایمان کند قدم را دیدن بوسایط کون. قدم معاً معاً با حدث نیستبرخوان، که » مما تشرکون
گفت . اشارت بآسمان کرد» او کجاست؟«: از آن کنیزک چه پرسید؟ گفت -علیه السالم -دیدی که سرور عاشقان

  ».أعتقها، فانها مؤمنة«
چـون در . وی عدم نعـل حـدث بینـداختلکن در شهر توحید رسوم کون خامیست، زیرا که رخش قدم بر چهار س

چون در عني عیان بر کنـه قـدم خواسـتاری » .الق عصاک«بیداء قدم قدم آمد، میهمان تجلی را در دنو دنو گفتند 
. این قصه خوان توریت را تا پای کونني از پای بريون کنـد: کرد، غیوران توحید صعلوکان امر را گفتند، که بگویند

زه ای غـایبی کـه در غیبـت جـان از عقـل نـاتوان روی . یابان قدس رنگ حَدَث نیسـت، که در ب»فاخلع نعلیک«
آن جـوانمرد . تا آستان دروازۀ قدم از عني جمع بیش سخن مگوی که عني جمع در جمع تفرقـه اسـت! درکشیدی

زاهز اگر برسیدی بقاموس صفت، اذیال جانش در ه. در آن دم از عني اللّه محجوب بود. در عشق اسري عشق بود
  .لطمات تر شدی

  
  فی وصفی

بر کنگرۀ کربیا چرا بر نرپی؟ خفتان موسـی در ! در سلک حدث چند باشی؟ ای مرغ قدوسی! ای جوهر سبوحی
. ناموس خطاب چند زنی، در چلیپا هزاهـز چنـد نگـری. هاویۀ عشق انداز، تا در عشق همرنگ جان عیسی شوی
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قهر برکالبد آدم انداز بر بام هفـتم ! کیوان عظمت نحوست ای. هان که صحن سماوات قدم را مریخ بند توحیدی
فلک جربوت و ملکوت بر شو، تا در بزم چون عطارد کدخدای ملک اتحاد شـوی، تـا کـی از خاکـدان حـدثان؟ 

دامن سـبحان تجلـی . کلمۀ کربیا بقهر استوا از تارک عرش برُبای. هان که سیمرغ ازل منتظر دانۀ جان شده است
زادگان مادر کون بکون بازده، که در عني فردانیت توحیـد بـی . بر گري، تا بی کون عشق با تو بمانداز میدان کرسی 

خاقانیـان چـني را بـر در خرگـاه حسـن چلیپـا پرسـت . اگرسست شوی، از یگانگی در عشق رعنـا شـوی. تو بماند
طبیعـت مانـدی؟ برگـذار کیستی تو؟ از دلق رنگني و حسب ننگني چرا در طبع چهارم با سوزن ! ای مسیح. شوی

  .بی تو شراب یک تایی نمیخورد» الأحصی ثناءً«از صحن افالک، که مرید 
  

  فی شطح ابرهیم بی أدهم رضی اللّه عنه
ئـی دل بدسـت آوردم، از فـتح روم دوسـرت اگر لحظـه«گفتنش که  -رحمة اللّه علیه -اما شطحیات ابرهیم بن أدهم

  » .دارم
. است، و او در خود است؟ آری اگر جان بدست آید، جان جان بدسـت آیـد چونست که فتح روم حظ همه: قال

بـرو غـزو روم ظـاهر واجـب . بیک دم وی هرچه در دَهر مُنکری اسـت، مسـلمان شـود. جان همرنگ جانان شود
اند، پاسبانان شـریعت غزاة کار دانان ملک کون بوده. نبود، لیکن قیصر نفس در روم طبیعت کشنت برو واجب بود

منزىل که درو بهر دم صد هزار جـان عاشـق کشـته شـود، و شـهر . اندمجلس خاص عاشق روی شاهد قدم گشتهاز 
زلف یار و تا کی حج و عمرة؟ تا کی این زهد و اجتهاد؟ که در شراب خانـۀ وصـلت حریـف . طبیعت ویران ماند

برتـر آئـی، کـه حلقـۀ زلـف  تا چند از منزل تقوی ازین رسوم! ای علت اوىل. شوخ در جان ربودن بی باک است
در نـوای طربـرودش . ئی صدهزار خلیل بی جان و صد هزار مسیح بر جـانصفاء بقا پیچ در پیچ است؟ بهر بوسه

  .پیداست و در نوای بیابانیان چون موسی بسی شیداست» لن ترانی«زخمۀ . بزند
  

  فی شطح أبی علی السُندیّ رحمه اللّه
دیگـر در حـالتی . من در حالتی بودم و در آن منـزل از بهـر خـود بـودم« اما شطحیات أبی علی سندی گفتنش که

  ».شدم که او را ازو بدو بودم
چون مشاهد ربوبیت شـد، در عـني . اول سري در عبودیت داشت؛ در عالم ارادت اکتساب حوالت بخود کرد: قال

ممکن باشد که بدایت عشـقش . تاین چه گفتم، رسوم اس. آنگه وجود بدو قایم یافت. جمع افتاد، همه او را دید
چون بحر توحید بـی جـزر و مـد قـرب و بعـد شـد، . از مربع عني جمع در عزب خانۀ أنائیت افتاد: سر توحید آمد

آنگـه حـق همـه . عبودیت در ربوبیـت ناپیـدا شـد. برخاست» مرج البحرین«از » برزخ«. موحد در موحد فنا شد
أعـوذ «چـون ازمقـام  -صـلوات اللّـه علیـه -ز پرنـدگان جـربوتبنگـر کـه شـاه مرغـان ملکـوت و شـاه بـا. حق دید
  .سر فقر را بنگر، تا این حدیث بدانی. »أنت کما أثنیت«: ترقی کرد تا در فردانیت افتاد، گفت» برضاک

  
  فی مخاطبتی مع نفسی

حـرف تا کی گوئی، ای حروف لوح علت أوىل، و ای ظهور قـدم در جـان شُـبهت اسـتوا، چـرا سـرّ تنزیـه قِـدم در 
مـرتس . شـنیدی» ألست«حدث گوئی؟ نه بچشم یکتائی بني، فرد را در فرد دیدی و از زبان جرس صفت صوت 
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  .کجائی؟ که جانم از جامۀ جانم بآب اخضر ازل غبار حدث شوید: که آن حق گوید» أنا الحق«و بگو 
  

  فی شطحیات أبی یزید
کاروانسـاالر خانقـاه . هـایم بیابـان وحـدت بـود. دامّا شطحیات ابویزید غرفهـای بحـر قـدم آمـد، از آن پیشـرت آمـ

  ».اند جز توحق بمن گفت که همه بنده«در سر یگانگی گفت . معرفت بود
اغـرا کـرد او را در طلـب حقـایق . تو مـرادی، ایشـان مریـد. یعنی تو دوستی در منزل عشقی، ایشان در طلب: قال

آنجا امتحـان . یت و فرد شدن فرد در شرایط ربوبیتمحبت که آنجاست منزل حریّت و انسالخ حرّ از رسوم عبود
در اشـارت صـویحبات . چون درین متمکن شود، ملکـش نگوینـد، مَلکـش گوینـد. در نرسد، سموم قهر در نه آید
و . انـدخوانـده» مَلَکـاً کبـرياً«و در قـراآت » .ان هـذا اال ملـک کـریم«چـون گفتنـد . یوسف نگر که چون بدیدند

و ممکن باشد . در بندگی خود، تو متحققی: کن شود که این سخن انبساط حق بود، گفتو نیز مم» ملک کریم«
که تقریع بود در منزل عتاب، یعنی بريون شده از سن بندگی و در مسامرت عاشق معشـوق را ازیـن جـنس عتـاب 

  .باشد
  

  ایضاً فی شطحیّات أبی یزید
خلق من دوست دارنـد کـه تـرا ! ای بایزید: گفت .مرا برگرفت و پیش خود بنشاند«دیگر در بعضی شطح گوید که 

بیارای مرا بوحدانیت و درپوش مرا یگانگی تو، و بأحـدیتم رسـان، تـا خلـق تـو چـون مـرا بیننـد تـرا : گفتم. بینند
  ».آنجا تو باشی نه من. بینند
بدو پیدا  خرب از سري سرّ داد در محضر ملکوت و عالم جربوت بنعت خطاب خاص؛ درزمانی که آثار محبت: قال

در جمال محبت مرا دوسـت مـی: گفت. بود، در حضرت حق با او انبساط کرد؛ او قرب از حق زیادت خواست
نـور . آنگه ببقاء باقی سایۀ کربیا بر من انداز، تا وجود مرآت تو شود. مرا در تو فرد کن، تا در تو فانی شوم. دارند

ا کن، تا تو قبلۀ تو باشـی کـه عشـق اقتضـای خـودی کنـد، و خود غالب کن بر مرآت، مرآت را بغريت در نور ناپید
بـدایت معرفـت » .ال یزال العبـد یتقـرب«بود، آخر حدیث » وألقیت علیک محبّةً«اول مقام . توحید اقتضای فنا

  . و در سخنش بنگر که هر سه پیداست» .وسطُ اتحاد آخر فناء فی التوحید»است؛ 
در سـماوات عشـقش . بـرج سـیارات صـفات باشـد. آفتـاب ازل آمـد جانی که نتیجۀ صفت شد، مطالع سپیده دم

گـذر کنـد در آن بـزم گـاه انجـم خیـام ازرق » ان لربکم فـی ایـام دهـرکم نفخـات«کاروان ملک قدیم بر مراکب 
هـذا «اش قمـر نقـش عاقلـه. باشـد» هذا ربّی«افالک افعال روی بدان مطالع نمایند، زیرا که عقل اولش کوکب 

آدم و من دونـه «. باشد» هذا ربّی«غ میمون أیمنی در یمني اللّه روح سبّاح در بحر صفت شمس مر. باشد» ربّی
مظلومان عشق را در معرفت محجوبان از » السلطان ظل اللّه«. در سایۀ آن لوای در ظل حق گریزند» تحت لوائی
  .قدم بارادت

  
  ایضاً فی شطحیات أبی یزید

در هوای بی کیفیت چنـد سـال . م، جسم از احدیّت و جناح از دیمومیتدر وحدانیت مرغی شد«ابویزید گوید که 
پریدم، تا در میادین ازلیـت بعد از آن هوا که من بودم، صد هزار هزار بار در آن هوا می. برپیدم، تا در هوائی شدم
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. ال بودثمرات آن درخت جالل و جم. بیخ در زمني قِدم داشت، و فرع در هوای ابد: درخت احدیت دیدم. رفتم
این مقام از مقام اول عـاىل . چون نیک بنگرستم، آن همه فریبندی در فریبندی بود. از آن درخت ثمرات بخوردم

بجنـاح نـور . تر است، زیرا که آنجا معرفت بر سجیت توحید آمـد، یعنـی جـانم بجـان معرفـت جسـم معرفـت شـد
مفرد شـدم، حـق مـرا کسـوت دیمومیـت و ازلیـت  بعد از آنک از خود و کون. توحید و تفرید در ازل و ابد برپیدم

طالـب وصـلت . در قِدَم قدم مرغ قِـدَم برپیـد. درپوشید از قدم جسمی بخشید، پرهاء احدیت صفات ازو برویانید
در نـور شـمع ازل . بعد از حقیقت در مفاوز کیفیت کنه کنه طلب کردم، بآتش کربیا جناحم بسـوخت. حقیقت کرد

بـر صـفات . مـرا در بحـر الیـزاىل در عیـون صـفات انـداخت. صرف اولیّت انداخت متالشی شدم، عني عیان در
کسـوت علـم . بقا از فنا دسـتم گرفـت. حريتم بر حريت زیادت آمد. از شجرۀ قدم ثمرات بقا بخشیدم. باقی شدم
بودم، نـه بدانستم که هر چه دیدم، همه من . بچشم معرفت مَفاوز نکرات بدیدم. بعلم درمعرفت افتادم. درپوشیدم
حـق . خطـرات کفریـات بـود. تنزیه در فعل مکر بود، وَطَنات خطرات بـود. تلبیس تجلی در تقدیس بود. حق بود

  ».حق بود، من نبودم
هوا و فضـا عظمـت در . مراد از کیفیت بطنان قدم جسنت بود. این چه گفت در وصف طري و شجره جمله مثل بود

ئـی نیسـت در و اگر نه، چـه حـدیث اسـت؟ کـون قـدر ذره. ا در انوارعظمت؛ سال و ماه، زمان بی زمان، اسرار ر
عارف . ندهد آنچه معلوم نکند. اجرام و اجسام حدثان مکری نیست، ننماید آنچه ندهد. منقار عنقای مغرب ازل

ئی از آن بحـر رنـگ بحـر قطره. در آن بحر بی رنگ شود. ئی اخضر در قلزم ازل شدچون دربحر ازل افتاد، قطره
جان نکته گوی بی زبان، سمع آشـنا اصـم، عقـل اول پریشـان، روان بـی : د، تا در لجّۀ قیمومیت متالشی شودگري

چون آن بحـر زبـدِ حـدث بـر حـدثان انـدازد، آن . روان، جان بی جان، جز قهر لطمۀ لطمات بحار انوار ازل نبیند
احل ازل صـد هـزار بیـداء سـراب بـی آب قطره پندارد که بر بحر محیط شد و آن از تر نس باشد و اگر نـه، در سـ

  !آنچه خرب داد از کسوف، صفاتست و اگرنه، او که ازذاتست هیهات. هست
  

  فی وصفی
نه تـو بـودی کـه . جمله صفاتی، نه تو بودی که صد هزار بار قامت سماوات ازل در آغوش خسته کردی! ای شريا

چـون نیـک . بغبار حیزوم جان مـنطمس کـردی رسوم ربوبیت. زیر نعل رخش رُستم عشق شهرستان ابد درآوردی
ای . زبـان درکـش، کـه زبـان زبـان بـی زبـان اسـت. بنگریدی، در گلخن طبیعت تون تاب حمّامات بشریّت بودی

لحن داود در قرائـت زبـور پـیش اهـل ! در آینۀ جان روی بکوران چه نمائی؟ ای قاری الحان داود! یوسف مصر
زن، تـا صلصـل » سـبحانی«نائیت چه باشد؟ در بزم شـاهان عشـق نـوای زور چه گوئی؟ اصم مادرزاد از سخن أ

ت آمـد تـا کـی از . صفت سنبل جان خود بمقراض عقل فناء عبودیت بیش بشکافت، که هنگـام بـی هنگـام حریـّ
تا کی ایـن ! ای آفتاب روشن. اثقال عبودیت؟ سوی شهر قِدَم قَدَمی بگذار و سرپوش رسوم از سر این طبق بردار

. تا کی این أوباش قدم در رکاب رخش نه یابی؟ عدم جهان قـدم را بپیمـائی! ای شاه بزم جربوت! چشم خفاش
  .برتر از جسم و جان شو، که جان بر عشق در عشق این چنني کند. حدیث از شوق مگوی، که اقتضای دوئی کند

  
  ایضاً فی شطحیات أبی یزید

پریدم، تـا از نیسـتی در چند سال در نیستی می. رفتم من در میدان نیستی«هم ازین قبیل در شطح سخن گفت که 
آنگاه دره توحید نگریدم، بعد از . آنگاه ضایع شدم، و از ضایعی در ضایعی ضایع شدم. نیستی نیستِ نیست شدم
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  ».آنکه از خود و کون نیست شدم
دثان را بـاز آنگـه در حـدثان حـ. سـرش در مـدارج افـالک حـدثان بدیـد. این سخن بدایت است در توحید: قال
توحیـد . او را از فنا در بقا کشـید. دیگر چون نیست شد در فناء شمس جالىل، از صبح خانۀ کربیائی برآمد. ندید

چـون از فنـا درآیـد، از فنـاء خـود . چون از بقا درآید، از حق بحق رسـد. طریق فنا و طریق بقا: را دو طریق است
جمال توحیـدش در . آنگه در ششدرۀ کاف کفر رسید. حید استاین سخن اشارت از فناء فی التو. ببقاء حق رسد
: چون از آن سفر کردی، در منزل فنا وقتی رسیدی که فنا در فنا فانی شود. کفر اثبات تُست در تو. نقش کفر بدید

  . چون کون از کون مضمحل شد، عقل جسم جان شد، جان جسم ایمان. عبارات و اشارات برخیزد
ودی بی خـود شـوند، آدم گلـني در فضـاء ازل بیندازنـد، تـا آفتـاب چهـل روزۀ صـفات از چون از بیخودی و با خ
پـس گُـل جـان . جان فانی از جان باقی جان گري شود، تا از جان جان چون جانِ جان شود. مطالع قدم بر آن وزد

؛ آدم بعد از نیستی جهان امر بحرکت درآید. از شاخ قدم در گل عدم آدم برآید؛ بعد از عدم قدم عدم را قِدم شود
جان متصف بجـان شـود؛ . در آینۀ سماوات عقل نقوش ملکوت و جربوت پیدا شود. خود را همرنگ آن دم بیند

و عصـی آدم ربـه «چـون فـانی شـود، . »ان اللّـه اصـطفی«چون باقی شـود، . در لوح قدمی علوم قدمی برخواند
  ».فغوی

  
  فی وصفی

هرچـه . تا کی ازین نـوا؟ هـان قامـت آن عـروس بنمـای! خوش نواای طوطی . بدین سخن دل ستان! ای دلستان
. سمع آشنا بشنید، و دیدۀ بینا بدیـد. عقل نقاش حروف فرّاش مزوّران دریاش شد. آورد ابویزید، از بحر ازل آورد

و اگرنه، باز جان کی پشه گري شود؟ سیمرغ هـم قـران زاغ در بسـتی کـی . نزد نااهالن شطح آمد، نزد زیرکان علم
شود؟ از لوح اول بی کلفت عقل سطر وحدت برخوان، که چنني سخن جز در الحان داود نیست، و چنـني عاشـق 

گوسـالۀ . انجیـل عیسـی در اوراق بهتـان چلیپـا پرسـان طبـع منـویس. گوی جز بر قمّۀ تارک طـور نیسـت» أرِنی«
» آمنـاً بـربّ العـالمني«ت را سامری باکسري عشق بسوزان، تا گوساله پرستان بشریت نزد ثعبـان جـان موسـی روحـ

  .آذر زنی! چند آوه ابرهیم نزد بتان آزر زنی و در دار قالبان بی کیمیا، ای شاه. زیبد
اما ابویزید خرب از فنا داد و از محو در صحو، و محو صـحو در سـکر، و محـو سـکر در غیبـت، و محـو غیبـت در 

؛ رسوم ربوبیت مضمحل شد؛ بایزید در بایزیـد چون حق بصرف قدم بدو تجلی کرد، از حق جز حق نماند. غیبت
در ظهور عظمت حق حق بدان گوا شد؛ . چون باز آمد، علم مجهول گفت؛ خرب از فناء وجود خود داد. گم گشت

در ترقـی احـوال سـید بنگـر، چـون مرتقـی شـد در . »کل شـیء هالـک اال وجهـه«کون بدو فنا شد، چون گفت 
دنو » ما زاغ البصر«م رسید، و مقام اولش چون از کون برون آمد، بنعت مدارج توحید، که چون بدوازۀ صرف قد

و . ایـن منـزل فعـل اسـت. »أعوذ برضـاک مـن سـخطک«گفت . در شهود عني افتاد ازو بدو برتسید. دنو بیافت
از صفت بصفت فنا . از فعل فنا شد؛ در رؤیت صفت افتاد. خاصیت فعل است» اعوذ بمعافاتک من عقوبتک«

أعـوذ بـک «دیگـر گفـت . دیگـر از فنـا در صـفت بـا رؤیـت صـفت در ذات فـانی شـد. ر صفت فنا شدآورد تا د
چون شیخ آمد در ذهـاب، ذهـاب سـکوت عظمـتش در تنزیـه . »ال أحصی«چون از ذات فنا شد، گفت . »منک

فـص حـدثان مـرغ ق. زیرا که حق قـدیم جـز قـدیم ندانـد» أنت کما أثنیت علی نفسک«پدید آمد، بعداز گفنت که 
هـم آشـیان سـیمرغ گـردد ذبـاب؛ نـزد طوفـان کربیـا پشـۀ کـون چـون . فعل است؛ دانه جز از خرمن مقادیر نخورد

  نماید؟ نسج عنکبوت حدث در سد یأجوج قهر چون بماند؟



۴۸ 

  
  فی مذمتی

در پستی بمان، تا عقاب عقـاب غـريت تـرا بـرگريد، و در حوصـلۀ صـفت ! ای حبۀ مزبلۀ کاروانگاه مراکب افعال
شرم نداری که در بحر وحـدت بـی کشـتی وحـدت . برخواند» کل من علیها فان«قِدم عَدَم گرداند، آنگه . اندازد

  توحید را پستی کنی؟
سخن انبساط است، یافنت حالوت وصـل، » .من خیمۀ خود را برابر عرش بزنم«روزی ابویزید از سر مستی گفت 

ی بر حسن ابدیت، دعوی ربوبیت، از آن مستی بريون آید؛ تعزز، تکرب با جان در مشاهدۀ ازلیت و مست. تأثري اتحاد
. از مـا و مـن سـخن گوینـد. جنگری کند، و با حق سروری کند، چون از حق توانگری کنم، با حق مبـارزت نمـایم

الرفیـق «و » تحـت لـوائی«حـدیث . از هسـتی» لـن ترانـی«از مسـتی بـود، » أرِنی«. بنگر» ان هی اال فتنتک«
در منزل احدیت خیمه و عـرش چیسـت؟ زانگـه انبسـط . توئی حفی بر صبوت والیت است این همه تا» االعلی

تـو . بر پریده است» ال«با قاف کربیاء پنجه چه زنی، که عنقاء دهر پیمای، در ورای ورائی بمقراض . دوئی است
و اللّـه کـه مـن  توئی در توئی و منی در منی، هر دو بی منی اسـت: حق را چنان دان که چنان است، که تو نبودی

  غیورم تا در جناب ملکوت چه میکند کون یا ناسوت؟
  

  فی توحیدی
عرش و کرسی احمام جنی و انسـی . مخائیل سحر و عقل و علم تنزیه در دهان تقدیس فروکش! ای ثعبان موسی

ن لـه کفـواً لم یک«از . بگوید» أنا ربّکم االعلی«در بحر قدسی غرق گردان، تا فرعون طبیعت در میادین الوهیّت 
در بندگی دم زن، چندانکه خود را بدیـد در معـرض . اندگویان جمله بردار غريت» أنا الحق«شرم دار، که » احدٌ

  .بزند» سبحانی«الف » ال اله اال اللّه«فردانیت، بر در 
  

  ایضاً فی شطحیات أبی یزید
گفـت . بمقـابر مسـلمانان بگذشـت دیگـر» .انـدمعـذوران«: ام که ابویزید روزی بمقابر یهود گذشت گفـتشنیده

از . اول در قدر سابق افتاد، و کفر کامن در غیب قهر ختم منقوش بکفـر بـر خزانـۀ دل ایشـان دیـد» .اندمغروران«
، اگرچـه »انـدمعذوران«چون حیلت ندید با مشیت، گفت . مقاومت قدر و قلت استعداد معرفت عاجزشان یافت

نگاه کـرد ایشـانرا در . در ظن اهل ایمان» الشقی من شقی فی بطن امه«ه حق القلم برنگ، ک. انددر شرع مفتون
رؤیت ثواب، بثواب محجوب دید از حق، و ایستادن بـازاء قـدم، و دعـوی بنـدگی کـردن او از عـز تنزیـه او گفـت 

مـرا «گفـت » تـرا نیـز؟«گفتنـد » .هیچکس را عمل نرهاند«ندیدی که سید عالم چه گفت . »جمله مغرورانند«
  ».اال که برحمت بپوشاند نیز،

  
  فی التوحید

من این گفتم، اگر شنیدی، که تو بی پـای قـدم در میـدان قـدم کـه دویـدی، در عـز دیمـومیتش از رسـوم عبودیـت 
بگذر، که بر در آستان غريتش چه صومعه؟ چه کنشـت؟ چـه دوزخ؟ چـه بهشـت؟ حـدث حـدث راسـت؛ قـدم را 

هان که . زنندقافهاء قهریات بطوفان طوارقات در قواریر اعصار می قدمیست، زیرا که قلعۀ کربیا از منجنیق صفات
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قدم استوا در وقت استیال صد هزار عرش و کرسی را ثری کرد و جربوت قهر بر ملکـوت عـز در یـک طـرف صـد 
بـا عیسـی . در حـق بـی زبـان گشـتم. گویم بربید» أنا الحق«در بیابان ازل دست قدر زبان . هزار بار ثری و اعلی

  .»انی نذرتُ للرحمن صوماً«که » انی عبداللّه«جان اشارت کردم، چون گفت مهد 
أنـت قلـتَ «بعلـم قـدم مـرا گفـت . گفـت» ثالـث ثالثـة«طبیعت برسم تنصر در افعال صفات ذات مشبهی شـد، 

عروس تنزیـه » .تَعلمُ ما فی نفسی و ال أعلم ما فی نفسک«جان خاموش بی زبان زبان گفت . »للناس اتخذونی
یمـني احـدیت در صـحراء وحـدت از غمـد قـدرت » .تو هنوز در نفسی، تا أنا و أنت میگوئی! ای ثنوی«: گفت

  ».قُل اللّهُ ثم ذرهُم«: گفت. سرّ عبودیت ازین طبیعت برداشت. شمشري غريت برکشید
س بقـا چون در رؤیت قدم افتاد قد. معذورش دار، که سرّ تنزیه بجانش مباشر شد. گوید» سبحانی«بایزید شطح 
نفـس . افعی صفت زهر نیم کار توحیـد درو زد. در قدس قدس شد. اوصاف عبودیت ازو بگریخت. درو آویخت

خـوک حـدیث . حیوانی و جسمانی و شهوانی و انسانی بحربۀ بویحیی قهر صولت استوا در بزم ابتدا خسـته کـرد
وم عقـول ملکـوتی و مُلکـی در نجـ. سپیده دم توحید شـمس قـدم را مقـدم شـد. برمید و صبح مشارق ازل بدمید

جسـم و . آینۀ وجود بر سبحات تجلی رسوم علم برخاسـت. طور همرنگ موسی شد. آفتاب تجلی منطمس گشت
صـفات . افعال در حدث و حدث در افعال مضمحل گشـت. جان یک رنگ شدند، آنگه همرنگ جان جان شد

از دم . دم مسـتوىل شـد، روح اول نفـخ اول شـدقدم بر ع. روی بنمود، کاروانگاه تجلی ترکان استوا غارت کردند
  .ثعبان سحر خوار جهان طبیعت بی پای و سر شد

از حـق مـرآت قـدس در عـالم جـان . وجود همرنگ وجود شد، عدم همرنگ قدم. چون عدم نماند، وجود بماند
. ت افتـاددر آینـۀ هویـ» عدم کجا شد؟ چون وجود ناپیدا شد، من کیستم؟«عاشق گفت . بی جان عاشق پیدا شد

چـون چنـان دیـد، عشـق را از . ئـی از حـق زبـان دیـدبهـر ذره. جملۀ آینه جانان دید؛ خود در میان جان جان دید
. حـق بحـق خـود را بسـتود. حالوت ربوبیت و استواء قـدم او را مسـت کـرد. عاشق و عاشق از معشوق نشناخت

بر آن مهرت کاینات مستوىل شـد، از  چون احدیت. اگر در صحو شدی، شطح برسم احمد گفتی» !سبحانی«گفت 
چون از آب و گِل و از جان و دل منقطع گشـت، نسـبت . »لستُ کأحدِکم«ئی برانداخت، گفت بحر وحدت قطره

مـا کـان محمـد أبـا أحـدٍ مـن «حق بـدین اشـارت بـر صـحت اتحـادش گـواه شـد کـه . احدیت با احدیت پیوست
  .له همه رنگ است در دهان جانجمله عني جمع است، اگر بدانی، این جم» .رجالکم

  
  فی التوحید و المتشابهات

اگر دانی . ئی نیستئی نیست و صد هزار لشکر جان نزد صدمات وحدت ذرهصد هزار قلزم قطره! ای مرغ جان
لذت عشق در تشبیه عروس، عني جمع بدیدی؛ اگر سرّ وحدت بعد ازو در آینۀ کون رنـگ حـورا جـالىل در روی 

طلت عناصر و طی خیام ادهار در زمرۀ جانت برنـگ نـیم رنـگ خُـم عیسـی، رنگـني از رنـگ دیوالخان انسان ع
احدیت، بعد از فناء شاهد توحید، در بیداء غربت نکره و سفر نفی، بر سر راه بی راهـان حـريت بدیـدی؛ اگـر از 

ن عنـدلیب چـون ازیـن چمـ. نفی و اثبات بیگانه شوی، در توحید و تشـبیه بسـحر هـاروت مشـاهده دیوانـه شـوی
چـون آن پروانـه . دردناک درگلستان آزال بجناح آباد بی آزال و آباد برپد، جهان سرمد بیند از خود بخـود عاشـق

و لؤلــؤ » أنــا الحــقّ«در شــمع قــدم بســوخت، از جــان قــدم جــان ســتاند، و بالحــان یکتــائی از منقــار صــفاتی دُّر 
  .افشاند» سبحانی«
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  فی وصف حريتی

تـوئی کـه بـا گمراهـان توحیـد در بیـداء ازل . مـني بـی زمـن اثـر صـفاء صـفوت اتحـادیتوئی که در ز! ای صوفی
چه کسی که در حواصل ادهار منازل انوار نه جوئی؟ چه کسی که بعد از کشوف کشوف . خفتگان عشق را بیداری

ت از کسوف قدم در نکرات عدم، حق در حقیقت، در عني نفی، باز ندانی؟ اگر شاخ گلی، چرا بلبل عشـق انائیـ
  انائیت گفنت خاموش است؟ اگر عنقاء قاف الوهیتی، چرا در پستی پشه گريی؟

ای . بگذر از بهـرتان، کـه جملـه کـارداران سـرای تقدیرانـد. بگذر از باخربان، که جمله دفرت خوانان علم تزویر اند
رنـگ شـد، از تا کی از انجم افعاىل در بیخودی منی گوئی؟ چـون قبلـۀ مختلـف یـک ! شمس مطالع ذوالجالىل
، هـان کـه جـان بجانـان »ألسـتُ«شـاد بـاش، ای مقتـول عشـق . جـوی» فثم وجه اللّه«همه جهات بوی یاسمني 

ای نوای خطاب مرغان مقدس ملکـوت سـبوحیان، بیـک ! ای مرقع پوش صحن صفاء قدوسیان. خواهد پیوست
کربیـائی در مجلـس بهـاء جرعه این جان ناتمام در مجلس ازل مست گردان، که آشوب کنـان صـحن سـرای مجـد 

. گـوئی» هـذا ربّـی«ذوالجالىل خمار زدۀ درد تواندچند کرد بتخانۀ آزران کردی و نزد هر بُتی در مشـهد التبـاس 
سماع ورود و سرود طعمۀ طوطی جان ساز، تا باغذیۀ روحانیات جسم و جان قـوی گـردد و از جملـۀ ریاسـت در 

کوب، که صد هزار قاضی بی روان از نایافت جان عشق بی روان آه زن وراه . دو جهان بروی آن شاهد بری گردد
  .اند

  
  فی المناجات

ئـی چـون بهـر لحظـه. بجان تـو کـه سـخت جـان جـان بخشـی! ای دل دلرب هر سراندازی! ای روان هر دیده بازی
بـر جهـان تـوئی، آیـات صـغری ر ! ای جهـان! استواء قدم صدهزار بار عرشی، کجا زواران عرش درین فرش؟ زه
آصف برخیاء عقلت بر سلیمان بی هدهد، عرش . صفات کربی، صورتت کعبۀ جانست، و دلت بیت معمور جانان

ای کیمیاء تدىل، از مشاهدۀ قدم الماس عـدمی و از کـوه ازلیـات ! ای برق تجلی، و زه! زه. بلقیس را نشان است
بر زوایا شهود عني تسـت آن خـان و  در نورد، ای جان و جهان، بساط این جهات، که. زمرد افعی امتحان معرفتی

  .مان
  

  ایضاً فی شطحیات أبی یزید
ایشانرا مشغول کرد بعبـادت . در عالم بنگریست، ندید معرفت خود را اهلی -جل اسمه -خداوند«ابویزید گوید که 

  ».خویش
و عمـوم اهـل ایمـان و . انـدبدین عموم را خواست، جز اهـل خصـوص، کـه اهـل خصـوص معـادن معـارف: قال

عبادت عام را استعداد حقایق معرفت نیست درین عالم، که اگر چنني نبودی، تخصص نبوّت و والیت و ملکیت 
خضـر علیـه السـالم را نگـاه کـن، کـه . این جای نبوت و والیت خواهـد. »یختص برحمته من یشاء«کی بودی؟ 

ف و شمس افالک کواشف چون از میان بندگان بعلم لدنی مخصوص است، و چون گوید ماه انجم افالک معار
در امت من قومی با خداوند سبحانه و تعاىل سخن گویند، و خداوند تعـاىل «که  -صلوات اللّه علیه -أحمد عربی

چون از زمرۀ امت اهل مراقد نهیب قرب بقـرب مشـاهدت » .با ایشان سخن گوید و عمربن خطاب ازیشان است
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چنــني اســت، لــیکن ایــن » ن واالنــس اال لیعبــدونو مــا خلقــت الجــ«و محاضــره مخصــوص گردانیــد، تــو گــوئی 
  .مقدسانرا عبادت جز معرفت نیست

آن در منـزل نجـوی، . آنگه شأن صورت تبع معنی است، پنـداری کـه ایشـان چـون نمـاز میکننـد، عبـادت میکننـد
 بـرای» قـم اللیـل» «فتهجّـد«حرکتشان سباحت در دریاء نایافت است، در بدایت . دوست قدیم را طلب میکنند

فـرایض گـزاردن احکـام ایمـان اسـت، و دریـن بـاب . »طـه مـا أنزلنـا علیـک القـرآن لتشـقی«وصلت، در نهایت 
سخن در وظایف و نوافل است، یعنی در زمان ارادت عبادتست، و در نهایت ازین . خصوص و عموم یکسانست

اثبـات جملـه را از عـز باب اسرتاحت از قرام معرفـت و ممکـن شـود کـه جملـه را در نهفـت ایمـان آورد و منـزل 
اوسـت کـه . معرفت بر ذات بیچون معزول کرد، زانکه حـدثان مـوازی ازل نیسـت، زانکـه در ازل جـز حـق نیسـت

  .بحقیقت او را شاید
قدیم اوست، عارف بدوسـت .دانی که مسخیل است. اگر عارفی بدو بودی، بدو محیط بودی وهم چون او بودی

ق صمدیت در مشکوة کون متجلی شود، از سبحات تجلـی و سـطوات اگر اشراق نور مشار. و دیگر حدیث است
ک ذوالجـالل و االکـرام«عظمتش کون از کون فرو ریزد  فصـعق مـن فـی » «کل من علیها فـان و یبقـی وجـه ربـّ
  .»السموات و من فی االرض

صـفت چـون بـدین سـخن از آن  -صلوات اللّه علیـه -نبینی که طبیب دردمندان محبت و مونس آشفتگان مملکت
» .اگر کشف کند، ابصار جمیع خالیق در سبحات جاللش محرق شـود. حجاب او نور است«اشارت کرد، گفت 

اگر همه را عقوبـت «گفت . علل حدث از جناب قدم براند و از اغصان ورد عشق عندلیبان ریاض انس بخواند
عقوبت اگرچـه واجـب ! آری« گفت» اند؟ایشان معصوم«اند، گفتند ، یعنی مقربان مالئکه سزاور عقوبت»کند

نبینـی کـه چـون از عـرایس مشـهد مشـاهدۀ عـروس نوآمـده، از فطـرت » .شدی بدیشان، از قلت معرفتشان بـودی
صفت از خانۀ آب و گل بريون آمده و در چني ابروش نور ازل ساطع بود، گل گران مالئکـه چـون از گلشـن بـريون 

سـر انگشـت در دنـدان خـرد از خجلـت گرفتنـد، بعجـز  .دیدند، گل صفاء صفت بر شاخ نـور اصـطفائیت دیدنـد
ماه ضرغام مرغزار معرفت، علـی –شاه شاهان اهل بیت گوید . »العلم لنا«گفتند . خویش در روی آن شاهد ازل
رحمت کنند بر درویشان برای درویشی، و توانگرانرا برای توانگری و بـر همـه «که  -بن أبی طالب رضی اللّه عنه

  ».جل جالله -معرفت بر خدایببخشایند از کمی 
  

  فی عجز المعرفة
ایـن واقعـه . نگویـد بـد -طیفـور بـن عیسـی -مست شـطاح! شادی بر روان آن دلق پوش صحن صفاء صفوت باد

ایست، و جملۀ پرندگان آسمان کربیا نزد منقار عنقاء قهر قدمش ملخان ناتمامدانست که کون در عزتش کم از ذره
در قـاف نگـه کـن کـه چـون حصـار بـانی . که از پی معنی چون خال ازرق غـم دارد در صدد چرخ انجم نگر. اند

. در اخضر محیط بنگر که چون مرزبانی کند نقطۀ سپهر سماوات ازدسـت تنگـی. مزابل حدثانی کند از تنگ دىل
کشـان سـقر از بی معرفتی هیزم . در اطباق دایرۀ ارض بنگر که چون در میان چرخ نُه پر بر بلندی شود نه در پستی

از بیخـودی در مرقـد چـرخ صـدیقان . خانۀ آبادان گیتـی بـاغ بـانی کنـد. گویند» هل من مزید؟«از ابلهی ابلهی 
صـوفی . جن از خامی سلیمان بـزم را گرمابـانی کننـد. گویند» سبحانک ما عرفناک حق معرفتک«سرادق مجد 

گوید ببـني کـه از پـیش لشـکر طوفـان قهـر، » اربّنا ظلمن«. نوزاده در راه مالمت، چون گندم شجرۀ سر قدر بخورد
. فخر و غم غرق شدگان ابلـه بخـورد» ان ابنی من اهلی«ازو . گوید» بسم اللّه مجراها«نوحه گر عشق در سفینه 
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  .گوید» هذا ربی«ببني که خلیل از نایافت در حدثان چون نشان کند، نشان بی نشان را در طلب 
عاشق شـاهد مصـر چـون در بیـت احـزان بـرای غـري او . ن کند پدر پیغمربانببني که اسمعیل و اسحق را چون قربا

موسـی، بعـد از » تبـت الیـک«از معرفت کجاست؟ » ولقد همت به وهم بها«. گوید» انما اشکو بتی و حزنی«
چـرا گویـد؟ » لو ان ىل بکم قوّةً أو آوی اىل رکـن شـدیدٍ«چراست؟ نزد عرایس ملکوت عارف جربوت » أرِنی«

سبحانک انـی کنـتُ مـن «وت امتحان میان قلزم جهان آنکه تندی کند بر پیغمربان در رؤیت و معراج، در بطن ح
» انـی مسـنی الضـر«از بهر چه گوید؟ مطیت اثقال حمل امانت معرفت در راه ابتال و بلیـت در گفـنت » الظالمني

رد؟ آنکه بجناح بـاد برپیـد، چه کار دا» خر راکعاً و أناب«چه جوید؟ صلصل زبور سرای در عزب خانۀ عشق با 
گویـد؟ » انـی احببـتُ حـب الخـري«را » الصـافنات الجیـاد«و ملک این عـالم بـال ینبغـی نخریـد، چونسـت کـه 

با کاروانیان گم گشته چه میکند؟ اگر عارف است، از که گریخته اسـت الیـاس؟ در بحـر » و علمناه«کاروانساالر 
از عجـز » رب انـی وهـن العظـمُ منـی«؟ پري پیغمربان بعد از تمکني چهارم ورای اقالیم درد نایافت با که میگوید

درد با که میگوید؟ معصوم را چرا کشـتند؟ روی نیکـوش چـرا شسـتند؟ مسـیح چـرا در تحـت طـارم فلـک پـنجم 
افصح ملکـوت و شـاه جـربوت ورای . گویند» تعلم ما فی نفسی و ال أعلم ما فی نفسک«گریخته است؟ از بیم 

خاموش شد، چون قاموس کربیا در جوش شد؟ هان که مرغ ازل گریخـت و » الاحصی ثناء«در قمّۀ عرش از چه 
نیسـتی . اخضر اثـري بنشـاند. عصر اعصار با عنصر و طبایع در کتم عدم نهان شد. شمشري وحدت خون ابد ریخت

  چون از صحن سماء کربیا غبار کون برخاست، این ما و من چراست؟. حدثان حدثانرا بخواند
  

  تعبري نفسی ومناجاتی مع اللّهفی 
تو باری کیستی؟ نبینـی کـه بتـريه زبـان ! تو از بندگی قِدَم کیستی؟ ای کمرتین ذرّۀ هر ناچیز! ای جاهل بت پرست

محبت چون دوال دعوی بر طبل معنی زدند، کس از ایشان نشنید، و اثر ایشان بعد از عدم در عـدم ندیـد؟ چـون 
انـد واز نکـرات در شرم دار، که صد هزار صف کرّوبیـان از معرفـت بـی زبـان مرغ عیسی شو، از روی آفتاب قدم

بجان هر ! ای سلطانی که در مشیّت قدر ترا سلطنت کارست! ای کریمی که قِدم ترا سزاوار است. بیخودی حريان
معرفـت  جان که برین بی جان رحمتی کن، و از آن که تو از خود دانی برین بی نوا نعمتی کن، که از دست تنگـی

  :بیت. رنجورم و از جمال جالل ازل مهجور
 با من بساز، دانم بر تو سبک نشیند

 

 .جانم مسوز، دانی بر من گران برآید
 

  
  ایضاً فی شطحیات أبی یزید

کردنـد چـون از شـهر بـريون خلق شهر بدو تـربّک مـی. با بایزید بودم در سمرقند«ابوموسی شاگرد بایزید گوید که 
روی . ببـاالی تـل برآمـد. اندمتربکان: اینها کیستند؟ گفتم: گفت. قفای او بیامدند، واقعاً نگه کردآمدیم، خلق در 
بکنـار . جمله ازو برگشتند. ابویزید دیوانه شد: ایشان گفتند. »أنا ربکم االعلی«! یا قوم: گفت. سوی آن قوم کرد

. آمد چندان بماند میان آب که یک گـز هر دو شط نهر در یکدیگر. جیحون آمدیم؛ خواست که از جیحون بگذرد
  ».پس بکشتی بگذشتیم. بعزتش که نگذرم اال بکشتی: گفت
ممکن شود که در آن سـاعت در . نه هر که قرآن بخواند او دیوانه است. این فعل مالمتیان است! ای دوست: قال

خوان، که نه جسم و جـان آدم بر» انّی أنا اللّه«. رؤیت اتحاد بود، شجرۀ موسی شد، تا حق بزبان وی سخن گفت
. هر کـه نـور کربیـا در دلـش برافروزنـد، از جـان کـرامتش ظلمـت شـب طبیعـت برپدازنـد. از شجرۀ زیتون کمرت بود
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چـون . زنـد» سبحانی«عندلیب گم گشته در عشق نزد عروس قدم بر شاخ گل وصلت آواز صوت ازلیت در نوای 
ئـی، اگـر خفتـه. گـردد» أنـاالحق« ز نـوای درد ازل جملـه عاشق محو گردد در عشق، جهان جان بر جـان جـان ا

چون صـفت . از جام جان شراب جان جان در جام قدم درکش. حُلۀ ناتمام آدم برکش! برخیز، ای شاهد ممتحن
  :شعر. گشتی، از تأثري صفت شراب ده قدح یک رنگ شد
 رق الزجاج و رقت الخمُر

 

 .فتشابها و تشاکل األمر
 

  
  أبی یزید ایضاً فی شطحیات

هرحجـاب کـه بـود میـان تـو و مـن ! الهـی: پـس گفـتم. هفـت نوبـت طـواف کعبـه کـردم«گویند که ابویزید گفـت 
دانی که حدیث خطـاب » .میان دوست و دوست حجاب نباشد! ای بایزید: از باالی کعبه ندا کردند که. برداشتی
 -صـلوات اللّـه علیـه و آلـه -منزل عشق گویـدبشنودند آن حدیث که مهرت صوفیان . »المُصَلّی یناجی ربّه«بسیست 

ک «بـاالتر » آمدندی، عالم ملکـوت بچشـم بدیدنـدیاگر نه شیاطني گرد خاطر آدمیان بر می« أن تعبـدَ اللّـه کأنـّ
  .، که آنجا کشف جان است و مشرق آفتاب جانان»تراه

  
  فی وصف حاىل

ر جالل و کمـال ازىل حـق را بحـق دیـدم، چه عجب داری سخنم در مشاهده و کشف، بعزّ دیمومیتش که بصد هزا
لیکن تو چه دانی حدیث بی غرضان؟ شبی با من در طوای ملکوت بر طور جربوت همرنگ موسی شـو، تـا بهـر 

کـه ایشـان داننـد سـر » فاسئل الذین یقرؤن الکتابَ«این چه شک است . ذرّه در هر سنگی صد هزار تجلی بینی
  .»تدىل«در صحیفۀ » بَ الفؤاد ما رأیما کَذَ«زبوریان خوانند در قرآن . تجلی

ئـی، هـان کـه یوسـف اگـر صـاحب دیـده. اگر بی دىل، هـان کـه طبیـب کیمیـاام. ئی، هان که قلزم کربیااماگر تشنه
در من نگر تا جانم را بینی کـه چـون در منقـار شـاهني ازىل بـی . اماگر بیخودی، در آی که آیینۀ صفات. روزگارم

ای . بـر خـوان» خلـق اللّـه آدم«از لوح محفوظ صورت آدم حرف . دان» ن و القلم« خونم مداد. روان روانست
  .»ینظرون الیک و هم الیبصرون«سر بگریبان ابد فرو بر، که ازین حدیث جهانیان نابینا اند، ! صوفی خانقاه قدم

  
  ایضاً فی شطحّیات ابی یزید

در الوهیت مستغرق بود، در ربوبیـت » .من بزرگوارترم :ابویزید از مؤذن اللّه اکرب بشنید، گفت«ابوموسی گوید که 
چون برسـد، عـني فعـل در عـني قـدم . مرد نرسد بسر توحید تا خود را موحد نداند. ابویزید نبود، آن همه حق بود

در حـق بکـار حـق . ربرىل در او رسد ازلیات را تا در مـرغ قـدم سـبحانی شـوی. گوید» سبحانی«بحر قدم همه 
  .جان رقم جانان شوی باش، تا بر حریر

ممکن » أنا من أهوی و من أهوی أنا«آنگه بدانی که چه میگوید مجنون در حق لیلی در میل عشق موىل حدیث 
و نیز ممکن شود که از سر غريت مؤذن را بـر زد، . »وللّه العزّة و لِرسوله و للمؤمنني«شود، که تعزز بکربیا حق کرد 

خود گوید چنانچـه . رخورد من و تست او بی من و تو متعزز بکربیاء قدمستاین که تو میگوئی د! آبیچاره: گفت
. چون عربده کنم، قدم از من پنهان شود. است» ال احصی ثناء«این تفسري . خود خواهد که او بدان سزاوار است

  .من همه خود را بینم او مرا دیوانه کند، تا هر چه خواهم بی او ازو با خود و خلق گویم
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  شطحیات ابی یزید ایضاً فی

سی سالست تا بایزید در طلـب «گفت » .بایزید را میطلبم«گفت » کرا میطلبی؟«یکی درِ بایزید بکوفت، گفت 
  »بایزید است و او راندید، تو او را چون خواهی دید؟

عقل نه مانده بـود در ربوبیـت، حـس عـاجز . بدین سخن جان گم گشته میخواست که مسلوب فیض ازل بود: قال
عبودیت، روح بی خود در عظمت، سر در نور قدم متالشی، خرد چون دیوانه، فهم در حکمـت بسـوخته وهـم در 

جـان جـان در بحـر زخـار قـدم غرقـه گشـته، عـارف در حـق . در طلب حريان گشته، خیال در نایافت متواری شده
. ق را بیند در رؤیت ابـتالغایب و معروف در عارف غایب، نه خود را بیند از حضور حق در استیالء استوا، نه ح

  .عبودیت حجاب است ربوبیّت را، و ربوبیّت عبودیّت را
گریختگان کهف عصمت را بنگر بعد از سیصد و نه سال چون روح ناتوانشان از خـواب مشـاهده برخواسـت در 

سـاله بـا کـه در معـراج صـد  -علیـه السـالم -مشاهدۀ عُزیـر. »کم لبثتَ قال لبثتُ یوماً او بعض یوم«تنبه، میگفت 
نـی نـی خواسـت کـه بمـدارج . برخـوانی» انی یحیی«گویم؟ ترا زین حدیث شري و انجري و خر دانی، چون آیت 

» صـبغة اللّـه«اش بصـبغ چون جـان نـیم رنـگ. رؤیت افعال ببام کربیا بر شود و شاهد ازل در مرآت قدرت ببیند
در . »عُزیـرَ ابـن اللّـه و مسـیح ابـن اللّـه«کـه  گفتند» هذا ربی«همرنگ عیسی شد، در آیینۀ صورتشان غلط گران 

کلمینـی یـا «غیبت آن نکو روی نگاه کن که چـون در بحـر الیـزاىل غرقـه گشـتی، از بطنـان غیـب نـدا کـردی کـه 
  .»حمريا

  
  ایضاً فی شطحیات ابی یزید

ت در آن از جمیـع سـبحات مـرا سـبحاتی داد کـه همـۀ سـبحا. او را سبحات بسیارست«ابویزید در شطح گوید که 
  ».پنهان بود
اگـر نـه او از قـدم، کیسـت؟ مسـت در . انیس دلخوشـی بـود. دعوی از عني کّل کرد. ذات منبع صفاتست: قال که

اگر هست در توحید خدعتسـت، . پنداشت هستی است، در عشق رواست این پنداشت، لیکن در توحید خطاست
م بود، یافنت قرب قرب حق مسـتی انگیـزد، چـون ئی که هر کسی بر مقام خود خرّشنیده. فرحی در مشاهدۀ بهشت

مست شود، عارف در بحار وحدت بهر چیز درو آویزد، بلبل جانش تحـت طـارم گلسـتان تجلـی از سـر مسـتی در 
  .بیخودی لغت ناشناخت و هذیان برگوید

  
  فی حرية التوحید

در . ش آهنـگ مطایـاء قـدم رفـتتا کی این مخرقۀ دلربا؟ تا کی این مزبله در هودج کربیـایش کـه پـی! خرقه سوزا
توالف از منزل حکمت کیوان چه زنی؟ . بیابان هویّت محمل داران الوهیّت از بی راهی حَدث در قدم گم گشتند

از دریآء مسرمد صفات بغربیل دریده جان آب وحدت چه پیمایی؟ در اندازدر بحر طوفان کفر و ایمان تا نهنـگ 
رو . چون رسیدی، بدانی که هیچ ندیدی. ز آن لجه بسفینۀ قدم از عدم بگذرتو آنگاه ا. قهر از رسوم شکم سري کند

در دکان آیات رنگ رزی کـن، چـه درخـورد . متهمی» بثالث ثالثه«مریم طبیعت را قابلۀ عیسی جان شو، زیرا که 
چنـد خریطـه کـش اعمـار نفـس ! ای سراق شواق طرازان خرد. توو من ازآن پهناای! وحدتی، ای دزد چادرحورا
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چشـی؟ اگـر عاشـقی، دسـت بریـده کـو؟ » ولقد همّت به وهم بها«کافر گشتی؟ چند از کاس امتحان طبیعت زهر 
ایـن چـه . عقل رعنا را در کفر و ایمان بدخو کردی. گوی، موسی بی عصا جوی» ارنی«اگر والهی رو در بیابان 

ر دشت مـدین گلـه بـانی کنـی؟ گویی، چرا د» ارنی«اگر ! رنگ بوقلمونست که در شهر ساغر کشان عشق آوردی
  چرا بر صحن چهارم چون عیسی دردمند پاسبانی کنی؟. اگر رنگ زحل قدم گرفتی

  
  ایضاً فی شطحیات أبی یزید

  .»الهی تو آیینه گشتی مرا، و من آیینه گشتم ترا«بایزید گوید 
بینم و مراد تو از مـن در آن نگرم، ترا بنعت قدم میچون در آن آیینه می. یعنی جالل تو مرا مرآت کشف آمد: قال

بعـد از آن از نـور . دانـمعلم ذات و صفات از سطر تجلیت میخوانم و از تو محض علم غیب می. شناسمآیینه می
تو نوری شدم و از آن نور وحدانیت را آیینۀ عبودیت گشتم، زیرا که پیش از کون بعشق تـو در علـم تـو معشـوق تـو 

  .بینی معاینهاز من آنچه دانستی در ازل، در من آن می. گریندر آیینۀ من مراد خود می. بودم
  .، خرب از عني قدم است در صرف تنزیه»من آیینۀ تو شدم«چون گفت که . خرب از عني جمع است: قال

چون عارف آیینـه شـد، . ، چون حق آیینه شد، عاشق را محل مشاهده رضاست»تو آیینۀ من شدی«چون گفت که 
جـالل دیمـومیتش در تجلـی منـزه از مباشـرت حَـدَثان . ذات خود در خود نگـران اسـتاو ب. محل تجلی بقاست

خـود . آنگاه عارف و معروف عني واحد گشت. چون عدم رنگ قدم گرفت،عارف فعل آمد در صفت آیینه. است
آن همـه حـق اسـت کـه . معروف چون عارف بیند و عارف چون معروف بیند نظر یکیسـت. است، در خود نگرد

پس ببینی جهان باژگونـۀ امـر در . اگر برتر آئی از خامی عقل، از رسوم علم برتر آئی. »قُل اللّه ثم ذرهم« بیندمی
پـس بـدانی آنچـه ببینـی در سـطر . لوح تزویر فعل از صفات صد هزار النعم یابی و صد هزار فلا چـون نـون خـم

عشـق کـون را صـدف حکـم قـدم  از بـرای شـرف. الوهیت کون با حدوثیت یک حرف مموه خامۀ علم قدم بینی
مـن رآنـی فقـد رأی «. من آیینۀ تو گشتم خلق تـرا، تـا چـون درنگرنـد در آیینـه، تـرا بیننـد: روا باشد که گفت. بینی
  ».الحقّ

رنجـش . ، تا بدانی که صـوفی اثـر حقسـت»و ما رمیت اذ رمیت ولکنّ اللّه رمی«از قول سیّد بنگر در عني جمع 
زمـانی بصـحرا . یب آمد، از آن بر جیب و دامنش بارها قدس مرقع صـفت دوختنـدمنمای که حرف تزویر نگار غ

شو بی چشم حلول، که از بهر صوفیان نظر صف زدگان قدس بصحرا، انس برداء کربیا جیب و دامـن شـان معلـم 
جملـه بـی . اندگویان» أنا الحق«جمله بی زبان . چه معنی دارد» فانظر اىل آثار رحمة اللّه«پس بدانی که . بینی

آنک بر آب و هوا گذر کند با کافر و مؤمن و صالح و طـالح، بـر «با یزید گوید . اندپای و قدم در سرای قدم پویان
  ».اند چه آنک فوقست و چه آنک تحت استقدر یکرنگ

دانست که علم سـابق هـیچ گـوش .علم مشیت بر همه پوشیده است. خرب از علم مشیت داد و علم قدر سابق گفت
کـافر و مـؤمن . اطیار انبیا با اوتاد اولیا با کروبیان سفره از آن علم که حق از خود داندهیچ ندانند. یده استننیوش

صادر و وارد جز قـدر غریـب نیسـت، زیـرا گفتنـد . اندعرایس قدر در زوایاء مشیمۀ مشیّت پنهان. انددرین یکسان
القدر «وس خاموشان قدر در مشاهدۀ غیب سفر که عر: بنگر که چگونه گفت. این سخن بدیع نیست. »العلم لنا«

قـدر : گفـت. »القدر سر من اسرار اللّه الیطلع علیه ملک مقرب و ال نبی مرسل«و فی روایة » سرّ اللّه فال تفشوا
  .سر رمز قدم است پیش از عالم، اهل عدم ندانند، زیرا که خدایی نتوانند
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  فی علم القدر

چون معلم ملکوت شد، و مسافر عالم جربوت در صفوۀ مظلومان قدر نگـاه کـرد، » اءوعَلّم آدم االسم«عالِم عِلمِ 
گفـنت بـر » أتجعـل فیهـا«دیدهاشان برپدۀ عصمت از غیب قدم پوشیده دید که آن معصوم را متهم یافـت بـدلريی 

، کامن سـر علـم اسـماء از بحـر صـفات در جـان ایشـان بشرسـت. بنوشت» انبئهم بأسمائهم«تختۀ جهلشان سطر 
چون بر کرسی عرش بنشسـت، خلیفـۀ قـدم . »العلم لنا اال ما علمتنا«بانگ برآوردند، آن باکورۀ فعل را گفتند که 

  .پردۀ عبودیت از روی ربوبیت برداشت» خلق اللّه آدم علی صورته«
بصـفت آدم در آن دم خـود . شاهد اسرار قدر در روی سمع قدر پیدا کرد، نُه مزدوران فلک همه بـروی درافتادنـد

چـون حجـت ملـک و پـری اسـت، . ملتبس دید، چون قبلۀ ملک آمد، خواست که طلب اتحاد کند تا خود کیسـت
. بگـویی، و آنگـه ظـالم باشـی» أنـاالحق«، که اگـر بخـوری »وال تقربا هذه الشجرة«گفتند گرد شجرۀ قدر مگرد 

اال تجوع «گفتند در بهشت شو چون در کشف بی گمان شد، . چون حدث رادر قدم آورد، شجر از آدم پنهان شد
پوشـیده گشـتی » فکال منهـا رغـداً حیـث شـئتما«! ای گرسنه از علم قدر! ای برهنه از رسم قدم. »فیها و التعری

. بعلم اسما، سري شدی بجمال بها، از اشجار صفا میوۀ مشاهده میخور، با کنه قدم چکار داری؟ گرد آن بال مگـرد
در صـفت سـاکنان صـفا چـه میجـویی؟ عروسـان قـدر عاشـق ! ای صـوفی :گفت. قدر در فعل قهر ملتبس گشت

هـل ادلـک «. مـرتس» اهبطـوا«از مقرعۀ » عصی بربه«تواند، چه میگویی؟ اگر بقا خواهی بروی صفوت خال 
  .برممن خود این میجویم پشت جان با قدم می: گفت» علی شجرة الخلد و ملک الیبلی؟

سـطر بازگونـه برخوانـد و در طلـب قـدم بـا . »فکال من حیـث شـئتما«، عشق میگوید »التقربا«حریف امر گفت 
اگـر ! اگر مرا با خود بخواهی بـرد آنـک شـجر! ای آدم: طاوس رنگ آمیز قدر گفت. خودی آن بیخودی درماند

ایـن چـه : آنک سفرۀ حجاب امـر در رسـیدند، گفتنـد. بشنو» اهبطوا«راه میجویی در علم ال یزاىل، بگوش جان 
زنیـد؟ ایـن چـه بدگوییسـت، در وادی » العلم لنـا«را گفت که چند » أتجعل«دم تازه روی عوانان بدخوییست، آ

مـرتس کـه ! آدمـا: گفت، گفـت» وال تقربا«انک . مدین قوم موسی متحري نريان کربیا در شب یلداء عدم بنمودند
مـا کـان و مـا «بخور، تا علـم از شاخ ازل دانۀ ابد . گرد این درخت بر آی، اگر غواص بحر قدمی. »انی أنااللّه«

  .بدانی» سیکون
عـروس ! زینهـار: اهل تهدید میگفتند. درودندچاوشان خوف سیاست مینمودند، بازیاران اسرار ازل گندم قدم می

از خـرمن . از آن دم مست شد و از قهر جالل پست شد. هان اینست کار آدم: تجلی از شجره خود را بنمود، گفت
زاویه ازین رباط بردار، که در این منـزل دویـی ! ای صوفی شکم خوار: میزبان ازل گفت .قدم دانهای قدر بخورد

. گـوی» أنا الحـق» «هذا ربّی«نزد کروبیان ارادت در منزل . از شهر بريون شو، ببازار قالبان عشق برآی. برنتابد
» أنا الحق«تو از راه تهمت  اگر کسی پرسد که تو چیستی؟. اما زینهار ازین چه دانستی از علم قدر، با کس مگوی

  !زنمی» ربنا ظلمنا«
  

  فی رمز کالمی
ای ! ای سـاکن پوینـده. آنچـه از علـم قـدر در اسـرار نهفتـی! »اَحَطت بما لم تحـط بـه«هان که گفتی ای هدهد 

اکنون چون گفتی زین ابلهان . این رمز با که گویی؟ دُر نطق ازل سفتی و حقیقت علم قدر گفتی! خاموش گوینده
 نقاب عصمت غريت بجمال جـالل معرفـت فروهـل، کـه در مصـر کـواران. زین پس با اهرمنان دهر میامیز! گریزب
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ماهـذا بشـراً انّ هـذا اال ملـک «دست بریدگان عشق طلب کـن، تـا . خرندنااهالن بس ارزان می یوسف بصوفت
پنهـانی؟ خـواهم کـه ایـن چـرا ازیـن خسـته دل . بحق آنک تو دانـی کـه جـالل قـدم بنمـای! الهی. گویند» کریم

  . عندلیب چمن عشق بر گل حُسن خطبۀ تو گوید و از روی دلداری در آیینۀ صفت بهر لحظه جالل تو جوید
نیز روا باشد که ابویزید کون را با خلق در جنب عظمت باری کم از ذره نهاد، یعنی نزد جاللـش چـه مـؤمن و چـه 

چون در عني وحـدت شـود،  کفر و ایمان. ملکش نقصان آورد کافر؟ نه مؤمن در ملکش زیادت کند و نه کافر در
و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کَفَر فانّ ربّـی غنـیٌ «دو رنگیش از امر اضافاتست . در احدیت یک رنگ آید

ها جز امر و نهـی نیسـت، حکمت آموزان قدر دانند که آن خریطه. کفر و ایمان دو کیسۀ قهر و لطف است. »کریمٌ
  ه میکنند تلوین اهل عدم در قِدم؟وگرنه چ

  
  ایضاً فی شطحیات ابی یزید

بسیار بود که از الطاف لطفی بمن دادی، کـه آن لطـف مـزین بـودی بجمیـع آال و کربیـایش و جمیـع «بایزید گوید 
  ».صفات در آن لطف جمع بودی

ذات تجلـی کنـد بـر چـون خواهـد کـه از عـني حقیقـت جمـع  -سبحانه و تعـاىل -حق. شاهد بشنو! ای سامع: قال
آنگه از صفت بجان عارف تجلـی کنـد، تـا عـارف از عـني . عارف، آنگاه از جمع صفات بیک صفت تجلی کند

. بدین سخن برکت نظـر وجـود او خواهـد، و اگرنـه قـدم متجـزی نیسـت. اللّه مشارب جمیع صفات و ذات بیابد
لـیکن در عیـان مکرسـت، زیرکـان  این دل خوشـی اسـت در مشـاهدۀ فـرح در مکاشـفه،. واحدیت متبعض نیست

آن مغرور نشوند، زیرا کـه داننـد کـه اهـل عـدم از کـوثر قـدم در سـراب نایافـت جملـه آب شـود عناصـر  از معرفت
چرا رسم عبودیت در ربوبیت بهشتی؟ تو دانی که در خواب وهم اهل خیال تزویر مشـاهدت ! ای بهشتی. خورند

  .، لیکن چون از خواب درآمدند از شري بیشه شري گرماوه دیده بودندانداهل التباس بخیال شاهد مصر دست بریده
  

  ایضاً فی شطحیات ابی یزید
از قرب خویش بمحمـد داد و از  -عز و جل -بنده نرسد بمقام حقیقت، تا آنچ خداوند«ابویزید در شطح گوید که 

  ».بیابد -سالمعلیهم ال -از عزت خویش بعیسی مناجات خویش بموسی، و از خلت خویش بابراهیم،
ار : قال معنی این کلمه آنست که عارف عاشق چون در عني عشـق افتـاد، در عـالم ملکـوت و جـربوت سـیّار و طیـّ
. بکمال معرفت نرسد، تا در صرف مشاهده در نه افتد کفاهاً بـال حجـاب، در مقـام دنـو چنانـک سـید افتـاد. شد

بـرای غیـب و غیـب غیـب و رؤیـت مشـاهدۀ  دردیگر در مناجات ورای حجاب چون موسی مقام خطاب یابد و 
التباس رسد، چون خلیل مقام نفیس در علم و عیان ببیند، نه چون عیسی در عني تمکـني افتـد، بآیـات و صـفات 

چون بدین مکارم رسید، بآیات عظام آراسته شد، از عني اللّه خرب دارد و اگر نـه نهـال وجـود صـحو . آراسته شود
، زیرا که خلت ابراهیم و تکلیم موسی و آیـات عیسـی و عیـان محمـد از سـواقی بحـار در مقام تمکني نیافته است

بـدایع  چون رسید، از کان کـان نتـایج صـفت اسـت. قدم است، تا درین مشارب مست نشود بصحو عني جع نرسد
  .بیاد داد» کَلِمَتُهُ ألقاها«الوهیت دانۀ لؤلؤ صفت اسرار در بطن کون 

اِنّی «آنس خواه . بر افالک ملکوت مشاهده کشیده است» وکذلک نُرِی«ه بکمند آهوء صحراء آزر عشق است ک
مسافر شادروان قوام عرش است که در جبال فاران . عصاک گریخته است» ثعبان والق«که از پیش » آنستُ ناراً

حـروف . انـدبشـتهدفرت الهی است که بخامۀ صـفت نبی تناهی . از معلم اقراء میآموز» الاحصی ثناءً«عشق رسم 
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امـا اگـر . برخـوانی، وىل از نبـی بـیش نیسـت» کان اللّه و لم یکن معهُ شیء«مزور است، اگر دانی، بدانی، اگر 
تـا نپنـداری کـه . هرکه هست اند، ذرۀ آفتاب محمداند. نیابد، قطرات بحر این اصطفائیت در نبوت خویش نیست

قـل اِن کنـتم تحبـون «لیکن شرط متابعت . دُنو آن بهرت دمی اوباش محبت در مقام محمود قدمی دارند یا در دُنو
» ومزاجه من تسـنیم عینـاً یشـرَبُ بهـا المقربـون«آنست که از رواق خانۀ نبوت شربت » اللّه فاتبعونی یُحبّکُم اللّه
ازمقـام متابعـت محـب سـاده دل را بـا علـی علیـني » اولئـک مـع الـذین انعمـت علـیهم«درکشند تا حبل جذب 

  .اتصاف است، مارا رموزست در علم مجهول، اشارت کنیم» من احّب قوماً« .برکشند
چون بحار قدم امواج عدم براندازد، لجۀ زخار عظمت بجوشش درآید، بیک لطمه زادگان عدم را در بحر ازلیّت 

اسی، آنجا کس خود از خود باز نداند، چون بحر واحد شد، موسی را از عیسی نشن. بقعر قاموس ابد متالشی کند
معذورش دار کـه . چون مستی آمد، رسوم برخاست. گوی شوند» أناالحق«آنجا جمله . خضر را از نوح باز ندانی
نبینی که خامان بهشـت از ابلهـی . دروازۀ عدم بربستند. از روزنۀ قِدَم نور ابد پیدا شد. درج عبودیت در نوردیدند

کس ! بیچاره آ«گفت » یچکس در مقام سید قدمی دارد؟ه«کس را بمقام خود نه بینند؟ از ابویزید پرسیدند که 
  ».ئی از حال آن مهرت بر خلق پیدا شود، از عرش تا ثری بسوزددرو رسد؟ اگر ذره

  
  ایضاً فی شطحیات أبی یزید

. من حاجتی بتو نـدارم«مرد تند شد و گفت . ابویزید خاموش شد. ابوموسی گوید که مردی از ابویزیدمسئله پرسید
اگـر تـرا اسـتحقاق بـودی، دریـن یـک چشـم کـورت «ابویزید گفـت » .نم، و ترا و بسطام را بسوزانمیک نفس بز

  ».رفتمی، و از آن بینا بدر آمدمی چنانکه تو ندانستی
جسـم و جـان یـک رنـگ شـیطان مطـرود درگوشـت و . که ابویزید روحانی صفت بود خداوند بدین نادران: قال

و ندانی که ابویزید بـا کمـال معرفـت بگـذرد؛ عجـب نیسـت، کـه اگـر در ت. پوست گذر کند، و او هم چشمی دارد
آنگه بر آسمان شـد کـه در همـه  -علیه السالم -ادریس. حجر صَلد رفتی، از قدرت حق و کرامت وی عجب نبودی

تو از حکمت کثافت جسم چـه دانـی؟ ایشـان . اعیان کثیف او را نفاذ پدید آمد، این سخن تعلق بروحانیات دارد
نَحـنُ مَعاشـر االنبیـاء أجسـادُنا «در اشارات مهرت بنگـر کـه چـه میگویـد در ایـن بـاب؟ چـون گفـت . اندروحهمه 

چـون غبـار کـون بیفشـاند، اصـل بـا اصـل . خاک ایشان از تربت بهشت است، روحشـان از نـور عـرش. »أرواحُنا
  .پیوندد، در همه اقطار کون چون باد بگذرد

  
  ایضاً فی شطحیات أبی یزید

بعـد از آنکـه مـرا از غیـب بسـتد، دلـم بنـور خـود روشـن کـرد؛ عجایـب . حق را بعني یقني بدیـدم«د گوید که بایزی
آنگه مرا هویت خود بنمود، بهویّت خود هویت او بدیدم، و نور او بنور خود بدیـدم، و عـزّ او بعـزّ . ملکوت بنمود

آنگـه از . و رفعت او برفعت خود بدیـدمخود بدیدم و قدر او بقدر خود بدیدم، و عظمت او بعظمت خود بدیدم 
چون در شک هویـت خـود افتـادم، بچشـم حـق حـق را . هویت خود عجب بماندم، و در هویت خود شک کردم

آنگـه از » .نـه، ایـن مـنم، بعـزت مـن کـه جـز مـن نیسـت«گفت » این کیست؟ این منم؟«حق را گفتم که . بدیدم
آنگـه . و آنگـه هویـت خـود بنمـود یکتـا. فـانی کـرد هویت من بهویت خویش آورد و بهویت خـویش هویـت مـن

زمانی چند . چون از حق بحق نگاه کردم، حق را بحق بدیدم، با حق بحق بماندم. بهویت حق در حق نگاه کردم
دیگر حق مرا از علم خود علمی داد و از لطف خود زبانی و از نور خـود . با من نفس و زبان و گوش و علم نبود
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  ».دانستم که همه اوست. را بدیدمچشمی، بنور او او 
این چه بایزید بردارد از نعوت . بدانک عارف را از مقامات ودرجات انوار و کراماتست، لیکن حدث است: قال

بدین نعوت بحضرت قِدم رفت؛ چون در کربیاء قـدیم نگـه کـرد، نعـوت حـدثی ازو .خویش صفات محدثات بود
دانست کـه همـه حـق اسـت، بایزیـد . حق را بدان نور بدید. ی دادحقش از نور خود نور. هیچ بنماند.فرو ریخت

این اشارت ادنی مقامیست از مقامات توحید اهل نهایت، زیـرا کـه اهـل بـدایت در نهایـت حـق را بحـق . نیست
. ابویزید این جای بدایت خود بود؛ در نهایت از حق گفت. از نظر محو شوند، از قهر قِدم و علم خرب ندارد. بینند
آنچـه » .ربّ ادخلنی مدخل صـدق و اخرجنـی مخـرج صـدق«. بدایت نهایت شود، حق است که حق بیند چون

که أبد األبـد أنجمـن أفـالک قیـومی از ! حدثانی بی حدثانست، اگر بینی واللّه. اطفال مهد عدم بود دیدند، لوز
  .کاریداری که تخم حدث در قدم میشعاع شمس قدم منطمس خواهند بود؛ شرم نمی

  
  ی رمز معرفتیف
بـدیع جـان عشـقی، ! ای جـان معرفـت بخـش! »ألسـت بـربّکم«برانداز لؤلؤ واللۀ فعلی، ای واهب نطق منشـور 

اگرچه مأموری در امر معرفت رامش و دانش از کجا و ضرغام اجمـۀ قِـدَمی از کجـا؟ نـه، او جـان عشـق از جـانِ 
. تا مرده دالن ارادت از مقابر عبودیـت برانگیـزی بنمای کله گوشۀ اسرافیلی،. جان خورد، که پوستني حدثان دارد

. از کاروانیان حشر دعوی پـاک گردانـی» و اشرَقت االرض بنور ربّها«مهرۀ صاعقۀ جان دم، تا زمني  دم در شنید
در . چون دلت پایۀ تخت استوا شد، روحت عرش تجلی را ساخته آمـد از ازل تـاج توحیـد و از ابـد تخـت تفریـد

میای، بی قدم در قدم شو، که اشارت علمست و علم گمان در محل التباس اگر باشی، مشـبهی » شهداللّه«شهود 
کجاست در توحید که هم چنان حـق اسـت؟ اگـر بـاز آیـی، کـافری؛ لـیکن از دری، ناچارسـت؛ خـدای را . باشی

  .بخدایی بگذار؛ تو رنگ بی رنگ از میان بريون بر
اگر غبار رخش زابلیان وحدت ببینی، از غـم . بروی شاهد شمع کشیتا چند ساغر ! ای ساکن بتخانۀ آزران تشبیه

الفقـر «دست بدار که در زیر پردۀ این شرف صد هـزار بیابـان » حُبّب اىل من دنیاکم«از . نایافت مضمحل شوی
بینداز، که چون قباء قدر باژگونه گردد، مهـد سـکن » لوالک«تاج . اند» ال احصی ثناء«گوی بی زبان » فخری
لیتَ ربّ محمد «در اراکستان عرفات مهار کشتی مطایاء نبوت کشد، که . نزد طوارق جربوت ابن آدم زند ملکوت

  .»لم یَخلق محمّداً
و از پـیش صـدمۀ حیـزوم . انـدگسیخته» قاب قوسني«هان که در خرابات محبت ترکان یغماء قدم کمان گوشهای 

ار بیابـان تمکـني و ! اهدهای معلول مش. اندگوی گریخته» ارنی«ازل صدهزار موسی  تا کی از مشاهده؟ و ای طیـّ
از ناتمـامی تـا کـی از اثبـات و محـو؟ دم نیسـتی و هسـتی ! گوی» أنا الحق«تا کی از سکر و صحو؟ ای ! تلوین

» هذا ربی«چند زنی؟ که در نگارستان جالل قدم از بیخودی در عشق قبله رو کردند ودر بتکدۀ آزر افعال جملۀ 
نشانۀ علت اوىل تویی، خامی مکن، کـه ثـور ثـری ازگـران سـنگی ذره ذرۀ تـو از ! بند کارگاه ازل ای نقش. گفتند

  .ناتوانی غرق میکند
. بنـد قبـاي جـالل ابـدی بگشـود» جاء اللّه مـن سـینا«دست بیار که آن قبچاق رعنا در راه ! ای مستغرق بحر ازل

بـاز آن . غریب ازل بـیش ازیـن سـامان انتظـار نـدارد یک قدم کن هامون حدثانرا، پای دربارۀ ره نورد قدم آور که
هـذا «ترک هم عنان شو، که در یک خطوت رخش صفت در بیابان تنزیه نعل آزال و آباد بینداخت تا چند سـطر 

ملکوت در کِتم جربوت انداز، که بر شاخ الم فلا ال صد هـزار کـون بـی رنـگ آویختـه. از جبني قمر خوانی» ربّی
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  .ناقوس ازلت بصوت رعد ابد ابر افعال ذرات کون مضمحل کرداند، ای عزیزی که 
قل اللّـه ثـم «تو جان خودی؛ که خودی اگر دست گريی، آن ناتوان را با حریفان پاک باز قمارخانه پاک بازم در 

مرا مرکبـی بخـش، تـا بیـک خطـوت از قـرام حـدثان سـوی بـاالی ازل . خر عیسی جانم لنگ آمده است» ذرّهم
چشم را میل نکره در کشم، گوش را از خطاب بی خطاب اصم کنم از فنـا . نده بمقراض الالل کنمزبان گوی. شوم

» تبـتُ الیـک«را » اَرنـی«گفـنت بخـواهم و جـرم » أنـاالحقّ«عذر » ربّنا«آنگه فناء فنا بزبان . در بقا فانی شوم
  .گویان شود» ال احصی ثناءً«شیخی در شیخی، بیخودی در بیخودی، . بگویم

  
  فی شطحیات أبی یزید ایضاً

چون بنشستم، او . غیبت من ازو ذکر من بود او را. سی سال از حق غایب بودم«که  -رحمة اللّه علیه -بایزید گوید
  .»رادر همه حال یافتم، تا بحدی که گویی که من او بودم

او و ذکـر او مـرا  ذکـر او در حـق مـن ذکـر مـن بـود در حـق. یعنی چون او مرا در ازل بسبق عنایت یـاد کـرد: قال
چون در ذکر او باشی، اگرچه ممتحن . حقیقت ذکر آنست که مذکور ترا یاد کند. نیکوتر آمد از ذکر من در حق او

یعنی چون باز یـافتم آنچـه از مـن : معنی دیگر. باشی و محجوب، چون ذکر او ترا نایب گشت، تو حق را ذاکری
: معنی دیگر. ذکر من شد او را بدانچه رفته بود در غفلت. دامتفوت شده بود پیش از تنبه دانسنت تقصري من و ن

معنـی .یعنی من غایب بودم از مذکور بذکر او چون از ذکر باز آمدم، مذکور را بیافتم در اول و در آخـر و در حـال
من بدانستم، چون بدانستم کـه معنـی عـني . جان من بی من ذاکر او بود. یعنی من در غفلت بصورت بودم: دیگر

چون در مشـهد کـل افتـادم در ذکـر چنـان . واحد چیست، دانستم که ذاکر از مذکور غایب نتواند بود در هیچ حال
ذکر و ذاکـر و مـذکور خـود . همه او ماند. من نماندم. پس ذکر من همه مذکور شد. نیست شدم که همه ذکر شدم

  .من پنداشتم که آن همه من بودم. او شد
. دیـددرتوحیـد، زیـرا کـه هنـوز در عـني واحـد نبـود، چـون ذکـر و مـذکور مـی این حدیث هنوز مقام ضعف است

کل شیءٍ هالک «حقیقت توحید آنست که عبارت و اشارت و کیفیت اثنینیت برخیزد، و دویی باز نبیند؛ حقیقت 
ذکر از اند، زیرا که حالوت تو ندانی که ساکنان پوینده در بدایت ذکر بذکر از حق محجوب. پدید آید» اال وجهه

ذکر بـر چیسـت؟ در . ذکر صفت غایبانست؛ چون مذکور پیدا شد، غیب حضور است. عني عیان وحدت دورست
گفنت در فناء فی التوحیـد » نی تحیّراربّ زِدْ«آنکه در مذکور غایب نشد بنعت فنا، خود کیست؟ . مشاهدۀ مذکور

چـون . رق کند، او ندانـد زیـادت از نقصـانچون امواج بحر قِدم بنعت تحیّر عاشق را غ. هنوز منزل دوگانگیست
. محو محو گشت بقوت علم ازىل و سلطنت سرمدی از رؤیت دویی بی نیاز گشت، نیاز برخیزد و راز منقطـع شـود

  .الغري» أنااللّه«زبان الل دیدۀ یکتا بني از خود دیدن منطمس شود، اگر گوید حق 
  

  ایضاً فی شطحیات ابی یزید
دا از عرش تا ثری بیافرید، با صد هزار هزار آدم هر آدمـی را صـد هـزار هـزار ضـعف آن هرچه خ«بایزید گوید که 

بدهد مثل این ذریّت، و هر ذریّتی را صد هزار هزار فضل بدهد مثل این که گفتیم و هر شخصی را صد هزار هزار 
ئی از زوایاء دل عـارف آن همه را با آن همه در یک زاویه. سال عمر بدهد بحساب جربئیل و میکائیل و اسرافیل

او از هیچ یک و از هیچ حس و علم خرب نیابـد، کـه بدانـد . آنگه صد هزار چندین در دل او نهند. پنهان توان کرد
  ».که خود چیزی در کون حق موجود است
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خرب از فراخنای دل عارف داد در مشهد مشاهده، که چون در غیب غیـب کـون در دل او غایـب اسـت، و او : قال
چون از دل صنوبری شکل چو فانی گذشتی، بمعدن روح ملکوتی آمـدی، منظـر نـور جـالل : عجب مدار بی خرب

قدم بیافتی، آیینۀ جمال ازل بدیدی، بعالم نور افعال رسیدی، فعل بر فعـل قـایم بینـی و فعـل بصـفت قـایم بینـی، 
قوس ازل » قاب قوسني«شۀ صفت بذات قایم بینی، نور فعل با نور صفت عرش استواء قدم یابی، منزل کمان گو

از اسـتیالء . و قوس ابد منزل دنو میان هر دو کمان یابی، در آن منزل دهر دهار و کون دوار آدم و عـالم بـاز نبینـی
نور قدم کجاست کون حدثی در عالم ازىل؟ چون این همه صـفت دل موحـد گشـت، موحـد اللّـه دل موحـد شـد، 

  .د، موحد خود بخود قایم بی علت حلول ونزول قلب موحد شودخود بخود قایم شود، موحد در موحد غایب شو
آسمان و زمني مرا برنتابد، لیکن «حکایت کردکه  -جل اسمه -از حق -علیه السالم -از اینجایست که سید عاشقان

برتابـد دل مـؤمن چـون جـالل فعلـش در دل مـؤمن سـریر : صدق اللّه و صدق رسـوله» .دل بندۀ مؤمن مرا برتابد
القلوب بني اصـبعني مـن «ئی حدیث نشنیده. شود، دل کجاست از محل قدم که او در قدم غایب استملک قدم 

قلب غرق . ؟ صفاتست منزه از اجرام وصور، مقدس از جوارح و علل، بی نیاز از عرض و جوهر»اصابع الرحمن
  :شعر. آنگه حق بیند، دل درو باز نبیند. است میان اصبع ازل و ابد

 لفؤاد مقیماً کنتُ ادری أین ا
 

 یا مکان الفؤاد أین الفؤاد
 

 : بیت
 بینمدل نیست بجای دل غمش می

 

 بینمجان هست ولیک در همش می
 

  
  فی التوحید و المناجات

در تو با تو بـی نیـاز شـدم، بـا کـه گـویم ای خـاموش ! ترا کجا جویم؟ ای بی نیاز! ای جان گم گشته در غرق قدم
بعد از نیستی خود را در قدم چه جویی؟ چون آیـني معرفـت شـدی، شـهد زهـرداران چند گویی و در نیستی ! گویا

از جسـته از . تـریتری، از هر کشی در کشی بی دالنرا ملـیحاز هر خوشی خوش دالن را شريین. افعی عشق گشتی
خانـۀ  تا کـی از خلـوت و زاویـه ببـازار بقـا برنـایی، تـادر نخـاس! ای رسته از دام حدثانی! چنگ جسم هیوالنی

مـا «صـفت . گویـان بگـذر» مـا عَبَـدناک«جالل عروسان حجال انـس در مجلـس قـدس بینـی؟ از دام اجتهـاد 
در . از چرا و چون بگذر. شوق ذوالجالل بر در حریف بقا را در منزل فنا طلب کردی. گویان را بستان» عرفناک

بگذر از تخمـري صـفت، کـه در . داری منزل رضا پیش لشکر قضا گر مردی، تا کی چشم یکتا بني شوی؟ کالبد آدم
در صـفوت جـان . رسوم این عالم نهایـت عابـدان دان. ضمري ضمري دُرج دُر غیب در نهفت سرّ اسرار نهان داری

گوی را در منقار شاهني سرّ قدم بینی، تا کی معتکف دلق پوشان » أناالحق«روحانیان بگذر تا صد هزار کشتگان 
  .رباط تصوّف باشی

بـريون آی، کـه طینـت اشـباح رنـگ ارواح گرفـت، تـا از پـرده بـی پـرده در سـرای حجـل بـا حریـف از آب و گل 
چنـد قابـل قبلـۀ قـدم باشـی، بگـرد آن جهـت کـه . قمارخانۀ مکر قدم پاک بازی، و در روی آن شاهد سـراندازی

ای . »بلـی«گوید؛ هـم خـود » ألستُ«هم خود جواب خود دهد؛ هم خود » ألستُ«جهت بی جهت شد؟ قایل 
اذیـال . ببی نیازی قدم ذاتت که ما را دیده باش، تا ترا بتو بینیم، و بجان هـر جـان تـرا بشناسـیم! دیدۀ دیده وران

. صبح مشارق ازل از کوه با بهآء ابد بردار، تا آفتاب عزت جالل ذات در مطالع صفت پذیر ایـن خسـته دل برآیـد
رشـک قـدم ایـن حـدثی را دوزی؟ هـر حـدیثی کـه چند حلۀ صفاء جانم بآتش عشق سوزی؟ تا کی جلباب غـم ب

  .ئی بودکردم در تنزیه تو افسانه
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در . هرچه گفتی، در التباس تشبیه بود. ئی بودجان بی جانم معذور دار، چون پیداست که ترا شناخت که او دیوانه
اگـر از خـوش دىل . در طلب مرا معذور دار. آنچه در توحید گفتم، نزد ذات قدیمت تعطیل بود. عشقم معذور دار

در حرکات روح مستبشر در طلب شهوت انسانی حرکتی کردم، آیا چه بود در لطف جان وسوز جانـان و خُـدعت 
بقعر بحر الوهیّت فرو شو، جامـۀ لِـمَ وال بـرکش، کـه در بـزم ! دالویز قدم؟ معذور دار، ای ذرّۀ شمس خاور عزّت

طمطراق اهل محبت . با جانان این رسوم در نگريد که» التخف«. عشق این همه جرعۀ پیالۀ شراب محبت است
از ربـاط . اندمخر، که ایشان رواق صفاء عشق در قدح تارک کیوان بُرج صفت در رؤیت شاهد احدیّت نه خورده

  .اندو سباط چه الف زنند که در میادین ترکان تجلی ذاتی ارشهای زابلیان بیابان ازل نه خورده
ار خطیبان ملکوت زن، که در بازار مصر اسرار در روی یوسف زندان سرّ کـوران دمی از آتش مستی شوق در دست

خـور، و مـی خسـب پراگنـده و تنـگ دل مـیهمه روز دروغ گویی، همه شب می. برنتابد» و شروه بثمنٍ بخسٍ«
غ کن، ای شکم خوار رباط سالوسان طامات، که بعد از این دم صـد هـزار دروبرسم مناجیان پراکندگی می. باش

چون خود را دیدی از پراکندگی چه ترسی؟ نه در ناف . تو در عشق توحید است، و طامات واباحتت عني تحقیق
آهو مشگست، نه در شکم خوار گل حمری، نـه شـب یلـدا دم صـبح صـافی در دهـان دارد، نـه لعـل آفتـاب در دم 

ای . قطـۀ دایـرۀ سـپهر ازل شـدیدر ایـن زنـدان از امتحـان مینـدیش، کـه ن. سنگ خاره در و یاقوت در کان دارد
گـري و » قل هو اللّه«کاف و نون بسنت از  تا کی ازین رنگ کونني بگذر، از خانوریان! »قاب قوسني«هدف تري 

  .بپذیر» قل اللّه ثم ذرهم«نصیحت پري 
  

  ایضاً فی شطحیات ابی یزید
آنگـه بهـر نـام کـه خـواهی،  .از دون حق دل فـارغ کـن«: گفت» اسم اعظم کدامست؟«بایزید را یکی پرسید که 

عجب نیست، اگر جوالن «گفت » .این عجبست«مرد گفت که» .برخوان، که از مشرق بمغرب پری بیک ساعت
خدایرا بندگان هستند، چون بایستند جائی که جای نیست، تا بدان حد کـه . کنی در اقطار آسمان و زمني بدین نام
خواهـد کـه در خلـق نگـاه  -جـل جاللـه -چون خداوند: نه استمثال او آیی. هرچه باشد تحت قدم، قدم وی باشد

  ».کند، درین بنده نظر کند، خلق را درو بیند، و ازو در خلق نگاه کند
مکـان جهـت . گفتنش که جای بی جای بایستد، راست گفتی که نـزد حـق جـای بـی جـای را جـای نیسـت: قال

یمـني او قـدم اسـت و . بنگـر» مـني الـرحمناالرواح فـی ی«. است، و جهت عالم خیال است، جـز جسـم نپـذیرد
امـا نگرسـنت حـق در عـارف و خلـق را درو دیـدن و ازو در خلـق نگـاه . قدمش از یمني و یسار حدث منزه است

اند، زیرا که عالم فعـل اسـت وفعـل جان وىل بزرگوارتر بصد هزار بار از کون آفریده. کردن، حکمت پادشاه است
بصـرف . هرچه آفریدند نزد آن جـان چـون ذرّه در بحریسـت. است» ن اللّهاستواء کا«عالم صفت، صفتش عرش 

سـر . آنگه نشر برکت نظرش از آن بنده در عالم افتـد. جالل و نعت ظهور قدم درو تجلی کند چون طور موسی را
یـک بنگر، که صد هزار آدم با چرخ و أفـالک در » سَنُریهم«در سطر . گفتم» و ما أرسلناک اال رحمة للعالمني«

مَـن عرفنـی، «حقیقـت . بلکه چون او را دیـدی، حـق را دیـدی. چون او رادیدی، همه را دیدی. عارف پیداست
از دریچۀ افعال ازین جان بعالم نگرد، . آیینۀ ذات است منقوش بنور صفات. این حدیث است» فقد عرف الحق

  :شعر. زیرا که جمع جع است، و عني جمع است
 لیس من اللّه بمستنکر

 

 .یجمع العالم فی واحد أن
 

صـورت » فیه آیات بینات«بريون آیی، در صفوت صفاء » ینظرون الیک و هم الیبصرون«اگر از صفت مخائیل 
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رب ارنـی کیـف تحیـی «در دیـوان » هـذا ربـی«جهـان جمـع » ان ابرهیم کان امّةً قانتاً«عني کل در نفس، نفس 
عقل را بدروازۀ عدم بگذار تـا بـر شـط بحـر قـدم عـالم . واز سطور صورت علم بريون ش. جمله بازیابی» الموتی

فعل در فعل مزور صفت از . این چه گفتم؟ عالم کثرت تضاد بود. ببینی» خلق اللّه آدم علی صورته«أزل در مرآة 
. چون علت از علـل برخاسـت، آنگـه وجـود جـود نقـش کـل بینـی. عني جمع باین صورت کون در عدم مضمحل

  .اندل نسج کردهحروف کون در دفرت فع
  

  فی وصفی
تو از ذرّه بريون شو، تا بزبان بـی زبـانی بـی علـت . از خود بريون آی، که ذرات وجود همه تویی! ای بدیع الصفة

اگر از حادثۀ قبض و بسط بگذری، بـی ترقـی بـی تلـوین ! ای صافی نظر. گویی» أنا اللّه«دویی در هر مشهدی 
اگـر مهـد قـدمی در صـورت آدم کیسـتی؟ اگـر جـان عـالمی بـی عـالم . احکام حق را بی خـود و بـا خـود ببینـی

» هـذا ربّـی«که بر دروازۀ ازل جمله حکیمان فلک پیمای، خریطه وانبان . عشق بگذار چیستی؟ رسوم هاذوزیان
ئی، شرط طمس کجاست؟ و اگر در عني وحدتی، صورت امـر چراسـت؟ دریـن تنـگ اگر صاحب دیده. انداخته

  تو سري در مکان چه کنی؟ . شدند» مُموَّهُ«یسان فلک نو. میدان نقوش مزور
با پرندگان عناصر در اطـوار زمـان چـه پـری؟ خطـی بـدایرۀ حَـدَث در کـش، در دم وقتـی ! ای شاه باز طارم قدم

اگـر نمـانی، . اگـر بمـانی، محـل بقاسـت. مُسرمد در المکان بی تخیّل جهات حـق را بصـد هـزار صـفات ببینـی
  .و بقا بگذر، تا جان همه جانان شود صورت قلت و کثرت با محال خاماناز فنا . حقیقت فناست

  
  ایضاً فی شطحیات أبی یزید

آنکس که حـق حجـاب ! ای مسکني«گفت » که چیزی که عارف را از حق حجاب کند؟«یکی از بایزید پرسید 
  ».حق حجاب نیست. او باشد، او را چیزی حجاب کند

و . دارندۀ عارف است بذات خـود، کـه بچیـزی دون او محجـوب باشـد بدین حدیث آن خواهد که حق نگه: قال
حقیقت این سخن در توحید آنست کـه چـون حـق عـارف را منـع کنـد از . آنگه باشد که عارف مشاهد ذات باشد

 -بهرت گویـد. مشاهدۀ خویش، حق حجاب او باشد، زیرا که امتناع او از مطالعۀ حدث قدم را حجاب حدث است
چون عارف » .حجاب او نور اوست، و نور او صفاتست و صفات او ذات خود بخود محتجب«ه ک -علیه السالم

در درک نکره اندازد، آنرا که نقاد بصر در حقیقت توحید قایم است، در مشاهدۀ وجود حـق بسـی حـق را بینـد، 
حقیقـت منـع کنـد  مشاهده بدهد حق عبودیت را؛ از وصول. حريان کند تحقیق تنزیه را. که ندانند که آن مَکرست

  .حق قدس ربوبیت را
عـدم حجـاب نکـرۀ . ابد بگذری، بی ازل و ابد بچشـم عـدم عـدم را ببینـی اگر از دیوار ازل برتر آیی، و از مَهمۀ

اگر از آفتاب . از هواء هویت سایۀ عنقاء قدم بینی» ال شرقیّة و الغربیّة«اگر در این پرده بگذری بزمني . قهرست
در کنه بی کنه غرق گردی از حجـاب . ه گریزی، از حجاب افعال بحجاب صفت رسیدیتجلی وحدت در آن سای

در آتـش هـوای کربیـا چـون پـری، کـه جنـاح آزال و آبـاد از مـرغ ! ای سیمرغ وحدت سـرای. جاوید بريون نیایی
  .خامۀ قدر بگریخت ربوبیت بگسیخت، و از احجار طوارق منجنیق شوامخ قاف قدم اسد
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  بی یزیدایضاً فی شطحیات أ

  ».بطش من از بطش او سخرت است«گفت » .ان بطش ربّک لشدید«یکی پیش بایزید برخواند که 
انّ «در . خرب داد از فراخنای کرم حق و رحمت و شفقت او بر بندگان و از تنگی و ناتمامی بشریت خـویش: قال

درین حدیث از بخـل ایشـان و قلـت  حق خرب داد» .خلق االنسان ضعیفاً«بنگر، و در » .اللّه یغفر الذنوب جمیعاً
نیـز عجـب نیسـت کـه . »قل لو أنتم تملکون خزاین رحمة ربی اذاً المسکتم خشیة االنفاق«گفت . رحم بر مجرم

تجلـی بـدو کنـد، و چـون حـق عـارف خواهـد . حق عارف بیش استیفا کند که حق خویش، چون حق خود جویـد
اگر اتصـاف کـل بـودی، بعـني ! ای بایزید» .فَقد بارَزَنی بالمحاربة مَن أهانَ ىل ولیّاً،«اینست سر . تجلی بقهر کند

صدر جان جان بمنقـار ازل . کل بطنني یک رنگ بودی و در عني وحدت جمع جمع را در عني جمع دو بنمودی
کـل مـن علیهـا «بشکافت، تا طري وحدت دانۀ أنائیت از کام نیستی بستاند و در روی دریاء مُسرمد صمدیّت آیـت 

  .برخواند »فانٍ
  

  ایضاً فی شطحیات أبی یزید
پیغام فرستاد که . میخواهم که شب برین نماز کنی: ب حصريی بابویزید فرستاد، گفتاحمد حَرْ«ابوموسی گوید که 

  ».عبادت اهل آسمان و زمني جمع کردم، و در بالشی نهادم و آن بالش را زیر سر نهادم
رسوم بتحقیق رسید، و از معاملت بحال و از عبادت بمراقبـه و از  در این سخن اشارت کند که معنی جانم از: قال

چـون بنهایـت تجریـد رسـید در . مراقبه بمشاهده و از مشاهده بمعرفت و از معرفت بمحبـت و از محبـت بتجریـد
متالشـی  -جـل جاللـه -عبادت اهل کون باکون در سطوات عظمت حـق. رؤیت قِدم در قِدم از رسم عدم فنا شد

مـا أنزلنـا «سـرّطه . صـورتش از نوافـل بیاسـود. وجودش از صورت عبودیـت مشـاهدۀ ربوبیـت گشـتجملۀ . دید
عَلـم أن «در عبـادت قـدمهاء گرانمایـه رنجانیـد، گفتنـدش » قاب قوسـني«بعد از آنک خواجۀ . برخوان» علیک

  .»سیکون منکم مَرضی
  

  فی المعرفة
» انـا عرضـنا االمانـة«یت بساحل بیابان وحـدت بـار هان که مطایاء عبود» فتهجد به نافلة لک«! ای مَحمل دار

» ینـزل اللّـه«بر سر جـادۀ لشـکر » تعرضوا لنفحات الرحمن«شباهنگ » انّ ربک لبالمرصاد«دیده بان . بنهادند
از بـام اَفـالک قـدم » سُـبحان الـذی أسـری«تو در هودج معراج در خواب منهاج شـو، کـه مهدکشـان . بخوابانید

آنچه نوح دردناک در نوحـه بـا . از قفص جسم ناسوت بعالم قدس الهوت پرانید» عَینایَ تنامُ«فرستادم تا مرغ 
  . بتو نمایم» ما زاغ البصر«ادریس در آسمان سمایی بیافت در یک لمحۀ 

سـرای را از قیـد » أنـا الحـق«چند در سراب شورستان عبودیت سـفر اشـباح کنـی؟ مـرغ ! ای غرض کون وجود
تا کی از دار و زندان؟ تا کی از خامی . ان یاسمني بستان قِدم عندلیب وصل منتظرستعبودیت برهان، که بر اغص

برگري، و بتیـغ هسـتی گریختگـان حامـل » فخذ أربعةً من الطري«امتحان از چهار سوی رسوم طبیعت مرغ عناصر؟ 
ازینهـا الت و هُبَـل ، »فجعلهم جـذاذاً«چون بترب مستی بند و زندان بتکدۀ آزران بطبع شکستی . قدر را سر بردار

مگـذار، تـا چـون دهـر و کـون » فـاعلم أنـه ال الـه اال اللّـه«انـد، در مشـهد شـهادت را که نفس گوینـده و روینـده



۶۵ 

چون . آنگه پرستش معرفت شد و کوشش محبت. در مرغان جان باز یافتی» انّی یحیی هذه اللّه«برخاست، آیت 
با قماریان معرفـت وجـود گـم شـده را در بـاز، کـه بـر در آن  مراد گشتی، مجذوبی از صف عابدان در خرابات فنا

زنـد در چمـن عشـق بـاز او » سـبحانی«مرغـی کـه دم . آستانه صد هزار حربی غلط و کشتۀ بـی دیـت بـیش بینـی
آیت زبور لوح قِدم بشـنو، کـه در آن سـطر » لستُ کأحدکم«چگویی؟ از قاری » أفال یکون عبداً شکوراً«اشارت 

  .بینی» للّه ثم ذرهمقل ا«جملۀ حرفها 
  

  ایضاً فی شطحیات ابی یزید
باللّـه کـه لـوای مـن از لـوای محمّـد «گفـت . »جملـۀ خلـق در تحـت لـوای محمـد خواهنـد بـود«بایزید را گفند 
  .»عظیمرتست

صـلی اللّـه علیـه و  -و لوای محمد. بدین اشارت آن خواهد که حق لوای اوست بنور کربیا و نور او قدیمست: قال
از عرش تا ثری تحت لوای کرم او باشد، و در ظل جالل او، روزی که سایه جز سایۀ عـرش او . ث بودمحد -سلم

نیست، چنانکه در حدیث است و معلوم است که هفت آسمان و زمني با دوزخ و بهشـت و جملـۀ خلـق در جنـب 
وسـعت کـل «. تعرش لوای حق است بر سر بنـدگان مـؤمن روز قیامـ. ئی است در بیابانیعرش هم چون خردله
  .گواه این حدیث است» شیء رحمةً و علماً

از سر گستاخی لوای کرم حق بخود اضافت کرد، چنانک عادت خدام ملوک باشد که ملک مَلِـک بخـود اضـافت 
نیز عجب مدار که بـی مـرادی در . یعنی آن مِلک ما است و ما اوییم» فالن موضع والیت ما است«گویند . کنند

از پـای حقیقـت بینـدازد و از خـود تـربا کنـد، » فاخلع نعلیـک«بر سر سجادۀ ارادت برسم  کون دو نعل دو گیتی
بسنگ مجاهدت صفات خود را کوفته دارد، نقش غريت از سـطر دل خـود بزدایـد تـا دریـن جهـان مشـکوة نـور 

 چـون از جهـان جسـمانی بعـالم روحـانی. شود، ظاهر و باطن یک رنگ چـون طـور تجلـی» اللّه نور السموات«
  .شود، حق از وجود او بعالم نگرد اهل کون رادر تحت لوای خود گريد

م آدم «اگر خواهی که بچشم وحدت رنگ آن دلکـش بینـی، از خـود بـريون آی، کـه نـام وی در علـم ! جانا وعَلـّ
جهـان . از عالم قسمت اجرامی نفس بالکش بريونست؛ نعت او در حروف حدث سـایه نـدارد. نیست» االسماء

چنـني دان، . او را روان عـالم دانـی. وی مایه ندارد، زیرا که در قدس الهوت سایۀ جـان هـر جانسـت امر از جان
  .لیکن داخل و خارج نیست، زیرا که با حیزوم أزل تا أبد هم عنانست از تجلی استوا بعالم نشان

ایه گـو، تـا مشـرقیان ای، بر سایۀ دیـوار کالبـد آدم آن سـ»السلطان ظل اللّه«اگر شاخ وصلت ! ای سایۀ طوبی قدم
از هستی آن سایه نقاب حدث برانداز تا همـای صـفات جنـاح ازل . مشاهده از احرتاق آفتاب تجلی در تو گریزند
چه نشـینی؟ کـه نـه » سدرۀ منتهی«در وَکر ! ای مرغ بیابان وحدت. بگشاید و از مشرق قدم سیمرغ جالل برآید

رو، شراب صحراء نکرات پیمـای کـه کـوه ! نۀ جاویدصوفی علف خواری؛ تحت طوبی جنت چه میکنی؟ ای تش
  .طور جان عشاق از بحار زالل جالل جمله لب خشک دارند

  
  ایضاً فی شطحیات ابی یزید

  ».مثل من در آسمان و زمني نبینی«بایزید گوید که 
ان از نبینـی کـه مـرغ سـلیم. سخن مستان معرفت در سکر با معشوق جز خود کس را نبیند از غريت بر عشـق: قال

. »سـر درآور، واال ملـک سـلیمان را بمنقـار بـرگريم ودر بحـر قلـزم انـدازم«سر مستی با معشوق خود میگفت که 
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. بعینـه راسـت میگویـد» مثـل مـن کـس نیسـت«نیز اگر کسـی گویـد از روی عقـل کـه . عاشقانرا این قاعده است
  .دی دیگر چون من نیستخواهد که در دهر بایزیممکن شود که آن برش می. »خَلَقَکم اطواراً«

و در خلقت بآدم » لستُ کأحدکم«؟ او در محل مستی گفت »قل انّما أنا بشر مثلکم«نبینی که حق سید را گفت 
نیز روا باشد که چون از معبد خاک و منفذ آب بگذری و از مقر عالم تقدیر بر پری از نطق هر . و ابراهیم مانست

آن : گویـد» !سـبحانی«بوصف خویش از زبـان همـۀ عارفـان، گفـت  او ناطق. ئی صورت أنائیت حق شنویذرّه
نبینـی کـه در گرمـی حـال مـرغ جـانش چـون . »نطق اللّه علی لسان عمر«حق بود که بزبان وی وصف خود کرد 

کشته بودی، ندانستی که او کشـته » الیموت فیها و الیحیی«بشمشري تجلی یگانگی حلقش بریده شدی، در منزل 
  است؟

  
  شطحیات ابی یزیدایضاً فی 

  .»از سر پنداشت اتحاد در عشق خود را باز نشناختی، گفتی که منم نه منم، برای آنکه من او ام، و منم او اوست
سـخن از عـني » همـه مـنم«چون حق او را شـد، گفـت . اول اشارت با أنائیت حق کند بعد از فنای خویش» قال

چـون . شد، حق را درو غریب آمـد، انائیـت خـود بـاز نیافـت چون ببقا ملتبس. اول فنا بود و آخر بقا. جمع گفت
چـون » .اوسـت کـه اوسـت«آنگه گفـت . حدث را معزول کرد. نیک بدید، او نبود، همه حق بود، فرد را فرد دید

  .طوارق شموس قدم پیدا شد، ظلمت حدث از صحن سماء صفت متالشی شد
» کان اللّـه و لـم یکـن معـه شـیء«گفت . هم نهادبر » ما زاغ البصر«کدخدای بارگاه جربوت از ملکوت چشم 

چون شمع نور تجلی از لگن حدث برگريند، عـدم بعـد از قِـدم رنـگ خـود . زیرا که شرط توحید حق تجرید بداد
صد هزار . اشراق تجلی با شرق قدم رفت. قهر نريان کربیا حُثالۀ افعال بسوزاند. در منزل اثبات ال ولم بینی. گريد

اگـر سـاقی . در رباط مفلسان اتحاد حقیقت بینی، جمله در خواب سطر وحدت فرامـوش کـردهگوی » أناالحق«
ه و  جالل بادۀ دلگشا از رواق صرف حسن طور ارواح قدسی را دهد، مستان خرابات فنـا را بینـی، کـه جملـه جُبـّ

  .میگویند» أناالحق«اند، و ببازار خامان ارادت جمله دستار عبودیت انداخته
. در مجلـس ملکـوت امـر عشـق را گـوش کـن. رمـز حـدت قبلـۀ قـدم شـد و آن حـدیث همرنـگ آدمدرین ! جانا

اینسـت رمـز شـطحیات ذوالجـالىل، ای خـوش دل شـطاح . بشنو، که حریـف گریختـه بـاز آمـده» اُسجدوا آلدم«
  .که در عني معرفت شاهان عشق در مکتب وی سطر وحدت آموزند! فارسی

  
  ایضاً فی شطحیات ابی یزید

بامـداد و شـبانگاه آن کـس را . مرا بامداد و بشـانگاه نباشـد«گفت » از بامداد چونی؟«بایزید پرسید که  یکی از
  ».باشد که او را صفتی باشد و مرا هیچ صفت نیست

از احکـام مخلوقـات شـنیدن بـی . مـن مسـت بـی هوشـم: اشارت بوله و هیجان کند و حريت وهَیَمان، یعنی: قال
مرغ اعصار و دهر پریده، جانم در غیب غیب گم گشته و صورت کون بـر مـن دگرگـون گوش، از من آرام رمیده و 

خوانده دریـن جهـان بـی نشـانم و » کّل من علیها فانٍ«گشته، در حريت بی صفت سلوک مانده و بر وجود آیت 
  :شعر. در عشق بی روان در تمویه عقل و تمکني عشق شب از روز ندانم

 شهور تنقصن و ما شعرنا
 

 .ف لَهُّن والسراربانصا
 

نیز ممکن بود که اشارت باستغراق جان کندن در رؤیت قدم و درین رمز بیان کند که در قِدم جـانرا آثـار دور کـون 
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صباح و مسا در جریان شمس و قمر باشد و سرّ بایزید در مشـاهدۀ حـق . »لیس عند اللّه صَباح و المساء«نیست 
مالح قلزم ازل را ببني کـه در غیبـت چـون از وجـود خـرب . و مکان بی خربغرق قُرب قُرب گشته بود از آثار زمان 

در وقت بی وقت آن سایه دار ظل جالىل ساکن جزیرۀ بحـر الیـزاىل حـوادث عـالم . »ىل مع اللّه وقت«داد، که 
کـّل راه ندارد، زیرا که ثقل وَقَر بر جاء عشق در کشف مشـاهدۀ مطیـت وجـود برنـدارد، همانـا کـه بایزیـد در عـني 

مرغ الهوت قفـص ناسـوت بشکسـت، . متّصف بکل بود، بعد از اتصاف صفت تخلق را در جمع از اتحاد براند
خرگـاه دار چـني ازل در مرغـزار یگـانگی خرگـاه . حلۀ ناتمام منسج اتحاد رُقام توحید بعلم تجرید و تفرید بیافت

  .از هدف خال و مال بگذشت »و ما رمیت اذ رمیت«از شست » قاب قوسني«تري و کمان . حُریّت بزد
؛ یک زمان حریف عروس بی زمان شو، کـه دریـن میـدان  این توئی که مکان گريی، از آن در صف خطیبان نربی

اخضـر . رخش عشق را بگوی تا بفعل تنزیه قاف را سرمه کنـد! تنگ میدانا. جالل بیچونی مرکب دهر گذر ندارد
» یفعـل اللّـه مـا یشـاء«، توئی از تعلیم »خَلقَ اللّه«نگني  اگر نقش. و اثري را بصدمت سطوت عزت مضمحل کن

  .آیینۀ جان بی جان هر جان بنگر. بگذر
  

  ایضاً فی شطحیات ابی یزید
  ».پرسنداند که از من علم میاین مالئک«گفت . بینیمپیش تو بشبه زنان و مردان خلقی را می«بایزید را گفتند 

: چـون تمـام شـد، گفتنـد. »وعلم آدم االسماء کلّهـا«سرّ معلم مالیک بود، او ب» ولقد کرمنا بنی آدم«البأس :قال
چـون بدیدنـد عـالم . »أنبـئهم بأسـمائهم«ایشـانرا بایشـان نمـای، . این اطفال مهد ملکوت را سرجربوت در آمـوز

 از. »ال علـمَ لنـا«کی دانـد؟ » خلق اللّه«این سطوت وحدت کی خواند؟ و این حرف واژگون : قدس را، گفتند
گفـت کـه  -صـلوات اللّـه علیـه -آن سبب گفت قفچاق بازار ازل، قفص شکن مرغ اجل، سـید نیـک نامـان عشـق

 مَلَک علم مقادیر آموزد در عبودیت، وىل علم لـدنّی در ربوبیـت، وىل طیـار مَلَـک سـیّار او. »خري من المالئکة«
ن جـان فروشـان بارگـاه ازل علـم مکتـوم ایـ. »و ما منا اال له مقـام معلـوم«مرتقی در احوال این موقوف مقامات 

  .دانندو ازلوح نیستی بی خیال سطر هستی خوانند
  

  ایضاً فی شطحیات أبی یزید
  .»من جملۀ لوح محفوظم«گفت . حق را لوح محفوظیست، و علم همه چیزی دروست«بایزید را گفتند که 

بنـور تجلـی لحظـةً . فات نویسـددل عارف لوح محفوظ معرفت است، حق درو علم قضا و قدر و فعل و ص: قال
تقلب قلـب، در مشـاهدۀ ازل لـوح حـرف » یمحو اللّه ما یشاء و یثبت«فلحظةً رضارا قضا کند و قضا را رضا کند 

آن »القلوب بني اصـبعني«حدیث . چون آفتاب عزت ذات نیک درو تابد لوح و حرف یک رنگ شود. قِدم شود
اگر از آن سـطر از ربوبیـت حرفـی . ین لوح منقوش سطر صفتبريون لوح محفوظ منقوش سطر امرست، و ا. بني

. اسـت» وعنـده ام الکتـاب«جان عـارف لـوح . در لوح محفوظ نویسد، لوح محفوظ در نريان کربیا محرتق شود
ای خرقه پوش خانقاه : لوح محفوظ جان دیوان معنی جالل جربوت است. لوح صورت مکتب الهام کروبیانست

   از روشن ازل برگري، که در عني ضمري تازه رویان عشق را کشتی بربس. رسم عدم بگذار! قِدم
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  ایضاً فی شطحیّات أبی یزید

  ».هرکه در بساط دیمومیّت سخن گوید، باید که با وی نور دیمومیت باشد«بایزید گوید 
چـون . ه اسـت، فهو علی نور من رب»اَفَمَن شرح اللّه صدره لالسالم«در موحد نور ! نور دیمومیت، ای جان: قال

ه «: کامل شود موحد، حق ازو در عالم تجلی کند بجمیع ذات و صفات، چنانک از طور بموسـی فلمـا تجلـی ربـّ
در پیشـانی عـارف . عالمت نور تجلی نور غیـب اسـت. تر استدانی که عارف از مکان و از کوه گرامی. »للجبل

  .از آن گوید» تعرفهم بسیماهم«
  ».یاد دارد» مَثَلُ نوره کمشکوة فیها مصباح«حدیث . ر بشرۀ عارف پیداستنور صمدیت د«ابویزید گوید که 

  
  فی خطاب المعرفة

. دانم که مرغ اجل جناح عصمت نگريد، از آنکه فاختۀ دردت طوق دار حلقۀ هویـت اسـت! ای نور مصباح ازل
مائـدۀ . ر جـان ماسـتد» هذا ربـی«گوی، زیرا که بت بتخانۀ ملکوت » فَلَکَ الحمد«ما را ! ای مرید شکر گوی

چند خوانی؟ مگر غناء قـدم » أنتم الفقراء اىل اللّه«آیت . عیسی گریخته در صحن چهارم ملکوت برخوان ماست
صـبغة «و از کارخانـۀ مکـر از خنـب وحـدت صـبغ . هر روز حریف قهر دستی نو بـرآورد. بند کیسۀ عشق ما ندانی

  .ت در نکره بنماید، از آنم پیوسته خسته دل داردخواهد که معرف. دلق تصوّفم را رنگی برآورد» اللّه
چند از شریعت گویی؟ اگر بر صرح قلعۀ کفر رفتـی، آمنـا ! چند از طبیعت گویی؟ ای عقل رعنا! ای نفس فلسفی
و اگر در بزم قدم پای بر قمّۀ عـالم نهـادی، در دم سـکر و صـحو . آی و بگو» أنا ربکم األعلی«گویان سحره را 
ای صـوفی . س قوسني تري عشـق را در نشـانۀ کـونني زن، تـا وجـود علـت پـذیر را عـدم گردانـیپای بکوب، از قو

سـخن بـی رسـوم بـا حریفـان خـوش دل . اگر صادقی در میکده، در بتکدۀ عشق پري مریدان درد ازل شـو! عاشق
نِ ناتمـام تمـام هر ناتمامیِ ایـن جـا! ای جان. اندگوی، که این ابلهان زمانه از ناتمامی مغرور غوالن خضر شکل

هرچه جـز تـو اسـت، در مشـهد یقـني . این یکدم از قدح شراب شوق ما را یکدم ده، که با تو در باقی شد. گردان
خیمۀ کون بطوفان قهر غريت در هوآء هویـت بـرپان، تـا . گویند» ثالث ثالثة«مگذار، از آنک صورت ملکوت را 

  .بی خود ترا از تو جویم
  

  دایضاً فی شطحّیات أبی یزی
  ».مثل من نبینند، مثل من بحر بی کرانه است، که اول و آخر ندارد«بایزید گوید که 

این چنني . او در ملک معرفت از روی غريت خود را بی مثل یافت. مثل این سخن را بعضی تفسري گفته شد: قال
مثل بدیدی، زیرا اگر مثل من بودی، : گفت. بیند آنکس که مشاهد جمال ازل شود؛ در مقام وحدت کثرت نداند

ام، از ذات بـذات، و از در عني جمـع کـل. که مثل من چون من بودی؟ من از من غایبم؛ در حق فانی، بحق باقی
او چـون مـن نبـودی، زیـرا کـه چـون . صفات بصفات، و از فعل بفعل و از نعت بنعـت، و از اسـم باسـم متصـف

د در  بحـر وحـدانیت شـد. خـود بمـا ننگـرد آنکس که این درجه بیابـد، از. خلقیت برخاست، احدیت بماند موحـِّ
  .معنی وقتی مُسرمد و بحری بال شاطی دان. »قل لو کان البحر مداداً«. موحَّد از آن کرانه بیافت
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  فی وصف حاىل

شطحیات شري گريان بیابان وحـدت را  -تنگ دالنرا از خزاین غیب حکمت فتوحی بده! ای مفتاح گنج نامۀ جود
» اللّـه نـور السـماوات«نه مصباح آسمان وجودی؟ شب پران مرغ عیسی را از چراغـدان . یبنما» سبحانی«سرّ 

سبز طارم چرخ زراق را از خنب عیسی جان ازرقی درپوش تا چاوشـان ملکـوت از جیـب و دامـن . نوری ببخش
ادت پاشـند، کـه دیرسـت تـا گـام اصـداف جـان ار» والنجم اذا هوی«جربوت دّر و یاقوت حکمت از طبق عَبهَر 
  .مریدان از باران الهام عشق خشک است

در صدر خاموشان از احیـاء  روح جندان هان برین باال، که نوح گرینده از عشق تو طوفان بارست! ای جوهر واال
. موتی بنگار، طبع آبسنت را بقهر و لطف دایگی چکنی؟ کـه نـه سـیمرغ شـرق ازل سـاکن آب و گـل خواهـد بـود

عـروس . فـرو ریـزد» أنـاالحق«ن ببخشای، آسـتني تصـوف بـر افشـان، تـا در و لؤلـؤ بر زمان و مکا! رایگان بخشا
بنشان، تا در بزم قدم در روی شاهد باقی از رنـگ خجـل خـط » عَصَی«معرفت را بروی نگار حسن ازل خال و 

مـا انـی بـریء م«چند خریطه کشی آزر نفس کنی، . بر وی کشد» الفقر سواد الوجه فی الدّارین«مالمت از مداد 
تو چه ید بیضـا نمـایی؟ . بگوی، که مزوّر نبیسان ملکوت در روی شاهد مصر ازل بی خرب دست بریدند» تشرکون

مگـوی، کـه آدمـان بـی گنـاه در سـرای تنزیـه » ربّ ارنـی«بیندیش و » تُبتُ الیک«چون فرعون طبیعت رمید، از 
ان خال و مال بدروازۀ بقا بعـد از فنـا عـروس بعد از جه» ال اُحصی ثناءً«میگویند و عاشقان » ربّنا ظلمنا«جملۀ 

  .قِدم میجویند
  

  ایضاً فی شطحّیات أبی یزید
تو مثـل تـوئی، تـرا : گفتم. من برتسیدم! ای مثل من. تو مثل منی! مرا گفت در غیب که ای بایزید«بایزید گوید که 
! بعـد از آن گفـتم کـه زمینـی ببـاش. بتو گویم تا بباشد: گفتم. بگوی بخود تا بباشد! ای بایزید: گفت. مثل نیست

آنگـاه مـرا گفـت . این جمله هبا دیدم: پس گفتم. ناگاه آسمانی ساقف دیدم. آسمانی: گفتم. زمینی منبسط دیدم
آنگاه در مـن . »له مُلک السموات و االرض یُحیی و یُمیت و هو علی کل شیء قدیر«گفتم . که صفت ما بخوان
  ».از من قراءت برفت. هیجانی برخاست

  ».بحق او که مرا هست ملک آسمان و زمني و ملکوتیت حیات و موت«بعد از آن بایزید میگوید 
رداء کربیا و : گفتند که آن دو حله چه بود؟ گفت. چون بحق رسیدم، مرا دو حله درپوشید«در شطح دیگر گوید که 

کجا روی؟ که : دیگر گفت مرا. رواکنون برِ خلق من : پس مرا گفت. آنگاه تاج کرامت بر سر من نهاد. ازار عزت
: مرا گفـت. مرا در هواء بی حد بداشتند، که قعر آنرا در غیب هیچ سدی نبود؛ حريان شدم. ورای من منتها نیست

مسـتطمرات و «آنگـاه بیابـان در بیابـان پیـدا شـد، . تـرا هـیچ مثـل نباشـد! ای تو چون تو: گفتم! ای بی مثل من
چون دیدم که بغـري او مشـغولم از آن دور . امن بمن بخشید، توالء خلق بمن داد آنگاه. دِیَم غیب دیدم» مقطرات

اگرچـه متـوىل بعـز تـوام، : گفـتم. بباش چون کون ما، بیافرین خلقی چون خلق ما! بمن گفت که ای بایزید. شدم
ت آسمان چـون آنگاه بیافریدم هف. هیچ چیز نگوئی که بباش اال که بباشد! ای بایزید: گفت. نخواهم جز تودیگر

. این آسمان و هفت زمني چون این زمني، و دریاهاء با موج چون این دریاها، و کوههـاء شـوامخ چـون ایـن کوههـا
چون دانستم که بهر چه خواهم قادرم، بدانستم که این همه که بمن داد در مُلک او یک ذره نقصـان نشـد، جملـه 

دیگـر او چنـان شـد کـه او بـود، . ن من او شـدم، و او مـنآنگاه با ذات او شدم، با حق حق گشتم بی م. بگذاشتم
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  .»!سبحانه! سبحانه«چنانکه او بود هم چنان شد، 
نبینی که در بهشـت گویـد کـه از . دلخوشی است در قرب، چون مَلِک شد در مِلک او! گفتی که ای مثل من: قال

نیز گفنت که تو مثل مائی، یعنی ترا حـی قـادر . »و اذا رأیتَ ثمّ رأیتَ نعیماً و ملکاً کبرياً«ملکی کریم بملکی کریم 
خلـق اللّـه آدم علـی «ایـن رمـز . سمیع بصري متکلم مرید آفریدم، ترا لباس بقا در پوشیدم، تـا در جـوار مـا نمـريی

پس آنگاه در تقلیب اعیان و انشاء . چون اتصاف حاصل شد و تخلق تمام گشت، اسم اعظم بیافت. بني» صورته
عجب مدار که از عرش تا بثری بکاف و نون حق موجودست و بدان قایم تـا ابـد؛ اگـر باسـم  .مفردات قادر شود

آن جملـه . اعظم کسی هزار کون بیافریند، هم چون این کون باسم حق بوده است، نه بغـري قابـل و فاعـل حـق بـود
  .متعلق بقدرت قادر قدیم است

غ آفریدن و احیاء مـوتی ابـراهیم و جمیـع معجـزات حدیث احیاء موتی و مر. بنگر -علیه السالم -در معجز عیسی
در یکـی . صد هزار بیابـان غیـب دارد -جل جالله -خداوند. در والیت آیات همان حق است. أنبیا آیات حقست

. اگر کنم، تـوئی نـه مـن: گفت. از بایزید قدرت خواست. از آن سر بایزید حاضر کرده، او را لباس قدرت درپوشید
حـق بـرای اودر : بایزید بحـق گفـت. بگو، تا بباشد: در مشاهده گفت. آورد، تا یقینش بیفزاید و بایزید را در فعل

حقیقـت توحیـد آنسـت کـه آن همـه مکـر : آنگاه بایزید را بنمود. بیابان آسمانها و زمینها و دریاها و کوهها بیافرید
رسـوم منـدرج و . ، خلـقِ نیسـتحق بحق قایم در اولیت و آخـریتش. آن لؤلؤ صبیان است. است در تجرید توحید

خداونـد ازیـن اشـارت . و آن مـدارج سُـعد اسـت طرق منطمسِ صروفِ علل و علل از خلل خیل از فعل خلق را
حدیث رداء کربیا و ازار عز تجلی صفاتست؛ غیب دیـدن و حـريان شـدن، صـفت . »لیس کمثله شیء«. منزهست
  .ئی نبودهرچه یافت از ملک حق، گفت که ذره. بندگیست

نبینـی کـه چـون بـاز آمـد از حـال، . این چه گفت که با ذات حق شدم، سخن أنائیت است، حدیث مستان معرفت
اگرچه در محل التبـاس تـو دیـدگانرا تحقیـق . من من بودم، حق حق سبحانه؛ این همه مخائیل توحیدست: گفت

عجـز معرفـت بسـر مـی از. زننـداست، در شوارب سراب قمر جمله بی دست و پای، دست و پـای بیخـودی مـی
حریـف . خواننـددر لوح خیال سطر کج می. از آن مستی رمزها چنني میگویند. پویند، قدم قیومی ازل اَزَل میجویند

  .دیر آمده جانا آشنای کس نشد، جمله الف عشق است نسخۀ کاف کفر
  

  فی عجز المعرفة
آنچه دلـق پوشـان ازل گفتنـد، از لـوح خیـال . نسخۀ مکارم خلق قدم در دفرت آفاق نبشتی! ای دروازه بان معرفت

پای بر باالی ورای ورا . از فضول حدثان بريون شو، که عرش اشارت مشبّهان است. جان بآب اخضر قدم شستی
! ام، و از قِـدم بیگانـهحقا کـه در عشـق دیوانـه. نِه، تادر منقال عقاب بقاصد صدهزار عرش و کرسی شکسته بینی

بازار قلب زنان معرفـت کـه صـدهزار صـادر و وارد طبیعـت ارواح در ! ، هان ای مفلسآنها که دم بیگانگی زدند
  .عالم طلب از تو، جان فتوح دارند

» هـو اللّـه«بخـوانی و در » قـل هـو اللّـه«، »قل هو اللّـه«زبان تقصري در توحید بمقراض تسدیس برب، تا در عني 
دست قهر و لطف؛ اسري از خان قرآن جـز حـرف ایمـان  اند، درجملۀ قصه خوانان آیني ارادت. بدانی» اناالحق«

در . بینـداز بـاقی عصـا. ندانند، پارۀ شاخ شکن را بران تا در صحرای آزال هر دم هزار میدان کند خفتـان موسـی
مهارکشان بی قطـار » طرقوا«چاوشان بی . جمله خستگان امتحانند. گوی جوالن کند» أرنی«دشت مدین سوار 

کل نامی بزن، خـاک میـدان حیـزوم ازل را قبضـه» تعرضوا«را بر تبريۀ » ینزل اللّه«و لشکر طبل زنان بی دوال ت
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از راه میخائیل ابواب مکاشـفه . انداز، تا سامریان ارادت در عشق حريان کنی. ئی بردار، و در روی عجل طبیعت
بـاش در دم عشـق، کـه یخوش دىل مـ. مسلمان شوند» هذا ربی«به » ما هذه التمائیل«بگشای، تا سحر خوانان 

  .زنند» الاُحصی ثناء«در دشت عرصات جملۀ اشارت کنان دم 
تـو از بقـا و قـدم چـه دم زنـی؟ ای یـاوه . سطر مزور خوان» سرنیهم آیاتنا«در آیینۀ ! ای جان ودل! ای آب و گل

عدم را اطفـال و اگر نه مادر . درای بی سامان در حرف کم زنان چند کم زنی؟ مزدوران فلک را خریطه کشی کن
تو در حرف تزویر کون هیچ مخوان، که قرآن از نفس قرآن . جز حرف یکتا نبیند» ن والقلم«خامۀ . طبیعت باز ده
ئی از درد عشـق آسـیب ده، کـه بـزم طوفانیـان قهـر جـان را خامـان خامـۀ پريان عقل را بینم، جرعه. بی نفس آمد
صـحراء جـربوت بـاز بـازی کننـد، کـه هرچـه عـروس قِـدم در طغرا کشان ملکوت را بگوی، تـا در . ارادت برنتابد

  .التباس تلبیس کرد آن خیالیانرا مکر بود
ای . در عشـق و نایافـت تـرا زیبـد» و ان من شیء اال یسبّح بحمده«ای عزیزی که ذرات کاینات نوایِ طربرودی 

ای پادشاهی که کـون و فسـاد  !سلطانی که بافندگان فلک شعر کاینات در خیام ازرق سماوات بنور قدرت تو تنند
ای صمدی که در بی نیازی قدس الهوت در جهان ناسـوت صـدهزار بـی روان را ! آیینه داران بازار قدرت تواند

ئی ده، تا بدان دلق پوش ازرق روزگار تو شد، از خرقه بازان ازل او را خرقه! ای بی سامان معرفت! روان بخشی
تا بدین جایست . و در میادین توحید با گوی بازان تفرید شاه سواری. ندرنگ درین نیم رنگ عارفانرا استادی ک

شطح سلطان عارفان، شجرۀ عشق، صافی کـش توحیـد، مسـت خلـوت خانـۀ تفریـد طیفـور بـن عیسـی، ابـا یزیـد 
  !رضوان اکرب از قدس قدم بر جان عاشقش باد -رحمة اللّه علیه -البسطامی

  
  فی شطح ذی النون

در شطح چنني گویـد، در مقـام التبـاس و عالمـات مشـاهدۀ مجهـول در علـم  -حمة اللّه علیهر -از مقالت ذوالنون
هر که با خداوند اُنس بگرفت، اُنس گريد با «مجهول، آنچه پیدا شود در مقام اُنس و بسط بر عارفان دل تنگ که 

  ».همه چیز نیکو، و با همه روی خوب خوش روشن، و با همه آواز خوش و با همه بوی خوش
هرکه بـا غـري . درین صفاتها ایشانرا اسرارهاست، که آن جز با اهل آن نتوان گفت«و اهل حقایق را چنني گوید که 

  ».این کار بگوید، بنکال عقوبات مبتال شود
دل روشنان عشق را خرب است از مشاهدۀ مشـاهد جمـال و جـالل، و شـنیدن . این شطحی بس مبارک است: قال

، گهی کـه حجـاب برخیـزد، و عـارف خطـاب را حـالوت بیابـد در آن خطـابی کـه خطاب وصلت در حجرۀ اُنس
مراعات کند عاشق معشوق را؛ و لذت مشاهدۀ صفات و عشق بر ذات، گهـی کـه عـروس قـدم وجـه بقـا بنمایـد، 

  .حاصل شود
برسـم در معرفت، از تأثري عشق بر آن معشوق، مذهب معرفت برخیزد، زیرا که معرفت چون برسم توحیـد آیـد، نـه 

آنجـا بقهـر . آنجا بقهر طوفان توحید آید نـه برسـم محبـت، از عشـق حـالوت بـربد. محبت، از عشق حالوت بربد
معرفت طلب نکند، . نشاید که در مقام عشق عاشق جز جمال حق جوید. طوفان توحید، عاشق خوش دل فنا شود

اگـردر . ح و قـوت عقـل در معرفـتتا حالوت عشق مستوفی نکند، زیرا که در آنست ترتیب سر سـر و تمکـني رو
حـق را در . عروسان جمال مکـر آنجـا روی نماینـد. توحید عشق طلب کند، کافر است، زیرا که مقام التباس است

در جبهۀ اسرافیل و عارض عزرائیل، و طـرّۀ میکائیـل و جسـم هـالل : ببینند» سفرة کرامٍ بررةٍ«آینۀ وجوه کروبیان 
  .ببینند شکل جربئیل رنگ بی رنگ آن حدیث
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اگر در طرازش شعر رضوان بنگرد، ببیند در تار و پود دمقـس ملکـوتی، آیـت جـربوت از آن حلّـۀ صـفاء جـان بـر 
اگـر جـان جـان از . اگر مطالعۀ حلقۀ چني زلف حوران نگرد تا مقنعهاء کش ایشان، آثار خلوق ازل بیابـد. خواند

آن حدیث در سطور لـوح محفـوظ، و اوراق شـجرۀ . مکان بريون شود، در آیینۀ عرش و کرسی سایۀ استوا بشناسد
آنگـه در سـري ملکـوت روشـن قبایـان . شـودطوبی و کسوۀ سدرۀ منتهی، و سـرتۀ قصـور جنـت مـأوی، مـتالىل مـی

جربوت بیند در کمال مستی جان جویانش، در ملکوت زمني صدور ترجمان امید غیب اللّـه در اللـه زار نوروزیـان 
یح زبـان رادر خـوش آوازی بنـدگی کنـد، زیـرا کـه ایشـانند در قـد قـدر سـایه بـان دل جویـان فصـ. بنی آدم جویـد

  .خورشید ازل، گل و ریحان ببوی او بویند
انّـی ألجـد ریـح «پیش لشکر صباء تجلی وشمال تدىل، پري غمناک در بیت احـزان عشـق بـا جاسوسـان معشـوق 

عـرش قـدم پیمـای، از دل تنگـی و نادیـدن  بلبل بساتني غیـب آفتـاب شـرق. از آن گوید» یوسف لوال أن تفنّدون
تو نـدانی کـه دریـن . از یاسمنستان والیت بوید» انّی ألجد نفس الرحمن من قبل الیمن«جانان، از کم زدن بوی 

اشـارت خلیـل بـر چیسـت؟ عروسـان ملکـوت چـون بچشـم توحیـد نـزد » رب ارنی کیف تحیی الموتی«حدیث 
داد؛ از دست تنگی توحید، رنـگ منقـار سـیمرغ قِـدم در اطیـار را چشم زخم معرفت ب» و کذلک نری«شاهدان 

در قفـص عنصـر . عناصر چیست؟ مرغ ازل و أبد با مرغ قِدم و بقا، بلباس مرغ خانگی ملکوت زمني، بـر آمدنـد
. پـاره کـن» انّـی وجهـتُ وجهـی«این قالبان التباس را بر سـر شـوامخ کربیـائی بسـکني : این عالم سر تنزیه گفت

آنگاه بی مخاییل کونِ مرغان صفات بزبان اسرار برخوان، تا بی تناسخ . را با چهار راه ربوبیت فرستعنصر اربع 
  .را بی تشبیه بشناسی» جاء اللّه من سینا«شاهد » وادِ غري ذی زرع«از قاف تقدیس سوی تسبیح تو پرند، تا در 

ئـی در سـطر اگـر نامـۀ مـزور خوانـده. نیآنگه مرغ قِدَم با وَکـر احـدیت شـود، تـو بـی صـید در بیابـان تنزیـه بمـا
رنگ آدم . بدانی، مستحسنات کون نور فعل دارد» خلق اللّه آدم علی صورته«مستحسنات کون حرف تهجی رمز 

» اُسـجدوا«در خطـاب  -ایـن آدم -تـو. مرياث حسن معـدن اصـلی، اسـتیناس عاشـق مـرياث عشـق آن روی دارد
خلقـتُ «و » ونفخـتُ فیـه مـن روحـی«ارد، زیرا که طراوت معنی آنچه آدمی دارد، ازین خاصیت کون ند: خوان
از روی انسان بهنگام سـلب جـان جلـوه میکننـد، » ولقد کرّمنا بنی آدم«مخدرات ازل از پی محل . دارند» بیدی

بشــنو، کـه دریــن جــای اشــارت التبــاس و » مَــن رَآنـی فقــد رأی الحــقّ«حــدیث . زیـرا کــه آیینــه عــني جمـع اســت
  .اتحادست

که مهرت رزم زبان توحید تحت قاف تفرید، چون از صدمۀ قدم خسته گشتی، وبکمند سطوت عزت بسته، از  نبینی
هـذا حـدیث عهـدٍ «: ضرور نایافت در عشق، ریاحني را ببوسیدی، و گل احمر ببوییدی، وبـر چشـم نهـادی، گفتـی

هرکـه خواهـد کـه . ی خداسـتگل سرخ از بها«و نیز اشارت کند سید صابران عشق غمزدگان طلب را که » .بربّه
و هـم چنـني در مقـام عشـق زیـادت بصـر را گویـد در معرفـت کـه » !گل سـرخ بنگـر: در بهای خدا نگاه کند، گو

مهـرت «گویـد کـه  -رضی اللّه عنهمـا -طاهرۀ مقدسه صدّیقه بنت صدیق. »النظر اىل الوجه الحسن یزید فی البصر«
مـبهم مـدار کـه چـون بـرق فرقـد » حُّب اىل من دنیاکم ثـالث«رخ ازل رادر ! حبیبی. »روی نیکو دوست داشتی

  .سماء غیب با مشرتی جمال شراب جالل خوردی، از طبع شهوت و حلول بريون بود
کون و مکـان در سـطوت قهـر طـور قـدم مضـمحل، ایـن تعلـق . تو ندانی که ما قدم از تالصق حدثات منزه دانیم

ئـی، در رؤیـت مطـالع اگـر شـب هجرانـرا در فنـا هـیچ ننمـوده :داند» هذا ربی«قایل . تجلی صفت در فعل دارد
چگوئی؟ چون ماه چـاه » انّما اَشکو بثّی«واگر نه، در بیت احزان . مسلم باشد» هذا ربی«عروسان شرق بقا ترا 

ئی از علت نـان و آب مگوی، چون سري نگشته» ما هذا بشراً«ئی، کارد و تُرنج عشق بر دست مگري امتحان ندیده
مـا نظـرتُ اىل شـیءٍ اال و رأیـتُ اللّـه «از حسن آن شاهد من چگویم؟ عاشق تابعني گوید در مقام جمـع . ررنجو
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  ».فیه
  

  فی شرح االلتباس بلسان الدقایق
زهد اسـت، در  عقل مشري ماده مؤیان. از قبلۀ خردمندان بگذر، که رخش عشق، رختِ خامان برنگريد! قبله گردانا

. سنت را در کون معنی، بی دعوی، به از تو درین رنگ و بوی عشق فرزندی نداردعشق خردمندی فلکِ انجمن آب
ئی در مقام اُنس، ببینی گو سـفري عنـدلیب درسـت کبـري چـه شـوی؟ سرشـک بـاران نیسـان بـر گـل اگر برخ آسوده

ه فلمـا تجلـی ر«در . »انّـی آنسـتُ نـاراً«موسـی ببینـی، او را بگـوی » طُـوی«شکفته چه بینی؟ اگر در صـحرا  بـّ
انّی رأیتُ أحد «چگوئی؟ آدم را در مرتع جنّت بگوی که بعد از وصول قرب با حوران چه میکنی؟ معرب » لِلجبل

خفتگان ارادت را بخروش خروس دولت عشق . بگوید» ولقد همت به وهمّ بها«تا تفسري . را بگوی» عشر کوکباً
  .بیدار کردی
اگـر طبـع . خوانـد» سـبحانی«مرغان گریختـه را بـدم حریف نو از خروس عشقت در دعوت أنائیت ! ای صوفی

مــن نــدانم کــه عرابــی وجــدانی در بیــداء . طلبیــت در طلــب نبــودی، زُهــرۀ جــان ارادت را زَهــرۀ طــرب نبــودی
در کدام کنام گاه گم کرد، تا در شرق قدم عزت ذوالجـالل، آن » سبحان الذی أسری«اُشرتان محامل » سبحانی«

بعد ازین وفا در چهارسوی بازار . »ال أحصی ثناء«ه من کیستم؟بزبان تقدیس گفت نو آمدۀ سرای ازل را گفت ک
با که میگوید؟ ای راه پیمای ازل بی کلفت اجل، چوی ماه جانت در سـماء » رأیتُ ربّی فی أحسن صورةٍ«یثرب 

محـاق فنـا  بیچونی از عقدۀ ذنب امتحان و نیش دنبال عقرب قهر هم قران کیوان قدم شد، در روی شمس بقا از
بی زحمت حلولیان این سطر بر جبني قمر بنویس، تا غازیان ارادت، چون از خواب مکاشفت سیصد و نه . مرتس

سال برخیزند، بی مخاییل دقیانوسی بعلم دبريان ملکوت در مشـاهدۀ هـالل جـربوت، آن گریختـه پایـان امتحـانرا 
» ال تُسـبّوا«دهر عقیم دُر یتیم حکمـت عشـقت بألمـاس  ای بر وفاء تو. »صُوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته«گویند که 

  .از خود با خود بی طمطراق فقه درد عشق تو گفته است. الدهر سفته است
  

  فی شطح شاه شجاع قدس اللّه روحه
  .شاه شجاع در مکه چهل حج پیاده بدو نان بفروخت، و آن نان بسگی داد: گویند
یش از رؤیت معامالت مصفی بودی، تا زحمت عوض در عمـل خواجۀ حکمت میخواست که روی آینۀ تجل: قال

ایـن . حجاب رؤیت مغطی نکردی، زیرا که التفات بر عبادت در تجرید اخالص و افراد توحید از علـل شرکسـت
در محـل حیـات خـود را در عبودیـت نـزد . حال کسی است که عبادت اهل کون در قهر سلطان انوار قدم فنا بیند

بنگر، که چون صوفیان فلک و عاشقان ملـک در » ما عبدناک حق عبادتک«حدیث . بیندربوبیت حق کم از کم 
  .صولت ازل خود را بی نريو دیدند، چنني بیند آنکس که در قِدم خود را عدم بیند

  
  فی وصف المعرفة

! دهو در میدان رخش کشان عشـق تـو گُـردان زابـل توحیـد فرومانـ! ای بابقاء تو گوهر حکمت معرفت یتیم بمانده
و ما «اگر روزی برعنائی در مشهد خدمتی کردی، یا از شست تقدیر در بزم تدبري ناوکی خوردی، از میان عابدان 

بريون شو، و از حجل توحید آدم، و از لباس حیث عبودیت برهنه شو، تقصـري » خلقت الجن و االنس االلیعبدون
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  .ر دامن تدبري گریبان گري توحید تو نشودئی بگوی، تا برگذرگاه تقدیر هیچ ت»ربّنا ظلمنا«نشناخت را 
بر روی خاوریان عشق برآی، نـه از اُحُـد احـدیت، پـیش از وجـود  از کوه بی بل! ای آفتاب درخشنده بنور جاوید

» وعصـی آدم«شنیدی، نـه مسـک خـال می» ألستُ بربکم» «انّی أنا اللّه«دیدی و در صحراء فتح مکۀ جان می
در منقـار طـوطی تسـت؟ دمـی بصـحراء » و قلیل مـن عبـادی الشـکور«کرّ شکر در خال دان خوبی تست؟ نه ش

بگـرز زابلـی رسـتم معرفـت صـف آن هیولیـان بشـکن، کـه زُهـره را زهـره در قـبض عشـق . ساسانیان والیـت شـو
حیزوم عشق در چراگاه قدم بگذار، نه داغ فراق عشق بر ران اشهب وادهم کون نهادی؟ داغ حرمان . بگسیختی
زمان بر نه، و در جربوت مرغ جهات را بريون کن، تا چون لشکر عشق جانان آیـد، چنـرب از فلـک فـرو  بر پیشانی

معانی توحید از شواهد اعصـار . دبريان افالک را از مراکب نجوم حکمت پیاده کن. ریزد و دهر از مدهر بگریزد
  .یگانه کن

هان که دُرج یاقوت حکمت پاشـت از ! ای بلند همتی که منشیان عقول را طعمۀ کلک حکمت نویس خود دادی
ای حـدیث در . مُزن صفت قطر الهام گريد، و هدف جان بلعجبت بی غلط از برگ تجلی سهام رشک قِدم پذیرد

نور بقا چون ناوک اندازان حکمت خورد؛ ازین، دریـن » فالق االصباح«طراز رویان بزم جالل در صبح ! غارت
  .سرای دل بی برگ عشقت خون جان آشامد

  
  فی شطح جنید قدس اللّه روحه

  ».توانگری کسوت ربوبیت است، و درویشی کسوت عبودیت«جنید در شطح گوید که 
صادق است در گفتار، موافق است در کردار، که توانگری صفت بقاء حق اسـت، و دسـت تنگـی از قـدرت : قال

فقـر بـر کنـه اوقـات معرفـت عبودیـت را . او بربوبیت توانگرست و توانگری صفت قـدیم اسـت. صفت فناء خلق
چون متمکن شـود، از جامـۀ عبودیـت کسـوت . چون فقري از فقر جدا شد، مشاهد سر تنزیه است در تجرید. است

خِلـق تـوانگری در پوشـد، تـا . چون از غري حق فرد شد، حق بصـفت غنـاء قـدم بـدو تجلـی کنـد. حُریّت درپوشد
ایمن، از عرض فقر و غنـا » أنتم الفقراء«ود و از اسباب آنگه بحق توانگر ش. متصف گرداند وی را بغناء خویش

این چنني دولتی سواری شایستۀ تصرف شود، زیرا که بصولجان بی نیازی کونني را در میدان عشق بکـوی . ساکن
  .تفرید زنند

قرآن تـوانگری اسـت کـه درویشـی «چنني گوید که  -صلوات اللّه علیه -مکني خلوت عصمت، ساکن والیت قربت
درین رمز طرفی گفتـه . یعنی هر که متصف شود بخلق قرآن، هم چو قرآن از حرمان مقدس شود» از آن نیستبعد 

و مغـرب آفتـاب » تجلـی«هـر کـه در صـبح خانـۀ  -رضـی اللّـه عنـه -شد در وصف مري شهید أمري المؤمنني عثمان
در مهـد اُنـس بزمـرۀ بصبح و شام مراقبـات جـان روح شـريخواره پسـتان وصـلت خـون عشـق آشـامد، و » تدىل«
در عالم قدس آرامد در ششدرۀ مکر و قهر توحید با حریف حیلت گر قدر نرد تفرید بازد، آبستنان اخـرت » ألست«

در دم سراندازی و دلنوازی، اگر صد هزار قلزم خون امتحـان بخـورد، . ملکوت را بوی در تک قضا و رضا سازد
دهـان اسـرار بـر عنـرب انـوار غالیـه دان ! ای خامۀ دل تنـگ مـن ویرا در معرکه گاه کشتگان عشق، چه زیان دارد؟

  .حکمت داری تااز کام صدف سیم وش آلىل معرفت باری
   

  ایضاً فی شطح جنید
آسـمان وزمـني بگریسـتی از  در یکی در حالتی بودم که، اگر بـر مـن هـر کـه: من در سه حالت بودم«جنید گوید که 
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آسمان و زمني بگریستمی، از غیبت ایشان  در ی شدم که، اگر بر هرکهدیگر در حالت. شدت تحیّر من عجب نبودی
از حق و جهد ایشان بدو عجب نبودی، دیگر در حـالتی شـدم کـه جـز نعـت قـدیم و قـدرت و مشـیت و ملـک و 

آنگاه از همه غایب شدم و از همه فانی شـدم، ودر همـه بـاقی . اوّلیت را و آخریّت را مطالعه کردم. قضیت ندیدم
  .شدم
دوم . آنکه حسن باشد در درد نایافت، شاید که بر وی بگریند. حال او عجز خود دید از ادراک حقیقت حق: قال

چـون نگرینـد . دیدن عجز خلق از یافنت حقیقت باری؛ ایشانرا هم چون خود عاجز دید، گریسنت بر ایشان واجـب
تنگ و دل تنگ خواهند بود؟ زیـرا کـه  بر دست تنگانی که از عني الوهیت و ادراک حقیقت پیوسته تا ابد دست

چـون . آنگه رؤیـت حـق یافـت بحـق در حـق. حال سیوم فناء کون در حق دید. ویرا بحقیقت کسی نیافت و نیابد
. در آشنائی عشق ساکن گردید تا در مقام صحو، بحق باقی گشت. خود را فنا دید، تلطف حق او را دست گرفت

  .متصف شد، عزیزی گشت، که بدو خواری حرمان و خذالن راه ندادندهر که بدان . این عزت عزت تنزیه است
من کـان یریـد العـزّة فللّـه العـزّة «گفت  -جل جالله -برگزیدگان ملک ابد را دایم قیوم. این تفسري خطاب ازلیست

ایـن دلسـتان پـر اگر گرد براق این دلرب در میدان فنا بینـی، ! سخن دانا. »وللّه العزّة و لرسوله و للمؤمنني» «جمیعاً
اگر روی چرت دولت شوق سـوی خطّـۀ اقـالیم چـني قـدم کنـد در بیابـان امتحـان از . داستان را در بزم بقا بشناسی
از روی صـورت تواضـع در کـون سـاکن خانـۀ مفلسـانم، لـیکن بـی جـان ورای قمـۀ . اسب قدر نعل عدم بیندازم

  .آسمانم
  

  ایضاً فی شطح جنید
  .»فانی شد از اوصاف خویش، بقا را بتمامی بیافت بنده چون«جنید چنني گوید که 

بـر بنـدگان . چنني است، هر که از رؤیت نفس و کون فانی گشت، هوا را بدم ارادت دبور عشق در دمید! آری: قال
عـروس . صنم اکرب را که نفس روینده است، پیش جان گوینده بکشـد. برخواند» کل من علیها فانٍ«طبیعت آیت 
او را بحق زنده و » قاب قوسني«در کشته زار ناوک خورندگان . در آن آدم ثانی زند» فخت فیهو ن«بقا نفخ اول 
وال تقولوا لمـن یقتـل «گفت . مقتوالن سیف عشق و مذبوحان سنان شوق را ذوالجالل وصف کرد. جاوید بینی

  .»فی سبیل اللّه امواتاً بل أحیاء
یبان بی دستار منشني، کـه ایشـان در پـردۀ منقـوالت بـا اگر روی آن دالوران معرفت میخواهی در صف نعال خط

نشـنیده» أحطتُ بما لم تحط بـه«آواز مرغ . اند از سبا و سلیمان خرب ندارندمزور نویسان معقوالت تردامن شده
نداننـد کـه زیـر سـایۀ . انـداز استاد رسوم نفس کفر و ایمـان دیـده. هوس نخوانند و بر تختۀ تقلید جز حروف. اند

بچشـم الهـوتی ! ای دیـده. هر بندی از بند عشق، جان جویاء هر خردمندی از جان جان عشق چه جویـدصدای 
در شهود عني پردۀ خوش آوازان رود سـاز » القی السمع«پردۀ راز شنیده، بصمیم سر ! روی روی پوشیدگان بردار

  .مغنیان غیب
  

  فی شطح أبی عمرو بن عثمان المکّیّ قدّس اللّه روحه
آنگاه کـه پـردۀ غیـب بردارنـد از دل، آنگـه دل . زواید یقني از بلندی کواشف حضورست«ی گوید که ابوعمرو مک
  ».غیب ببیند

. دىل که شاهد ملکوت باشد و عاشق جربوت اشکال غیبـی بدیـدۀ روح ببینـد و جهـان جاویـد بدیـدۀ عقـل: قال
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مکاشـفان را از واضـحات آیـات نشـانۀ مقـام . »عالم الغیب فال یُظهر علی غَیبه أحداً اال من ارتضی من رسول«
چـون . غیـب تـا آنگـاه غیـب اسـت کـه ننمایـد. بنگر» کانی أنظر اىل عرش ربی بارزاً«حدیث حارثه . بسیارست

نری ابرهیم ملکوت السـماوات و «رؤیت غیب یقني را زیادت کند و کذلک . مکاشف شد، ظاهر خوانند نه غیب
  .»االرض

عـروس غیـب چـون جـان آن . انـد، و از دو جهـان در مشـاهده بـی کـارجنگ گران بی بـاک در حضـرت بـی بار
آن گـل رویـانرا . در آیینـۀ کشـوف سـطور لـوح محفـوظ بنمایـد. آشفتگان بیند، چهار بالش غیب مر ایشان را دهد

 بر آیینۀ بال از آن بال کشان گرد دارد، بهار ذوالجالىل از باغ جاودانی فرش رنگني. بخزان امتحان روی زرد دارد
تو ندانی که ماه رویان ازل را پرده بر دارند و مکنونـات غیـب از ایشـان نهـان ندارنـد؟ چـون جـان . جان بخشید

  .گريد» وعنده مفاتح الغیب«جانان شد پنهان، بچشم جانان بیند و از دست رضوان مشاهدۀ بی امانت مفتاح 
  

  ایضاً فی شطح أبی عمرو بن عثمان المّکّی
مـادر و پـدر آن . از نکورویان اصفهان بماه روئی امرد میل کرد. مکی در اصفهان رفت شنیدم که عمرو بن عثمان

گـاه گشـت. پسر را از صحبت او منع کردند روزی شـیخ بـا قـواىل در . آن ظریف بیمار شد، جانش از عشق شیخ آ
  :شعر. قوال این دو بیت برخواند. قوىل برگویید: فرمود. بالني آن جوان رفت

 عُدنی عائدٌماىل مرضت فلم یَ
 وأشدُّ من مرضی عَلی صدودکم

 

 منکم و یُمَرض عندکم فأعودُ
 و صدودُ عَبدِکم علی شدیدُ

 

و در اثنای . چون قوال فارغ گشت، آن جوان از جامۀ خواب برخاست، و دست در دست شیخ نهاد، و بريون آمد
چون سماع از مقام ادنـی «فرمود » ت؟این سماع از چیس«از شیخ پرسیدند که . آن او را وجدی تمام رسیده بود

  ».و چون از مقام اعلی باشد، تن درست بیمار گردد. باشد، بیمار شفا یابد
بسـط در اُنـس اسـت، و اُنـس در انبسـاط؛ رؤیـت . تشاکل ارواحست، و تجانس اشباح در بسط اُنس! جانا: قال

دارد، تخم محبت ازىل در زمني » لقواتخ«هر که حال . لباس جمال بر خلق آدم صفاء سرور عشق بر صورت عالم
» مـن اسـتأنس باللّـه«ئـی گفتـه شـد ازیـن در سـخن ذوالنـون در حـدیث کارد، نبذه» خلق اللّه آدم علی صورته«

چون جان گم گشتۀ قدم عشق از پردۀ حدوث قلزم بدر بـرد، در جـای بـی . »حبب اىل«شرحی بکفایت حقیقت 
انظـر اىل «کربیـا نـدارد او را گوینـد کـه در حـدثان مهمـان تجلـی طاقـت آفتـاب . جای بی رسوم جمال حق بینـد

  .باش، تا در لباس صورت آدم این عالم بتو نمایم» الجبل
ای . اگر از جهان فریب و مجاز بريون آیـی، از کـام افعـی شـهوت کیمیـا پـازهر جـان بـريون آری! ای صوفی رعنا

ریبـی تـوئی، کـه اگـر بینـی آیـات علـوی در جهـان در نخاس خانۀ یوسفان مصر عشق، شاهد بازی غ! غریب نواز
» هذا ربی«در توحید مرياث عشق » وجهتُ وجهی«حدیث . سفلی، نقش خاتم ازل در روی دلربان چني خوانی

  .دانی
  

  فی شطح أبی الحسني النوری
نـدیق او را بـدین حـدیث بگرفتنـد، و برنجانیدنـد، و گفتنـد کـه او ز. »من بخدای عاشـقم«ابوالحسني نوری گوید 

  .ندانستند که عشق استغراق محبت است، محب ممتنع و عاشق ممنوع. است
حق را صفات خاص است و او بـدان . گذردعشق و محبت دو نهر است از بحر قِدم، که بر جویبار جان می: قال
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چـون عاشـق را بـدین . چون بعشق در فعل نگاه کند، جهانرا بارادت بیافریـد؛ ایـن عشـق عمـوم اسـت. موصوف
آن دوسـتی . این عشق بعلم قدیم از خود داند. ق پدید آرد، بذات قدیم در آن نگاه کند؛ آن عشق خصوصستعش

منـزه از رقـت طبـع و تغـري حـدثی، او در . خالص صفات قـدیم دان» یحبهم و یحبونه«. حق است أنبیا و أولیا را
شـد، علـت حـدوث درو چـون صـفت . الجرم عشق و عاشق و معشوق یکـی آمـد. قدم بجمال خود عاشق گشت

چون خود عاشق خود شد، خواست که خلقی بیافریند تا موقع عشق و نظر او شود بی وحشت، و انس و . نگشت
ایشان را بیاموخت که من پـیش از شـما . شان بجمال خود بینا کرددیده. سرمدیت خویش ارواح عاشقانرا بیافرید

  ».فکنتُ کنزاً مخفیا فأحببتُ أن اُعرَ«عاشق شما بودم 
. بپیمـان عشـقش تـا ابـد پیمـان کردنـد. چون آن مرغان مقدس جمال حق بدیدند، بدان جمال بدو عاشـق شـدند

. عشق از جمـال او آمـد؛ از آن بـی منتهاسـت. عشقشان هر ساعت زیادت آمد، زیرا که معشوق قدیم نهایت ندارد
بیابان قدم فـرا سـاحل عـدم رسـید، از کاروانساالر عاشقان چون از . عاشق جمال ازىل بودند؛ از آن ابدی شدند
چون دانم که بر دل بندۀ من شغل : -جل اسمه -حق میگوید«: گفت. معشوق ازل عاشقان حضرت را پیغام آورد

چون بنده این چنني شود، بمن عاشق گـردد . من غالب شد، شهوت بندۀ خویش در سؤال و مناجات خویش بنهم
. »حجـاب کـنم میـان او و میـان سـهو. رم کـه بـر وی سـهوی رودچـون چنـني شـوم، نگـذا. و من برو عاشـق شـوم

اند که هر آنگه بر اهل زمـني عقـوبتی خـواهم از ایشان قومی. اند حقاً که ایشان دلربان منندایشان أولیاء من«گفت
  .روایت کند -قدس اللّه روحه -این حدیث استاد عاشقان شیخ ابوعبداللّه خفیف» .بهر ایشان بردارم
رؤیـت و : چهـارم. ملکـوت و جـربوت دیـدن: سـیوم. سـؤال و مناجـات: دوم. در تـن عبودیـت آمـد بدایت عشـق
اگر عاشقی، از حدث بريون شو که بازار عشـق ! جوانمردا. کالیت و رجولیت و قبول دعوت: دیگر. صحبت حق
ایی کـه بجنـاح ای خجسـته همـ. در سراپردۀ جمال و جالل شو، تا از قِدم هم چون قِدم عاشـق آیـی. کون برنتابد

اگـر فـرّ پـرّ ! ای مهربـان عشـق ورزان حجـال اُنـس. بمنقار بیچونی صدر قلـب خـود دری! هستی در نیستی پری
اگـر ز عشـق بـريون نـایی، در . ئـیسیمرغ وحدتی، مایۀ جناح عصمت کو؟ مگر بمقراض تنزیـه بـر توحیـد بریـده

انـی «پیش اخرت شمار قـدم زخـم » أحد عشر کوکباً انّی رأیتُ«داستان گرز گريان تفرید تر دامنی، زیرا که کواکب 
پیـاده گشـت، در » سبحان الذی أسـری«سپیدۀ مهره زن بجوامع الکلم چون شباهنگ . دارند» بریء مما تشرکون

از زاویۀ عبودیت در میکدۀ عشق شو، تا چون خورشـید سـایه گسـرت ! ای دُرد صرفی. جالل شاهد قدم بی ثنا شد
همه جان شوی، تا چون بچشم جـان در جهـان نگـری، عقـل جـان خردمنـدان » د الظلألم تر اىل ربک کیف م«

  .عشق بجان بربی
  

  ایضاً فی شطح أبی الحسني النوریّ
ازو » !لبیــک و ســعدیک«آواز ســگ بشـنید، گفــت » .سَــمّ المــوت«ابوالحسـني نــوری آواز مــؤذن بشــنید، گفـت 

اگـر نـه . کـه غافـل اسـت، تـا بـدان اُجـرت سـتاند مؤذن را غريت بـردم، زیـرا«گفت » این چیست؟«پرسیدند که 
و ان مـن شـیء اال  -ذکـر حـق اسـت«و آواز سگ؟ گفت » .اجرت حطام دنیاوی بودی، این بانگ نماز نگفتی

  ».ایشان ذکر بی ریا گویند و بی عوض، برای این لبیک گفتم -یسبح بحمده ولکن ال تفقهون تسبیحهم
بسیار بود که مـؤذن بنطـق . رین حال مقامات است، که جز خواص نداننداو راد. این قدر در فهم مردم گفت: قال

اگـر . و بسیار بود که نه آلت خطاب باشد، چون نه از مقام خطاب گوید عـارف برنجـد. حق سخن گوید عارفانرا
مؤذن از حق آنگاه نه آگاه . عارف نوری مراقب مقام خطاب بود. از مقام خطاب گوید، ببانگ مؤذن جان بدهد
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آنرا مقـام . بسیار بود که بزبان وحش و مرغ سخن گوید، عارف را بدان بخواند. »سَّم الموت«د، زیرا گفت که بو
  .»نطق اللّه علی لسان عمر«جمع و عني و جمع جمع گویند، نسبت بدین قول شارع شرع عشق آمد، گفت 

» لشـجرة أن یـا موسـی انّـی أنـا اللّـهنودی من شاطیء الوادی االیمن فی البقعة المبارکة من ا«در قصّۀ عشق تند 
حـدثان از . افراد قدم از حدوث اسـت» إنّی أنا اللّه«چون گفت . چون از شجره گفت، جمع جمع است. برخوان

گرد شجر جان گرد، برای چه گرد مکـان گـردی؟ مـرا ازمـن . »مرا از ما طلب کن! ای تو«گفت . عیان بريون برد
» انّـی أنااللّـه«چه گـویی؟ اگـر » تبتُ الیک«اگر چهرۀ زیبای ازل دیدی، . جوی، که قرب ما بعد حدث برنگريد

با که گویی؟ از بزم خرد بگذر که در چني صفت نقش ملکوت جز دیدۀ جـربوت » أرنی«شنیدی در دشت مدین 
  .دور اعصار چه پیمایی؟ که جانان در عزت بیچونی از ازل بی ازل و از قدم بی قدم شد. نبیند

  
  أبی الحسني النوریّایضاً فی شطح 

  .»قُرب در قرب در اشارت ما بدان عالم بُعد بُعد است«که  -رحمة اللّه علیه -ابوالحسني نوری گوید
. درین سخن اشـارت بعجزسـت از ادراک حقیقـت و بدیـدن نفـس و هـوی و دعـوی در حقیقـت عبودیـت: قال

لـیکن گنـاه ایشـان سـرمایۀ . وب کارترانـدپیش ایشانست که نـاخ اگرچه عبودیتیان نیکو محضراند، هر زمان کویی
مریـدانرا رؤیـت ثـواب » ذُنـوب المقـربني حسـنات االبـرار«. پارساآنست، و دم ایشان روح زندگانی عشق پاکـان

درین دم شیخ در رؤیت تقصـري خـود بـود، . طاعتست، و عارفانرا عقاب، زیرا که از حق بغري نگاه کردن کافریست
گفـت کـه مـنم بطاعـت مـن، خـویش بعبـادت خـویش از حـق . از دون حـق برانداخت آنچـه بـر دل وی گذشـت

محجوبم و از قرب آن دور، من که مراد او باشم، کی بندۀ او باشم، عبادت من در خورد حدث است نه در خورد 
  .قِدم

، سیمرغ آشیان کونني، سید پاکان نبـوت، »قاب قوسني«نبینی که غمناک عشق ازل، نخاس عروس اجل، قهرمان 
چون رخت دولت معرفت بر رخش محبت نهادی  -صلوات اللّه علیه و آله -ۀ عاشقان معرفت، محمد هاشمیسای

. و رُخ فزای جهان ازل کردی، از آن گران سنگیِ گنجور سپهر، نقطۀ جـانش بـراق اشـتیاقش باتفـاق لنـگ آمـدی
فتی؛ و قفچـاق خرگـاه داران چون فرو ماندی بر بارۀ عجز و وصول شهر شرع، شرق قِدم از بودن عدم بـا وی بتـا

آن طـوق دار عشـق عـروس . تواند بدم عدم قِدم کشیدنمرغزار عزت وحدت بر وی تُرکی کردی، دانستی که نمی
ببني کـه » !لَیتَ ربّ محمّد لم یخلق محمّداً«کربیائی از سر اندوه ناکی در حق از غريت حق فنا خواستی، گفتی 

معرفـت از  ال افتاد، تا در غنای آن جمال افتـاد، انجمـن سـاالر پرهیـزانچون در رؤیت تقصري شُکر پادشاه بی مث
چون غناء وصول در خزانۀ عزت کنه قِدم یافت،دانست که سـر تنزیـه مـراد آن دارد، . توانگری بقا در فقر فنا افتاد

طریـق از غناء بی خودی در معرفت دسـت بداشـت، زیـرا کـه . »الاُحصی ثناء«که حدث از قدم جدا شود بزبان 
  .»الفقر فخری«گفت . وصول در سري حدث بنگردید

بفقـر بـی فقـری و برنـگ جـان . طبع جان از طمع وصول قـدم مـربا کـن! ای شمع جهان افروز! ای فقري دل سوز
چون بألماس خرد دُّر دُرج بدر سفتی، بجالل بیچونی حق که سر اسـرار بزبـان بـی . نایافت صورت فقر مطرا کن

حدث از جنـاب . قلت ادراک جمال حق در مشاهدۀ حق جنبید زیرا که قربت آنجا بعیدستنوری از . زبان گفتی
  قدم کیست؟ و مرغ روح در قفص ازل چیست، چون صمدیت از مطالعۀ خلقیت منزهست؟

. کجایید؟ شما از آن جهان طلب مزد خدمت کنید و زود ازین میـدان بمرکـب نیسـتی گـذر کنیـد! ای عقل و جان
سـدرة «در » شـدید القـوی«کمت نظم کنی و بازار عقل بدین نزهات گرم کنی؟ ندیدی کـه تا کی ح! ای حکیم
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؟ رو کـه بـر شـاهان »و ما منا اال له مقام معلوم«چون خویشنت داری کند، چون گوید » دنی«با حریف » المنتهی
م بگسـل تـا هـم اگر شرف مکان مکني خـواهی؛ بنـد طبـع آد! تصوف زمانه و نزد گُردان معرفت یگانه، تازه رویا

چه مرغی که رخـت عشـقت خراسـان . چون جان عمر جاودان یابی و در جهان مریدان عشق را قبلۀ جانان باشی
وحدت برنتابد؟ چه شمسی که جز از مشرق قدم برنیایی؟ اگـر از آدم و حـوا نسـب داری بـا حریـف در مجـالس 

  عشق چه گذر داری؟
  

  أیضاً فی شطح أبی الحسني النوریّ
قرابتی نزدیک از . بر لب فرات خفته بود و ازدست سرما بآفتاب رفته -رحمة اللّه علیه -ابوالحسن نوریگویند که 

آن زر بســتد و مــتمکن بــر لــب فــرات . مـرياث پــدر او ملکــی نفــیس بسیصــد دینــار فروخــت بــود و بنــزد او آورده
بـدین قـدر مـرا مـی! یدیای سـ«انـداخت و میگفـت آورد، و در دجلـه مـیدُرُستها یک یک بريون می. بنشست
  .»اگر در راه خدای خرج کردی، أوىل بودی«ناتمامان بدو انکار کردند، گفتند » .فریبی
اگـر عـارف در عـارف حجـاب شـود، بایـد کـه . این قول کسیست که یک شمه از بوی حقیقت نشنیده است: قال

ه را حجـاب کنـد، بایـد کـه آن فکیف که هر دو کون؟ هرچه یک طـرف چشـم جـان بیننـد. خود نیز در بحر اندازد
انداخت؛ و اگر نه، بیک دفعه در انـداخنت عجـب حجاب را مضمحل گرداند از عني تمکني آنرا یک یک در می

  .بود تا از فتنۀ این زودتر رستی
، چـون »ان عُرض علیه بالعشی الصافنات الجیـاد«از حال سلیمان چون خرب داد  -سبحانه و تعاىل -نبینی که حق
آیینۀ آیات جمال صـفات » سرنیهم«هی بر آن شاهد ذوالجالىل عرض کردند، در حسن تصویرشان آیت اسبان شا

چون جان کمان عشقش از معشوق قِدَم حـظ جمـال برگرفـت، . بنمود؟ از مشهد عبودیت در جمال ربوبیت بماند
  .نگریمی» رب ارنی کیف تحیی الموتی«تو هنوز در آیینۀ : گفت. غريتع توحید او را رشک نمود

هان که آفتاب قدم در غرب ابد رفت، نوزادگان عدم را برانداز، که رخش قدم خریطۀ دبريان تزویر ملکوت ارض 
چـون ابـراهیم شمشـري برگرفـت، بتـان آیـات را زخـم . چون خود را باز دید، خود را در غري یافـت. و سما برنگريد

ایـن اصـنام امتحـان عشـق . »لخري عن ذکـر ربـیانی احببتُ حُّب ا«زد، از رشک عشق گفت » فجعلهم جذاذاً«
در شرع عارفان شریعت محبـت . »فطفق مسحاً بالسوق و االعناق«. همه را پاره پاره کرد» رُدّوها علی«بیاورید 

آنچـه بـر . در عشق چنني میفرماید که هرچه دون معشوق بود، آنرا آتش زن، اگرچه بهشت باشد و هرچه در آنسـت
بیاد دار، و در معرفـت جملـۀ وجـود جـز » ما تحب لنفسک«حدیث . نه بکس نیز نپسندندخود نپسندند، برای فت

  .حق خوار دار
خرب نداری که در جریان خاطر حق در مشاهدۀ بـاری، جـان متـواری بغـري اللّـه التفـات نکنـد؟ دیـدۀ سـید پاکـان 

بجنان التفات نکـرد، زیـرا  سر سِرّش در عیان عیان. »ما زاغ البصر و ما طغی«ملکوت در مشاهده جز حق ندید 
» ما کذب الفؤاد ما رأی«بسرمۀ » فاعلم انّه ال آله اال اللّه«بمیل » قل اللّه ثمّ ذرهم«که دیدۀ معرفتش از مکحلۀ 

رنجـور » قاب قوسني«در صحرای » انا عرضنا األمانة«مکحول بود، اگرچه مطیت کام عشق گزارش تحت و قر 
در بطحاء مکه مفتاح کنوز گنجور ممالک عالم چون آورد؟ » ن الذی أسریسبحا«ندیدی که ناقه کش مهد . بود

أو امّسِـک بغـري  هـذا عطاؤنـا فـامنُنْ«سلیمان قهرمـان والیـت عشـق تـو بـود، خزانـۀ ملـک آفـاق تراسـت : گفت
و ای  !ای پیـک نامـۀ اسـرار:سر بآسمان قِدم افراشته دید، گفت» الفقر فخری«خواجۀ عاشقان رایت » .حسابٍ
  .»و لکنّنی اجوع یوماً و اشبع یوماً! الیا رَّب«نی نی، ! ر عالم انوارمساف
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  فی التوحید و المناجاة

نامۀ معرفـت دریـن ! سِّر تنزیه بخامۀ تقصري چه نویسی؟ ای قاصد رایگان عالم جان! ای نقش بند نگارخانۀ قِدم
ق را زبـون کـن، پـاک بـازان جهان جز بخود بکه دادی؟ بر مرکب رخش رستم عشق چه بـازی؟ رو حریفـان عشـ

بیک نقش کج در قمارخانۀ اسرار خود را با دو کـون دربـاز، تـا بعیـاری در عشـق نیـک نـام . عشق را حریفی کن
که نزد عـروس جـربوت را  -!ای بت پرست بتخانۀ شاهدان ملکوت -شرمت نیاید. شوی، و با عروس قِدم هم نام

از ذوالجـالىل کـه جـان . جاوید برسم عبودیت محجوب نگردی بشمشري عشق سر گل بردار تا در جهان. یاد ناری
ای ذوالکمـاىل ! حریفان عشق بعشق از غري عشق مقدس داری و تخم معرفت قدم در زمني محبـت ایشـان کـاری

بیگانـۀ آشـنایان معرفـت را تـو در آشـنائی ! ئـی بـرداریکه سراپردۀ عرش و کرسی بلطف لطیفی بـر جـان هـر ذره
  تا کی خود را خویشی؟! نای خویشان عشقای آش. آشنای خویشی

توئی کـه از درخـت موسـی مرغـان تجلـی را جـرس ! ئیئی، وای از خاک برآورندۀ هر مردهای زندگانی هر زنده
تـوئی کـه در بحـر طوفـان نـوح نوحـه گـر . توئی که در جبـال فـاران شـاهد طـور سـینا نمـائی. زنی» انّی أنا اللّه«
ای  -بجـان هـر جـان. دوزی» دنـی«بسـوزن » الاُحصـی ثنـاء«باب فقر خاموش توئی که جل. را آموزی» التذر«

تـا ! که این طفل مادر عدم را از دایۀ فلک بستانی و در حظایر قدس نزد روح روح ملک بنشانی -!جان هر جان
کی از بهر ناخوشی و خوشی دریافت و نایافت خریطۀ امتحان کشم و درین سراب تراب از کاس وحـدت شـراب 

بجهان داریت، که جان بی جانم بجهـان بـی ! جهان دارا. دارمصفت چشم؟ سَرِ این جهان و آن جهان نمیراوق 
  ! جان رسان

  
  ایضاً فی شطح أبی الحسني النوریّ

  .»محبت هتک استارست و کشف اسرار«ابوالحسني نوری گوید که 
ل عشق قدم بـرنگريد، و ببـازار مچون معشوق مستوىل در محبت از محبت جان محب مَحْ. چنني است! آری: قال

شوریدگان معرفت برآید و از سر مسـتی نهـان پیـدا کنـد، ایـن سـکر در انبسـاط اسـت و بسـط در رجـا، و أمـن در 
چـون انبسـاط پدیـد آمـد . محب پاک ندارد که سر آشـکارا کنـد. چون مستی غالب شود، حیا زوال پذیرد. تمکني

چـون لـذت تمـام شـود در مشـاهده، حشـمت . هسـت بگویـدچون هیبـت برخاسـت، عاشـق آنچـه . هیبت برخیزد
. یقـني درآیـد، سـر آنگـاه فـاش شـود چون برد. عشق او را باظهار سر اغرا کند. از عاشق دعوی پیدا شود. برخیزد

» أناالحقّ«چون در منزل وصلت ایمن شود، و از اضطرابِ امتحان بريون آید، جان از حق رضا بیند؛ به بی باکی 
از بیخـودی و رنـگ . چون جملۀ حجاب برخاست، معشوق مراعـات عاشـق کنـد. خرمی جانانستآن از . بگوید

عاشـقان دل . نانمودن از خامیسـت و نمـودن از خـود کـامی. آمیزی ببازار خوب رویان برآید و آنچه دید باز گوید
و جـز حـق و جـان و روان بعشـق بسـپارند . گشا را از کون بیک کـون ندارنـد و وجـود عـالم بخـاک نـه انگارنـد

  .حقیقت در راه پاک بازی نگذارند
بـا » دنـی فتـدىل«سرخلوتخانۀ . بس نیست» أناالحق«ما را . گوی» سُبحانی«. از که میرتسی؟ جز تو کس نیست

فقريان فقر رباط ازل بازگوی، و این حریف پاک باز را در دم أنائیت از خود باز جوی، که هرچـه تـو گـوئی، گفـۀ 
  .دامن معشوق رعنا از شوخی چاک به. دست برآور که عاشقی فاش به. ی، جستۀ اوستاوست؛ و هر چه تو جوئ

  :بیت
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 در ره پوشیدگی هرگز مشو
 

 .بر سر کوئی که باشی فاش باش
 

  شعر
 اال فأسقنی خمراً و قُل ىل هی الخمر

 نی مِن الکنیباسم مَن أهوی و دَعْ وبُحْ
 

 وال تسقنی سرّاً اذا أمکن الجهرُ
 .اللذات من دونها سَرتُ فال خَرب فی

 

  
  فی عجز المعرفة

ئی، و گوی دولـت محبـت از میـدان زلفـت از پـیش رخـش جـم اگر شراب عصمت از جام کیان بزم عشق خورده
چیست؟ و بر در دروازۀ قِدم طفل جان عدم کیست؟ سست پیمـان مبـاش کـه » أنا الحق«ئی، باز گوی تا سرّ برده

هان تا رسم فقه بدست عقل عنان حیزوم لشکر جان نگريد تا در . جرید تنگ استمیدان یکتائیان بر رزم آوران ت
بچابکی عشق از دبريان امـر ونهـی بگـذر، . باز نمایی» سبحانی«ایوان عقالء مجانني از شراب مستان شورانگیز 

  .ه خواننداز آن شاهان خاقان چني قدم را دیوان. که ایشان مزور نویسان قدراند، گزیت از عقل رعنا ستانند
دامـن صـبح صـفاتش از . هان تا بشوخی رضوان و کشی جنان فریفته نشوی، کـه طـراز روی حسـن ازل غیورسـت

ترا گفتم که زرق زراق و تلبس التباس مخر و غـرور حیـل گـران مکـر مخـور، کـه قـدیم . شب کون و عدم بريون نه
بـر » لوالک«آنگه تاج . معرفت خوی کرد ذوالجالىل جان معرفت از قدم پی کرد و مرکب روح ناتوان در بیابان

. مرکب تنزیهش بتري قوسـني ورای کـونني خسـته گشـت. بام افالک بینداخت، و در دیدۀ بی دیدۀ وجود بگداخت
معلم . نهاد» الاحصی ثناءً«انگشت تحري بر لب . از پیش صدمت عزت بپیچد» أنا أفصحُ العرب و العجم«زمام 

  :بیت. »لستُ بقاری«رفات که را گفت در اراک ع» شدید القوی«
 جائی طواف گاهی از غري بی نشان

 

 ».با زحمتی که جای نیابد در قِدم
 

پردۀ بی نشان چند زنی؟ برتنگ زخمۀ اسرار بنوای انوار زند و پازند عشق در بتکـدۀ خودپرسـتان چـه خـوانی؟  
  .»نعمة ربک فحدِّثو اما ب«رمز این اسرارست، و دُرج این انوار » تکلموا حتی تعرفوا«شرح 

  
  فی شطح الخّراز

بنده چون باز حق رفـت و بحـق متعلـق شـد و در قـرب سـاکن «در شطح که -رحمة اللّه علیه -ابوسعید خراز گوید
بعد از آن نفس خود را با دون حق فراموش کند، تا بحدی که اگر گوئی کـه از . گشت، عظمت حق را مطالعه کند

  .»ز این نباشد که اللّهکجائی، و بکجا مريوی؟ جواب او ج
از قلت فهم ندانستند اصطالح متصـوفه را در . این سخن در کتاب سر گوید، اینست که علما برو انکار کردند: قال

توحید، که هر آنکه از نفس و اخالق او در ظاهر و باطن بريون شد و در غیب حق بقدس حق مقـدس شـد، پـس 
ل حق در بحر عظمت افتاد مـوج قلـزم صـفت او رادر سـاحل بهـا آنگاه در مشاهده قایم بحق شد، و ساکن بجما

  .اندازد
چشمش از نور قِدم پُر، و زبان از نور قِدَم پُرو روح از نور قِدم پُر، . در سناء تعظیم و اجالل در اولیت، اولیت افتد

عیـان اللّـه هرمـوئی  و گوشش از نور قدم پر و نفس از نور قدم پر و طبع از نور قدم پر و شخص از نور قدم پـر در
چون سـخن گویـد، کـالم حـق گویـد در محضـر . این عظمت جز عظیمی نبیند. تر از عرش و کرسی شودازو عظیم

شود، اهل بصـایر چون او را بینی، مرآت تجلی بینی که در آن مرآت جالل اللّه پیدا می. زند» اللّه اللّه«غیب قدم 
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  .علم این معنی صادر شد -اسراراند و عیون که بصراء معرفت -بواطن غیب را
که از اسرار تحقیق عشق و التباس بکلمات أنائیت راند، از صنایع » بُعثتُ بجوامع الکلم«از زبان حکمت سرای 

ئی دوست دارم، چشم او باشم، من چون بنده«که  -علیه السالم -از حق حکایت کرد. قدم در لباس عدم خرب داد
چـون حـدیث از پـردۀ حـدث بـريون » .ا بمن شنود؛ و زبان او باشم، تا بمـن گویـدتا بمن بیند؛ و گوش او باشم، ت

. چـون آفتـاب قـدم شـد. علتی که برگ آن جانست از حجاب انسانیت جز پردۀ نیستی نیست. شد، آنگه قدم بینی
 در آیینه غلط مکن که آن درخشیدن خورشیدست، که چون گـنج یـافتی، گـنج نامـه بینـداز، کـه هـر کـه نقـش نگـني

  .سلیمان دارد، بی خاتم درویشست
چند از رنگ طبـع آسـمان؟ دُرج تزویـر دروغ گویـان مـزدوران ! »انَّ ابرهیم الوّاهٌ«ای ازرق پوش رباط آوَه کنان 

روی سوی عالم بیخودی . بر بام عالم حُلّۀ جان آدم دوزد. فلک بینداز که سیاح میدان گردون دفرت شواهد بشست
تو از لعل جـان فـزای . برندخریطۀ دفرت امر و نهی می» انا عرضنا األمانة«ارواح از بار کن که دزدان کاروان گاه 

  .دهد» کراماً کاتبني«صاف عشرت جان شراب یکتائی در کش، که عقل بی مایه خود جواب 
  

  ایضاً فی شطح الخرّاز
، و ایمـن شـدن از خرمی دل بقرب اللّه، سکون در خرمی بجاللـش«گفت » انس چیست؟«را پرسیدند که  خراز

آنجا که رعایتست یکتا شدن از دون وی، اشارت حق بوی و او از اشـارت بـريون بحـق نـاعم شـدن و جفـاء غـري 
  ».نکشیدن

سخت نیکو گفت آن ره رو دل گشاده که انس جز خرمی بحق نیست؛ بدیدن جـالل او سـاکن شـدن؛ درو از : قال
ه آتش دوزخ بود؛ زیرا که از عنایـت قـدم بوصـف رعایـت ابـد هر چه غري او، و با او ایمن شدن از دون او، اگرچ

. رایـت او گشـت» أولئک لهـم األمـن«دید، دانست بخطاب و مشاهده رضا از حق؛ از پردۀ مکر بريون شد، آیت 
آن نـه از بـی . جفـاء نـااهالن برنتابـد. زحمـت حـدثان نپـذیرد. لطافت جوهر آدم در صفاء مشاهده بغایـت رسـید

  .از تنگ دستی بلکه آن از ستمکاری در انبساط است و از نازکی در انس مقامی مخصوصستمعرفتی بود، یا 
گـل بـاغ صـفاء بهـا بـی خـار امتحـان طاقـت . شده است» فیها مصباحٌ«زجاجۀ رقیق جان همرنگ نور مصباح 

» غضـبی رَحمتـی سبقتْ«در سایۀ عَلَم » أعوذ برضاک«از لشکر قهر و مکر در معراج . دارددست نااهالن نمی
باز گردید » رَبّ ارنی«چون از دريوزه كوي >لما انزلت ايلّ من خيرفقير؟ ربّ انّي<سائل صحراء مدین . میگریزد

از مقام انس روی سوی کثرت امر نهاد و بازار امتحان دید بهم برآمـده از غایـت رقـت در هـارون آویخـت، لـوح 
برکـه مـی» فوکَزه موسی«مشت . »ن هی اال فتنتکا«ای تند : گفت» ال تأخذ بلحیتی«قایل . توریت بینداخت

  .برخوان» فخذ ما آتیک و کُن من الشاکرین«زنی؟ ما را چه گناه؟ شو قصۀ 
باز آمد، منجنیق انداز قهر از سنگستان ابتال » سبحان الذی أسری«چون از شاه راه » دنی فتدىل«ساکن گلستان 

ولقـد نعلـم انـک «نـازک دل . بخراشـید» حاهاوالشـمس و ضـ«روی » لـوالک«گوشۀ تـاج . حجری بینداخت
لـن یفلـح قـوم «گفـت سـرتد و مـیخون از روی مبارک مـی. از محل جمع در رؤیت تفرقه افتاد» یضیق صدرک

ای مایۀ باغ . »اللهم اشدد وطاتک علی مضر«گفت » التذر علی األرض«برسم پري . »خضبوا وجه نبیهم بالدم
ن برخش عشق جوالن کنی؟ تا کی در چهار سوی طیعت بادیۀ باغ خلیقـت تا کی در شاخسار شوامخ امتحا! اِرم

هستی، چند تربیـت منـزل خـود کنـی؟ هـان کـه منـادی گـر » ونفختُ فیه من روحی«میدان کنی؟ اگر قاصد نامۀ 
تو در مسند عبودیت چه نشینی؟ بگذر از . فرو داد» ألستُ بربکم«در عالم » قل اللّه ثمّ ذرهم«بانگ » اِرجعی«
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  .»انّ لک اال تجوع فیها و ال تعری«م دانۀ گندم آدم که میزبان خوان مشاهده میگوید دا
  

  ایضاً فی شطح الخراز
آن کلمـات . اندعارفانرا هست خزاینی چند، که علومهاء غریب و انباهاء عجیب در آن بودیعت نهاده«خراز گوید 

  .»گویندرا بلسان ابدی و عبارات ازىل باز می
چـون در عشـق گـرم شـوند، جـان گوینـده از حـق . دل ایشان گنج خانۀ اسرارست و عالم انوار. خصدق الشی: قال

بیـاد دار، چـون شـنیدی کـه » له لسان یتکلم بـه«گفت . حق بخطاب معرفت بزبان ایشان سخن گوید. نشان آورد
خاست از زبان حـدثی، چون کثافت بر! جانا. »فتبارک اللّه أحسن الخالقني«در آیت » نطق اللّه علی لسان عُمر«

بنعت ظهور وجود عارف لوح محفوظ خطاب قدم شد؛ گوینـده و شـنونده یـک . زبان ازىل دران زبان تجلی کند
ای، کشتی طوفان نم آب نوح بر خشک ارادت چه رانی؟ اگر هم زاد پدر عیسی! ای قابل معنی آدم. رنگ بینی

طرقـوا » سـبحان الـذی أسـری«ر شـو کـه شـاه راه بر مرکب جام جم سـوا» و نفخت فیه من روحی«از عطسۀ دم 
از مسرتقان قهر » فاتبعه شهاب ثاقب«بقارورۀ » انی متوفیک و رافعک اىل«جادۀ » و رفعناه مکاناً علیّاً«گویان 

  .اندپاک کرده
  

  فی شطح أبی حفص النیشابوری
  ».یامداز آنگاه باز که خدایرا بشناختم، در دل من حق و باطل ن«ابوحفص در شطح گوید 

. دل منظر روح است و محلی خاص هست، که آن مکان لطیفۀ خـاص اسـت در آن مکـان جـز تجلـی نشـود: قال
نواحی آن . خوانند که شاهد مشهد غیب است» دل«آن عالم را . عبارت از تجلی نظر سیصد و شصت گانه است

نه آنچه دلست، اصل در رؤیت  و اگر. الهام فجور و تقوی در آن نواحی فرود آید. موضع محل جریان خواطرست
با دل گم . خاص جالل حق راست. آنجاست که فلک و ملک در آن نگنجد» ىل مع اللّه وقت«. صفت غرقست

چون سفینه در دریـا غـرق شـد، ! گشته میگفتم که در عني اللّه کجای؟ از سر عزت ندا آمد که ای مسافر بیداء قدم
از درنگ و شـتاب حـدث بگـذر، کـه آن آثـار . ا طلب کردن کافریستجز آب دریا دست آویز مساز که غري ما در م

از آتش و آب طبیعت چه جوئی؟ که گلـربگ بهـاء . چون ما دل گشتیم، ما را طلب کن، که دلت آنست. حدثانست
  .جالل بی هوای عناصر در چشمه زار جان مرغ خرد را روید و از بستان صفت عندلیب عشق آن گل بوید

  
  حفص النیشابوری ایضاً فی شطح أبی

  ».کسب بگذاشنت جهل است و کسب کردن شرک«ابوحفص گوید که
متوکل اگر بکسب مشغول شود از سر . چون کسب بگذارد، از درجۀ سنت افتاد. چنني است صاحب وسایط: قال

قل کل مـن «حدیث » لئن اشرکت لیحبطنَّ عملُک«. در محض توکل جز رضا بحق شرکست. تسلیم منقطع است
بازاریـان اکتسـاب را » وتوکـل علـی الحـی الـذی الیمـوت«دان، کـه مسـافر » قل اللّه ثم ذرهم«تفسري » هعنداللّ

از عالم کون و فساد بگذر بقدم قدم عالم بقا بسرپ، تـا ! ای سلطان عاشقان. »انتم أعلمُ باُمور دنیاکم«میگوید که 
ۀ ناتمـام نسـاج تجلـی در رقـام  دست اجل از ازل بگسل،. که از شاهد جالىل هیزم مطبخ طبیعت خواهی کـه حُلـّ

أصـلُها «. عروق در زمني قدم محکم کرد. درخت آدم برتبیت احکام بالید. خانۀ مکاشفت طراز مشاهده تمام کرد



۸۴ 

خوانسـاالر مقـادیر در توکـل مـتهم مـدار، کـه چـون از . »فرعُهـا فـی السـماء«سر بهوای بقا برافراشت، و » ثابت
جهان کربیا جز یاسمني جـالل از حسـن کمـال نبویـد و سـرّ تفریـد جـز مـرغ بـاغ  پوست حدثان بريون رفتی، جان

  .تجرید نگوید
  

  فی شطح أبی محمد رویم
  .»توحید محو آثار بشریت است و تجرد الوهیت«رویم بن احمد گوید در شطح که 

سـانی در جریـان آثار بشریت محو کردن فناء سوداء نفس است در اشراق انوار وحـدانیت و نیسـتی ارادت ان: قال
ارادت احدی، و بريون شدن از دعوی نفس و هوا بنعت صفاء قلـب ازذکـر حـدثان، تـا نفـس دعـوی أنائیـت از 

. چون افراد قدم از حدوث پدید آمد آنجا نمانـد اال الوهیـت قـدیم. استیال معزول شود و تجرید توحید پیدا گردد
جـان متحـري عزتـی . عبودیـت در ربوبیـت منقطـعاثر حدوث نیست شود، حق بحق در حق قایم بی شاهد نفـس، 

اگـر از جـان مباشـرت افعـال منقطـع شـود، و تجلـی . »کل شـیء هالـک اال وجهـه«قال اللّه تعاىل . مسرمد بیند
آنگه نه نفس ماند در نفس، نه دل ماند در دل نه جـان در جـان . صفت از نفس برخیزد، حق بحق توحید بایستد

اگـر اثـر تجلـی در . برخوانـد» کل من علیهـا فـانٍ«آیت . تجلی با آشیان قدم رفتنه عقل در عقل، زیرا که مرغ 
آنگـه از وجـود . نفس بماند، نفس دل گردد، دل عقل، و عقل جان و جان جانان شود رسـم فنـاء حـدث در قـدم

  .نفس آنجا زبان توحید است در دهان تحقیق. عارف حق دعوی انائیت کند
او را بسـاحل جـودی » بسـم اللّـه مجراهـا«مـالح . طوفان قلزم قدم غرق شـودعجب مدار که سفینۀ نوح روح در 

کـه » أعوذ بک أن أسئلک ما لیس ىل به علم«از آن دریا بزبان نیستی گوید که . رساند» واستوت علی الجودی«
شـاه . از رسـوم نفـس نبـوت مضـمحل تـوئی، کـه بـی کـون وجـود را قـایمی. بجهـل معـرتفم» التذر«من از شرم 

کشـید، مرزبـان تنزیـه از قلعـۀ توحیـد » دنـی«یان چني نبوت، چون از منزل کون لشکر قـدر را در زیـر قلعـۀ فغفور
خـود را اسـري . بشکسـت» أنا أفصح العـرب«های قاروره. سنگ تجرید از منجنیق قدس بزجاجۀ انسش انداخت

حـدث در قـدم چـون محـو : بگو تا من کیستم؟ گفـت» بُعثتُ بجوامع الکلم«از زبان : گفتند. جالل عظمت دید
  .»أنتَ کما أثنیتَ علی نفسک«شد، چه گوید 

  
  ایضاً فی شطح أبی محمّد رویم

سـاده دىل . گریسـتخندید، و شبی دیگر هم در نماز تا بامداد میشبی تا بامداد در نماز می. رویم را مریدی بود
ازین همه با شـما در تجـويزات الیجـوز و بعد «رویم تند شد و گفت » در نماز خنده و گریه روا باشد؟«پرسید که 
  .»لِمَ نگوییم

انس بر مشاهدۀ خود دل ببقای جالل انبسـاط از حـق  و خنده در نماز ترویج قلب است بمشاهدۀ حق یافنت: قال
آن «گفـت » .فالن جوان در نمـاز بـس تبسـم میکنـد«که  -علیه السالم -سید شاهان مشهد صدق را گفتند. یافنت

یصلی ولجوفـه أزیـز کـأزیز المرجَـل مـن  -علیه السالم -کان«گریسنت در نماز؟ » .ت در خدایمردی نیکو ظن اس
یعنی ما در حقایق علـومیم نـه در » ما وتجویزات«گفنت رویم که . ساده دل آن علم ندانسته بود. برخوان» البکاء
» لی یُنـاجی ربـهالمصـ«هر که بـرو نـور حقیقـت و جمـال تجلـی و خطـاب . غایب با حاضر راست نیست. رسوم

خردمنـد اگـر هـیچ . مستوىل شد، او را غایبی مرفوع القلم دان در شرع مع ذلک که آن نماز نافله بـود، نـه فـرض
گویت ببیند، تحت چرت ظل اللّه صـد هـزار شـموس و اقمـار » هذا ربّی«هالل مشاهده در آسمان مکاشفت جان 
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اگـر هـیچ پـردۀ عبودیـت از . ن هالل خـوش بخنـدیدر روی آ. جالل و جمال در افالک صفت زیر آن چرت بینی
  .ربوبیت براندازند، تو شاهد جاودانی را باز یابی، از خرّمی خوش بگریی

  
  فی وصفی

ای صد هزار سلطان امر و نهی خـاک بـوس سـراپردۀ عشـق ! ای صد هزاران پیمانۀ دریاء خرد قطرۀ بحر امید تو
کوته دیدگان جمله در خواب روزگـار . برنتابد »الیجوز و لِمَ«ترهات طمطراقیان فقه مخر، که در صدر عشق ! تو

آفتاب معرفت چـون برآمـد، چـراغ . تواند همه را خط نیستی در کش، تا زیبا چهرۀ خوبت هیچ خود فروشی نبیند
  .شب کوران طبیعت چه کند؟ از کوه برآی تا ذرّۀ ارادت بمهر ماه سعادت طالب خورشید ازل شود

  
  حمّد رویمایضاً فی شطح أبی م

  .»توبت از توبت«گفت » توبت چیست؟«رویم را پرسیدند که 
اگر هیچ مرتقـی شـوی، بمرقـاة . است» انّی الستغفر اللّه فی کل یوم سبعني مرّةً«دور مشو، که آن دم مشرب : قال

هیـب چند در ن. بدانی» انّی بریء مما تشرکون«در شواهد ملکوت حقیقت ازین استغفار درگذر، که » هذا ربی«
پیش هادوریان اصطبل شهوت آفتاب چني را بگوی تا در طبع سنگ لعل کانی را بـآتش . مکر و فن جامه درآئی

خاصیت مغناطیس جان بستان، تا در والیت ارادت آهن ربا شوی، نـه عکـس فرصـت صـفت . صفت رنگني کند
رقی عشـق را بـر میـان جـوزاء مشـ. از مشرتی نه در اتحاد در بزم کیوان صفت رنگ زُحـل پـذیری. بماه مهر گريی

زهرۀ وصلت را بگوی تـا بـربط فـرح انـس . عشق بر بند، تادر عطارد عقل رعنا را از دبريی امر و نهی سر بردارد
  .بأوتاد اسرار بنوازد و هاروت و ماروت نفس و دل را از مسند قضیت قدر برباید

صد فکرت را بگوی تا بی نامـۀ ذکـر در قا! چند از لشکر تحري گریزی! چند چنگ در زلف حوران مشاهدت زنی
» و عصـی آدم«خیـال را بمـزدوری مشـاطۀ التبـاس فرسـت تـا از غالیـه دان خـال . جاسوسی کند» دنی«والیت 

دشـت روان طبیعـت را بگـوی تـا زیـرک دون خـرد . دارد» انّی ألجد ریح یوسف لوال أن تفندون«رنگ و بوی 
غـم مخـور کـه لشـکر . انـدن عالم علیني جان خیمه بـر طـارم ازل زدهآسمان الهام را مسرتق باشند که جمال افروزا

وأشـرقتِ االرض بنـور «در بـازار . زود باشد که صبح قـدم برآیـد. اندرخت سوی عدم کشیده» صلصال کالفخار«
از  چون تو بريون آمـدی از وجـود خـود، هـیچ روی خـوری. نورانیان مشاهد از ملک جمال بی زوال شوند» ربها

کـه رایـت شـمسِ ازل  چون از مِهان بِهان شدی از بر قبـاء بقـا دسـت فنـا بـرآر. چون تو صبح عدم نزادگنج قدم 
ا عرضـنا «از کالبد فلک بريون شـو کـه در والیـت ابـد اخـرتان امـر و نهـی بیکارنـد، و حمـاالن . روی تو بنمود انـّ

تـو . هـر جـز زادگـان عـدم را نکشـدپوستني حدث بینداز، که در سلخ حمام عشق حربۀ بویحیی ق. بی بار» األمانة
منیـوش، کـه آنجـا کشـتگان » ربنا ظلمنا» «تُبتُ الیک«درپوش، و از قایل » خلق اللّه آدم علی صورته«قباء بقاء 

خسـته و در دام » لن ترانـی«شکسته و بزخم » تُبتُ الیک«، قفص توبۀ »بل أحیاء«عشق بحیات ازل زنده بینی 
  .بسته» تجلی ربه«

این جمال از کجا داری، که بسهام مژگان چشم یکتا بني صد هزار آهوی ارادت در بیابـان ! ویای صوفی خوب ر
ئـی یـا شـراب جـالىل از اقـداح افـراح حقیقت شکار داری کردی، مکر مُهرۀ مهر از حریفان قمارخانۀ عشق برده

مهرۀ تجریـد پـاک ئی بجان تو که خستگان طلب را مفرح حکمت سازی، و با خوش دالن غم از بیخودی خورده
  .بازی
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  فی شطح یوسف بن الحسني الرازی

من دانم که نزول عیسی کی بود، و خروج مهدی کی و از کـدام قبیلـه عیسـی زن کنـد و «یوسف در شطح گوید که 
  ».چه ازپشت او پدید آید

و . دیث بـودممکن باشد که در حدیث سماع کرده بود،و از اخبار پیغمرب دانسته بود، زیـرا کـه او صـاحب حـ: قال
اخبار غیب از دل ابدال معرفت و مبـارزان والیـت دُور نیسـت، تـا نبینـی کـه . روا بود که بالهام از حق دانسته بود
زیرا که او در کشف محض حجـاب از اسـرار ملـک و . دورست -علیه السالم -این حدیث از سرادق سید مرسالن

بحـار الهـام اوانـد، و جمیـع اصـفیا ذرات شـموس  جمیـع أولیـا قطـرۀ. برداشت» من العرش اىل الثری«ملکوت 
بنگـر، کـه خضـر از علـم لـدنی » ان فی امتی محدثني و مکلمني و انّ عمر منهم«باز آنکه گفت . حقایق برهان او

آنچه وىل خرب دهد، تعلق بالهام صادع دارد و آنچه نبی خرب دهـد، تعلـق . چند عجایب داند بالهام که کس نداند
» تجلـی«ئـی اقـالم هر لحظه. ئی که لوح محفوظ اسرارستچه عجب داری از دل بیننده. ردبنور وحی ساطع دا

ئـی خزانـه صورت و جان هر ذره. نویسد، از عرش تا بثری» یمحو اللّه ما یشاء و یثبت«حروف » تدىل«در سطر 
ب از خـط دیـدۀ در دیدۀ جوانمردان حضرت بند قفل متشابه شکافته میشود جـان مراقـ. دار ملک علم قِدم است

  .داندسر حرف سِرِّ لدنی میخواند وغیب رحمانی نمی
  

  فی التوحید
اند، از فلک علـوی و سـفلی باشـارتِ بـی نه جان انس و جان و مَلَک کیسه داران نامۀ الهام! ای جان الهام پذیر

ض حـرف اجرام و اجسام در مزدوری مکتب عقل موکب حقیقـت فـی. نشان غیب ملک سلطانی را نشان میکنند
نقـش پـدر در جهـان سـفلی بنمـای، تـا زیرکـان ! ای نیک بخت فرزند بهني طبع افالک علوی. حکمت میگريند

نه در سلک عشق عاشقان چشمۀ لؤلؤ حکمتی از بطون افعال و ارواح چنـد اسـرار صـفت . جهان کراماتت ببینند
، از پردۀ وحی که آسمان الهام بست، نعـل آوری؟ اگر چند پیمایی عالم حدث، اللّه اللّه که در عدم گرد قدم نبینی

رخش کربیا شده است، تو از قدم قدم چه الف زنی، چون سمع و بصر قدیم نداری؟ خاطر برنده را بگوی که در 
از آفاق قدم بگسیخت و غزال رنگني دست چني بسطِ کون از بانگ » سرنیهم آیاتنا«اقالیم ربع مسکون مپوی که 
یک دم تو صد هزاریم یک روی تـودر عشـق تـو و صـد هـزار ملـک ! پیک رایگان ای. هِزبر عزت ازل بگریخت

  جم، چند بی حریف در آشیان فلک باشی و چند دُّر ناسفتۀ لدنی در عالم نیستی باشی؟ 
  

  ایضاً فی شطح یوسف بن الحسني الرازی
ف و رجا در جـانم و اگر خو. اگر صدق و اخالص دو بنده بودندی هر دو را بفروختمی«یوسف حسني گوید که 

  ».بکوفتندی، ایشانرا درنگشادمی
هر کـه . صدق و اخالص و خوف و رجا از مقامات و احوال است و آیتهاء طرق معارف و توحیدست! جانا: قال

هـر کـه از شـوایب علـل . طریقت تهذیب اسرارست، معرفت ملک انـوار. بمنزل رسید، از اسباب و طریقت نگوید
مقدس گشت، کی از مشاهده با مجاهده آید؟ این سخن از مقام انبساط گفت، بعد از  زمانه بنور احدیت و توحید

رسول امني چون بحبل متـني بآسـمان عـني الیقـني رسـید، در طـريان . آنک حالوۀ اهلیت توحید بسرش مباشر شد
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وایـاء صـدق از ز» ای جربئیل چرا برنیـائی؟. بعالم دنو مريوم«جان جاللیش مقیمان مقامات مالیکه را گفت که 
از صـف راجیـان . از صـحن خاموشـان خـوف خایفـان گفتنـد. اخـالص مخلصـان گفتنـد از خانۀ. صادقان گفتند
آن کـه در مقـام معلـوم مقـیم شـد، از مقـام محمـود چـه خـرب دارد؟ . »و ما منا اال له مقـام معلـوم«راضیان گفتند 

بنـدۀ قوسـني از . اش جمـال ازل بنگاشـتدیـده ایشانرا مقام آمد وسید را دنو پردۀ مقام بر داشـت و در دیـدۀ بـی
. قوس قدم آن پري صفت را در بیابـان عظمـت انـداخت. کونني بربید و بر روی شاهد قدم پردۀ کون و عدم بدرید

قـوس ازل . از شواهد و آیات و ارواح و اجسام و علل و ظروف بگذشت. قوس بقای او رادر وادی ازل انداخت
  .ردو أبد او را هدف خاک آدم ک

چرا بـیخ دیـوار یـأجوج و مـأجوج طبیعـت بگذاشـتی، مگـر در ! چون این پرده برداشتی، ای سکندر روم مشاهده
گمان اتحاد یقني پنداشتی؟ یا گل صفت در گِلِ آدم کاشتی؟ اگر ترک قفچاقیان ازىل،نامۀ تـاریخ مـریخ از دسـت 

بیک خطـوت از . با اجل هم عنان خواهد بودعطارد بستان تا بخامۀ قضا و رضا علم قدر نویسد که نه مرکب ازل 
آتـش طبیعـت . نیستی بگذر، تا همه هستی بینی که اگر نهنگ جان عشق بنمائی، عقل ترجمانی بیک دم درکشد

اگر عارفی، دسـت بـرآر کـه در درگـاه . دست خاک بشریت در روی دایۀ سپهر مالد، نه شرط فتوت معرفت است
. بویحییء تفرید نه گاو سامری نفس گذارد و نه مخائیـل شـجر ابلیسـی پاکی معنی عصاء موسی توحید و شمشري

  درین میدان که مرد تو است؟! رونق باغ جاودانی از حسن ورد تو است،ای شاه سوار معرفت
  

  ایضاً فی شطح یوسف بن الحسني الرازی
ح و خشـوع او مـرا صحبت با هیچ متصنع نکردم، اال کـه تکلـف او مـرا برنجانیـد و تسـبی«یوسف حسني گوید که 

دسـت از انبسـاط . پیوسـته در صـحبت او خـود را مـنغض داشـتم. نماز چاشتش بر من بار گران شـد. منقبض کرد
  ».بداشته بتقشف با او درمانده بودم

از رؤیـت ایشـان خـوش . چنني باشد صحبت گرانان تقلید، چون نه صاحب معامله باشـند! ای خوش حریف: قال
آنـک از رسـوم بـدایت . غیب و مشاهدۀ قـرب و فراخـی دل بـاز ماننـد از تنگـی زاهـددالن معرفت از نشاط نور 

بگذشت و بمرکب وسع مکاشفت در عالم بی نهایتی افتاد، عـیش عشـقش ثقـل متصـنع برنتابـد زیـرا کـه عـارف 
در حـدیث هسـت کـه تقـدم صـدیق نـه از نمـاز و روزۀ . »و الشاهد یری ما الیری الغایب«شاهدست و او غایب 

  .»شیء وقر فی صدره«ر بود، لیکن بسیا
و در حدیث واردست که بعضی از اولیا، اگر بر بعضی مطلع شوند خون ایشان حـالل دارنـد از نایافـت حقیقـت 
. علم؛ اگر بدانی که معاشرت اضداد دل عشق پذیر را چـون زیـان دارد، روی متکلـف خـون جـان عـارف خـورد

یان محبت از خوش خوئی در حق قمـار مهـرۀ مهـر جملـه دغـا زاهد ناتمام آب روی عاشق صادق بَرَد خوش خو
گِردِ بدخویان تکلیف و تکلف مگرد کـه سـاحت علـم . بازان و با حریف دلنواز در وقت امتحان مالزمت نسازند

ایشان با بیگانگان معاملت نسـازند . درج امکان جانت در عرصۀ صفت عروسان تجلی در پردۀ حجلۀ انس دارد
سیف توحید بـرگري، و هرچـه جـز شـاهد و شـمع در مجلـس . دثات در شهود صفات کفر استزیرا که وسایط مح

  .خاص است، سر از تن برگري
  

  ایضاً فی شطح یوسف بن الحسني الرازی
قرض : هرچه از من دیدید بر آن اقتدا کنید، اال بدو چیز«یوسف حسني گوید در وقت نزع صاحبان معرفت را که 
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  ».اریدمکنید وصحبت با امردان مد
جـل  -وام کـردن خرمـی اسـت ببقـاء خداونـد. ایشانرا در توکل ضعیف یافت، و از مقام بسـط و انبسـار دور: قال
این حال متمکنـی را مسـلم شـود، کـه از اسـباب . و معرفت برضای او یافنت نیل کرمش بعد از قرض کردن -اسمه

و دل تنگـی گـذارد در نیسـتی ذلیـل عرش منقطع در همه حرکات و سکنات مخاطب و مأذون، عیشـی بـی تـردد 
چـون بـدین . قـرض کـردی و در راه خـدای صـرف کـردی -صلی اللّه علیه و سـلم -معروفست که سید عالم. نشود

سامان نباشند از قرض کردن که باشند؟ ناموسانِ دل تنـگ سالوسـانِ چـون سـنگ، کـه بـدم زرق کفـش عیسـی و 
چونست که رنگ توکل نزد ساده دالن عالم برآرند؟ همـی بـا  ندارند» صبغة اللّه«چون رنگ . چادر مریم دزدند

  .ایشان افسانۀ سرگذشت خام درایند
حُّبــب اىل مــن «مبتــدیانرا بهــار بــاغ . حــدیث روی نیکــوی خوبــان دیــدن و معاشــرت ایشــان خطــری عظیمســت

حـدیث . سـتمنتهیانرا نردبان بادیۀ بام ازلسـت زیـرا کـه از معـدن قـدس قـدم ا. در مجلس عشاق است» دنیاکم
از سید نیکوان ملکوت بشنو، که اگر نه حُسن از معدن قدس بـودی سـر » النظر اىل وجه الحسن یزید فی البصر«

عشق و حسن در عني جمع اصلی . نکردی» و لقد همت به وهم بها«یوسف از معدن عشق بمعدن حسن حدیث 
میگوید، که با حق هفتاد بار عهد کـردم کـه هم حُسن از سر عشق بازی . فرد در فرد است، از آن بهم دیگر انجامد

درین معنـی . چون قد و زلف و خال و ورد و خد و غنج عني بدیدم، جمله عهدها بشکستم. در روی ایشان ننگرم
  .حق با من عتابی نکرد، و آن در حساب گناه نگرفت

مالزمـان انـس نبیننـد و چـون . عهد در عشق رعونت عقل انسانیست، زیرا که او پاسبان امر و نهی اسـت! عاشقا
چون حدیث سر قدیم سر صمیم روح عاشق بمعـدن ازلیـت کشـد، . مسافران شوق جمال قدم بیابند نوبت او ماند

در آن مشهد عتاب کجاست؟ چون روح از معدن رسوم جداست، توبت از نقص بشریت اسـت و شکسـنت توبـت 
م جمله سخن از التباس گویم، نقل مجلس من در مقام انس چون ساکن قدس شد. از استیالء جالل عشق جمال
مرا در گلستان صفت بنگر که چون در روی هـالل جـالل ازل خنـدانم ودر شـوخی و . مشاهدۀ شاهد و شمع دانم

اگـر بگنـاه جمیـع «خواجۀ شاهدان ری در جواب نامۀ جنیـد گفـت کـه : کشی باز گریان؟ این صوفی دل بند گوید
تصنع تکلف است از تفرقه و » .دارم که یک ساعت بتصنع مشغول باشم خالیق بنزدیک حق شوم، دو سرت از آن

  .موحد در موحد به بني و کون از کیف و کم بريونست. از حق بکون نگاه کردن حجابست. تفرقه در جمع کفرست
در مشهد تنزیه بینی که اگر خواجۀ جهان در آن منزل بماندی، لشکر احکـام از درد عشـق » ىل مع اللّه وقت«سر 

ندیدی که مرضـعۀ صـفت چـون در مهـد . ارکان عرش و قوایم کرسی از آن گران سنگی حالش بشکستی. براندی
: گفتــی. عــروس قــدم را برنــگ آدم دیــدی» تنــام عینــای وال ینــام قلبــی«وصــلت شــري الفــتش دادی در خــواب 

در . قـدم شـدی که مشرتی جانش در آسمان معراج هویت در بُرج وحدت هم قران کیـوان» شوقنی اىل لقائک«
آن همرنگ خاک آدم را گفتـی، کـه سـپیدۀ مُهـرۀ . رؤیت آفتاب جالل بدرکمالش در محاق فنا هالل بالل گشتی

جـاءَ اللّـه مـن «در وادی » دنـی«بـزن، تـا از حیـزوم » سبحان الـذی أسـری«نرد گل نام بتريه بام سحر » ألستُ«
که لشـکر قِـدَم اوبـاش » !اَرحنا یا بالل«دمی رهائی ده  »ىل مع اللّه«مرا از سُکر شراب خانۀ . پیاده شوم» سینا

در جنب نیم رنگ » صبغة اللّه«رنگ رجا رنگ بوقلمون . عدم بشکست و سهام قوسني از هدف کونني بگذشت
قابلـۀ آدم را بگـوی، تـا زبـدۀ ممحـاض . مسیح جان زن، تـا نگاریـان فلـک در بیـت معمـور تـرا رنـگ رزی کننـد

در صـباح صـبح صـفت بـدانی تـا کـی از » خمـر اللّـه طینـة آدم«بـا تـو سـر . براندازدصلصال را از مخیص جان 
الـریح نفـس «کوحدت؟ سـفینۀ نـوح عقـل را در قلـزم قـدم غـرق کـن تـا از قلـق شـمال نفحـات مشـاهده از دم 

  .نرپد فعل را زبون مباش، که هم خانۀ کون در هواء آزال ترب آبد. بشنوی» بسم اللّه مجریها و مرسیها» «الرحمن
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چون بگذشتی، چرا در فضاء ازل ننشستی؟ قفص امتحان بشکن، کـه گلسـتان جـالل از ! ای عقل اول مشیمۀ امر
از زبان علت اوىل بشنو، بی رنگ حرف دوئی سر یکتائی تا کی از رعنائی نفـس خرگـاه . چون تو مرغ خالیست

بـا شـاهدان ازل در اتحـاد مباهـات  ئی؟ سپهر را با دایۀ فـک ده، تـا عقـل اولداده» وصورکم فأحسن صورکم«
گویـان التبـاس در » ثالـث ثالثـه» «و کلمـة القاهـا«جامۀ نفس آتش اثري برکش، تا محض معنی روح روح . کند

ۀ عناصـر ! ای خورشید. بنمای» هذا ربی«حسن تحقیق جمال ازل در  ظل ازل گسرت، تا کـی از جامـۀ آسـمان حُلـّ
بع سوزی؟ اگر روزی از مراتب خاک آدم بر در سـرا پـردۀ ازل رسـم دوزی؟ تا کی عود عشق خام بر آتش سفر ط

ئـی، از خرابـات بقـا بـريون آی، تـا صـحیفان ئی، یا شربت الیزاىل از قدح ال أباىل خوردهحدوث و قدم گم کرده
» اَرِنـی«چنـد دریـن جهـان چـون متواریـان صـعالیک فقـردر بـازار ارادت . آیات گل صفت در گِل قدرت ببیننـد

گـوئی و از » أنـاالحق«گری کنی؟ از رنگ دوئی بريون شو، تا نزد صوفیان فلک بی فتوی غريت توحیـد  دریوزه
  .هالل بمانی، یمني عزت در آیینۀ اتحاد جوئی» اَمانی«قبلۀ 

  
  فی شطح أبی حمزة الخراسانی

  ».اگر غفلت نبودی، صدیقان بمردندی از روح ذکر حق«ابوحمزۀ صوفی گوید در شطح که 
حـق . ئی بماند وجودش در وجد محرتق شـودو گفت که اگر انوار قدیم بنعت تجلی در دل صادق لحظهنیک: قال

از اینجـا بـود کـه سـید راسـخان محبـت در . بکرم او را در پردۀ بشریت ساعتی بدارد، تا وجودش متالشـی نشـود
ه لیغـان ع«والیت تجرید توحید و مشاهدۀ صفات غیب جانرا از حق نشانه کرد، کـه  جـانی کـه در . »لـی قلبـیانـّ

اگـر نـه چنـني بـودی، . تنزیه قدم مباشرت قدس صفات یافت در نایافت نعیم آال، از هالل جالل محجـوب شـود
ومَـا «کـون او فـر سـایۀ . نـربدی ورای کـون نربیـدی» دنـی«سفینۀ نفسش در قلزم قِدَم صـر صـر تجلـی در هـواء 

مربـوط » انّه لیغان علی قلبـی«بساحل » انّا عَرَضنا االمانة« نیافتی، لیکن آن سفینه بلنگرها» أرسلناک اال رحمةً
  ».غفلت رحمت خدای است بر بندگان خدای«که  -علیه السالم -آن مهرت عاشقان گوید. بود

  
  ایضاً فی شطح أبی حمزة الخراسانی

» بیـکلبیـک ل«گویند که ابوحمزه چون آواز باد و مرغ و حیوان و حرکـات عـالم بشـنیدی، وجـدش رسـیدی، و 
خانـۀ او آراسـته دیـد بـا . شنیدم که در خانـۀ حـارث محاسـبی رفـت روزی. خواندند» حلوىل«بدان او را . گفتی

. کـارد برگرفـت. حارث تنـد شـد> لبيك<ابوحمزه شهقه بداد وگفت .گوسفندی بسته آوازي بداد. فرشهای نیکو
 توانی شنید، چرا آنجا که بارمادین نمیچون ا«ابوحمزه گفت » واال ترا بکشم. اگر ازین توبت کنی، فبها«گفت 

  »بنیامیزی، تا از آن خوری، کیستی تو از اکل طیبات و توسع در آراسنت و سرای و جامه؟
چنني نمود که انکار تو بر من حال مریدان و مبتدیان است و توسع و بسـط تـو در دنیـا، و دَرِ راحـت برخـود : قال

از اینجـا گفـت شـیخ . ون بکمـال رسیدند،ایشـانرا دنیـا زیـان نـداردگشادن حال پیغمربان و صـدیقان و ایشـان چـ
اهـل کمـال . که عارف را رواست در دنیا تصرف کردن، و مرید را نه رواسـت -رحمة اللّه علیه -ابوعبداللّه خفیف
و آنچه حق بدیشان داد از مشاهده و مکاشفه، چنان آید کـه اگـر جملـۀ کـون در دسـت ایشـان  -در حال و معرفت

اما نسبت حلول کـردن بـر ابـوحمزه در شـنیدن اصـوات . رد، سر ایشان از حق یک طرفة العني محتجب نشودبگذ
  .مختلف و لبیک گفنت، طرفی گفته شد در شرح شطح ابوالحسني
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  فی المناجاة

ای زنجـري . ئی بپیدائی پیدا بمباشرت افعال تووجود هر ذره. سرّ تجلی صفات توئی! ای معانی جان هر جانوری
ای نعوت تو بچشـم أسـما ! ای بعکس ظل بهای تو مزین زیور افعال تو! اکوان بسته در اطراف عالم علم قَدر تو

دانـی ! ای در أنهار مشارب مقادیر آب بحر حیـات تـو! و صفات خوانده در سطور الواح اشباح و ارواح خوانده
و بی وصول عـرایس جمـال جـالل قِـدَم  ای پرنگ اوتار انوار تو شنود،! که خار رنج پذیر عشق بسمع صفات تو

در یوزه گـران اسـواق اشـواق را . توئی که در حرف غلط بی کاف و نون امر وجه بقا نمائی! در سر التباس نغنود
ورق حـرف دوئـی . اگر نوازی، دانم که بسازی؛ و اگر بگدازی، دانم که براندازی. در پیش بزازان بوقلمون تجلی

وف در بهشـت کنشـت بهشـتم، مـن کیسـتم؟ و از در تـو چیسـتم؟ مـنم در عـالم سـر چون معانی از حـر. در نوشتم
  .سالوسی، منم در عشق جان افسوسی

چون از ناوک عشق توپست گشتم، بجان آن زندگانی و آن شراب جاودانی هست و مست گشتم، وارستم از بـودن 
جان ! ای بی تو نابوده. ۀ جانم در آیچون تو نمودی، با آیین. چون تو بودی، بصري گشتم بی خلل غمی. و نابودن

کی زنـدگانیم زنـدگانی شـود؟ ! ای زندگانی بزندگانی! ای روان از تو روان نموده. وجودم در تنزیه توحید بر دار
! ای سلطان. بريون بر مرا از کفر و ایمان، بدوستی بپذیر جانم! این فانی را در محبت جاودانی شو! ای جاودانی

در ظهور حسن قدم . در شهدِ شهود دلم را مهمان کن. در عشق تو خاک آدم بباد بر دادم. دمدر راه عشق بی فریا
شوق صرصری جامۀ محبت آتشی خامه در تربـت سـپهر چـون بـاد صـبا برهنـه . روحم را در فناء وجود میزبان کن

زاویـۀ . تکن، که آب چشمۀ حیات آتش نهاد بکشت و جامۀ جانم در صفاء وحدت از غبار حدوث و عدم بشس
هرچـه شـنیدم، از تـو . عالم صـورت بـا هاویـۀ طبیعـت بنـوک توحیـد بینـداختم. عشق بر قمۀ کیوان وحدت نهادم

  .هر چه دیدم، آن تو بودی که دیدم.شنیدم
  

  فی شطح سمنون المحبّ 
محبت بنده با حـق یـا محبـت بنـده بـا «گفت » محبت چیست؟«سمنون محب در شطح گوید، چون پرسیدند که 

مالیکۀ مقرب . میگفتم -علیه السالم -درین ساعت محبت حق با بنده در صحبت خضر! ویحک«گفت » بنده؟
  ».نتوانستند شنید

ممکن بود که آن مالیکه اهل عبادت بودند، نه اهل مقامات عشق و محبت، زیرا کـه ایشـان اصـحاب مقـام : قال
ت کـه چـون بگوینـد پـیش زهـاد و عبـاد، ایشـانرا سـخن اسـ. در آن عالم مرفوف محبانرا وقفت نیسـت. اندمعلوم

ایشانرا بکفر نسبت کنند زیرا که سر صـفات و جـالل عظمـت ذات و شـوق و عشـق ازو مردانـرا گوینـد، زیـرا کـه 
ورای ورای باقـدام اسـرار گـذر دارنـد، از علـم . از ظهور انوار دیمومیت خرب دارنـد. اندایشان متصف بعشق قدیم

حقیقت محبت حـق در وقـت کشـف محبـوب، چـون پیـدا . سر التباس نمایند. مجهول در متشابهات سخن گویند
  .کنند آنک نشنود از اهل عقول و از وحوش و طیور بمريند و از جمادات بشکند و بریزد

روزی مگـر سـخن در . شنیدم که چون او در محبت سخن گفتی، قندیل بهـم بـاز آمـدی و مـرغ از هـوا درافتـادی
عجب . شد تا جان بدادمضطر می. خون از منقارش روان شد. نقار بزمني فرو بردبلبلی در آمد، م. محبت میگفت

مع ذلـک سـید محبـانرا ببـني کـه . نیست کالم محب در هیجان محبت نشر نور صفات است، و بروق لمعان ذات
و ا. برتر از عقل و جان آمد در حضرت قدس، آنچه بشنید از رمز محبـت و انـس» سدرة المنتهی«چون در زاویۀ 
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أتَجعـل «ئی کـه هواخواهـان امـر در گفـنت نشنیده» این مکتوبات سی هزار کلمه است، با کس مگوی«راگفتند که 
آنچـه آدم دانسـت از علـم . گفتنـد» العلم لنا«ندانستند؟ از آن » وأنبئهم بأسمائهم«حدیث » فیها مَن یفسد فیها

ل زدندو حـروف جهـنم بنـام نفـس نقـش برنـگ ، آدمان تازه روئی چون سراپرده ورای عق»و علم آدم اآلسماء«
  .گورخانۀ وجود پرداختند و نعل دو گیتی از پای انداختند. هواء طبیعت کردند از نقش کفر و دین بريون رفتند

بگویند در هـیچ سـطر امـر و نهـی » کراماً کاتبني«از دم آدم دم محبت آوردند که اگر از آن اسم و نعت صفاتی با 
» لـن ترانـی«ت چه گناه چو رخت بقا از دو جهان بردم؟ مرا که کشد، چـون از زخـم سـیف مرا در محب. ننویسند

که نویسد؟ فراش فهم از خانۀ جاودانی خاشـاک آشـیان سـیمرغ » قُل اللّه ثم ذرهم«تلقني . مردم؟ کاتب ضمريم
سـت، کـه آنچه گفـتم شـرح دردی ا. گفت» سبحانی«از بیخودی سر » ألستُ«بلبل عشقم با عندلیب .جان رفت

این آدم ثانی را بزبان بـی . نسبت مُلک از کاف و نون دان، حرف صحبت از لوح صحبت. در جان زیرکان نهفتم
» لـن ترانـی«کیست که در سر فنـا و یافـت بقـا از الم . نه عاشقانست» التثریب«عتاب . خوان» أناالحق«زبان 

  درین حدیث نه بیجان است؟
  

  فی شطح سهل بن عبداللّه التسرتی
ه رفتنـد از فقهـا: ویندگ مـن حجـتم بـر مالیکـه، و گوسـفند مـن «سـهل گفـت کـه . جماعتی در پیش سـهل عبداللـّ

و هر یکـی » .و هر یکی دستۀ گیاه بیاورید. برخیزید و بروید«گفت. بر او انکار کردند» .حجتست بر علما و فقها
ایـن «گفـت . اد، گوسفند از آن هیچ نخورداو گوسفند خویش بگشاد و گیاه پیش بنه. برفتند و دستۀ گیاه بیاوردند

  ».گوسفند جز آن نخورد که من بیاورم
ایـن گیـاه از «گفـت. گوسفند از آن خوش بخـورد. شیخ برخاست و پارۀ گیاه خشک بیاورد و پیش گوسفند بنهاد

کـه شـما از این جواب آنست که او حجتست بر علما و فقها . کوه برای او آورده بودم، و گیاه شما از هر جای بود
گوسفند در ورع چنني است و من هر هفتاد روز دو ورق درخ کُنار خـورم و مـن بـر . هر جا باک ندارید و خورید

اند و مـن بـا همـه علـت و شـهوت مجاهـدت را اند طعام را نه محتاجمالیکه حجتم یعنی ایشانرا روحانی آفریده
  .کُنار حالىل بود که بدست خویش نشنانده بود آن» .امام که خود را باین قدر آوردهممارست چنان کرده

فرمـود در بیـان  -صـلوات الـرحمن علیـه -سید مجاهدات و قبلـۀ مشـاهدان. این شطح را برهان با وی بنمود: قال
مراقـب قمسـت . رفـع نهمـت نفـس اسـت» وَرعْ«حـدیث ! جانـا» مؤمن صـادق از مالیکـه بهرتسـت«شافی که 

پـس فراسـات رزق . انـدزىل رفته بود تا جز آن نستانند که ایشانرا قسمت کردهمرزوق آنچه در علم سابق از رازق ا
حقیقت فراست «از آن گوید که  -علیه سالم اللّه -مهرت پیغمربان» .ما یُریبک اىل ما ال یربیک دَعْ«. خود شناسند

  .اینست در مقام ادب در بدایت مر عروسان طاعت را» .با شبهت طبیعت در نیامیزد
ئـی از عـالم هـر کـه در مشـاهدۀ صـمدیت بمانـد وی را طعمـه. د روز نخوردن طعـام، مقـام صمدانیانسـتاما هفتا

بـی باکـان . این نـه مقـام مجاهـده اسـت، بلکـه مقـام مشـاهده اسـت. دهند» أبیتُ عند ربی یطعمنی و یسقینی«
زود بدرجـۀ مالیخولیـا . بتکلـف جـان کننـد. انـدرعونت از سر تکلف خود را بفرتاک این دولتیان معرفت بربسـته

خواننـد و آن خـوش خـوش بحقیقـت مکاشـفات ملکـوت مـیآنگه از درج سوداء سطور مخاییل دیو می. برسند
اگر این صافی خنب صادقان بـی ! دریغا. برندجهان عامۀ گوساله پرست را بسالوسی و افسوسی از راه می. رانند

  .هان بودیدرد این سالوسان بودی و این گردران نغز بی گردن ابل
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  ایضاً فی شطح سهل عبداللّه التسرتی

  ».ذکر بزبان هذیانست، و ذکر بدل وسوسه«سهل عبداللّه گوید که 
در . بدین ذکر، ذکر غافلی خواهـد کـه از مشـاهده مـذکور و محجوبسـت در سـهو سـاهی و در غفلـت الهـی: قال

رانـد؛ فرط لسان، گهی الهی بـر زبـان حجب انسانی از قدس الهوت سلطانی باز مانده است بعادت و طبیعت از
نـدانی کـه ذکـر . گهی از آن بدر آید هذیانها را بر زبان راند؛ از آن نیز بغفلت بـدر آیـد. دلش از آن بی خرب باشد

دیگـر آن ذکـری کـه بآلـت . چون از تعظیم و خوف و اجالل حق جدا باشد، آن هذیان باشد پـیش اهـل مشـاهده
چون خود نعمت خود گفت، هذیان نماید زیرا که ذکر او . ابق ازل است از حقحدثانی موجود شود، پیش ذکر س

، خاطر ذاکـراز مـذکور ازىل غیبـت اسـت »ذکر قلب وسوسه است«اما آنچه گفت . قدیمست و ذکر ذاکر محدث
ذکر غایب در غیبت وسوسه است در مشاهده سوء ادب، زیرا که در هر دو طرف محـل حجـابس چـون او بـنفس 

  .خویش است از عرش تا بثری ذکر او گوید آنک بر نعت ازل نیست، ذکر وی درخورد ازل نیستخود ذاکر 
ال أحصـی «در مشاهدۀ کربی نزد جالل کربیا گفـت  -علیه السالم -از آن شاهني بساتني غريت و سراج اهل قلوب

چـون در . »ی نفسـکأن کما أثنیـتَ علـ«چون مشاهدۀ جالل قدیم بدید، گفت . نسبت حدث از قدم بربید» ثناءً
زبان حدث گوید، قدم را کی شاید؟ اگـر سـر تنزیـه  سطوات عظمت وجود عدم شد، او را جز او که ستاید؟ و آنچ

چون نیک بنگـری، . خوانی» ربّنا ظلمنا«چون باز گردی، تلقني . گوئی جور بینی» تبتُ الیک«روی بنماید همه 
این نه ابلهیست که تـو دانـی تـا . مشاهدۀ حق استغفار از ذکر دانیدر » انّی الاستغفراللّه فی کل یوم سبعني مرّةً«

  .هر ساعتی بسبحه و تسبیح سودا بذکر قدم رانی
  

  فی معرفة الحیاة
بجان . چه دانند این پاسبانان روز دزد که بسبب تلقني دیوان ذکر باز نشناسند، بروز از پیش دین داران دین دزدند

در سقر بی مزداند، هر که جمال ذکر برو روی نماید، قندیل مصـباح ازل شـود کـه تو که از همه طاعتها و ذکر بریا 
حـدیث » اللّـه نـور السـماوات و االرض«رو در آیت . زجاجۀ آن از عشق، و روغن از قدس و فتیله از انس است

بـی  بکدام دیـده در آن جمـال نگـری؟ ای زبـان! ای دیدۀ بی دیده. برخوان» ...المصباح فی زجاجة الزجاجة«
بکـدام گـوش خطـاب ازل شـنوی؟ اگـر مـرغ عشـقی، تـرا ! بکدام زبان حدیث او گوئی؟ ای گوش بیهوش! زبان

جناح شوق کو؟ اگر حُلّۀ خلق قدمی طراز اعزاز وحدت کو؟ اگـر شـجرۀ مبارکـۀ قـدس وادی مـدین قربتـی بـیش 
در قربـان گـاه » فـانظر مـاذا تـریانّـی اذبحُـک «چون زخم . کو؟ یاوه مدرای» أنا الحق« و »انّی أنا اللّه«زبان 

وال «نشـنیدی؟ تـو » کـونی بـرداً و سـالماً علـی ابـراهیم! یا نـار«اسمعیل ندیدی؟ و در آتشِ جهنمِ طبیعت نداء 
هم کاسه نبودی؟ رو دایگـی کالبـد آدم کـن چـه مـرد آن دم » سدرة المنتهی«احصی ثناءً از کجا، چون با میهمان 

استواء تست یا کرسی هـدف نـاوک قوسـني ابتـداء تسـت، مـا للـرتاب و رب باشی که نه ساق عرش غاشیۀ مرکب 
  األرباب؟

  
  ایضاً فی شطح سهل بن عبداللّه التسرتی

آنگه که خونش حالل و مـالش مبـاح شـود و هرچـه «گفت » مرد صُوفی کی شود؟«از سهل عبداللّه پرسیدند که 
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  ».ل داندبر همه خلق شام -جل جالله -بیند از حق بیند و رحمت خداوند
در بنـد . بدین سخن آن خواهد که چون صوفی بتحقیق معرفت رسید، هرچـه بینـد بچشـم رضـا، از حـق بینـد: قال

مال و خون خـویش مبـاح خلـق خـدای کـرده باشـد و بـدان . مکافات اذیت خلق نشود نه در دنیا و نه در آخرت
. »و ما أرسـلناک اال رحمـةً للعـالمني«ت چون خُلق سید ستود گف -سبحانه و تعاىل -نبینی که حق. شکرانها دهد

شاهی . نه کار هر تردامنیست» .صِّل مَن قطعک، واَعطِ من حَرمَک واعفُ عمن ظلمک«از آن فرمود آن مهرت که 
خـود را سـبب . باید که هر زمان هزار بار از سر شوق و سر عشـق شـهید جـالل حـق شـود و خـود را بحـق بخشـد

. ئی سازد و بجان مهربان سـگان کوچـۀ بـازار را خـدمت کنـدئی قبلهدر هر ذرهاز روی تواضع . تعذیب خلق داند
  :شعر

 وَاَحتَمِلُ االصاغِرَ والکِبارا
 

 اُطیُع لِآلِ لیلی فی هَواها
 

! ای دیـدۀ نیسـتی. د رضا و صفا خـرب نـداردبر مطایاء معرفت ندارد، از حالوت بَرْ» انّا عرضنا األمانة«هرکه بار 
ئی چرا در معـرض مخاصـمت بـا اهـل کـون ار کوته دیده. جود صادر و وارد عینی، عني جمع بینیچون در آئینۀ و

. ئیئی، و در میادین انقیاد مرکب تسلیم نراندهنخوانده» جف القلم«سطر . اندباشی؟ نه ذرات آالت مقادیر ازل
یدی که در دشت یثرب شاه سوار ند. داری، که دل از جان و جان از دل برنگريی» الیزالون مختلفني«از آن زخم 

ۀ عـال سـاکنان . خـون در روی بمالیـد. میدان توحید چون از منجنیق قدر حجر امتحان خورد، ننالیـد از ورای قمـّ
! واللّـه«چون قاتل حمزه بی دیت مـا ایـم . »فتوکّل علی الحی الذی الیموت«زدند که شجر طوبی این بانگ می
آخـر در منـزل . ای کـه بـارگري تسـلیمت در راه تصـوف رخـت توکـل نبسـتبا که گـوئی » القتلن سبعني من قریش

  راضیان عشق پیش طوفان بال دمی بایست، در صف صوفیان راضی فردا چگوئی؟
ای فـرود آرنـدۀ ! ای صافی پرور در منازل تمکني! ای نگارندۀ هر کشوری، و ای پدید آرندۀ هر بخردی. مناجات

وفی ببخشای و او را هالل مکاشفه در مقام یقني و رضـا بنمـای تـا در ایـن بدین ناتمام ص! عارفان در محل یقني
کند، تا فردا پیش پريان تصوف از حقیقـت توکـل » و اذ ابتلی ابرهیم ربّه بکلمات«جهان امتحان مزدوری استاد 

  .خجل نشود
  

  فی شطح الکتانی
  .»سماع اهل حقیقت بکشف و عیانست«ابوبکر کتانی گوید در شطح که 

بدین کشف وعیان مشاهدۀ دل خواهد که او را رؤیت انوار غیب حاصل شود، چنانکه سید مشاهدان عرایس : قال
در . در حــدیث مکاشــفه» رأیــت ربــی بعــني قلبــی«کــه  -علیــه الســالم -ملکــوت گویــد و بریــد حضــرت جــربوت

ه از غَـیم مشاهدۀ که عیان قلبسـت در سـماع صـفا دیـدۀ جانسـت، کـ. شطحیات مشایخ عشق بسی شرح گفته شد
آنگـاه در هـواء تنزیـه بنعـت . رویـدبفهم الخطـاب و سـهم الغیـب روح را جنـاح همـت بمـی. حدثان بريون میآید
بطیب مناجات و لذت کالم یافنت مقام در صـفاء پیغـام وجـد کلـی . شودمشاهد غیب الغیب می. تقدیس بمی پرد
. بدیـدۀ دیمومیـت جمـال ازل بمـی بینـد. دچون از پردۀ حدوث بريون رفت، کون و عدم محـو شـ. ویرا بمی رسد

شـود و از عیـون صـفات وسـرّ اسـماء و جـالل نعـوت از قـدم در قـدم دیده را بدان دیده صد هزاردیده پیـدا مـی
چون . شودسنای صفاء وحدَت او را بجامۀ تجلی ملتبس کند، تا بدان جامه جان همرنگ آن جامه می. نگرانست

بهمـه وجـود . آنچه بیند ظاهر باطن شـود و بـاطن ظـاهر گـردد. ویی پنهان شدسماع بغایت شد، نگار عیان شد، د
  .وجود را ببیند
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  فی وصف مشاهري االولیاء

بجانِ جان پرورم که اگر در حسن شهود شعرات درد ناکم در محبت جمله جان گردد و جانان در آن عیان گـردد، 
اع جان پرورم بر کمال مشاهده نیست و بلبل تنزیه هنوز سم. ئی شود و معشوق بدان دیده دیده شودهر یکی دیده

ای صدف اخضر قاف قلزم صفت لؤلؤ معرفت در دهان محبت، کجـا . نیست» أنا الحقّ«سرایم؛ هنوز او را نُطق 
ــرپ ــدم ب ــاح قِ ــداء ازل بجن ــاء بی ــگ ! داری؟ ای عنق ــن رن ــار داری؟ ای ــه ک ــیان حــدث چ ــاد در آش ــوای آب در ه

خَـری بهـر که بهرزه رهی ده نعرها کنند، و از بهر فُالن و بَهمـان، از خَـری و خَرْ خودپرستانست و بانگ سالوسان،
اگر این جمال نیابند شاید؛ زیرا که از رعنایی چون خر هـر سـاعتی مـی. لحظه آنچه ندارند در صد بازار بها کنند

  .از بهر افسوس حلقه گريند و از صادقان حضرت نصیحت نپذیرند. درایند
کجاسـت تـرنم ابوالحسـن نـوری؟ ! کجاست شهقۀ شبلی؟ کجاست زعقۀ حُصری؟ ای عصر عالم! ای دهر دهار

کجاست دور سـمنون و عشـق ذوالنـون و تـأوّه سـمنون و فریـاد ! کجاست آوه ابوحمزۀ صوفی؟ ای ظل سماوات
کجاسـت نغمـات سـبوحی و ! کجاسـت تمکـني جنیـد و سـماع رویـم؟ ای زالل اخضـر! بهلول؟ ای فرش زمـني

کجاست دم کتانی و شور نصـرآبادی؟ ! وعمرو زجاجی و رقص ابوالحسني سريوانی؟ ای ضیاء خورشیدتصفیق اب
کجاست آشـوب واسـطی و ظرافـت ! کجاست سلطنت توحید ابویزید بسطامی؟ ای هالل آسمان! ای برج کیوان

حذا؟ کجاست زفرات ابومزاحم شريازی؟ کجاست رنگ تلوین جعفر ! یوسف حسني رازی؟ ای قطرات مزن هوا
  ؟»أناالحق«کجاست خون افشاندن حسني منصور در ! ای رنگ زُحل، ای شرم زهره، ای حرف خرد

تو چـرا ! کجاست خرامیدن آن عالم غریب با قید عجیب در مقتل گاه میان دوستان و دشمنان؟ ای زمان و مکان
ای آن نوادر عصر تجلـی باشی؟ صد هزار روان مقدس در قربانگاه عشق فدبی جمال شیخ ابوعبداللّه خفیف می

. بـاد -صـلوات اللّـه علیـه -، و بلبل شاخ طـوبی، احمـد هاشـمی»سدرة المنتهی«و سیاح بیابان تدىل و مرغ و کر 
هـالل جمـال از آسـمان . حرف آن دفرتاند» انّکَ میّتٌ و انهم میتون«جمله کشتگان مشهد محبت آن مهرتاند، از 
  :شعر. نگان محبت باران وصلت خواهندوصال او یابند و بر روی جهان آرای او تش

 مَةَ لِألراملْ ثِمالٌ الیَتامی عِْص
 

 ههِقَی الغَمامُ بوَجْیَضُ یُستَسْ واَبْ
 

  
  فی شطح أبی الحسني المزین

هرکه از مشاهدۀ حق اعراض کند، حق او را بخدمت و طاعـت خـود مشـغول «ابوالحسني مزیّن گوید در شطح که 
  ».گرداند
راقب را مشاهده است از جالل حق، که در زمان تجلـی چـون خورشـید جمـال از فلـک قـدم در دل م! جانا: قال

سـر صـمیم در آن جمـال . جان از مشاهدۀ خط عشـق گـريد. برج جان بدرفشید، بشربتی وصال در اصل دل نوشد
ه کـان عبـداً شـکوراً«عقل رعنـا حـدیث . محل معرفت بسکران نعمت در بذل وجود آویزد. بیاساید . خوانـد» انـّ
خواهـد کـه . رعونت نظر از فنا در قدم، در رسوم ایمان گریـزد. دراندازد» مقام محمود«کمند » فتهجَّد«بان دیده

بـدین وسـیله تـرک فریضـه در مشـاهده و صـرب در مکاشـفه و اشـتغال در .از مشاهده شکر توحیـد را خـدمتی کنـد
طه «چون برداشت، گفت » مقام محمود« شاهدان بنگر که ایزد چون نقل نافله از امري. فضایل حجاب اقتضا کند

  .در مشاهده مجاهده بتابد. »ما أنزلنا علیک القرآن لِتَشقی
تو کیی؟ در محل تجلـی بـا عصـا و انبـان » لَع نعلیکفاخْ أنا ربک انی«صوفی طور سینا را : بگفتم! ای سرافراز
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» فلما رآها تهتـزّ کانّهـا جـان«. عصا گریزدموسی خواست تا از مشاهده در . »والق عصاک«ید یضا نتوانی آمد، 
گریـزی؟ از آن چـه خواسـتی؟ کجـا مـی. »اَرِنـی«! ای دریـوزه گـر: گفـت. ثعبان قهر قدم برنگ عصا بريون آمـد

بکـاس بسـط و شـراب . موسی از پیش عصا بگریخت وسرّ نو تجلی بجانش درآویخـت» فلما تجلی ربه للجبل«
یـا ابـن «: گفتنـد. کرّوبیـان أعلـی درپریدنـد. ت شد، و هم طور پسـتانبساط و صدمت جالل قدم هم موسی مس

» العلـم لنـا«الل » نحـنُ نسـبح بحمـدک«جمله زبـان . این تویی که عروس قدم را خواستاری. »النساء الحیّض
. تو از مشهد ازل کیستی؟ و از قرام قدم چیستی؟ هان که وادی مدین پر گوسفندان شعیب آمـده اسـت. شده است
تا چشم خون ریـزد در . بردار در خرمن طاعت پري مدین زن» انی آنستُ ناراً لعلی آتیکم بخرب او جَذوَة«آن آتش 

  .مشاهده دربازد
. طیـب وصـال جـانرا مستنشـق باشـی! هـال هـال: صوفی صحن خاموشان عشق مریدان زوایاء مراقبت را گفت که

و غریـب وار در گذرنـد، کـه نافـۀ . عبـادت بیننـدجاسوسان صعلوکان تجلی را مراقب باشی، تا نه شمارا در رسوم 
. ، که افعال پرياهن صفاتست»التسبّوا الدهر«زند که مشک قدم در صباء ازل بوی در غالیه دان دهر و اعصار می

وأبیضـت عینـاه مـن «چشـم جـان . بوی آن قمیص بشما آورد» انّی الجدُ ریح یوسف«جهد کنند تا شمال جالل 
، کـه جانـان در لبـاس مجهـول از راه »انّ ألیّام دهرکم نفحات أال فتعرضوا لها«. شود بدان تجلی روشن» الحزن

  :شعر. زنهار مبادا مسیح از دجال باز نشناسی. برمیگذرد» قم اللیل«بغریبان » ینزل اللّه فی کل لیلة«
 قرّر بالدی و اکثر ودادی
 و یظنّ العداةُ انّک جاد

 

 انّ المودّة لم تزل موصوفةً 
 ر عداة الحی أن یلقوکواحذ

 

  
  فی شطح ابن عطا

  ».عالمت حقیقت توحید فراموش کردن توحیدست«ابوالعباس عطا در شطح گوید که 
در توحید نگر کـه حـق . بدین سخن آن خواهد که تو از دیدن توحید خویش چشم برداری! ای خوش حریف: قال

توحید حق از راه قدم آمد ترا، بتوحیـد . دَث آمد حق راتوحید تو از راه حَ. پیش از وجود تو ترا در ازل نهاده بود
چـون جـان . توحید را رسمیست در دیدن واحد أحد. اینچ گفتیم رسم توحیدست. قدیم واحد قدیم توان شناخت

در موحد هر دو توحید بار نداند زیرا که آن . غوامض غوطه خورد در بحر عزت، سلطان احدیت بدو مستوىل شد
مطلوب بی طلب حاصل شد، طلب برای چیست؟ توحیـد خـرب اسـت از خـرب، و اثرسـت از  چون. توحید طلبست

چون حقیقت جمال قدیم پیدا شد، اثر و . بی توحید موحد حق قایم از ذات بذات و از صفات بصفات. ابراز اثر
هد موحـد در موحـد غایـب؛ شـا. تکلیف و متکلف در توحیـد فنـا شـود. حق بحق حق را باقی شود. خرب برخیزد

فـردی در فـردی . آنجا نه توحید و نـه موحـد مانـد. بشاهد بی حدث شاهد موحد را شاخص هایم مدهوش یابی
واذکـر ربـک «این شرح کالم ذوالجالل بی همتاست، آنجا که فرمود . ظاهر میشود وحدت از قدم بريون میگردد

  .»اذا نسیتَ
  

  فی سري منازل السّفر
چون بمقراض تنزیه قدم پر توحید بریدنـد، از توحیـد و ! سیمرغ قاف کربیاالله زار جان عشق را گفت کای  بالله

. چون وجود خـود فرامـوش کـردی، بیـاد مـا مـارا یـاد کـن. ما را بما یاد کن، نه بتوحید خویش. تفرید بريون آمدی
دل . نچون قدم را بقدم یاد کردی، عدم را بقدم فرامـوش کـن؛ و آنگـاه از دامـن کربیـا آلىل توحیـد در آغـوش کـ
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مـا را ازیـن توحیـد غـرض . تا از مرکب عبودیت پیاده شود، ببام قدم برندبان پایۀ عـدم نرسـی: دورنگی را بگوی
و هـو «چیست؟ رنگ کفر و ایمان بدروازۀ احد کیست؟ یک خطوه از خطۀ کون بردار تا بـه بلنـدی فلـک اعلـی 

تو در مرقاة ابراج فلک آبسنت بطبایع چـه . تبیش نیس ه هان که منزل قمر سی روزه را. برسی» القاهر فوق عباده
از خاشاک اطبـاق سـماوات برُفتنـد، و بـا شـاه مـرغ عشـق بیـان حـدیث » سبحان الذی أسری«معراج کنی؟ راه 

از مرکب حدث چه ترسی؟ نه گلنب تحقیق ! ای جان دانا: در اسرار ربوبیت بگفتند» فأوحی اىل عبده ما أوحی«
  .زبور عشق سرایی

مان فلسفه طبع اطباق افالک چه دانی؟ از دفرت روح اول علم سطر عقل عقل آفرین بخـوان، تـا سـر از دفرت حکی
اگـر دردمنـد آن عشـقی، عیسـی ! ای مریـد طالـب. درین دفرت شـطحیات بـدانی» و ما أوتیتم من العلم اال قلیالً«

» انّی نـذرتُ للـرحمن صـوماً«مسیح مریمان شرمناک علت » بیت المعمور«ناتوان را قارورۀ اراده بنمای، که در 
بـا جـان . فریب مخر، تا در بیمارستان شهوت معلول افاعی مخائیل دُنو نگـردی چهداروی راه بسنان غَزْ. اندیافته

عقـل اول از . بـودم» ألسـتُ بـربکم«هم داستان » و اذ اخذ ربُّک«درمعراج . آدم و با صورت آدم هم سفر بودم
در منظـر دل بـروج و منـازل قمـر معرفـت . اب قدم اور ا صبح دروغ زن دیـدمدر روی آفت. مطلع صبح دین برآمد

قمـر ذات از بـرج . »هذا ربی«گفت . از برج محبت زهرۀ فعل برآمد؛ نفس در موکب عبودیت کافری کرد. دیدم
  .»هذا ربی«شمس ذات از برج عشق بر آمد؛ روح گفت . »هذا ربی«شوق برآمد؛ عقل رعنا گفت 

ایـن : واحد قدیم طالبـان عشـق را گفـت در مکاشـفه. خاست، راه توحید بر مرغ اتحاد پیدا شدچون پردۀ یقني بر
طـوبی یقـني را چنـد آب ! ای صوفی دلنـواز. »انّی بریء مما تشرکون«. چه لبیس است؟ از منازل تلوین برگذرند
ب جـان بدیـدۀ ویران کن، تادر محـرا» نری ابرهیم السماوات و األرض«حیات دهی؟ محراب ملکوت و کذلک 
، دریـن »وللّـه المشـرق و لمغـرب فأینمـا تولـوا فـثم وجـه اللّـه«حـدیث . جان بی جهت در هر جهت جانرا ببینـی

در زمني دل چرا شـاخ گـل شـوق نکـاری؟ ! چون دیدۀ چرا در عشق نبازی ای روح ناتوان! حدیث بنگر، ای دل
باش که وقت آن آمد که ایـن دانـۀ دام آدم مـرغ زیر سنگ قضا وقدر بزیر قدم قِدم مفرش درد می! ای تن فرسوده

  .ازل برگريد، و این عشق دیرینه قدم از بقا در بقا از سر گريد
  

  ایضاً فی شطح ابن عطا
چـون . مستقبحات جهان از پوشیدن اوست، و نیکوئی مستحسنات از تجلی اوسـت«ابوالعباس در شطح گوید که 

  »صر و بر یکدیگر دوخنت مرقع؟چنني است، چسود کند ألوان مُصفر و اکمام مق
شطحی بس نیکوست، یعنی چون سبق اصول حاصل شد، رسوم چیست؟ آستني کوتاه و روی زرد پیش قهـر : قال

سابق چسود کند آنکس را که اصطفائیت ازىل ندارد؟ توحید بی رنج آمـد، از واحـد فـرد موافـق اسـتعداد ایمـان 
. مصدر این هر دو جـز ذات نیسـت؛ بعلـم و ارادت مقـرون اسـت .توحید از صفات آمد، و استعداد از فعل. افتاد

چون حقیقت بنعت هدایت از ازل حاصل شد، رسم پیش علم قَدَر چـه . پس شاهد متکلف است پیش سابق علم
  کار دارد؟ رستی معصیت چه زیان دارد آنجا که در علم مسبب باجتبائیت قلم رفت؟

جَـفَّ القلـم فـی علـم «چون بدید اسرار ربوبیت، گفت  -علیه السالم -ببني که دفرتخوان علم قدر در بارگاه مست
چشـم بیننـده چـون . و اگر لطف پیدا شـود بتهـا بسـجود درآینـد. اگر بوصف قهر پیدا شود، جهان کفر گريد. »اللّه

ای . کحل آشنائی معرفت دارد بدان سرمه در همه ذرات هم پريایۀ قهر بیند و هـم پريایـۀ لطـف در عرصـۀ محشـر
کـه  -نزد نشور صد هزار نسل مطیعان بینی از بند توحید گسیخته، و از پیش یک مجهول در عشق وتوحید! وستد
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  .جمله آتش جهنم بینی گریخته -در مالمت صورت قهر بوده است
هـر . تو اطفال مادر عدم بدایۀ قَدَر قِدم سپار، که نزد پول صراط ایشان قهر و لطف جمله را شري تربیت داده است

ندانی که او خویش کس نیست؟ برگزیدگانرا از صورت کفر چه زیان دارد؟ راندگانرا . ی با آشیان خویش روندیک
از صورت ایمان چسود؟ نبینی آنکس که پیشرت بود او را خوف از همه، بیشرت بود چون در تنزیه جاللـش نگریـد، 

زیـرا کـه در صـحراء » للّـه و أخـوفکم منـهأنا أعـرفکم با«گفت . از نسبت آب و گل منزه دید» قل هو اللّه«قدس 
» أعـوذ بـک منـک«در صـحت » ولو شـئنا«قهریات جهان در جهان عزیزان نبوت را دید که جمله از بیم مفزعۀ 

  .گریخته بودند
  

  فی شطح الصبیحی
د متقی پیوسته گرد شرک گردد از خرمی ببقاء حق، زیرا کـه او پیوسـته شـاه«ابوعبداللّه صبیحی در شطح گوید که 

  ».مشاهدۀ اوست
این سر که در مشاهده آنست که مشاهد بلـذت مشـاهده و خرمـی ببقـا سـاکن شـود، و . شطحی عجیب است: قال

. آنک چنني شود، در انفراد حقیقت توحید مشرکسـت، زیـرا کـه وقـوف در قـدم کفـر اسـت. درخوش دىل بازماند
ببني که در عشـق چـه » ارجعی«ته است، بنگر چه نک» وسارعوا«معرفت بی پایان و معروف بی حد طلب واحد 

ندیـدی . از غایت تحري نکره شرک توحیدست. دیگر هر که گرد معرفت گردد، ناگاه در بحر نکره افتد. قصه است
؟ اول »أنـت کمـا أثنیـت علـی نفسـک«گفت، ودر بحر وحـدت چـون » الاحصی ثناء«که در بحر حريت چون 

اگـر بلبـاس نکـره در جـان . فر عشق نشـوی در توحیـد موحـد نگـردیاگر هر روز هزار بار کا. نکره و آخر معرفت
جـان در . بوصـف معرفـت در جـان نگـرد. نه ازو توحید یـابی و نـه ایمـان. نگرد جان در زمني فنا مضمحل بینی

وای قفـاء . ئـیتو صد هزار عابد را چون بُلعام کـرده! ای دام قهر. جاودان با جاودان پُر از اوصاف احدیت بینی
  .ئیتو صدهزار رزم آور دعوی چون ابلیس بدنام کرده! و قدرمشیت 

ای برکـت . ئـیخوابانیـده» ففـروا اىل اللّـه«گـروه » تَنام عینـای«تویی که سگ اصحاب کهف بر در غار معراج 
تو بر در آستانه، حاجب بارگاه ازل، از بتخانۀ حبش و روم و پارس صـهیب و بـالل و سـلمان آورده! جالل تجلی

چه ! برای مالیدن، ای زراق. ئیمیزان قریش رانده» انّک ال تهدی من أحببت«ز موقف خلّۀ خلیل بزخم ئی؛ و ا
قل اللّـه ثـمّ «یک زمان عرصۀ خاموشان خود بازنگر، که نقش مهرۀ . ناىل؟ چون دل از عشق آن قدیم تهی داری

راننـد سـر عشـق آن جهـان مـی چون میخوانند و جوایز قضا و قدر در سـرایر و ضـرایر عقـل و جـان چـون» ذرهم
اند کـه خورشـید شموس مطالع جالل. سوزندشمع بقااند، که در لگن فنا می. این جهان پر سوز جان دارند. دارند

  .اند و نور عالم؛ چون در خود نگرند عروس گم کرده را باز بینندآیینۀ آدم. افروزندعالم می
  

  ایضاً فی شطح الصبیحی
  ».عارف را آیینه ایست، که چون در آن نگاه کند حق را ببیند«گوید که ازین جای در شطح صبیحی 

 -علیـه السـالم-»قـاب قوسـني«آیینۀ او دلست، و دل محل نور حق، چنانکه در حدیث آفتاب خافقني وقمـر : قال
گـر نیک بن» أَفَمن شرح اللّه صدره لالسالم فهو علی نور من ربّه«تفسري » .دل مؤمن محل نور حقست«گوید که 

اگـر بلبـل روح مسـت آن گـل . که دل بازار عشق اوست و در آن گُل آدم بر شاخ عشق از رنگ تجلی گُل اوسـت
  .بگوش جان بشنود و یکدم بی آن ازل از عروس اجل نغنود» ألستُ«شود در چشمۀ زار ازل صفري مرغ 
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  فی شطح علیّ بن سهل الصوفی

  »اند؟این هاش باش چیست! الهی«علی بن سهل صوفی بشطح گوید در زمان مناجات که 
در مشاهدۀ انس رفت، جمال قِدم یافت، روحش باُنس بیاسود، سرش در خوشی مشاهده منبسط شـد نفـس : قال

ازو بـدو خـرم . خود را در معرض ربوبیت متمکن یافت، قبول قرب پیدا شد در بسـاط هیبـت خلـق را هـیچ ندیـد
این سـخن » ب خوارگان جهان از مقام معرفت ازل چه باشند؟این نان و آ«شد، بعشق دلري گشت با حق گفت که 

درین گستاخی اهل کون با کون از حیات قِدم بر . معرفت عظمت حق است، و دیدن عني معرفت صمدیت بیچون
 -قانون مهرت آشوب گران معرفت و رئیس دل داران وحـدت. از سر این فرحت در عشق بی مباالت شد. انداخت

پـیش » آدم و مـن دونـه تحـت لـوائی«اشت؛ در منزىل که رایتِ قِدم سایۀ او آمد، چون گفت نگاه د -علیه السالم
چـون در معرفـت دلـداری گـزین.مرغ دهر از انفاس ایشان دانه بـرد. انفاس این صادقان روزگار عقل بندگی کند

از آنست که جان  .اند، آن طاوسان باغ دیمومیت در رنگ بوقلمون شاه پر ازىل خویش جز خود هیچ مرغی نبیند
بی بیم و امید ایشان، چون شمع افروزنده پرندگان ایمان و دوندگان عقل بسوزانند؛ لیکن بنور جمـال خـویش در 

  .منابت فطرت آدم هزار گل معرفت و ریاحني برویانند
  

  ایضاً فی شطح علی بن سهل
ویش خوانـد، زیـرا کـه ایشـان حرامست بر آنکس که صاحبان مرا در«آن صوفی اصفهانی در شطح چنني گوید که 

  ».اندتوانگرتر خلق خدای
چـون . ترانـدانـد؛ بخـدای از همـه کـس غنـیاند؛ بظاهر درویـشخرب داد که ایشان در معرفت و مشاهدۀ حق: قال

کمال فقر صادق معرفت را حاصل شد، در عني فردانیت از فقر فقري شد؛ تـوانگران هـر دو عـالم نـزد او درویـش
بزبان افتقار شوق از غنی . چون یکتا گشت، سایل درگاه قدم شود. توانگر او از ایشان همه فارغاند، و درویشان 

خانـۀ مشـاهده حاجـت تنزیـه چـون از مهمـان. کند» ارنی«گری بازار دریوزه» أنتم الفقراء«و » واللّه هو الغنی«
کسـريات خانـۀ » رزقنـی لقـاءکاُ«حوالت کند، چـون از لقمـه خـواهی، » انظر اىل الجبل«او را به » لن ترانی«
هـاء خـوان اسـرار صعالیک مهاجران را بـدان پـاره» لستُ کأحدکم«از راه عافیت . در خریطۀ نبوت دارد» دنی«

شادباش، ای وفاداری کـه جـان بوفـا داری فقـر بسـرپده. »الفقرُ فخری! اُصیحابی اصیحابی«گوید . میهمان کند
  .ئیبیعت بدم نفح ازل زندهدر کنفِ سعادت عناء قدم از مردگی ط. ئی

  
  ایضاً فی شطح علّی بن سهل

رئـیس، «آن شـاه صـوفیان از سـر سـلطنت گفـت . شنیدم که علی اُسواری رئیسی بود، روزی بعلی سهل بر گذشت
بیا، و مسلمان شو، تا گزیت از گردنت «گفت » .پیش عمید مريوم، تا خراج دیه بگزارم«گفت که » کجا مريوی؟

  .در خدمت شیخ بمقام والیت رسید. آستینی زر بر سر شیخ افشاند. داو بیام. »بیفتد
بعز ربوبیت و شرف عبودیت حق . بیا و منقاد فرمان شو«این بود که » بیا، و مسلمان شو«گفتنش که ! جانا: قال

قالـت األعـراب «چنني گفت پادشاه جان پرور جـل جاللـه » .از ذل اهل دنیا بريون آی، که حقیقت اسالم آنست
اند، بهـدف آنها که جان بر عشق کمروار چون زنار در بتکدۀ درد دربسته» .لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلَمنا: قل. آمنّا
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پـیش نخـاس خانـۀ چـني » انّ اللّـه اشـرتی«در هر دمی از راه خوش دىل در بـازار . اندمعنی ناوک نایافت خسته
  .معرفت هبا کنند ملکوت جان و تن را بها کنند و اجرام و اجسام بدم طوفان

بـودم وا گـر صـفري مرغـان صـباح از بـالء عشـق شـنیدم » اَرِنی«اگر روزی گفتم حدیث زلف حوران، گرد بیابان 
ظلومـاً «ای سـتمکار . بـودم» مـا یکـون مـن نجـوی«هـم داسـتان حریـف طـور » کلـم اللّـه«صفري مرغان صباح 

انـد؟ رخـت بـراق که حامالن عرش از عـرش آویختـهبردوش چه داری؟ نبینی » انّا عرضنا األمانة«بار ! »جهوالً
» کل منعلیهـا فـان«ازل پیمای برخر عیسی چه نهی؟ کول بار تجرید بینداز، که بانگ خلخال کشان عشق از بیان 

اگـر بانـگ بـريه زنـان . بارگري راه ازل در مرغزار بقـا چـرا میکنـد. پنهان شو» یا ایّها المزّمّل«در زیر گلیم . آیدمی
  .آییدر شاه راه ازل در» سبحان الذی أسری«شنوی بمرکب ملکوت ب

  
  فی شطح أبی الحسني البنانی

  ».امجمله در بیابان تشنه باشید و من بر شط نیل تشنه«ابوالحسني بنانی در شطح گوید که 
. اسـت» قـل رب زدنـی علمـاً«دعوی تسرمد اوقات میکند در مشاهده بنعت عجـز از ادراک عـني کـل سـر : قال

حدیثی است سخن نیستان عشق بر در غیب آنها که پیش از کون بر در قدم کمر شـوق بـر میـان بسـتند و از خوش 
در میـدان فنـا . دارنـد» ألسـتُ«بیش از بیش و پیش از پیش نريوگران معرفت عهد . دد و دام امتحان قهر رستند

بصفاء قبول از پیش لشـکر فنـا  چون شراب حکمت از جام گیتی نمای بقا خورند، آن گوی. خود را بگوی بازند
صَـوّرکم «از آیینۀ » خلق اللّه آدم«این چه چشمی که تو داری، ای چشم چشمۀ آفتاب قدم، که جز از حسن . برند

سـري » خلقـتُ بیـدی«برنگردد؟ چه جـانی داری ای سـایۀ جـان هـر جـان، کـه از عشـق رنـگ » فأحسن صُورَکم
ان جان از ترکان تجلی بربینی، و در اصداف اشـخاص آدم زادگـان نگردد؟ پیش تري عشق سرپ عقل بینداز، تا جه

  .دُر آن دریا بیابی
ندانم که مـرغ . ئی، با عشق غریب جنگیبر هر صورتی از آن گلستان رنگی و با هر خوب روی جانرا در هر گوشه

بـرای »  من خري فقـريانّی لمّا انزلت اىل«دانم که صاحب ید بیضا چکند؟ نمی» ربّنا ظلمنا«در باغ » والتقربا«
آیـد؟ زهـی گریختـه در بیابان اراک عرفـات از کجـا مـی» والنجم اذا هوی«چه میگوید؟ ندانم که ساکن عماری 

پایان ازل، خه آن کله داران بارگاه ابد از بساتني گلستان جمال و از سماع بلـبالن جـالل دریـن عـالم چـه میکننـد 
سـرنیهم آیاتنـا فـی «کارنـد؟ از مرغـان عناصـر بـر شـاخ گِل عدم نمیدانند یا گل قدم در مگر سر عروس بقا نمی

از طارم ازل بشنوند و بجناح شوق آن مقامـات ازیـن دد و دام امتحـان مهـرتان عـالم » ألستُ«نالۀ مرغ » اآلفاق
  .عشق برگذرند

  
  فی شطح أبی عمرو الدمشقی

  ».هیاکل انسانی میکند ارواح مصفّی شد، بنور قرب اثر در«ابوعمرودمشقی در شطح گوید که 
أفمن شَـرحِ اللّـه صـدره لالسـالم فهـو «سرّ . یعنی آنک مشاهد در مشاهدۀ حق شد، بنور آن جمال منور شد: قال

بر سـپهر دایـرۀ صـفت تتـق . خوانی» تعرفهم بسیماهم«آیت » سرنیهم«تو از آن سطر . پیدا شد» علی نور من ربّه
نگارستان جمال و جالل بر هر نقشی از نعـوت قـدم . ش بوقلمون چنيبقا بر گنبد سیم رنگ آدم بینی منقوش بنق

در هر . برنگ حسن قدم بینی» خلقت بیدی«اللۀ لعل الیزاىل در دم سنگ مغناطیس گنجور شوامخ قاف . بزنی
عقـل خمیـده و جـان رمیـده بـی چشـم چشـمۀ آفتـاب ازل آن . ئی از نقش نگار مشاهدۀ آیینۀ مکاشفت یـابیذره
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دسـت و » و علم آدم األسـماء«اگر خواهی که در دریاء صورت عالم سباحت کنی در لجّۀ بحر علم  .جالل نبیند
  .پای مزن، تا از شط بحر عشق بساحل خرد آیی و از مکنون حکمت آلىل معرفت بجهان شرع درآیی

  
  فی شطح أبی الخري التیناتی

  ».وزخیان مرقع داران و رکوه داران دیدمبیشرتین د. در دوزخ نگاه کردم«ابوالخري تیناتی در شطح گوید که 
ایـن اصـحاب مرقـع و رکـوه داران کـه او را . بدیدۀ قلب مغیبات غیب آخـرت بدیـد. این مکاشفه خوابست: قال

صلّی اللّه علیـه  -اند و مدعیان معرفت که ازحقیقت جز رنگی ندارند، و از شریعت محمدنمودند، خاینان تصوف
برسم مردان عشق سر برآرند نه راه دیده، نه حقایق شـریعت و . علمی در اباحت افتنداز بی . علمی ندارند -و آله

از حسـد یکـدیگر را . در مجلـس سالوسـان طـراری کننـد. در رباطها شکم خواری کنند. طریقت و حقیقت شنیده
. سـرپند راه شـهوت و هـوا. فراموش کنند -جل اسمه -از پراکندگی لقمۀ حرام خورند طاعت خداوند. غیبت کنند

» فَخَلـفَ مـن بَعـدِهم«. آنگاه خود را بدزدی و شوخی بر مشـایخ سـلف بندنـد و بـر عاشـقان درگـاه طعنـه زننـد
 ذوالمجد و الکربیاء نیـک نامـان معرفـت را بسـتود» خلف اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیّاً«

ا بشـهوت بـاز بـدل کردنـد زیـرا مسـتقر ایشـان پس ناخلف زادگان طریقت را گفت؛ ایشان عبودیـت ر. توبیخ کرد
  .وادی دوزخست

همچنني سواد ناوردگاه قدم، بهرتین نیک بخت فرزند آدم، گُل گلستان ازلیات، بلبل شبستان صفات، شاه مجلـس 
 -صلّی اللّه علیه و آله و سلم -موسی و مبشر نطق عیسی، محمد» اَرِنی«صوفیان معرفت، آفتاب مطالع عزت قبلۀ 

والخـائنون «از ایشـان آنهـا را نشـانه کـرد . »ستّة الینظر اللّهُ الـیهم یـوم القیامـة«تبسان بی همت را گفت که آن مل
  .»تحت المرقعات

ای خلیلـی کـه جلـوه گـران ! ای قدیمی که مبدع جان خردمندان معرفت از نگاریـدن نظـر جـالل تسـت. مناجات
بحق حقیقتـی کـه قـدم را بـر عـدم اسـت، کـه ایـن  !محبت در آشنائی قربت رنگ و بوی مهرشان از جمال تست

رعناء بی معنی از سنگ دىل و خود پرستی دست گريی کنی، و بر جان گم شده شان ببخشایی، مرقعی دوزی اور 
ا از سندس صفات صفا کلهی بخشی، او را از امانت و وفا دستار صیانت بـر سـر نهـی، و کمرعبـودیتش در میـان 

ش در پای کنی، عصای هدایتش در دست نهی، زالل صدق از بحر عشـق در رکـوه بندی، نعلني تهجد و مجاهدت
در زاویۀ خالص در پشت او بندی، و سر بینایان رضا و تسـلیم فـرو » انّا عرضنا األمانة«بار . کفایت و توکل کنی

  .بنشانی و در هاویۀ جهنم او را خوار نگردانی» مقعد صدق«دهی و بمنزل 
  

  فی شطح الشبلی
زمني را بفرما تا مرا فرو برد، اگر دو ماهست که یاد جربئیل و میکائیل بـر دل ! خداوندا«ید در شطح که شبلی گو

  ».اگر یاد جربئیل و میکائیل بر دلت بگذرد، مشرکی«شبلی مرا گفت که «همچنني حُصری گوید » .من گذشت
و با معـدن غیـب رفـت، شـواهد چون طري قدم بمنقار وحدت از عالم طبیعت دل عارف بربود، ! ای دوست: قال

بحسن ازل مست شود؛ از وجـود بوجـود حـق . از آنجا بعني القدس و عني الکل رسد.صفات و ذات برو پیدا شد
ئی بماند در عني توحید و شرط تفرید و تنزیه تجرید کامل نیست و بغـري اگر از خاطر حدثانی اورا ذره. فانی گردد

هر که در غلبۀ حال باشـراق . ن قدم چون باال گرفت، آثار حدث بسوختحق در مشهد حق مشرکست، زیرا که نريا
علیـه  -نور وحدانیت از غري حق جدا شد، تا حق کِرا یاد کند؟ ببني که مسلوب مشاهدۀ قدم، پیش رو شاه راه عـدم
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لـک ىل مـع اللّـه وقـت ال یسـعُنی فیـه مَ«چون از کون بريون رفتی، بعد از سکر در صـحو خـرب دادی کـه  -السالم
چون در سُـکر . کالم عارف در وجد مجملی بی تفصیل است، ودر صحو مفصلی مفسر» .مقرب و ال نبی مرسل

  .چون مفصل گوید از محل شناعت بريون آید، این کلمات را مقدماتست. گوید مجمل طعن طاعنانست
آنچه در روایت : فتدر مجلس شبلی ایستاده بودم، یکی از شبلی وصف جربئیل پرسید، گ«ابومحمد نساج گوید 

چـه پُرسـی از . ام که او را هفتصد نعتست و هفتصد پَر، که اگر پری از آن باز کند، از مشرق تا مغرب بپوشـدشنیده
  »ملکی که دنیا در دو پر او غایب است؟

کـه صـورت جربئیـل در قایمـۀ کرسـی چـون حلقـۀ  -رضـی اللّـه عنهمـا -روایت اسـت از ابـن عبـاس«: دیگرگفت
جوشن، و کرسی و جربئیل و عرش در جنب ملکوتی که ظاهر شود باهـل علـم، همچـون رملیسـت در زرهیست در 

  ».بیابانی
این علومی چندست که اگر ظاهر کنم آنرا چون برگريد اجساد؟ یا چـون طاقـت دارد گفـنت ! ای سایل«دیگر گفت 

چون آن بشنود؟ دلیلی کنـد آن علـم  آن زبانها؟ یا عقلها چون گرد آن برآید؟ یا دیدها چون در آن رسد؟ یا گوشها
ئی کشف کنـد از آن جز او طاقت آن ندارد اگر ذره. در آن حق خود را برگزید ملک غیب. بدان علم و از آن علم

لـیکن حکیمـی . بر روی زمني، دیار نماند، اشجار بارنگريد و دریاها نرود شب تاریک بماند و روز روشن نگـردد
  ».تی خلق دانستعلیم است؛ پیدا نکرد، بی طاق

» .زمني مرا فرو برد، اگر ماهی و دو ماهست تا جربئیل و میکائیل بر دل مـا گذشـته اسـت! ای سایل«آنکه گفت 
اگر متعنت اول این قصه بشنیدی از قبح مقال دست بداشتی، طعـن نـزدی مـر طاوسـان ملکـوت را و شـاه بـازان 

وت و شهادت را باز نبیند، زیـرا کـه در بحـر ازلیـات هرکه در غیب غیب از خود غایب شد، عالم ملک. جربوت را
بدست و پای رعنا چه سباحت کنی؟ خامشـی گـزین دسـت و ! تو در آن دریا، ای فضوىل. غرق کشفیات قِدم شد

  .لب را، زیر حکم جالل حکیم ازىل چون غنچۀ گُل بسته دست و دهان باش
ت کلـیم؟ چـه دانـی آنچـه ندیـدی؟ نـه راوق کشـان کجائی تو از داغ آتش ابراهیم؟ کجائی تـو از اسـتغراق تـابو

از تـو چـون » أوحـی اىل عبـده مـا أوحـی«گفتنـد و سـرّ » ما زاغ البصـر«در سر فنا » دنی«صراحی و خرابات 
» انّ ابراهیم ألوّاهٌ حلـیمٌ«اگر هیچ گدای عشق گردی در منزل . نهفتند» ما یکون من نجوی«بیهوشی در مجلس 

ما از کجا و ملک و فلک از کجا؟ خورشـید قـدم چـون از . گویان فراق را اهل دردی» انّما اشکوا بثّی و حزنی«
. ملـک در راه پیغامسـت؛ آیـات در راه برهانسـت. مشارق جان برآید، نخست صبح دروغ زن کون و عدم بـردارد

دشاهسـت، دىل که بـر تـن پا. پیش ضرغام عشق و توحید بی جان است» کُّل من علیها فانٍ«غزال کون در بیابان 
مرغ بریان و حور و رضوان بنقل مجلس عشق او . جان قوت از جمال یزدان پذیرد. او را ورای وجود پایگاهست

ةً منّـی«جان بلعجب با حـدث کـی درآمیـزد، زیـرا کـه از قـارورۀ . درنیاید فرعـون طبیعـت » وألقیـتُ علیـک محبـّ
  .بگریزد

  
  فی التوحید

بگـذر از سـایۀ عـرش اخضـر تـا در . سـرمه کـن» قاب قوسني«در سنگ کونني ! ای نعل رخش سپهر عشق پیمای
پس خاک آدم بر فرق فرقـد ریـز، . وحی عشق از برید عشق بشنو. رنگ نیم رنگ آدم از رنگ وحدت باز نمانی

. چون کمند زابل قدم دیده بستۀ عروس اتحاد شود، و از کیش هند بس عتاب خرد در مکتب امر و نهـی بکـذارد
بی دىل و بیخودی که در شوق روی روز افروز تو حوران رضوان از حلّۀ صفاء عصمت صـد  تو یک حدیث آن از
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سر بدلق عیسی فـرو بـر، . تو روی بنمای که حله بافان کارخانۀ ملکوت ترا ابریشم نور بهر قبا بقا تنند. چاک زنند
از زبـور » سـبحانی«حـرف سـطر خـرد مخـوان، تـا مـرغ . آبسـنت شـود» وکلمته ألقاها«که تا مریم جان بکلمات 
  .سرایی عشق باز نماند

این حایل جسمانی در چهار دیوار ارکان فلک بگذار، تا در منـزل جـان بجانـان رسـی، تـا در وقـت رحیـل چـون 
انـد، و از جعبـۀ غلـط کـرده» قـل هـو اللّـه«زبان تنزیه گوی برب، که نازک دالن عشق حرف . موسی در نیل نمانی

سرای نادرات عصر از خریطۀ امر بـاز ده، کـه در میـدان فنـا خورشـید جـالل  آفام. اندخورده» اال اللّه«تري » ال«
و شروه بـثمن «شاهد . از دست تنگی معرفت جبه ندادند» الفقر فخری«ربوبیت را بی سرمایۀ عبودیت در منزل 

روی آن  در» الاحصـی ثنـاءً«غرور غیوران عشق مخـور، کـه ایشـان دسـت عقـل از . جز از پري کنعان مخر» بخس
  .اندشاهدان نربیده

  
  ایضاً فی شطح الشبلی

چـون بـريون خواسـتم آمـد، مـرا و . در سـال قحـط پـیش شـبلی شـدم؛ بـدو سـالم کـردم«محمدبن احمد گوید کـه 
  ».شما در رعایت و کالیت من اید. بروید، که هر جا که باشید من واشماام: صاحبان مرا گفت

و ایـن . جل جالله. ایداید و دعاء من، در پناه خداوند عالمهمت من خرب از حسن همت داد، یعنی چون در: قال
. آید، یعنی مرا چشمیست از چشـم حفـظ حـق و بـدان چشـم شـما را رعایـت کـنمکالم را نیز بوی توحید ازو می
» یُخـادعون اللّـه«در تفسـري . آنک متصف شد بصفت حق، نطق او نطق حق اسـت. سخن از حقیقت اتحادست

از برای آن نطق . آن بهرت که سفري حق بود بخلق، در امر بمقام حق بود. مُخادعت با رسول این میکنند اند کهگفته
شـمس جـان چـون از فلـک دل . »من اطاعنی فقد أطاع اللّـه«و آن از ظل قدم سایۀ روانها میگوید . جان جانها

اللّـه «الع غیب بريون آید، نور از نـور چون از مط. انجم طبیعت بسوزد، چهرۀ آن روز از چهرۀ آفتاب ازل برافروزد
  .اخرتان ارادت را بحکم اتحاد در سایۀ چرت عصمت خویش گريد. خرب دارد» نور السموات

دىل باید کـه در . قفاء امتحان بر ابلهان نزنند. این کسی داند که در دیوان والیت شبلی حق را بدل جان شکر گوید
بجـان تـو . وقت از سر شور نایافت بر پردۀ ترنم زخمۀ سُکر شکر زنـد فناء وجود بسُکر نیستی در عز وجد و لذت

که در عشق حریفی همدم ندیدم که در حریت عشق را بنده بودی، و بجان بی جان در معرفت زنده، شـمع گیتـی 
سایه نشینان لگن بودند، چون نسوختند، حق شکر عشـق . نهاد را پرنده، ندیدم که جناح همت در نور ما بسوختی

  .بتوختند ما
  

  ایضاً فی شطح الشبلی
  ».تر آیداگر ذل خویش بر ذل یهود و نصاری عرضه کنم، ذل من از ذل ایشان ذلیل«شبلی بحُصری گفت که 

هـر وقتـی را . بسـر او را مقامـات و حـاالت بـود: کجاست این سخن از سخن اول که احمد محمد را گفت: قال
چون سري انس در مشاهدۀ قرب بود، فنـون حـاالت اقتضـا . ح آمداگر ظاهر مخالف بود، باطن صحی. مقالتی آمد

و . چون در صفاء مشاهده افتادی، نطق او از لذت وجدی بودی کـه دعـاوی اقتضـا کـردی از علـو مقامـات. کرد
  .چون او راباز او دادندی، در وقت پذیرفت امتحان و عجز بشریت سخنش از فناء نفس و ذل آدمی کزی بودی

بر پدران ایشان در کفرشان متحقق نیافت، زیرا که تحقیق کفر در شـبکات مکـر قـدم . ان تقلید دیدکفر کافر! جانا
چون در حقیقت اصل کفر افتاد نزد غلبۀ نکره، در فقد عز معرفـت، چـون قهـر . است و در رؤیت قهریات ازلیات
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عـارف را دو . نـی یافـتنکره بر وجود جانش مستوىل شد، کفر همۀ کافران در نکرۀ خویش چون خـردىل در فال
نطق از عـز انصافسـت بربوبیـت، و نطـق از ذل رجـوع اسـت بـازِ عـالم . نطقی از عز، و نطقی از ذل: نطق است
که این هر دو حرف معرفت در لـوح محبـت بـاز  -علیه السالم -در سطر درد سید دردمندان عشق را بنگر. بشریت
  .یابی

چون در چنرب » .أنا سید ولد آدم«چشمی در عني عصمت گفتی  ندیدی که چون در شط بحر انبساط بودی، از بر
ببني کـه میـان » .انا ابن امرأة من قریش کانت تأکل القدید«قاروره اندازان کربیا افتادی، از سر نیستی خرب دادی 

اگـر مـرارت خـوف . تفسري این شهد عشق جز لب جـان بلعجـب ندانـد. این دو حالت در عشق چند در چندست
الل در مذاق جـان داری، و لـذت حسـن و انبسـاط در انـس جـان نهـان داری، زواران زمـرۀ انـس در درمنزل اج

اگر هیچ در بیابان معراج آسمان ازل صبح عشق برتو تابد، این پیش رو اشراق نـور جـالل . حجال قدس بشناسی
  .قدم بدانی

  
  أیضاً فی شطح الشبلی

و اگر سـرم بـر عـرش و . نفسم طلب این کسرات کرد«گفت . شبلی پارۀ نان از دست کسی بستد و بخورد: گویند
  ».کرسی التفات کند هر دو را بسوزاند

اگر عکس آن نور و نار بر جملۀ حدثان افتـادی، جملـه . سر او از نريان کربیا و انوار قدم بربود. راست گفت: قال
آن نـور قـدم کـه بـر جـان  انـد وعـرش و کرسـی دو محـدث. عجب مدار از فنا شدن حدث در قدم. را بسوزانیدی

پـاره شـدن طـور . »خَـرَّ مُوسـی«ظهـور را پسـت کـرد و موسـی را مسـت . موسی مباشر بود، جالل تجلی حق بود
التفات آن تجلی است که در سر موسی بود، کوه را فانی کرد و موسی را بـاقی؛ زیـرا کـه موسـی بمشـاهدۀ جمـال 

  .مُربّی بود، استعداد بقا داشت، خو کرده بر تجلی
؛ بعـد از آن »فـأبَوا أن یضـیفوها«این سخن از شبلی انبساطست قصّۀ موسی و خضر و میهمانی خواسنت از قریـۀ 

وألقیـتُ «و از جمـال » ان هی اال فتنتک«عربده کردن در ممالک ربوبیت؛ بعد از شنیدن کالم ازىل ابدی گفنت 
از آن پس، چون برقع از روی برداشتی، . ردنور ساطع تجلی روی موسی را بآفتاب قدم نگار ک» علیک محبّةً منی

اگر دلـت خریـدار ایـن غمسـت، بشـنو کـه در . ئیدانم که حدیث در بازیدن عیالش شنیده.چشم بینندگان بسوختی
چون از قدر ازل در آن دانه چاشنی دید، او پاسبان امر را عناد کرد بـی درنـگ عقـل، . دانۀ گندم آدم آن دم است
سوی جنان شد، بجناح عشق و تفرید سوی » اسما«درین خاکدان آورد، بعلم . ز آن دامدست عشق برآورد دانه ا

چـون از تعلـیم . چون راه عشق گرفت در ربوبیت، سلطان شـد. چون در عبودیت بود، از حریت عریان شد. جانان
عَصـی و«تحفـۀ آیـت . »انّی جاعل فـی األرض خلیفـة«گری اخرت شماران فلک بازگشت، نورهی آورد در منزل 

از قـدم خالفـت ربوبیـت در اصـطفائیت ایـن . چون برانداخت مایه داران ملک عشق را عشـق فرمـان کـرد» آدم
  ».انّ اللّه اصطفی آدم«یافت که 
چـرا بـا خـوش دالن . برپ جناح ازل تا ابد در قدم طیاری، بـرب مرکـبِ جـامِ جـم در میـدان قِـدم سـواری! ای عیار

ان علـت علـم باشـی؟ بگـذر از دام خـر، کـه عـزت عشـق علـت امـر و نهـی ارادت درین منزل آب و گل هم داسـت
انـد زیـرا کـه طـوطی عشـقت بوتیمـار پـر تیمـار عقول صادره را از راه احاطت جالل روزگارت پی کـرده. برنگريد

این دو مرغ بیکار را که در قفص عنصراند، بمقراض فنا پر برب تا نرد سـپید مهـره زن صـبح . هجران ذات ازلست
عشق الیزاىل دان، برانـداخنت وجـود  و نقد حاىل. »لیس عند اللّه صباح وال مساء«رنگ لیل و نهار نماید که بقا 
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  .شور الاباىل
  

  أیضاً فی شطح الشبلی
  »اگر ابویزید حاضر بودی بدست کودکان ما، مسلمان شدی«شبلی در شطح گوید که 

چـون معاینـه عیـان شـد و تمکـني و . گر اینهارااین صولت حال و فرط عشق و محبت و غريت در معرفت، ن: قال
چنـني بیننـد کـه مقـام . انبساط بسامان شد، از پُر دىل در مشاهدت و خوش روحـی در مکاشـفت وزن کـس ننهنـد

این غريت حق است، تا بیکدیگر ساکن نشوند و کلیت جـان بکلیـت . ایشان از جملۀ مقامات دیگران بیش است
نبینی که سر کُشتگان عشق، سید غیـوران معرفـت، بـاده کشـان . اتحاد ببینند جانان بدهند و در شرط عشق صولت

  .»لو کان موسی حیّاً ما وسعه اال اتّباعی«گوید؟ شراب وحدت، در عني یگانگی چه می
بالغان عشق در عیان جانان چون حُسن خطاب بگوش انبساط بشنوند، و از خطّۀ خلقتِ حدث سـوی بقـاء قـدم 

ده دم عقل را دو عشق بنا بنهندو نیز چون بر رخش جاوید صـحراء قـدم پیماینـد از سـرعت شوند، روزکوران سپی
عاشقان در اباحت عشق فسردگان زهد را در تماشـاء . صدمت الیزاىل در حضرت ذوالجالىل کس را اقتدا نکند

بجـان »  اللّـهال الـه اال«نگارستان کشف اسرار آیني آمده که سابقان ملک اعلی، چون جان بجانـان دهنـد، رسـم 
شاهد ازل بعشق خنده زنند، زیرا که زندگان بقا از خوش وقتی وجد حسني وار میزننـد، و بـاز هسـتی . امان ندهند

  .از شست شاه قدم گريند
  

  أیضاً فی شطح الشبلی
مـريوم در . ای قوم بمـريوم تـا بجـائی کـه ورای آن جـای ورا نیسـت«شبلی در شطح گوید اصحاب خویش را که 

هرچه دیدم بعد از آن، در یک مـوی خِنصـر خـویش . باز میگردم. شمال، تا بجائی که ورای آن ورا نیستیمني و 
  ».بینممی
این سـخن اشـارت بملـک و کونسـت، تـا بحـد خـأل و مـأل جـائی کـه بعـد از آن جـای نیسـت، آنجـا مقطـع : قال

و آنچـه . ملکوت اصـغر بازیافـت آنچه در ملکوت اعلی دیده بود، در. حدثانست؛ خاطر خلق بیش از آن بر نشود
در ملکوت از قدرت و قوت قدم دیده بود، در آفرینش یک موی خـویش بدیـد، زیـرا کـه صـورت آدم مـرآت هـر 

ســرنیهم آیاتنــا فــی اآلفــاق و فــی «. دوکونســت، هرچــه در آن هــر دو ملکــوت بنهادنــد در صــورت آدم پیــدا کــرد
عرش عبارت از جانست، . این جای در مکان المکان است. ازین نگاریدن عالم جان و نفس خرب داد. »أنفسهم

کرسی از عقل، سماوات از صدر، بهشت از دل، دوزخ از جگر، انجم و سـپهر از حـواس، روی خلـق از اوهـام و 
هـر . در شهر خدای روح ناطقه خلیفۀ خدای. افهام، مشارق و مغارب از دست، اطباق زمني از پای، دریا از شکم

تجلی از قِدم چون یک آدم پیدا شد، وجـود آن نقطـه عـالم را . ن پیداست در کون پیداستصناعت که درین جها
  .وجود در آن از اثر بی اثر شد او محیط شد، و او کمرت شد. محاذی گشت

از حـق در خـود . بدیدۀ حقیقت ببني کـه چـون ورای وجـود از حیـز حـدثان تهمـت بگذشـت، حـق را بحـق دیـد
آنگـاه . از راه التبـاس ازو بـدو تجلـی کـرد. سطوت عزت حـق بـدو لطـف کـرد گریخت از ترس فنا در عظمت و

چون روحانیان جـزو عـالم قـدرت افتـاد، چنـني . حق اتحاد جربئیل را بصورت دحیۀ کلبی بنمود. انائیت پیدا شد
چـون . ببني که قدم بقدرت خویش چون جسمانی روحانی را بصفات منزه از حدث ربـانی کنـد. دست بازی کند

دانـی کـه قـدم از حـدث پیداسـت؟ سـاکن عمـاری محمـل نمـی! ای عاشق. د، بهر صفات بنمودن تواناستبنمو
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او چنانـک خواهـد، » انّ اللّه یری هیئـة ذاتـه کیـف شـاء« -علیه السالم -سبحانی و پرده دار بارگاه رحمانی گوید
  .جالل ذات خود بنماید

 حجلـۀ انـس قیلولـۀ حسـن یافتـه اسـت، تـو ایـن سـباگر هیچ در سایۀ طوبی صفت جان پر درد از راه عشـق در 
ئی، این رمـز معلـم مکتـب قـدم دیده» هذا ربی«ئی و آذرکیشان بتخانۀ التباس سلیمان ملک محبتت معراج کرده

رعونت عقل است، که از راه اشخاص و شکل ارواح درآیی، زیرا که جزو کل کاینات غبـار سـنب  ۸این نه. بدانی
حریف دانا را ببني، که چون برتر از عقل و جـان شـد، چـون از حـدث در » مع اللّه وقتىل «در . حیزوم قدم آمد
چون واحد او را بوحدت برگزید، بـر بـام کـون ازل . چون در عشق بود، ساکن آفاق کالبد آدم بود. قدم پنهان شد

  .ريه گشتکورۀ کون در حسن آن جهان از نایافت ت. عرش و فرش از نهالش خريه گشت. را هم داستان شد
فخـذ «نه ذباب کون بستۀ عنکبوت قهر تست؟ قامت عشق بنمای تا از بـاغ حسـن والیـت مـرغ ! ای طفل عشق
قفـص کـون بشـکن، از ! معرفـت» دنـی«ای مرغ . از باغ دولتت بربند، چهار میخ طبیعت برکن» اربعةً من الطري

در » بسم اللّه مجریهـا«ح غیب بشمال نه رو. »فألقیه فی الیم والتخافی«لباس حدثان در کشتی حکمت نشینی، 
قلزم سفینۀ تو راند، چرا عزم سفر غیب بر بارگري عناصر کنی؟ درین بحر سَر قَدَم کـن، کـه آفتـاب شـرق صـفات از 

چـرا در ! ای مـاه ابـراج آسـمان قیـومی. تـو در سـایۀ خـود دریـغ! ای لعل کان یاقوت عشق. کون بی سایه آمدی
اگر سوختۀ تـاب خورشـید جـالىل، حرقـت محبـت کـو؟ اگـر رنـگ صـبغة اللّـه از  !کلفت؟ ای کالبد آدم زیر میغ

چشمۀ عیسی داری، مرقع عصمت کو؟ آیینۀ حق نمای، از غالف طبع برآر، تا شهر ملکـوت و جهـان جـربوت در 
  .خود بینی

  
  ایضاً فی شطح الشبلی

نني اللّه؟ پس آنگاه بـاز ایـن همـه ذرهچنني اللّه، و اگر گویم کی چ: اشارت کند که اگر گویم«شبلی گوید در شطح 
  » .ئی ازو تمنا کنم

حدیث قرب قرب گفت و استغراق سر در بحار الوهیت و جـالل عظمـت بـاز آن همـه تشـنگی شـوق، زالل : قال
در وصـل وصـل کنـه قـدم جویـد و سـوداء . عـادت عاشـق شـد» قل رب زدنی علماً«. صفت را زیادت خواست

ئی که اگر هر روز ازین قدح هفت دریا وصلت باز خورنـد، از تشـنگی ید، نشنیدهنایافت در رؤس جان با خود گو
  :در تشنگی گویند شعر

 .نٌ ولکن لیس یُسقی
 

 واقف فی الماء عطشا
 

انـد؛ نـه ازو بـدو رهـی، نـه از کـس بـدو درین بیابان مستسقیان شراب هجران از نایافت قطرات مُزن ازل بی جان
  :شعر رهی، نه ازو بکس رهی دانند

 أشاءت لنا برقاً و ابطا رشاشُها
 .والغیثها یأتی فريوی عطاشها

 

 أظلّتُ علینا منک یوماً غمامة
 فال غَیمها یجلو فیأنِسُ طامع

 

  
  ایضاً فی شطح الشبلی

از فقه حق : گفتم. نزد اساتذۀ فقه شدم. فقه وحدت نوشتم، تا صبح روشن شد سی سی«شبلی در شطح گوید که 
  ».کس با من درین معنی سخنی نگفتهیچ. چیزی بگو
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چـون آفتـاب معرفـت برآمـد، در عشـق ازل دیوانـه . تا در حجاب تقلید بود؛ از مشاهدۀ صبح ازل بیگانه بود: قال
چون از شـهر شـرع عشـق شـرع طلـب . انوار حقیقت و ضیاء معرفت و سناء مشاهدت مقصد علم شرع آمد. بود

در . ره آن علـم معاملـت گشـت. ، احـوال و اسـرار از آن فقـه آمـدفقـه ازل پیـدا. آمد، مـدارج رسـوم خـاىل گشـت
نبینی که چون . ئی شدنزد بحر امتنان علم ظاهر قطره. وسایط برخاست. مکاشفات علم لدنی اکتساب منقطع شد

ن ، بـدا»وعلمناه من لدنا علمـاً«بر، تا حرف » عبداً من عبادنا«شیخ بنی اسرائیل را گفتند که لوح توریت نزد پري 
  .بنویسد که در خط رسوم عشق بی نصیب آمد

تُبـت » «ربّنـا ظلمنـا«اگرخواهی قفل دروازۀ قدم بگشائی و برتبیت احزان هجر را یوسف حسن ازل بنمـائی، از 
تـو پـردۀ غیبـی از پـیش خـود ! گـوی» ارنـی«ای فتنه انگیز . بگوی و در راه نیستی یکدم خود را بجوی» الیک

پارۀ اجل بر انگیـز در میـدان . ران دم آدم گشتی، پیش حکمتت اخرتان فلک فرو ریزدبرخیز، تا چون با قدم هم ق
در راه » هـذا ربـی«از دویـی بـريون شـو تـا فـراش خانـۀ . جالل، تا خاک میدان شوقش حنوط جان ملک شنود

مقرعه زنان ملکـوت طرقـوا گـوی شـوق و . روح روح الغیب طرقوا گوی جان بی اجل گردد. خلت آب عشق زند
  .نبساط تو شوندا

  
  ایضاً فی شطح الشبلی

  .»هزار سال گذشته با هزار سال آینده بگذار، وقت نقد نگاه دار، بر اشباح غرّه مشو«شبلی در شطح گوید که 
در نـور قِـدم فنـا چـون تـو بـدان نـور ملتـبس گشـتی، در وقـت . انـدیعنی دهر ماضی و مستقبل مرغان حدث: قال

چون تو بـا حـق شـدی، . مباالت به زمان و مکان و اعمار و اشباح مکن. تیخویش ازىل صفت و ابدی نعت گش
لیس عند اللّه صـباح و «چون در غیب پنهان شدی، ! نقصان و زیادت عُمر فلک چکنی؟ مغرور مشو بسال و ماه

ىل «وقت مشاهدت مقرون اصطفائیت ازلست، علم و فعل و عمر و عمل چکنی؟ نگفتند مـر صـوفیان . »المساء
تا کی حدیث الیجوز و یجوز؟ اگر در عشـق » التأسوا علی ما فاَتکم وال تفرحوا بما آتاکم«را که » لّه وقتمع ال

رنـگ لیـل و . در صفو صفات بجان صوفی شو. صوفی شدی، قدم از خود بردار، که در آن دم عیسی روی شدی
ۀ خرقـۀ جُسـتان مزابـل کـل پـار. ازرق یک رنگ قاف از رنگ زمـرد فعـل دان. بگذار نهار در خنب عصر و خار

انـد و نـزد جانـان جـان همرنـگ جامـۀ جـان» یوم نحشـر المتقـني«اخرت گردون بینداز، نه در محشر سواران  بهای
  .همرنگ آن جان آمد

  
  ایضاً فی شطح الشبلی

یعنی من در محل صحو در » شما تا اوقات شما منقطع است، و وقت من هیچ طرف ندارد«شبلی مریدانرا گفت 
وقت من منقطع نیست، زیرا که سکران چـون صـافی شـد، در حسـن شـهود وقـتش مسـرمد . امۀ حق ساکنمشاهد
یعنی روح من در » وقتی مسرمد و بحری بالشاطی«: این حدیث معنی قول اوست، که از سر مستی گفت. گشت

حد وحصر  .شطِ او در حدث نگريد. بحر قدم غرق شد، و بحر قدم مصدر وقت من گشت، آنرا هیچ حدی نیست
نبینی که سید خاموشان قبض، آنک تبسمش در . وقت عارف از حق است و حق مقصور نیست. ازو معزول است

پیوسـته در بحـر اهتمـام وصـول ازل، مسـتغرق لجـۀ  -علیه السالم و علی آله و صحبه -بسط خندۀ صبح ازل بودی
  ».یم الفکر متواصل االحزاندا -علیه السالم -کأنه«ناقالن درد چنني گویند که . موج فکرت بودی

ام، و وقت من عزیز است و در وقت من جز من نیست، و من من وقت«مثل این سخن همان عاشق گوید که : قال
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حق از » .یعنی اصل وجود وجد منست و وجد من وقت منست و وقت من از جالل جلی محبوب منست» محقم
. حق وقت او شد، چنني یافـت کـه در وقـت جـز او نیسـت چون. سرّ او در سر او بارز شد، الجرم وقتش عزیز آمد

. چون ازین دم گذشتی، سر انصافست، یعنی من وقت شدم، و وقت من از اتصاف حق اسـت. این شیوه غريتست
حقیقت شاهد عني کل چون از پردۀ . این تصدیق عشق است. ام، که در وقت من شبهتی نیستبدانچه گفتم محق

  .»لو کشف الغطاء ما ازددتُ یقیناً«را عیان شد، زیرا فرمود یقني گذشت، عیان عیان او 
  

  فی االلتباس
بـه تـازه . بریـزد» أنـاالحقّ«نقاب عبودیت بردار، تا آب کـوثر جنـان حـدث آب روی ! ای هم نشني مرغ سبحانی

الن بـر لـب جویبـار انـس، بلـب. بهار تصوفی بیخ از گل آدم برکن، تـا در بـاغ جاویـد بـی اجـل هـم دم ازل گـردی
خانگـاه نـو » قـاب قوسـني«کوتاه جامگان دلشاد در تصـوف از آسـمان . سرای مدح توحید تو گویند» أناالحق«

غریب تنهـا رو . که ملک نیستی بقاء جاویدانی بی خودی گزین، که ملک الیزالیانست! بجانت، ای جان. جویند
تا در رسـوم بـی خـودی نگـری، و از . بر نهال وجود ساالر محبت شو. در عشق باش، که اتحاد یقني بی گمانست

  .آن حریف دلنواز هرگز دمی برنگردی
» ولقد همت به وهـم بهـا«ملک خوشدىل از . چونست که در عشق رعنا شدم؟ در مصر خرد یوسف بی بها شدم

این رمز بـا کـه گـویم؟ از آنسـت کـه دل کـافر از شـاهد . آن گم گشته در چشم هندو و پری رویان چني دیدم. جویم
از آن بی دلـم کـه در بـوی آن گُـل . ول جسنت سري نگردد، و ما را در وقتی مسرمد انتظار عمر نوح دیر نگرددمجه

  :بیت. بی گلم؛ نه درد مرا سری درآید و نه آن دلجوی درین نیستی سر درآرد
 سريی کی داند این دل کافر من؟

 

 زان چشم و دو ابروی کش دلرب من
 

  
  أیضاً فی شطح الشبلی

اگر بر دل من دوزخ با همه آتش و همه سوخنت بگذرد و از تن من موئی بسوزد، مشرک «ر شطح گوید که شبلی د
  ».باشم
اگر دوزخ خواهد که مرا بسوزد، نتواند، زیرا که حدث در قـدم . امیعنی من در محل معرفت بنور قدم ملتبس: قال

. من بگذرد که نار در نور حـق تـأثري کنـد، مشـرکمچون قدیم لباس جالل درمن پوشد، بعد از آن بر دل . تأثري نکند
ربانیـانرا در نعـت توحیـد صـادر شـد، و  -علیـه السـالم -در توحید تحقیق این سخن از شب رو صحرای سبحانی

یعنی نور تو نور حق است و » فقد اطفأ نورک لهبی! روز قیامت دوزخ گوید مر مؤمن را که جُز یا مؤمن«: گفت
نبینی که غریب شناس تجلی و شاه بـاز شـاخ . بر من قاهر شود، من در آن مستأصل شومچون . آن نور قدیم است

خداونـد » هَـل مِـن مزیـد؟«: در متشابهات چون خرب داد که آن روز که دوزخ بزبان قهر گویـد -علیه السالم -طوبی
فریـاد بـر . شـود دوزخ از قهر صولت سلطانی خواهـد کـه مضـمحل. منزه از اشکال و صور قَدم قِدم در جهنم نهد

  .آورد که قط قط
ندیدی که چون در شهر عشـق معشـوق غریـب در لبـاس ! ای با تو سر متشابهات زبان عشق گفته! ای جان آشفته

غریب سر مجهول در علم مجهول تجلی میکند، مر دیدۀ پر عشق وحدت را چـون قهـر قـدم در پشـه پوشـد، بزهـر 
بیچون از تخیل حدث منزهست؟ جان صفات پذیر را بقهرستان نیشش پیالن مست را خسته کند؟ ندانی که ذات 

چون آن جان برنگ جانان بدان زندانِ امتحان بگذرد تو او را هم قَدم دان و هم قَدم از جالل . ازل قدم قدم کرد
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و لطف چنان عزیز است، که اگر خواهد مطیات قهر قِدم را بسم خیطی درآرد چون جالل و جمالش بـدان عـالم 
  :شعر. ود، دوزخ را بهشت گرداندمتجلی ش

 .زالل و سلسال و سبحانها ورد
 

 سَلمَی بواد فماؤها اِذا نَزَلَتْ 
 

هم در این رمز که احرتاق نه از وجود دوزخ است، بل که بارادت حق اسـت، کـه حـق . و نیز در توحید چنني نمود
قَر چکـنم؟ کـه لظـی و سـقر پـیش مـن مـن بـأللظَی و سَـ«هم ازین رمـز گویـد کـه . در شأن ایشان بأزل سابق است

هر نفسی هزار بار در قدم فنـا . طلبم، و قادر نمیشومدر قرب تحصیل کل می. یعنی من در محل بُعدام» سکرست
  :شعر. تر است هزار بار که عذاب اهل دوزخعذاب فنا در قربت و ألم بُعد برمن سخت. میشوم

 اَحَرُّ نار الجحیم أبرَدُها
 

 بِّ نارُ هویففی فؤاد المح
 

حدثان جمله پیش من ذوق و عشـق . امو هم درین رمز احتمال کند که من بمقام ذوق و عشق در مشاهدت رسیده
در وجود من دوزخ بهشت گردد، زیرا که طبیب جمـال حـق . اگر در دوزخ شوم، از دوزخ ذوق بهشت یابم. است

د روز محشـر، تـا عاصـیان از دوزخ بـرآورد بربکـت چـون در دوزخ شـو -علیـه السـالم -نبینی که جربئیل. با منست
  جمال او دوزخ بر دوزخیان سرد گردد؟

طري قدس » ارنی کیف تحیی الموتی«بازگردید، از جمال » هذا ربی«ندیدی که پسر آزر چون از ملکوت پیمائی 
ا جـنَّ علیـه«روحش حیات قدم یافته بود، اصنام بت خانۀ آزر بر سنگ توحیـد بشکسـت؟ علـت  اللیـل رأی  فلمـّ

چـون در منجنیـق نمـرود بـآتش . صحن جان از اصنام تخیل مقدس گشـت. از ملکوت مشاهده برخاست» کوکباً
  :بیت» قلنا یا نار کونی برداً«پرید، آتش از بوی او گُل و ریحان شد 

 .گل روید و الله روید اندر مه دی
 

 جائی که تو بگذری و بر گريی پی
 

انـد، از دوزخ طبیعـت شـاخ گـل وصـل ازل نـه سـیماب صـفت بـر آیینـۀ جـان ریختـهخاصگانی که اندر عالم معای
قد خویشان پـیش . مرغ طارم عرش جالل را این قفص تنگ بشکنند. نهال وجود از بیخ کون برکنند. اندرویانیده

در  اند،جهانیان مالیدۀ عشق ایشان. صد هزار کشف و یک رنگ ازیشان. رسم عبودیت بالیده شرط ربوبیت است
از آن آن طوطیـان . عشق خود شورنده، و در ارادت پرياهن درد عافیت دوزنـد، نهـر قهـر در جـان پُـر خـرد دارنـد

از . از روی تسـليم حـق را رضـا جوینـد. شَکر شُکر رضا دارند» الاحصی ثناء«الیزاىل در روی معشوق در دهان 
  .لم سایۀ روزگار ایشانچرخ بندۀ درد ایشان است، مُلک عا. عز توحید خود را فنا جویند

  
  أیضاً فی شطح الشبلی

در دوزخ اندازنـد آتـش حق را بندگانی چند هسـت کـه اگـر آب دهـان «شبلی روزی در مجلس خویش گفت که 
  .بر جماعت وی این سخن سخت آمد» .دوزخ بنشانند

که در دنیـا مقربـانی کـه نبینی . مندرجست -علیه السالم -تحقیق این کلمه در حدیثی که روایت کردم از مهرت: قال
قلنـا یـا «اند، بـرد خطـاب اند، آتش دنیا بریشان تأثري نکند، زیرا که بآتش محبت ازىل سوختهارباب تقلیب اعیان

روح سوزنده از جسم آتش بسـتاند، جسـم  -سبحانه و تعاىل -از منصب خلت خلیل یافته؟ اگر اللّه» نار کونی برداً
زاند؟ چابکانی که عقل کل پرده دار عصـمت بارگـاه قـرب ایشانسـت، از آتش جان بمحبت ازل سوخته چون سو

هـر کـه در صـحن ایـن . انـداند، و از عالم صورت رحلت از حـواس و چـرخ کـردههر دو کون نسبت حدئیت بریده
روز بـرد . انـدخدم و حشم زوار ملکوت گدایان کـم زن ایشـان. ذوالجاللیان مکان گرفت، از عني اللّه روان گرفت

  .اندد مرتبه داران شاه راه قدم، دروازه بانان عدم، ایشانبر
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بجان همه بی جانان که چون بتبسم بقاء صبح قدم بخنـدد، از گـذرگاه ایـن سـیمرغان مشـارق اولیـت را دوزخ از 
جوانمردانی که حروف خِرد از عبارت عشق ایشان خسته است، در اشارت نشان از کـون و . وجود باز عدم بربندد

ضـرغام قهـر قـدم را » سـبقت رحمتـی«چون بچشم غريت در قهر نگاه کند، بچشم . م حرکت رفته استعدم عال
. شکر عشق بخروار ریختی، و از چشم گـردون لؤلـؤ اشـک رشـک بیختـی! ای طوطی باغ وصل. چشم زخم کند

ر سـ» ألسـت«زاغان مزابل طبع فلک دانۀ نیک آن شکر چون خورند و از دسـت ایـن صـاحب کـاله در معرفـت 
   یگانگی در بازار عقل مجهول ساده دالن

چبـودی، کـه مـن از آن «: شـبلی گفـت. برخوانـد» اخسـئوا فیهـا و التکلمـون«گویند کـه قـارئی پـیش شـبلی آیـۀ 
از حدث شوق وصـولت نـور بنـار . از بهر لذت خطاب ازىل دوزخ ابدی را بجان برگزید» .دوزخیان یکی بودمی

مقابلۀ سنگ منجنیق بالء موىل ازىل را ایستاده، شرف توحید از دم امتحـان  زهی تازه رویی که در. مباالت نکرد
یافته، از دروازۀ دل صد هزار ساله راه رفته، و بکعبۀ جان جانـان را زیـارت کـرده، سـالکی بـدین خـوبی بـا زخـم 

  .افعی قهر چون طبع رنگی در قبض و شور خویش گسسته، آتش درک جهنم پیش او هبا گشته
سـبحانه و  -حـق. چنـدان بگریسـت کـه هـر دو دیـده درباخـت -علیه السـالم -از عاشقان نبوت یونس ام کهشنیده
اگر از برای بهشت میگریی، بتو دادیـم ! ای زندگانی روح و ای خلیفه زادۀ نوح«گفت . بدو وحی فرمود -تعاىل

! الهی«زبان شوق ربانی گفت آن پري آشفته دل از جان معانی ب» .و اگر از ترس دوزخ میگریی، امان ترا فرمودیم
  ».بعزتت که اگر میان من و تو دریایی پُر از آتش باشد، در آن فرو شوم، تا بتو رسم

سـفر قلـزم بقـا  در .وجـود بفعـل بـاری رسـیدی کون بنهیـق اگر از طریق امانی بعالم معانی رسی، از محاد! جانا
. آفتاب هستی بی ابر آسمان کفر و اسـالم ببینـی. چون سایۀ عنقا پیش روی، از کیش و کنش رسم بیم و امید بربی

از مغنیات غیـب ذات نـوای عنـدلیب . برباق عشق بجهان صفات گذر کنی. آنگاه رخ سوی آن زمني وحدت کنی
  .بشنوی، لعل جان بآفتاب گرم شود، اثري بام فلک از دم باد خوش عشق سرد شود» ألست«

  
  ایضاً فی شطح الشبلی

بارهـا . بسی جامهـاء فـاخر بـآتش بسـوختی. ر فعل شطح حرکتهاء مجهول خضروار داردخواجۀ بغداد شبلی را د
دیدم که شکر و مغز بادام در آتش میسـوخت، و میگفـت «: یکی از عزیزان گفت. عنرب زیر دُنب حمار برافروختی

  ».انندمیکه دنیا و آخرت یک لقمه کردمی و آنرا فرو بردمی و این خلق را باز رهانیدمی، تا بی واسطه بم
در بــدایت بــا نفــس مبــارزت و . ایــن احــوال گونــاگون در بــدائت جــرأت اســت، در نهایــت تهمــت مبتــدی: قــال

برو واجب شود سوخنت آن پرده، تـا از درک امتحـان . مجاهدت نماید، ترسد که بشهوات ازعالم حقیقت باز ماند
ند، تا علل انسانی از طرق ربانی بردارند، در مسلک آن اقویا اگر این اصفیا ظاهر و باطن کون بسوز. تخلص یابد

تا در راه از مشاهدۀ جالل باز نمانند؛ لیکن اهل نهایـت اگـر جملـۀ وجـود در دسـت ایشـان بگـذرد یـک ذره از 
  .در میزان محبتشان جهان وزن پشه نیاورد. حقیقت باز نمانند زیرا که ایشان در مشاهدۀ تمکني و قدس توحیداند

بعشـق واسـطه از پـیش . شـواهد در عیـان قـدم شـرک دانسـت. توحید راه از حـق بحـق دیـد و نیز روا باشد که در
در بریدن جان بر عشق از منجنیق امتحان بآتش تسلیم، خلیل وار واسـطۀ روح القـدس از عـني القـدس . برداشت
ای « :موسـی بـدانمرد گفـت.سنت عشق آموزد، و دلـريی در انبسـاط بـر حـق» امّا الیک فال«در گفنت . برداشت

بعد از واسطۀ جربئیل لوح تقویم تورات چرا شکستی؟ صفی ممالک نبوت هارون حلـیم ! خطیب پسران اسرائیل
گویـان سـنگ و » ارنـی«در کوچـۀ . بازار نبوت بشکسـت» اِن هی اال فتنتک«غريت : گفت» را چرا دربستی؟
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تان ملکوت عروس جربوت نـدا چون از صعقۀ تجلی بمفرح تدىل افاقت تمکني یافتم از نگارس. خرندعصی نمی
  .»خذ ما آتیتک و کن من الشاکرین... لن ترانی«! میکند که ای تنگ دل

این صافیات الجیاد «: گفت. هده در غرب مکاشفه پنهان شد، قرب وسطی بر سلیمان تاوان شدچون شمس مشا
او بُتـان «گفت . خلیل وار شمشري غريت برکشید» .در وحدت توحید وسایط کفرست. اقداح شراب التباس است
علـی فطفـق مسـحاً ردوهـا «. »مـن ایـن بُتـان زراق زرق را عشـق بشمشـري درآوردم. آذر را بر در توحید پاره کـرد

. از غربت بقاء قرصۀ قدم باز آمد، آن عاشق گرم رو را از تختۀ عنایت حرف نهایت آموخـت. »بالسوق و االعناق
گفـت . »هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغـري حسـاب» «.حدث ترا از قِدم بار نداد. تو اکسري اعظم شدی«: گفت

  .»الینبغی ألحد من بعدی» «.صخران طبیعت را این مدد مده، ا در عشق فاسق نشوند«
. ایشان این اهانت بدنیا برای آن هـوان میکننـد. در حدیث است که تا حق دنیا آفرید، از بغض آن دران نگاه کرد

. اگر استعمال عود وعنرب و مثل آن در منافع برو واجب بودی، در ضرب اعناق جیـاد حـق شـکر سـلیمان بکـردی
ئـی کـه در اثرسـت از نشنیده. کون را از بیخ برآرند، حق با ایشان عتاب نکندباز آن که منبسطان درگاه اگر هر دو 

مبـذران شـیاطني ای طفـل » لو سألونی زوال الدنیا الزلتها«گفت مرا بندگانی چند هستند  -سبحانه و تعاىل -حق
اقان درگـاه آن وشـ. انـدبلغاریان ترکستان ملکوت دیوانگان سرمسـت بارگـاه جـربوت. اندمزدوران عقل–! ناتمام

چون رخش خوش گام عشق بر برانند، از دروازۀ بقا سطر علم قَـدَر . کربیا طمع برضوان ندارند و ازمالک نرتسند
حیزوم جهان گري دولت معرفتشان از دامن راه کاه کشان فلک کاه آخر خرمه عیسی خـورد و گـوی تنزیـه . بخوانند

در رکـاب شـاه توحیـد بـی قـدم علـم و عمـل . ایۀ اجـل رونـدبآسمان ازل بی نردبان پ. از پیش سواران تفرید برد
  .بدین عاشقان بگرو تا در ایمان زیان نکنی. گردِ راه این بی خردان مگرد که تو در عشق آن نکنی. دوند

  
  ایضاً فی شطح الشبلی

از جـای خـویش برنخاسـت تـا جملـه بخلـق خـدای . شطاح بغدادی روزی عقاری مثمن بمـاىل عظـیم بفروخـت
ندانستند که » .این حرکت خالف علم است«فقیهان گفتند . بدیشان هیچ نداد. عیاالنش در گرسنه بودند .بخشید

» واللّـه یقـبض و یبسـط«تأدیـب » اذا نیسـت«خزانـه دار امـر مـأمور . در محل تمکني ستد و داد باذن حق است
ر تجرید توحیـد حـق را یگانـه د. عروق شهوات از زمني توکل بر کنده است. از آن بدان متصف است. یافته است

  . داند و او را متهم ندارند
 -چون عاشقانرا امام آمد؟ آنگاه گذار موکب سلطانی -رضوان اللّه تعاىل علیه -ندیدی که شیخ عشاق صدیق اکرب

ایـن چـه سراندازیسـت؟ ! این چه پاک بازیست؟ ای عاشـق«گفت . بچشم غريت التفات کرد -صلوات اللّه علیه
 -رضـی اللّـه عنهمـا -شـنیدم کـه آن صـدیقۀ صـدیق زاده» .اللّه و رسـوله«گفت » ساکنان خانه را؟چه بگذاشتی 

ئی خادمه. صایم الدهر بود. از جای بر نخاست تا جمله بدرویشان داد. روزی او را هشتاد هزار درم بهدیه آوردند
ایـن سـخن پـیش ازیـن «: گفـت» .ایـم، و در خانـه هـیچ نـداریممـا امشـب بـرگ افطـار نسـاخته«از خانه گفـت 

  .»بایستی
پـردۀ ایـن خانـۀ زنبـوری بوقلمـون . خانـۀ مزخـرف ویرانسـت. چنني کند آنکه جهان مغرور سرمایۀ دیـو دانـد: قال

نازک دالن غیـب سـرمایه . بنرينگ این علم نباید گروید، و مزخرفات این گنده پري نبايد شنید. تلبیس ابلیس است
ندیدی که سنگ غريت آن شاه عزت امري مبـارزان دولـت . ت پیمان خلد گريندبا جواری چنان دس. از عشق گريند

طلقتک ثالثاً الرجعة ىل «: در دهان این زال دنیا زد، گفت» الفقر فخری«از سنگستان  -رضی اللّه عنهم -نبوت
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سـبحان «بشـاه راه » فاخلع نعلیک«زیرا که تو شوی کشی، من دست اماىل از دامن امانی بداشتم و فصل » فیها
  .بگذاشتم» الذی أسری

ئـی، دانـۀ نقل نزل حدثان در مجلس جمال رحمن چکنی؟ نه آدم تـازه! ای آفتاب انجم سوز! ای صوفی دلفروز
» اهبطوا منها«از بام فلک کربیا آیۀ » لن ترانی«برمگري، تا از ترک عظمت » وعصی«از دام » والتقربا«درخت 
ای قهـاری کـه از . ئـیچـريه کـرده» الغوینهم«ملکوت از راه امتحان  ای عزیزی که اهرمن را بر مقدسان. نشنوی

ای خـوش دل سـرای . ئـیآب روی بـرده» فمثلـه کمثـل الکلـب«روی صومعه داران منزل حیا چون بلعـام بـزخم 
حـق وصـلی . مصروع بیابان وقت نگـردی» هوالقاهر«بحبل عصمت عشق محکم دار، تا از زخم صدمۀ ! توفیق

بحق وحدتی که دوئی نگريد که از پردۀ مالزمان شاهد قدم این آدم ثانی را از آن دم چون عدم که فصلی نپذیرد، 
  .عدم نگردانی

  
  ایضاً فی شطح الشبلی

  ».زهد بخل و ورع کفر«: گفت» زهد و ورع چیست؟«یکی از شبلی پرسید که 
بخیـل اسـت و اگرچـه بـرتک آن که هرکه نظـر بـا دنیـا کـرد، در فقـر و تصـوف  -واللّه اعلم -بدین آن خواهد: قال

مجذوب عشق قدم چون از عدم بريون آمـد . بر کون التفات نکنند. بگوید، زیرا که سر مفرد پیوسته حق قایم است
دیگـر بکـون ننگریسـت، زیـرا کـه نظـر بـدنیا . از حق در حق نگریست. حق او را نخست نظر بجمال خود بگشاد
دنیا را دوست دارد او بخیل اسـت، و اگرچـه بگـذارد، مخـالف حـق  کردن جز از دوستی دنیا نباشد و هر که ذرّۀ

 -علیـه السـالم -این از سید درویشـان. کرد، چون او را نیکو دید، زیرا که حق تا دنیا آفرید، از دشمنی درو ننگرید
  .حدیث است

الم جـالل چـون از عـ» مـا زاغ البصـر«عیار . حقیقت در سخا آنست که هرگز بچشم استحسان در غري حق ننگرد
در حـدیث اسـت کـه » والتعد عیناک عـنهم«. باز آمد، در بازار امتحان او را گفتند که این گنده پري زراق را منگر
و نیـز آنـک تـرک دنیـا و زهـد خـویش چیـزی . چون زینت اهل دنیا بدیدی، بآستني چشم جهان بني را بپوشـیدی
منت حق عبادت جملۀ کون الشیء است، زیرا  شمرد، در حضرت ممالک حق در فتوت دستی ندارد، زیرا که در

ندانستند که عبادت ایشـان » .سبحانک ما عبدناک حق عبادتک«: که مقدسان حق در حیاء معرفت چنني گفتند
منت حق است بدیشان، و اگر نه کی سزاوار پرستیدن ذوالجالل قدیم است، که اگر چند سر سوزنی از ذات منزه 

  .بسلطنت در کون نگرد، از عرش تا بثری در صدمات قهر قدم مضمحل شودخویش حجاب ربوبیت برگريد، و 
چون بارگري تو شمال سلیمانی آمد، الشۀ خرگوریان دنیا چکنی؟ صولت شري تا گور بـني، چـرا ! ای ساده دل مرید

م مـرد. چون گربۀ شوخ دون همت از پی استخوان باشی؟ این دزد خانگی را دست برب، تا گوهر قیمتی خرد نـربد
. ساران شیاطني شکل از پی مکر و زرق در سالوس طراری کنند، تا بر در خانۀ فریب و هوس خـاک سـاری کننـد

پیش این افعی رنگی از بزدىل زمرد بـاش، تـا چـون بـر فـرش طبـع . مردۀ یأجوج و مأجوج را سد مجاهدت باش
. نشسـتی» الفقر فخـری«مسند  ازین چانۀ دنیا چون برستی، در. کامران شدی، چهار بالش عزت بر عرش نهادی
  .مال و ملک بقا بدست آور، تا برنج تن گنج یابی

هرکه پندارد که بوسایط بتوحید رسد، . گفتنش که ورع کفرست یعنی ورع از معامالتست، و آن مدارج احوالست
ر نکند، عمل در مشهد قدم اث. کون بحق دانند نه حق بکون. در حقیقت کافرست، زیرا که بتوحید وسایط شناسد

در . هرکه پندارد که بچیزی دون حق بحق رسـد، از معرفـت جاهـل اسـت. چون پیش از وسایط عنایت سابق آمد
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ئی خود را در علـم قـدر ارادت سابق عمل مُحدَث چون تأثري کند، اگر جهانرا یک لحظه جهان دار بیند، یا لحظه
آنچـه از مـوی باریکرتسـت، . »س هـذه االمّـةالقدری مجو«شاه مردان معرفت گوید که . متصرف بیند ثنوی است

بغـري آن از محـل خـویش در حقیقـت . درین عالم آنست که آفرینش در بدو خلقت در عني جمـع مستحسـن افتـاد
اباحـت . این سخن مفارق از اباحتست. »ال تبدیل لخلق اللّه«قال اللّه تعال . کفرست و اگرچه در رسوم امرست
  .کفرست زیرا که اسقاط امرست

. این سخن توحید محض است، زیرا کـه نظـر عـارف بـر احکـام مستحسـنات چنانسـت کـه در قِـدم جـاری بـود و
 چـون از محـل رسـوم بگـذری، مـورع. بشناخنت علم سابق در استعمال ورع بـر قـدر کفرسـت عامیـانرا ایمانسـت

وحـدت کـه حـدوثیت در  از آن کافرست در. قدر قدم میکند، تا از ناشناسی مکر عنان بارۀ قهر بگرداند قضابرت
چون شناسد علمی که از سایۀ لوح محفـوظ . قدم داخل میکند، نشناخت خود را که او یک موی خویش نشناسد

هرگـز کـه دیـده را ببـاز بـردن از . جسم ملکوتیان از آن حرف عاجزاند، میدان اسرار بپاالنی کودن طبیعـت پیمایـد
در جـام ابـتال . از راه آتش جان در محبت گـرم بـاش. د کاهلحمل امانت ربوبیت از مر جاسوس منبل پا بر گرفنت
از زهـد  .در طوف طلب نکورویان عشـق میجـوی، بـا اقبالیـان ارادت سـخن درد میگـوی. خود را همه دهر باش

آدمـی بـرار . دلـري گـردی» ارنی«از ورع بگذر تا در انبساط . برگذر، تا از خوی عشق در بیشۀ بال چون شري گردی
ا عرضـنا األمانـة«وَقرِ » ظلوماً جهوال«در گوش داری، تا تهمت » اهبطوا«اگر حلقۀ  »ربنا ظلمنا« در دوش » انـّ

  .داری
بـر ابلـق . نفـس روینـده ننهفتـی» منهـا خلقنـاکم«چه خفتی؟ چو در تـراب ! در سفینۀ نوح ای کشتی بان طوفان

درین دِمن چـه تنـی؟ » حسن الخالقنيفتبارک اللّه أ«سوارکش هوا در میدان قضاگوی رضا چه زنی؟ حُلّۀ ناتمام 
. ابلق عمر تا بدم صور مران، که ببانگ سپیده مهرۀ اجل بسی مردند و انـدوه نایافـت بخـروار ازیـن چمـن بردنـد

بمنهاج زهد و ورع بر آسمان ازل کی بر پری؟ و این خفتان صلصال انسانی کی بر دری؟ مشو تنها دریـن سـرای 
روزی که وصـال . عقل در دیوان قدر مزور نویس نهی است. سبزه زار عقلست معرفت بی محبت، که الله زار امر

را درنگی باشد، کون و کاینات را در حقیقت چه رنگی باشد؟ غیـوران عشـق بـی مرکـب سـبب راه توحیـد کننـد، 
  .گوی خوش دىل بی رسم ایمان برند

  
  ایضاً فی شطح الشبلی

  ».ت مکرلحظ کفرست، و خطرت شرک و اشار«آن عیار مست گفت 
در اصطالح ایشان لحظ ظاهر و باطن از چشم سر و چشم سر بر کون مشغول کـردن و در غـري حـق نگرسـنت : قال

بی تذکر و تفکر کفر است، اگرچه در شواهد طلب ترقی کند تـا بجنـاح فکـر در آیـات برگـذرد، و بمحـل التبـاس 
نبینی که چون وصف کـرد چشـم تنزیـه بـني . باز آن همه وسایط محجوب عريست. رسد و از آنجا عیان عیان بیند

چون . »ما زاغ البصر و ماطغی«آن مهرت متحريان عشق در مشهد رؤیت؟ چون لحظ از حدث بقدم گمارید، گفت
انّـی » «وجهـت وجهـی... انّـی بـری«خلیل از اشتغال لحظ بمنازل مشاهدت برپداخت، در رؤیت صـرف گفـت 

  .»ذاهب اىل ربّی
گرگونست، بر دل لمحه، و این خاطر در قرب حضرت قدیم شرک توحید است، اشارت اما خاطر در کالم ایشان د

و . چون از عارف بمعـروف باشـد، مکـر حـق اسـت بـر نفـس. از عارف بمعروف و از معروف بعارف: دو است
چون عارف باشارت مشغول شود، از حق درعـني مکرسـت، . چون از معروف بعارف باشد، اشارت خطاب است
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از فنا در قِدَم این خفیات مکریات بني، کـه صـادقان از آن ایمـن . است» حجابی معظم«ت خطاب زیرا که حالو
در لفظ عارفان شرک و کفر نـه » -فال یأمن مکر اللّه اال القوم الخاسرون«که  -چون زخم این پیغام خورند. شوند

انـد، در امتحـان سـالکچـون . کفر دون کفر باشد، بـدان حجـاب خواهنـد. کفر حقیقی و شرک حقیقی خواهند
اند خود بخود حجاب ایشانسـت، زانـک قـدم نـه خـویش اند، در مکر مشاهداتچون مجذوب. اندمکر مقامات
لحظ از حق بحق خاطر معرفت و اشارت صفت بصفت یابد، یا عارف در سر اتحاد غیب جان صفت . ایشانست

  .را نشان باشد و در دیدۀ بینندگان معرفت از حق آیۀ عیان باشد
  

  ایضاً فی شطح الشبلی
  .»خرب علمست و علم انکارست و انکار الحادست«شبلی در شطح گوید که 

خرب در اقدار افهـام خلـق اسـت، از محـض . یعنی علم ظاهر از حق خربست، و خرب در حقیقت نه مخربست: قال
، »علـم انکارسـت«ویـد کـه از برای آنک میگ. قدم خرب خرب ندارد، زیرا که قدیم جز قدیم نشناسد دو قدیم نباشد

رسـم علـم نکـرۀ . آنچ ایشان دانستند جز رسم علم نیسـت. زیرا که علم خلق در قدم خلق است، ذات او منزهست
. آنک پندارد که حقیقت ذات از حق دانسـت، او را در حیـز غایـت آورد. حقیقت است، حقیقت بر آن انکار کند

  .از آن ملحدست
آنست که هرکه حدثان دانست از حقیقـت ذات » ما قدروا اللّه حق قدره«ر س. »انکار الحادست«چنني گفت که 

آنـک . ذات بی نهایت بعلم تحصیل نتـوان کـرد. او مدرک کس نگشت. بدیشان مردود است -جل ثناؤه -رحمن
اشـارت خلـق بـرو . پندارد که بحقیقت حق رسد، او منکر حق است زیرا کـه اثبـات بـر جهـل همچـون انکارسـت

من اشار الیه فهو ثنوی، و من أومی الیـه فهـو عابـد «از آن میگوید آن شطاح که . از وهم منزهست وهمست، و او
مکان کربیا چون باشد آنـک کـون در اسـتیالء . ذات او مکان نداشت. ایما و اشارت از حدث برمکانست. »وثنٍ

لـیس « -علیـه السـالم -حـدیث سـید موحدانسـت» کان اللّه و لم یکن معه شیء«استواء قهر قدمش محو است؟ 
  .بیخ اشکال از محل خیال برآورد» کمثله شیء

اگـر کشـف کنـد، خلـق در نیابـد، عقـل ازو . آنچ حق خربداد از ذات خـویش، خـرب او علـم اسـت بـنفس او! جانا
حدث نزد قدیم چون بماند؟ ایمان خلق تصدیق بوعدست، اثبات او کردن بر غیب نه . بگریزد، وهم برو انکار کند

اند، از عجز در منازل اگر شاهد شدندی بدو، ایمان معرفت شدی، لیکن چون بایمان بر در غیب ایستاده. نبر عیا
بتحري عاجز چون درو رسد؟ چون عجز حجاب اوست، بایمان اهل حدثانی قدیم را چـون یـابی؟ کـه . اندنکرات

آنـچ صـدیق . او او را شناسـد. سـتایمـان ازو بدو. قـدم او از ازل و ابـد و قـدم منزهسـت. او در قِدم قدیم است
دیگـر دلخوشـی داد . از فناء خلـق در حـق خـرب داد» ک االدراک ادراکالعجز عن دَرْ« -رضی اللّه عنه -گفت

  و اگر نه عاجز مُدرک چون باشد؟. ، تااز حظ ایمان باز نمانند»عجز ادراکست«ایشان را، گفت 
  

  فی التوحید
حـرف » قـل هـو اللّـه«دم از خاتم وجم در آن دم چه دانـی؟ نقـش نگـني آ! تو آدم را چه دانی؟ ای آدم! ای آدم
جهـان . چشـیدی» لیس کمثله شـیء«اگر آن خاتم در انگشت علم دیدی، از جام گیتی نمای خم شراب . ازلست

جمال قدم قدم چـون نمایـد؟ نـه هرچـه در حـريت حـدث آمـد در » سرنیهم«نهان ذات چون داند، آیینۀ سیماب 
. آنگه بینی، از حجاب غیب و عیان بـريون شـوی. بريون آمد شاهنشاه عشق در راه ازل. س یافتنقش تحلیل بلبا
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ای . تو آنگه قدر خود دانی، کـه خـود را بـدانی، و دریـن راه او را هـیچ بـاز نـدانی! ای گوهر ورای گوهر افالک
شـبگري صـبح بامـداد ازل بـر از بلندی در ورای ورای جهان چهار تکبـري در  و چرخ و زمان زن، تا! جان بزرگوار

  .از سر گريی» کل من علهیا فانٍ«ازل و ابد زنی، و آنگاه حدیث 
  

  ایضاً فی شطح الشبلی
  ».مقامات جمله حجابست، تا مکر نزدیکانرا مکر، و دوران را حجاب«شبلی گوید که در شطح که 

، بعضـی را حجـاب آمـد، در الجرم چون حدث آمـد. مقامات منازل خلق است و خلق را در حق راه نیست: قال
. قربت در بُعد اسـت. حق از حق بحظ مشغول شود. ارادت مرادان را مکر افتاد، زیرا که در آن حظ و فرق است

ولو ان ما فی األرض «در منزل آشامیدن دریا » دنی«راه رو والیت . »و ما منا اال له مقام معلوم«قال اللّه تعاىل 
پـردۀ مکـر . از وحدت سري مشو، که قِدَم محدود نیست. »رب زدنی علماً«: گفت» من شجرة اقالمٌ و البحر یمدّه

اگـر سـر ! ای دوسـت مقـام. ازو برداشت، و او را در مقام بگذاشت چون آن سید درخود جز حق هیچ نپنداشـت
صـدف  الف رعونت نرد. طبع و طالع عالم بگذار. قالشی داری، خفتان قلندر درپوش و حدیث مُزخرف منیوش

مشک صفا از آهوی وفا طلب کـن قـرین معرفـت بـا عـارف، حریفـی بـا اهـل رسـوم . ظلمت حکمت مفروشدر 
تـو و یـک شـربت صـفا و آنگـه برگذشـنت از آیـات بچشـم . مکن، که نام و ننگ ایمان با عروس عشـق در نگـريد

مـا کـذب «اگـر بمـانی، سـر . صفت تلبیس فعل بنگر تا بدانی کـه انقـالب تلـوین از مقامـات چـون بریـده اسـت
آیینـه جـالل جمـال نمایـد؛ او . تو ازین حدیث بگـذر. چه دانی؟ افسانۀ عقل سرگذشت قصّۀ دهر داشت» الفؤاد
  .زدودگی پدید آید بحرا

  
  ایضاً فی شطح الشبلی

و اگـر . اگر صادق است، چون موسـی برانـد«گفت . او رادر دجله انداخت. ئی بزدمردی در مجلس شبلی زعقه
  ».ون غرق شودکاذب است، چون فرع

او فرعون را بغريت غرق کرد، زیرا که ربوبیـت . این حرکت از غريت معرفت است و غريت صفت حق است: قال
أنا غیـور، و السـعد «گفت  -صلوات اللّه و سالمه علیه و آله -سید آزاد مردان عشق، مقدم فتیان نبوت. دعوی کرد

ئی مردی صعقه -صلوات اللّه علیه -که در مسجد پیغمرب -ه عنهرضی اللّ -و انس روایت کند. »غیور و اللّه أغري منا
آشوبد؟ اگر صادق اسـت، خـود را این کیست که بر ما دین می«سید فرمود که . بزد، روزی که مهرت وعظ میفرمود

معلوم است که دعای آن سـید بـر آن خواجـه از غـرق کـردن » !و اگر کاذب است، حق او را محق کناد. شهره کرد
  .تر بود زیرا که بسیار بود که از غرق نجات یابد دروغ زن از دعای رسول بريون نیامدسختشبلی 

ام که روز دیگر شبلی با اصحاب خویش برفتند بطلب آن مرد در دکانی آهنگری صِدق این سخن آنست که شنیده
اصـحاب . آسـتني نهـادشـبلی بسـتد و در . میکرد، پارۀ آهن سرخ از کوره بريون آمد بدست و در دسـت شـبلی داد

شبلی صدق آن عزیز در نعـره » .بآتش امتحان میکند را امروز او ما. آزمودیمما او را دی بآب می«خود را گفت 
حریـف بـی . این مُنـاقرت انبیـا و اولیـا سـنت اسـت. نمودزدن معلوم کرد، لیکن صدق او مر صاحبان خود را می

ی جهانی پُر آشوب کنـد لـیکن چـون رنـگ زحـل رنـگ موسـی خرد بارگران باشد متصنع چون گاو سامری ببانگ
  .ئی شودعمران بیند، بدرۀ اکسري نبوت ذره

صـحبت عـارف فصـل بهـار آخرتسـت، کـه . با ملتبسان منشني که طبع بهیمی در انسانیت خوپذیرسـت! ای مبتدی
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مـن ایـن نصـیحت  دامـن دل گـري و از.  شمال محبت هر زمانی از ملکوت اعلی عطارخانۀ دم نفخات تجلی کند
ایـن خفاشـان آفـاب عیسـی چـراغ بیـوه .  خوش بپذیر، که عهد و عشق لقمه زن بیش اَرِقّا در عصا و انبان نیست

نـزد ایـن خورشـید تنهـا رو مقتـبس نـور . انـداند و صدق دعوی را در جان داد نـدادهزنی پیش صرصر قدم نهاده
که ماه نو مشاهدت بیـنم، از سـپید مهـرۀ جـان بانـگ ازل  هرگه. معرفت باش، که هالل جان نور از آفتاب ما گريد

شـهقه و تصـفیق از . صعقه از تلوین صفاتست. ناوک عشق قدم از اوتار قوسني در کونني در دیدۀ اجل زنم. گویم
  .شقشقۀ عشق در دهان جان دارم از آن بر کون و مکان رخت صولت امانت معرفت دارم. رؤیت هالل جمالست

  
  شبلیایضاً فی شطح ال

  ».چه ظن بری در علم علماء؟ علم علما تهمت است«شبلی در شطح گفت که 
ابلـق سـوار قوسـني زبـدۀ کیمیـاء اجسـام و . یعنی سخن از حق شنو که وسایط در حقیقت تهمـت عارفانسـت: قال

وازۀ چـون در. »استفت قلبک و لو افتاک المفتـون«وابصه را گفت که  -صلوات اللّه و سالمه علیه -ارواح کونني
از آسمان یقني مرغ الهام پرد . خورشید معرفت شب تهمت رسوم غارت کرد. قدم بگشایند جان منزل وحی گشت

زهـد عیسـی . داغ عشـق بـر جبـني ارواح شـاه قـدم نهـد. آورد» تـدىل«را پیغام » دنی«از ملک اعلی تنها روان 
قارون طبـع برتبیـت زمـني قهـر نفـس فـرو موسی عشق بدم ثعبان گنج خیل، . بیندازد» صبغة اللّه«سوزن دلق دوز 

ــا«حــدیث . بــرد ــازدانی» فخســفنا«از » رفعن ــیمّ«از نشــیب » ســبحان الــذی أســری«بــاالی . ب ــه فــی ال » فألقی
در همه فلک قدم یک ملک نبینی؟ کالم نامخلوق بگوش . صدمۀ براق شوق باالئی فراق را بیندازد. بازنشناسی

تو آنگه خریطه و دفرت بینـدازی، کـه از علـم قَـدَر سـطر لـوح قـدم . یاز فلق صباح صبح ازل بشنو» القی السمع«
  .برخوانی

. بتلقف بگرفـت؟ لـوح رسـوم تـورات بینـداخت» و علم آدم االسماء«نبینی که آن مسطور چون زبور اسرار معلم 
اب خطـ. پريان بنی اسرائیل حرف بی حرف ما ندانند: این حرف و تخته چیست گفت» وکلم اللّه«در سر : گفت

. علم خـواص علـم ازلیاتسـت. علم علما رسم معامالتست. بیچون از اجرام و اجسام منزه جز ازین الواح نخوانند
از تـاج بخـش عـالم » اِّن فـی امتـی لمکلمـني«حدیث . چون حقیقت را گوش گشتی، حمل وحی را دوش گشتی

  .سخن علم لدنی فراموش نکنیبشنو، تا سخن  -صلوات اللّه علیه -کربیائی و صورت آیینۀ فعل ذوالجالىل
  

  ایضاً فی شطح الشبلی
  ».اگر امر خویش بحق گماری، از همه محنت باز رهی«جنید مر شبلی را گفت که 

اگر حق در کار خویش تفـویض کـار تـو بتـو کـردی، تـو بیاسـودی؟ جنیـد گفـت ! ای ابوالقاسم«شبلی گفت : قال
اگـر حـق را مـراد «شبلی گفـت کـه . جنید وصف مرید شبلی وصف مراد کرد و» .افشاندشمشري شبلی خون می«

دریـن » .باشی، در حقیقت تو همه آن کند که تو خواهی، ترا آلت قدرت سازد، تا بحکمت هم بتو ترا تربیـت کنـد
. آنگه هرچه خـواهی، کنـی . رمز اتحادست یعنی چون در بحر قدم قطره گردی، فعل حدث بفعل قدم متحد شود

دریـن حـدیث گواهسـت، لـیکن عطـاران مشـک » یتقرب اىل بالنوافل حتی کنتُ سمعه الیزال العبد«سر حدیث 
  .صفا دانندو ازین درج تلبیس این حرف مشکل خوانند

حکمت عشق از بهشت جالل قـوت . جز طمع مرغ و حوران بهشت ابد آن ندانند» أکثر أهل الجنّة البله«ابلهان 
در آیـات خـدای صـفات توکـل و .انـدقلیب اعیانرا معجـزاتاز شرط اتحاد ت. جان روحانیان علیني ملکوت است
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بجنت ملکوت جان خسـتۀ عاشـقان از . اند» کن فیکون«جربوتیان ازل در عني اللّه سرّ . رضا مَهد عبودیت است
. جالل بقا قوت خورند، بی همتائی که سفر از طبیعت کنند باز ثواب جز از مطیت عمل در بهشت فلک نگشایند

بزبان . خود را مقابل جمال دیمومیت اندازند. قاء ازىل دىل هر زمان از گل آدم بیخ نهال بر کشندخداوندان سور ب
  .ورای قمّۀ کون بی خال و مال از آسمان ازل هالل جالل جویند. گویند» الأحصی ثناء«نیستی 

  
  ایضاً فی شطح الشبلی

جنایـت قلـب از رؤیـت غـري  تصـوف شـرکت اسـت، زیـرا کـه«گفـت » تصوف چیست؟«یکی از شبلی پرسید که 
  » .است، و غري نیست

هر که در مشهد مشاهدت از بهر غري تکلف کند، کون را با حق بیند رؤیت کون در مشاهدۀ حق . صادق است: قال
دریـن » ما زاغ البصـر و مـا طغـی«سر » وال یشرک بعبادة ربّه أحداً«قال اللّه تعاىل . شرکست در حقیقت توحید

. طمطـراق بیهـودۀ عـالم جسـم حـدث اسـت. ف تصوف جز آشامیدن بحار وحدت نیسـتصا. نادرۀ مضمر است
نقـوش نگـار فلـک بـا . جـان جـاودان زنـدگانی احدیتسـت. عاشقان ملهوف این چشم برای شـکار عشـق دارنـد

در جهان وجود عشق . خربشماران حکمت بگذار، که نور عنایت از قندیل کفایت انشگت نمایان محبت را سوزد
ذکر قدیم سلسلۀ صفاء وحدت است، بسلب جذب جان عشاق . ارد که درین عالم پاسبانی طبیعت کندروی آن ند

پریـدگان مـرغِ عناصـر بـا صرصـر عـدم نرپنـد، و ازیـن جهـان مخائیـل . سـوی ازل خواهنـد کشـید» ارجعـی«بحر 
» احصـی ثنـاء ال«توحیـد . عیـان شـود» قـل هـو اللّـه«عـني . درج حرف بیندازند» الوهو«از خریطۀ . درنوردند

  .گویان بر عاشقان تاوان شود
اهـل عـدم » الشـریک لـه«ای خرد آفرینی که در مصدر قدر عقول صادره را بمقرعۀ غیب براندی، تا سـر ملـک 

جـرس داران منـادات بقـا را بگـوی، تـا . این مرغ مسـت را در درد هـم زبـان شـو» ألست«بزبان تعریف . ندانند
بعزتـی کـه از صـولت . زنند، که بیش ازین برگ بی برگی در جهـان نیسـتی نـدارمب» انی الیهم ألشدّ شوقاً«زمزمۀ 

دارد که ازین فنا این خسـته دل » کل شیء هالک اال وجهه«صدمت قهرش اکوان وحدثان را انصرام و انشقاق 
 را در جهان بقا مأوای صفاء وفاسازی، تا در عني وصلت بنوال جمال قـدم از غـري قـدم همرنـگ عـدم شـوم و از

  .کالبد آدم و عالم هم جان آدم شوم
  

  فی شطح أبی بکر الواسطی
  رحمة اللّه علیه

خواطر قصود جحود معبود است، قصود شاهد چون شود بر آنکس کـه معـانی «ابوبکر واسطی در شطح گوید که 
  ».مقصودست

حق و جهـل قصد حدثان در قدم از بهر تحصیل علم الوهیت جهل است بر عزت . این سخن سر توحیدست: قال
ایـن سـخن سـر . انکـار امتنـاع صـمدیت حقسـت از مطالعـۀ خلقیـت حقیقـت. بعجز از ادراک حقیقت ربوبیـت

معرفتست هر که حق نشناخت، قصد و طلب درو جهل حق است، بل که از رؤیت مقصود چندان حاصل شـود کـه 
دان، زانـک چـون » البصـر مـا زاغ«این والیت در توحیـد سـر . در جسم و جان جز نور قدم نماند. قصد برخیزد

نـدانی کـه بعـد از طلـب سـابق از حـق . مشهود شاهد قدم آورد» سبحانی«قصد از حدث برخاست، او را بحبل 
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جنبش حدثان تکلف است؟ ندانی که او از وصف ادراک منزهست؟ پس طلب بهر چیست؟ چـون او ثنـاء قـدم 
کـن، تـا »ال تدرکـه األبصـار«وار خطـاب تو باکیست؟ ازین سرای بی معنی گوش سـر بـر گوشـ» ال و هو«گفت 

بشارت شنوی اقالیم بیم و امید بگذار، که جهان فلک یک روزه راه » لیس کمثله«از خرب گوی، » سَرتون ربکم«ب
هـذا «تـو از روی خورشـید خـط . این برید اجلست، که هر که بامداد از مشرق قـدرت بـر آیـد بمغـرب فنـافرو رود

تو از طلب قدیم چیستی؟ چون عالم معانی ازل در علـم تـو نیسـت، . ملکوت ببینیبردار، تا در شواهد امر » ربی
  تو سر صفات بشهود ذات در علم خویش چون داری؟

  
  أیضاً فی شطح أبی بکر الواسطی

هر که ذکر او کرد، بهتان گفت؛ و هر که صرب کرد، دلريی نمود؛ و هر که شکر کرد، تکلف «واسطی در شطح گوید که 
  ».نمود
یعنی هرکه ذکر او کرد، و پندارد که باستحقاق ذکر او رسید، بـر افـرتی افتیـد، و اگـر چـه ذاکـر اوسـت، ذکـر  :قال

اذکـروا اللّـه «گفـت . ذکر خلق محصورست، در صـورت عجـز افکنـد. و مذکور نهایت ندارد. تعلق بمذکور دارد
. ذکـر قـدم گویـد در حـد افـرتی افتـد حدث چون. یعنی مرا بمن یاد کنند که حدث وصف قدم نتواند» ذکراً کثرياً

چـون . معنی دیگر آنست که چون حق را یاد کنی، تو در میان متکلف ذکر باشی. حدث حدث راست، و قدم قدم
چـون . آنـچ تـو گـوئی، تکلـف اسـت. قدیم ذکر قدیم کرد، کون و خلق در میان چیست؟ او بذکر خود سابق اسـت

یعنی ذکر باری از آن بزرگرت » ولذکر اللّه اکرب«قال اللّه تعاىل . استپنداری که ذکر تو چون ذکر اوست، عني افرت
ذکـر از مـذکور مفـارق . در حـدث حلـول نکنـد. است که تو گوئی، که ذاکر و مذکور اوست، واحـد در واحدسـت

اسـم . ایـن او توانـد، از آن حـدثان مسـتحیل اسـت. ذکر باید که بر مذکور محیط شود، تا صفت گفته باشـد. نشود
چـون اللّـه گـوئی، آلـت حـدث . حقیقت اللّه از اللّه جـز اللّـه نیسـت. اللّه اللّه گوید. اللّه اللّه است. مع اللّه استج

چون اسم از مسـمی جـدا نباشـد، تـا قـدیم . تراست، اللّه اللّه گوید ذاکر حادث، چون متعرض اسم و مسمی باشد
  .جلی کند از عرش تا بثری ذره ذره شودنگردی وصف قدیم چون گوئی؟ سطوت جاللش چون بنعت ذکر ت

. انـدوصف او چون خواند؟ موحدان نبوت از وحـدت سـتوده الل گشـته. ام آنک وصف خود نداندعجب مانده
واحلُـل » «انّی أنا اللّـه«چون گوید؛ شیخ میستان بنی اسرائیل بني که در صعقۀ » ربنا ظلمنا«منبع عني کل بني که 

تعلم ما فی نفسی و ال «ببني که روح القدس مسیح مقدس چون در عجز از وصف  چون گوید؛» عقدةً من لسانی
گویند؛ سـید فصـیحان حکمـت غرایـب گـوی » العلم لنا«گوید؛ سفرۀ آسمانی ازىل ربانی » أعلم ما فی نفسک

آنک از ذکـر و تجلـی ذکـر . چون گوید» ال أحصی ثناء«از شرم قدم » قاب قوسني«معرفت ببني که در مطرقات 
. ندانـد» ما کذب الفؤاد«حدیث . آن شاهی در لهو زبانش با دل راست نیست. ندارد بر زبان صورت ذکر گویدبر

روح در صفات سر در ذات سر سر در غیـب قـدم چـون ذکـر . حقیقت ذکر چون روی بنماید، عقل در آیات افتد
ز فرق تا بقدم ظاهر وباطن شحم همه وجود او را ا. رؤیت مذکور قدیم شد، نور مذکور در وجود ذاکر شعشعه زند

الذین اذا ذُکر اللّه وجلـت «. این ذکر صادق است. گویند» اللّه اللّه«دم و موی و عصب در آتش جمله  و و لحم
چون صـورت و . است» تقشعرمنه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلني جلودهم و قلوبهم اىل ذکر اللّه«سر » قلوبهم

  .یک حرف ذکر قدیم شود و در حرکات و سکنات مصدر قدرت ذکر استجان و روان از ذکر گرفت، آدم 
آنگاه حق اسـت کـه حـق را . پیدا شود» أنا الحق«در سر » خلق اللّه آدم علی صورته«چون در مذکور رسید، سر 

جملـه قفـا خـوران . را عشـق دهـد» علـیکم بـدین العجـایز«زمـرۀ . سبحه و تسبیح رنگ شري گرماوه اسـت. ستاید
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در سرای غرور عمر خویش بسرور . اندترنم صلصل ازل نشنیده. ل از سر رعونت شريین کاران زهداندمسخره شک
کـه بسـی ! در جـالل او اشـک بـار! گویان چه خرب دارنـد؟ ای دیـدۀ اشـکبار» أنا الحق«هم گذرانند، از بانگ 

ار، کـه شـرق عـرش رخت سیمرغ ازیـن کـریج تنـگ بـرد. نمانده است که بافواه صفت در روی شاهد قدم خندی
قوت عیسی جان از آسمان ازل ساز، تا با مرغان ملکوت ایـن بلبـل جربوتـی را خانـه . آشیان جان قدم پذیر تست

در صـحن سـماوات بنگـر کـه مـریخ تنـد درج . نه در عشق صورت کیمیاء جان عقاقري از اکسري قدم دارد. پردازی
نحوست بعزت از پیشانی زحل بريون کن، تا در سـر . رددر برج حجل با عقل تو آشتی دا. علم قدر انداخته است
بربط زنان بهشت را بگوی تا بر اوتار اسرار از شوق وصلت بیت . باشد» والنجم اذا هوی«معراج روحت مرکب 

ئـی، تـا چـون مسـیح بـرده» کل من علیها فـانٍ«خاک آدم بطوفان . ئیبوده» ونفخت فیه«بدم . زنند» واشوقاه«
  .عرش برآری دلخوشی سر بافالک
. رباط دلق دوزان سوزن پسـر مـریم اسـت» بیت المعور«کن، که » دنی«سر سوی عالم . در فلک پنجمني منشني

صـوَّرَکم «از برگ گل صـفت آیـۀ » رأیتُ ربّی فی أحسن صورة«عزت الهی در قدس الهوت، آنگاه بینی که سر 
اگر مذکور مـذکوری، نـام بـی . لۀ قدم شدینه قب. زبان از حرف شماری خاموش کن. برخوانی» فأحسن صُورَکم

اگر غایبی، مگـو . نام تا کدام هم نام من قبل سیما گوئی؟ از جالل عشق خوش طلب که ذکر جز از غفلت نیست
چـون بـر مـن سـایۀ صـفت الزم شـد، بـر مـن بـار ! واللّه که غیبت نیست. ئی او را بینمدر هر ذره. که غیب نیست
  .عروس جاوید در حجلۀ انس یکدم از شوق بی ذکر من نیست. تماز دور زمان گذش. تکلف نیست

یعنی هر آنکس که تحـت طوارقـات محبـت بـالی او بصـرب مقابلـه » هرکه صرب کرد، دلريی کرد«اما آنچ گفت که 
ئـی از ذرات کاینـات عـالمی کـه همـه بـر ذره: کند، خسارت کرد، زیرا که متعرض میادین طوفان قهریات قدم شد

سید مبارزان میـدان صـرب را از قـوت . چون تواند آنک ذرّۀ ذرّۀ اوست؟ امتحان قدیم جز قدیم نتواند نتواند بود،
چـون . نسـبت صـربش از حـدث بربیـد. »و ما صربُک اال باللّه«حدث در صرب از خود و کون معزول کرد، و گفت 

یف مکریـات حـدث چیسـت؟ واگرنه، صرب حدثانی از تصار. حق را معاینه کرد، بحق حامل ثقل امتحان حق شد
کند در کون جبال شوامخ بر وی درآید، و زمني از همدیگر بگسلد، و بخار منتشر شـود و  اگر طوارق عزتش بطرق

سید صابرانرا ببـني کـه چـون . این حدثان را در هیچ محل بار نیستی. آسمان با عظمت از صولت آن ذره ذره شود
القـتلن سـبعني مـن «قهریـات غـريت قـدم روی بنمـود، گفـت ممتحن شد بقتل حمزه، از ضـعف بشـریت درآورد 

  ».لیس لک من االمر شیء«: آنگه عتاب بنگر از حضرت قدیم که چون آمد» .قریش
آنک خواب نتواند بسـت و طبـع شـهوت از خـود نتوانـد رانـد و عجـز بشـریت از خـود برنتوانـد داشـت و ! جانا

نفـس . اند برید، از جناب جـان عقـل را بنـور مزیـد نتـوان دادانسانی با روحانی بدل نتواند کرد و طبع بهیمی نتو
اماره را لوامه نتواند کرد، خلق صورت را مبدل نتواند کرد، خواطر شیطانی و ربانی از حومۀ صدر دفع نتوان کـرد، 

عـرض از جـوهر جـال نتوانـد کـرد، علـل از . امراض و اسقام و موت اجسام و فناء اجرام از خـود نوانـد انـداخت
ریف نتواند برد حیل از مکر بنتواند ستد، آیات قدر منسوخ نتوانـد کـرد، آسـمان و زمـني و چـرخ و أفـالک و تصا

شموس و أقمار و نجوم و آثار موجود و معدوم نتواند کرد، بعـد از شـواهد ذرات و صـفات قـدیم تصـرف نتوانـد 
ن و زمني اندازد، جمله بسوزد؟ اگر ئی آتش دوزخ در هفت آسماچه پای صرب بالی قدیمی دارد که اگر ذره. کرد

سـبحان اللّـه از قـدیمی کـه صـرب . باد را بفرماید، بیک لحظه از عرش تا بثـری از شـرق وجـود بمغـرب عـدم بـرد
نشناخت آنکـس او را، کـه مقابـل . بشریت راه بباالی او ندارد، و رضای موجودات ذرۀ اثقال امتحان او برنگريد

  .نماید مر او را بالی او را
چـون خـود را از معـرض بـروز  -صلوات اللّه علیـه -ینی که مهرت بالکشان محبت و سید سباحان بحر قهر قدرتنب
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طوارق احجار منجنیق قهر قدیم درگهی که صولت صفت قهر قدم ذاتـش بکـون از غـريت ربوبیـت متجلـی شـد، 
ه دروجـود وجـودش حرکتـی ، ای کمـرت از همـه کمهـا تـوئی کـ»لسنا من الرجال الـبالء«خود را بگریزانید؟ گفت 

نه معاً معاً در توحید کفرست، ای الشیء این چونست که موجودی جائی که غريت بر وحدت قدیم اسـت، . داری
عجب دارم از علم قدیم که چـون کـون . نه با بقاش چون بقاش وجود تو باز این همه علت نیستی مستحیل است

مود، رشک قهر تنزیه چنني اقتضا کند که از ازل تـا بأبـد در را معلوم داشت،ارادت قدم باتحاد عالم چون قدرت ن
کجـائی در . ئـینشـنیده» قـد قامـت الصـلوة«توئی زاهد، در عبودیت جـز . قدم قدمش عالم و آدم را ذکر نبودی

نفحات قرب جاللش که از غريت بر وحدتش در آن لحظه هزار بار کون را معدوم کند؟ و تو ندانی اگـر عروسـان 
ئی هزار بار در خود کافر شوی از بقـا لحظه. وی بند صفات بگشایند و سر اسرار ربوبیت ترا بنمایندتجلی ذات ر

  .بگریزی و فنا را مرید شوی
از ریشۀ پر عنقاء مغرب ازل کـون و عـدم در! ذوالجالىل. ئی، و ای قهرای حیات قدیم آب روی حیات تو ریخته

آنچ گفت که . است» قل هو اللّه«برخیز از نفس حروف، که سر توحید  ، تو»اللّه اللّه است«ئی، اگر دانی آویخته
چون مشکور ازىل پیش از ایجاد وجود خود را شکر کـرد، رنـج شـکر از شـاکران » هرکه شکر کرد متکلف است«

شکر چیست؟ هرکه پندارد که قدیم را شکر تواند گفت، در غلط است که شکر او بنعت معرفت . حدثانی برداشت
اگر جمهور خالیق جمع شوند، تا یک لحظـه حیـات را شـکر گوینـد . ط شدن است و این مستحیل استبرو محی
شـکر آن توفیـق را شـکر . اگر هست شکر توفیق است از شاکر قدیم. شکر نیست حدث را در شکر قدیم. نتوانند

را که مشـکور آنرا حد و حصر نیست، زی. چون گویند هر زمان صد هزار شکرست و هر شکری صد هزار شکرست
سید غم خواران شکر را بني، که چون در تجلی قـدم غـرق بحـر نعمـت مشـاهده شـد، خواسـت کـه . را حد نیست

. در عني بحر افتاد سـر علـم قـدر را انگشـت بـر لـب تحـري نهـاد. بزبان بی زبانان احدیت بی منتها شکری بگوید
  ».حصی ثناءً علیکالأ«مهرت گفت . که شکر قدم را راه نیست» !العجز! العجز«گفت 

؟ »ما را شکر بگوی«را گفتند که » کلّم اللّه موسی«ئی که مر زبان سوختۀ نشنیده. آن توئی که شکر خود را دانی
آن شکر را شکر واجبست من چـون گـویم کـه » شکر تو چون گویم که شکر تو بر من نعمت است؟! الهی«گفت 
یت کرد، زیرا که شکر احاطت است در کنه قدمش بنعت ؟ هر که شکر او گفت، دعوی ربوب»اآلن شکرتنی«گفت 
از محل شکر قدمش حـدث معـزول . آنک او را بحقیقت بشناسد، بر قدم غالب شد؛ این مستحیل است. معرفت
شکر جان رهاورد فنـاء وجـود اسـت در عـز . شري مردان عشق شکر بجان کنند. قیام شکر قایم قدیم راست. است
از سرای ازل بی مزداند، آنها که خـود . وار نسوزد کاله معرفت در منزل عشق ندوزدهر که در آتش او عود. عزتش

  .را در معرض وحدانیت نهادند
ولقـد خلقنـا «اگر خواهی که عقل و جان تا ابد غالم عشق باشند، دروازۀ پنج حس در بند، تا در گنبد شهرستان 

ات صغری و کربی صد هزار آسـمان قـدم از زمـني عـدم سفر کنی، تا بهر والیتی از آی» االنسان من ساللةٍ من طنيٍ
چـون خـواهی کـه . آنگاه بدانی که در خود نگری و خود را بدانی طاوس وار چون بال شکر بگشائی. فزون بینی

اگـر یـد بیضـاء بـر سـناء صـفت خـواهی دسـت نیسـتی . برپی دردریای عجز نگاه کنی از شکر قدیم خجل شـوی
اگر نـه آتـش جانـت بـآب قـدر بشـورند و اخـرت معـراج ازل . کمت و نبوت آریبجیب غیب در کن تا دُرج دّر ح

جـان آن  اگر چشم از عـدم بزاینـد. خجل شوی» من عرفنی فقد عرف الحق«بجویند تو در » هذا ربی«مراقبان 
بسر شـیخ کاینـات در . حدیث از کجا آورد؟ عقل اول خواجۀ والیت حق است، در ثناء ربوبیت جز عبادت ندارد

در آن خـوش حـدیث نـه . مناجات بی زبانـان گویـد. ازلیات ترتیب کند، تا روزی که حال بر قالب غالب شودراه 
کشـک و » واللّه یقـبض و یبسـط«از بهر آسمان ازل نردبان پایه جز از ازل مساز که میزان . چنني زبان و لب بینی
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  .برنسنجد» جئنا ببضاعة مُزجاة«پشم 
ود کـه در راه ابـد بـراق بقـا نـداری؟ چـون جانـان روی بنمایـد تـو عجـز و بچه آلت غـالم شـاهد ازل خـواهی بـ

. گوید» بلی«را از بهر او » ألستُ«آنک گنگ گشت، قایل ازل . خاموشی گزین، تا عجز تو از بهر تو سخن گوید
جـز داد ای شاکری که شکر تو از شکر معرتفان بـر ع. اگر نه، ترا بتو بگذارند و جان بیگانه در آن سرای نگذارند

بستد، بحق شکر تو در شکر تو، که آن بی شکر را شکری بگـوی کـه نـه زبـان شـکر در مشـاهده مانـد و نـه زبـان 
  .استغفار در معاینه

  
  أیضاً فی شطح أبی بکر الواسطی

او » .بر تو باد که مالحظۀ حبیب و کلیم نکنی، لیکن در سبیل حق مالحظه بدسـت آور«واسطی در شطح گوید که 
  ».بریشان صلوات بوقار ده لیکن در دل خویش ایشانرا مقدار منه«گفت » بدیشان صلوات؟«که را گفتند 

سـر انفـراد بشـناخت؛ اشـارت کـرد بـر . عني توحید و وحدت بدید. خواجۀ شطاح در بحر قدس قدس افتاد: قال
آنسـت کـه حـق را تجرید توحید و تفرید تجرید، بنعت انداخنت کون و اسباب و وسایط، زیرا کـه از شـرط توحیـد 

نبینـی کـه . وحدانیت و وحدت را با تفرید حقیقت حقها بگزارند، برتک مساکنت بـدون حـق. بحق ببیند، نه بغري
در شرط تنزیه و تجریـد قـدم  -علیه السالم -در بحر تجرید توحید مر مرغ آشیانۀ وحدت را -سبحانه و تعاىل -حق

چـون در مشـهد وحـدانیت همـه را معـزول کـرد، اضـافت از . »قل اللّه ثـم ذرهـم«و افراد ازل از حدث فرمود که 
را » ألستُ«، زیراک موجد الطاف قبل الحوادث مرغان »قل الأملک لنفسی نفعاً و الضرّاً«گفت. مضاف بستد

انّک «قدرت در نبوت بر قدم خاص کرد، و گفت . »و انّ الفضل بید اللّه«چنني اشارت کند بی رسم اسباب، که 
ئی از قفص حدث داد، جناح نسبت از قدم بربید، گفـت مهرت را سفري صفري قدر کرد، دانه. »حببتَال تَهدی من أ

  .»من قبله الرسل و ما محمد اال رسول قد خَلَتْ«
غري از میان برداشـت، راه از کـل . چون جمله قطرۀ بحر قدم گشتند و غرقۀ نهر کرم، سالک قدیم قایم بوحدت شد

ىل مـع اللّـه «گفـت  -علیه السالم -خرب از سلو حقیقت داد» دنی«چرخ اعظم در منزل خلوت دار قبّۀ . بکل برید
این نگر کـه مسـافران کروبـی و رسـوالن قدسـی از جنـاب قـدم . »وقت الیسعنی فیه ملک مقرب و ال نبی مرسل

بیشـۀ  بعـد از برائـت الهـی در قـدس او چـون برابـر شـبل -رضـی اللّـه عنهـا -ندیدی که صدیقه. چون برانداختند
مشـرق . ؟ وسـیلت را از بـني برانـداخت»بحمـد اللّـه ال بحمـدک«که  -علیه السالم -صولت برحاء وحی را گفت

ئی که چـون سـعد معـاذ در مجلـس نشنیده» !جعلت الحمد ألهله یا عایشه« -علیه السالم -اشکال ملکوت گفت
» .قومـوا لِسـیّدکم« -علیـه السـالم -فـتآمد بر حماری نشسته بود؛ سید حکیمان معرفـت گ -علیه السالم -پیغامرب

دلق پوش زمرۀ مراقبان ملکوت و محتسب ممالک جربوت ابوحفص عمـر از سـر شـور انبسـاط و تنـزل توحیـد و 
در رؤیـت سـطوات عظمـت وحـدانی و بـوادی ربوبیـت سـلطانی و قـدم . »سیدنا اللّه«اسقاط علل از قدم گفت 

. ترک گرفتند، زیرا که درمالحظۀ قدس حق بودند -علیه السالم -ااحدیت و فردانیت عزت از مالحظۀ سید انبیا ر
عارف چون در رؤیت قدم افتد، از مالحظۀ اهل عدم بريون شود، و اگر چه ملک مقرب و نبی مرسل است، زیرا 

  .که مالحظۀ ایشان در مشاهدۀ ازل شرکست در توحید
انّ الذی فرض علیک القـرآن لـرادک «ع و مراد نبینی که از آن غربت سرای ازل چون بدروازۀ اجل با جهان مرج

صـدیق اکـرب صـاحب . رفت، خاطر میزان اسالم مضطرب شد؟ بموت سید از ذهـاب اسـالم ترسـیدند» اىل معاد
 پرسـتید،هر که خداوند عالم می. پرستید، محمد بدار آخرت رفتهر که محمد را می«گفت . غار مهرت بمنرب برآمد
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تو بنگر کـه . ساکن شد» لم یَزَل«دل صادقان از آن سخن در پرستش » .روا نیستاو حی جاوید است، مرگ برو 
ماصـب اللّـه فـی صـدری اال «اش صـندوق سـربـاز سـینه. در مالحظۀ حق چون مراعات مالحظۀ سید بگذاشـت

هـر مـوئی صـد هـزار زبـان . ، باز آن همه شـرف و فضـل از صـحبت رسـول یافتـه بـود»وصببته فی صدر ابی بکر
. ی بجان آن مهرت بود، لیکن نزد حبیب اکرب حبیب را باز نیافت، و درمقدار قدم مقدار هیچکس ندیدصلوات گو

صدیق مقدار حق بر همه . مقدار جمله ازوست، و مقدار خلق جمله از مقدار اوست. حق حق است، و خلق خلق
در مقدار حـق مقـدار کـس «ه از آن واسطی گفت ک. آنگه جمله مقدار در مقدار حق فانی دید. مقدارها قاهر دید

  ».مبني
بـر  -جل جاللـه -خداوند را! ای مهرت«پرسید که  -علیه السالم -شنیدم که اعرابی از پیش رئیس متواضعان توحید

تند گشت، تـا بحـدی کـه هـر دو گونـۀ رویـش  -علیه السالم -مهرت» .آورم، تا برای خلق باران بخواهیتو شفیع می
از آن بزرگوارترست که او را بشفاعت بکسی برند، کـه عـرش و سـماوات  شأن حق! ویحک«گفت . سرخ گشت

ببني که چون سید اهل مقـدار مقـدار خـویش در مقـدار حـق » .کأنّه یأطّ کأطِیطِ المِرجَل» «تحت استیالء قهر او
ون یعنـی چـ» بر ایشان صلوات ده بوقار لـیکن در دل مقـدار منـه«نیز ممکن باشد که این چه گفت که . فانی کرد

صلوات بریشان بسیار دادی، صلوات خویش و دعای خویش نزد بزرگواری ایشان مقدار منه، کـه ایشـان بـیش از 
  .آنند

حقیقت آنست که هر که بقدم متصف شد، و قدیم را در مرآت جان دید، در اتحاد جـز خـود » التُالحِظُ«حدیث 
ه حـق اسـت حـق را روا نباشـد کـه بخـاطرش را در حقیقت نبیند، زیرا که مست چون در حق غرق شد، از آنجا کـ
. متحـد از حـدث متحدسـت، در جمـع اسـت. گذرد که در توحید جز او کسی هست، زیرا کـه در محـل اتحادسـت

  ».والیشرک بعبادة ربّه أحداً«قال اللّه جل و عال . تفرقه در جمع شرکست. چون با وسایط است، در تفرقه است
   

  فی التوحید وصفة الموحّد
زلف . تجلی چون روح ناتوان را روی بند مشاهده بگشایند، جنیان افعال نقش خویش بآب تحري بشورنددایگان 

. صورت قهر و لطف سر خـال و لـب اوسـت. آن عروس چون مشاطۀ عشق تاب دهد، بند قندیل آفتاب ازل گردد
دۀ شـاهد طلـب فنـا و بقـا دارد، خرگـاه عقـل تماشـاگاه دیـ. عالم قبض و بسط روز و شب هجـر و وصـل اوسـت

ازین گنبـد نگارنـده بـر چـرخ و انجـم . او نگني دارد» بسم اللّه«خاتم سلیمان از نقش بای . خلوت اتحاد اوست
اگر سایه بر عکس جان و جهان اندازد، در دشت تاتار آهوان مشک بار را کرشـمۀ کسـی عشـق و شـوخی حسـن 

قبلۀ عشق اوست، فریشتگان فلک از خـامی زهـد سید ازل » هذا ربی«آفتاب . آموزد، نور نور قمر پیشانی اوست
  .در عشق او دست بدارند

» ألسـتُ«پـرورده، خطـاب دوسـتی از بریـد » خلقـتُ بیـدی«صفاء . یافته بطراوت» نفختُ فیه«این جان نفس 
 بشنیده، چون در غمگساری توحید بمستقرات اسباب پای باز کند، یا در عني اللّه بعني عني جز عني عني نبیند، اگر

آدمـی بـا : اگر همه حق بیند، از عشق معزولست و در خود کـافر. بیند خود را بیند در عشق کافرست بر حق مؤمن
انـی «، یونسی در شکم ماهی حجلۀ معراج یافته، ایـوبی کـه حـد قهـر »التذر«نوحی با تندی » ربنا ظلمنا«هزار 

گـوی از پـیش ثعبـان گریختـه » ارنـی«خورده، ابراهیمی بت بت خانۀ آزر طبیعت شکسـته موسـیی » مسنی الضر
» الأحصی ثناء«ساکن شده، » انّی نذرتُ للرحمن صوماً«در عزت خانۀ » أأنت قلتَ للناس«عیسیی از خجلت 

بتمنـای عشـق » ارِنـا األشـیاء کمـا هـی«در مشـاهدۀ » انّه لیغـان علـی قلبـی«گوئی که از بی دىل و دست تنگی 
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ر در کاروانگــاه قــدم خریطــۀ عــدم گــم کنــد، شــاید و اگــر در مشــهد گویــد، اگــ» حُّبــبَ اىل مــن دنیــاکم ثــالث«
  . جواب ندادی» عجز العجز عن درک االدراک ادراک» «بلی«غريت را » ألستُ«قایل » سُبحانی«

ة غـري اللّـه«عشق سر . نه تخت مرقع گشتی. گفتی» اناالحق«نه در سر توحید ! شاهدی الیزاىل » لیس فـی الجنـّ
» صـبغة اللّـه«نـه از خـرب وحـدت دجـال طبیعـت از رنـگ . خوبت صخر سـلمیان شـده نهفتی، نه از عکس روی

ناسوتیان قبله گم کرده را قائد عشق و محبت شو، که ! همرنگ عیسی آسمان شده، ای جمله مرکب اکسري الهوت
آخـر«چهرۀ رنگني . در شهر قدم از نوازدگان عدم توئی ا بجـای سـاکنان ملکـوت را بنمـای، تـ» ثمّ أنشأناه خلقاً 

از نفس کالبد آدم و عالم فارغ . نه آیینۀ نظر تجلی شدی. گویند» فتبارک اللّه أحسن الخالقني«آدم » ال علم لنا«
چون در صحن سفینۀ قلـزم ازل نشـینند، داسـتان تـرا . شو که آشفتگان جمال قدم در بحر وحدت جوهر فنا جویند

سفینۀ نوح طوفان معرفـت را لنگـر بـاش، » لی الجودیواستوت ع«ای جودی . خوانند» بسم اللّه مجراها«آیت 
اگـر مرکـب اصـطفائیت تـرا بـی جانـان . تا شاه بر روح القدس در صحن مکان عشقت جـان از جـان جـان گـريد

ملکوت خاک نعل آن حیزوم از حجرۀ حریرۀ ناسـوت برگرينـد، و در مصـاف حیـل هفـت نقـش فرعـون و هفـت 
  .ن عالم بهیمی سحر هاروت و کار سامری شوندحیلۀ سامری اندازند جمله اشکال خفتگا

ئـی در راه درین شهر بی جای کجائی؟ که مهد استواء قدم منظر نور سر جان تست، و تو جای نداری، اگر بیگانه
مخر، که از صحو تا باصطالم صد هزار راه بی راه است، کـه در آن شـبکات » أناالحق« اند، توارووتوحید غریب

حـق حقیقـت در حـق سـوخنت اسـت بـر روی گلـربگ جـان . انـدمکـر توحیـد گویـان مشـرکقهریات از اسـتدراج 
ای مبــارز وحــدت در پنــاه پــردۀ . انبــان افــک شــرک نخــوری شــرک مگــذار، تــا حــذر»ادنــی الریــاء«مورچگــان 
» و هـو القـاهر«بر آخر فلک با شمس مهـر برخورنـد، تازیانـۀ » سبحان الذی أسری«چکنی؟ نه براق ! عنکبوت

تو آنگه در بحـار . غبار فناء جهات بر داری» کل شیء هالک اال وجهه«سماوات زن، تا از صحن جالل بر قمّۀ 
  .ازلیات ابد اآلبدین سیاحت کنی

  
  ایضاً فی شطح أبی بکر الواسطی

خوف را ظلمتی است، صاحب آن در تحـت آن طلـب کـار خـروج اسـت از آن، چـون «واسطی در شطح گوید که 
  ».در مواضع راحت آمد ضیاء رجا پیدا شد خایف

پیوسـته سـر او بزجـر او از وصـول مشـاهدۀ جمـال و اُنـس . ظلمت خوف، غیم تهدیـد قهرسـت در دل مریـد: قال
حدت خوف طالب خوش دل را مانع اسـت . بوصال حق محجوب است، زیرا که شرف احوال در ترقی رجاست

غالل خوف از صفاء سـر بـرگريد، تـا بـر آن چون حق خواهد که طالب را بمقام وصلت برساند، ا. از لذت انبساط
. مرد صادق چون در درک خوف است، جُـرات دنـو نـدارد. جانب رجا نظر کند عالم آسایش نور اُنس و بسط را

چـون بـا عـالم انبسـاط رسـد، از حجـاب . در احکام ادب مانـده اسـت؛ صـورت ادب ظلـم عـالم انبسـاط اسـت
یخـرجهم مـن الظلمـات اىل «قال اللّه تعـاىل  -ور حق در حق سفر کندعبودیت درنور ربوبیت آمد، آنگه تا بدید بن

  .تا از دروازۀ ملکوت آمد در صحن سماء عشق -»النور
نخـاس ازل انگشـت در . از جمال جانم لب اجل خندان دیدم و چشم امل گریان. از غبار منع خوف اثری ندیدم

» وَعَصـی«در قـدم کـدام آدمـی، کـه بـا مالمـت تو «دندان دیدم، و مادر عدم حريان تبسم صبح صفت مرا گفت 
مـن » نجـوئی؟» تُبتُ الیک» «ارنی«گوئی؟ کی عذر » ان هی اال فتنتُک«نگوئی؟ تو کدامی که » ربنا ظلمنا«

بگذاشـتم، و خـود را پایـۀ مهـد عـرش اسـتوا » و ما منا اال له مقام معلوم«خوف در مقام مقیمان مقامات : گفتم
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» قالوا سبحانک ال علم لنا«از جالل عروس رجاء جانم واله دید که در هر صوامع جان مقدسان خوف . پنداشتم
لشـکر هـوس خـوف دیـدم از پـیش . با جام مُل محبت و شاخ گل مودت در مجلس ملکوت رفتم. گریخته بودند
ت نطق از پردۀ هدای. گریخته و جمله بدامن جواهر نور روح درآویخته» وأشوقاه اىل لقاء اخوانی«پیادگان شوق 
گفـتم کـه چـون از صـفت لشـکر خـوف و رجـا گذشـتی بـا مـن با خود می. از خطۀ والیت بگذشتم. بقا برداشتم

أتجعـل «روح معنی چه حرفی که علماء کروبی ترا غلـط خواننـد کـه . بگوی که در صورت آدم و خطّۀ عالم توئی
امیـد بسـته » ال خوف علیهم و الهم یحزنونأال انّ أولیاء اللّه «؟ گفتم که در صدر خاموشان »فیها من یفسد فیها
ایـن زبـور » مقعـد صـدق«بطارم ابد پرم، بر شـاخ گـل » ال اله اال اللّه«چون از چمن ازل برپ . دالن بیم و امیدم

  ».أولئک لهم االمن و هم مهتدون«خوانم که 
  

  ایضاً فی شطح أبی بکر الواسطی
  ».زهد و توکل و رضا و تسلیم: تچهار مقام بمعرفت الیق نیس«واسطی در شطح گوید که 

بـی ایـن . زیرا که صفت اشباح است، این مقامات خلق است و معرفت از صفات معروف صادر شده اسـت: قال
عمارت دل را تا نفس طمأنینـت گـريد و خمـود بشـریت . همه علل مقامات عبودیتست، و آن بحرمت باطن است

ایـن همـه صـفت دل صـادق . استکمال تهذیب اخالق یـافنتعقل صافی شود و تصفیۀ سر پیدا شود و . پدید آید
عارف ازین صفات برترست زیرا که بی اسـباب بنـور الوهیـت و جمـال ربوبیـت و تجلـی سـرمدیت . متوکل است

در مطالعۀ جمال قدم در تحت اکتسـاب . این محض عطاست، که از رؤیت معطی خیزد. مشاهد و مکاشف است
  .»واللّه یؤتی ملکه من یشاء«ف قاعدۀ مقاماتست، بشریت در نیاید و ارادت جذب خال

مغایبات معاینات . راه روان عشق چون از امتحان مقامات بگذرند عالم عبودیت بدروازۀ ربوبیت بگذارند! جانا
پـردۀ اسـرار از راه نهفـت . قال و قیل عقل و جربئیل علم در مکتـب الهـام بگذارنـد. شود تجارب احکام برخیزد

انـی ألجـد «بنشـانند و بـار گـري » انما اشکو بثی و حزنی اىل اللّـه«یگانه بر در آستانۀ بیت احزان زهد ب. بردارند
ایمـان و رضـا و . دمی که در آن غم زنند بهزار ساله عمـر پـريان توکـل ندهنـد. در مشاهده برخوانند» ریح یوسف

در خلوت جای عروس بقـا از سـر  غم فناء وجود. دهند» وفی السماء رزقکم و ما توعدون«تسلیم باجرا خواران 
  .گريند

  
  أیضاً فی شطح ابی بکر الواسطی

. بیزارم از آن معرفتی که بعـوض حاصـل شـود«گفت . مگر روزی واسطی ناتمامی را دید که نماز ضحی میگزارد
  ».اگر بعوض بودی نه فضل بودی. هرچه گرامی کردند، در ابتدا کردند

بسـیار مطیـع اسـت کـه . طاعت از اثر عنایتسـت. عنایت بیش از طاعتستدر رؤیت عنایت افتاد؛ دانست که : قال
هم چون ابلیس با طاعتهاء مزورش طاعت ظاهر در شقاوت ازل چه تأثري . طاعتش تقلید است و از معرفت خاىل

آن نـور . عصیان ازو عارضی است. کند؟ بسیار عاصی است که حق را بنور حق شناسد؛ در معصیت بیگانه است
ندیدی که معصیت بر اصطفائیت ازىل تـأثري نکـرد؟  -علیه السالم -را همچون آدم» جَفَّ القلم«سبق  .درو است

  ».لهم منا الحسنی أولئک عناها مُبعدون انّ الذین سبقتْ«
خلـق اللّـه مقـادیر «چنـني پیغـام آورد کـه  -علیـه السـالم -منشی مکتب قدر در سـفر احـدیت از بطنـان غیـب ازل

چون در قدم رحمت عـالم نبـود، شـهر اعضـا را . »لق السماوات و األرض بخمسني ألف سنةٍالخالئق قبل أن یخ
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شـحنۀ قـدر را گفتنـد کـه تـو از راه . دریـن بگماریدنـد» کرامـاً کـاتبني«مربیـان . بسلطان روح و دستور عقل دادند
بـر کـن » ما یشاء و یثبت یمحو اللّه«بچهار سوی عناصر درآی، و در شهر آدم را بجاسوسان » یفعل اللّه ما یشاء«

تولج اللیل فی «چون آفتاب ربوبیت از شرق ازل برآید او آیت . که عقل خوش خوی جز سایه بان ظل اللّه نیست
  .برخواند» النهار و تولج النهار فی اللیل

  
  أیضاً فی شطح أبی بکر الواسطی

  ».رت از آنست که پُسر آب و گل باشمچون پُسر ازل و أبدم، به. من پُسر ازل و أبدم«واسطی در شطح گوید که 
اللّه مرا در ظهور قدم و بقا موحد کرد نـه «گفت . نسبت آب و گل از خود بربید و نسبت با تجرید توحید کرد: قال

قدم پیش از عدم دیـد، بنـور قـدم بزبـان قـدم بعـدم از عـدم در قـدم » .از آدم و عدم از رسم عدم در نور قدم شد
ناطق و منطق خود بود نه غري، زیرا که نبوت او نبـوت نـور توحیـد او بـود، کـه از . »األبدانا این األزل و «گفت 

و آب و گـل ایـن . نعوت قدم باز شده بود نه از آب و گل، یعنی اصل من توحید و معرفـت اسـت نـه روح و جسـد
. فرید فردانیـت ابـدمعرفتم تعریف ازلست و توحید تربیت ت. از امر آمدند و بأمر هالک شدند. عالم تالشی است

  .»واللّه یهدی من یشاء«و اگر نه من و عالم کیستیم؟ معرفت ازو آمد 
ایـن . آمـد» ألسـتُ«چون توحید نطفۀ ارحام مادر قدم بود، الجرم در مکتوم غیب علـم آزال معرفـت طفـل مهـد 

نور توحیـد از علـل و  بشنو که در سر توحید افراد معرفت و» دنی«و مرغ آشیان » ال أحصی ثناءً«نکته از فصیح 
ندانی که صفاء قدسـی سـکینۀ روح اسـت و . »کنتُ نبیاً و آدم بني الماء و الطني«گفت . عالم صورت نشانه کرد

احاطت قدر سایۀ عرش قدم است؟ عقل اول را این سایه نشني از غایت لطف چـون مشـکات همرنـگ مصـباح 
توحیدغالب شد، بی حصر زمان خود را در دهر قـدم چون علم . شد، سر عشقش بزبان ازل خود را باتحاد بستود

هـر چنـد کـه . آن قوت عمیا انبساط بود و مباهات اسـرار. ئی از آفتابستسپیده دم صبح ازل دید، پنداشت که ذره
پنداشـت کـه او پیوسـته از خوشـی یافـت و لطـایف انبسـاط مـی. دیـدجست، جز معلوم علـم ازل نمـیخود را می

  .باز آمد خود را غبار جناح مرغ ازل دیدچون . موجود بوده است
نص این شطح در کتاب مجید بنگر که چون حکایت کنـد قـدوس . نسبت از عدم در فعل تست، از فعل در صفت

و نیز . »نحن ابناءُ رسُل اللّه«اند که در تفسري گفته» .نحن ابناء اللّه و أحبّاؤه«، از خرب اسرائیل »لم یلد و لم یولد«
این اصطالح معرفان فصاحتست، نه بدان تـا او از راه . »ابن الدنیا و اآلخرة«و » ابن السبیل«که  در عرف گویند
و تو که «أنا این االزل«از آن اهلیت گفت . دید، او پیوسته خود را مالزم مطالعۀ جالل ازل و أبد می زائیده است

. گـوئی» المسـیح ابـن اللّـه«ث و ثـالث نشناسی، و خضر از غول، الجرم در رسم تنصر در ثال عیسی از خر شول
شاه جانشان دروازه بان ازلست عقل اول که فعل خارج . شاهان اتحاد دانند که خودشان ترجمان غیب قدم است

غلـط » وجّهـتُ وجهـی«در تحـری » هذا ربی«از نعوتست مشرق آفتاب ازل دان، تا در طلوع ارباب تجلی قبلۀ 
  .نکنی

اگر نه بآب . ارواح را میان جمال و جالل بیافرید -جل اسمه -خداوند«ید که هم ازین شیوۀ خوش دل شطاح گو
  ».و گل باز پوشیدی، کون در ضیاء او بسوختی

میان این دو . خواست که ارواح را بیافریند از جمال و از جالل بر عدم تجلی کرد -جل اسمه -چون خداوند: قال
نور عظمت ازیشان باز گرفت، تا در . تجلی ایشانرا تربیت کرد هم بدان دو. ارواح را بیافرید» کن فیکون«بتجلی 

چون کمال یافت در آن مشـاهده، قـوتش . صفاء جالل رفیق و لطیف وشریف بمانند، و در عظمت محرتق نشوند
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خلـق اللّـه «از آن در اثـر گوینـد کـه . چون درین عالم آمد، مالحت و فرح و نشاط را طالب آمد. انس و جمال شد
علیـه  -جان ارواح و مربی اشباح را گفـت. چون بدان جمال ملتبس بود، علم او مبهم آمد. »من األفراحاألرواح 
  .چون تربیت بجمال و جالل یافته بود، از حد کیفیت بريون رفت. »قل الروح من امر ربی« -السالم

  
  أیضاً فی شطح أبی بکر الواسطی

  ».از میان آن دو نعت ارواح پیدا شد. درج کردجالل و جمال بنعت تجلی بقا «هم ازین قبیل گفت که 
چـون کـون ارواح عاشـقه خواسـت، از ارادت قـدیم . غرقـۀ بحـر وحدتسـت. این سخن هـم آن سـخن اسـت: قال

ذات بـذات پیـدا شـد، صـفات بصـفات، و . علم قدیم با جالل قدیم و جمال قدیم متربز شـد. صفات تقاضا کرد
بجمیـع تجلـی ذات و . فرد بفرد قایم شـد. قدس اسما تجلی کرد قدس نعوت در. ذات بصفات، و صفات بذات

در ظـل جـالل و جمـال . تـاج بقـا بـر سـر نهـاد. قباء نور قدم درپوشید. صفات پیش از کون روح ناطقه را بیافرید
علیـه  -در یمن یمني احدیت بمشـاهده تربیـت داد، از آنسـت کـه سـایۀ طـوبی قـدم و آفتـاب بامـداد عـدم. بنشاند
  .»األرواح فی یمني الرحمن«گفت که  -السالم

رتْ«حـدیث . چهل هزار سال بدو تجلی کرد. بعد از خلق روح صورت آدم را بیافرید طینـة آدم بیـده اربعـني  خمـّ
چـون تمـام شـد گفـت . در حدیث طبیب بیماران عشق ازل بنگر که آن صورت را در سـایۀ عـرش بـرپورد» صباحاً

چـون تخصـیص . »و نفخـتُ فیـه مـن روحـی«گفت . صبح فعل درو دمید آنگاه روح را از فلق. »خلقتُ بیدّی«
صــورکم فأحســن «او را گفــت . جهــان را بنــور او روشــن کــرد. ایــن دو اضــافت بیافــت، متخلــق بخلــق قــدم شــد

ایـن سـر . »فتبارک اللّه أحسـن الخـالقني«گفت . چون در انسانیت کمال بداد خود را بستود بی حَدَث. »صُورکم
بزبان متشابهات بنمود، تادر عشـق از سـر  -علیه السالم -ساد زبدۀ بحر انوار، فارس میادین اسرارسید ارواح و اج

  .»خلق اللّه تعاىل آدم علی صورته«شور محبت در عمیاء معرفت تلبس فعل را گفت 
عارف عاشق را در شوب نصاری و رسم زنادقۀ ثنوی چه خـوانی؟ او عالمسـت کـه جـزو و کـل و ! ای خام درای

لم یلد و لـم یولـد و لـم یکـن لـه «سر تنزیه » قل هو اللّه«افراد قدم از حدوث داند واز دفرت . ارواح کفرست قدم
زهـی بـیش صـدق اللّـه  و بُومُره را صد بار بهر دانگـی واحسـنت. تو هم پی از کسب غلط برب. خواند» کفواً أحد

سبق و سلم بر عرصۀ کم زنان بـری؟ ایـن  خاموشان توحید کی نقش قمار نه مرد الف زدن باشی، نرد صد. گوئی
تو درمصر با چشم نابینا یوسـف را . ئی خون جان صد ساده دل خورندنه حدیث با لسان مستحیل است، که بحبه

چه خری؟ در چشمۀ روشن توئی، مرغ عیسی چکنی؟ در حلقۀ دستان آیینـۀ دشـمن مـن جـام گیتـی نمـای چـون 
اگر بند شـوم در توحیـد، هـزار سـامری گریـزان . سی و هزار قارون مفلسنمایم، اگر بريون شوم از خود یکدم، مو

  .المِس» المساس«
  

  أیضاً فی شطح أبی بکر الواسطی
  ».همه بتوهم مردند، تا بایزید که او هم بتوهم رفت«هم چنني شطاح از پُر دىل گوید که 

باد برپند و در دهر دهار منقلـب چون بجناح کلیت در آزال و آ! جانا. این سخن مثل سخن شبلی است در حق او
چـون از . شوند و در بحار قدس بسفن صفات سیاحت کنند، هرچـه بیننـد از حـدثان جـز تلـبس و تهـریش نبیننـد

از کـور عـرش مجیـد . اندرجاء وصول در درک حريت بنکره موصوف شوند، دانند که همه از حقیقت قدم معزول
لـن «ایـن چنـني بیننـد نالنـدگان زخـم . درتنزیه جملـه را گمـراه کـردبرخوان که غريت حق » و ما قدروا اللّه«آیت 
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  .»ترانی
لو کان موسی بن عمران حیّاً مـا وسـعه اال «انداخت، گفت » دنی«از آن شاهِ میدان معرفت چون گوی برگنبد قبّۀ 

لوۀ عـزت این نقادان زرکان ازل را در دار الضرب توحید نقش اتحاد خواندن مسلمست، هر دمی که ج» .اتباعی
شود، ای » سبحانی«و آنچه گویند . باشد» أنا الحق«آنچه دانند . الهی در مرآت ذوالجالىل ایشان متجلی شوند

و » تبـارک اللّـه«نویسند آن عنـدلیب تـرنم » أنا سید ولد آدم«در سطر » آدمُ و مَن دونه تحت لوائی«عشق نکتۀ 
زال اىل اآلبـاد بعـدد ذرات الکـون علـی روحـه فـی جمیـع صلوات مـن اال» ال اله اال اللّه«آن غواص بحر تنزیه 

  .األوان و الزمان
  

  أیضاً فی شطح أبی بکر الواسطی
اگـر . خوف حجابست میان بنده و حق و خوف نومیدی اسـت و رجـا طمـع«هم در باب خوف واسطی گوید که 

  .ئیئی و اگر بدو امید داری، او را متهم دانستهازو برتسی، او را بخیل دانسته
قال اللّـه . موقوف از رؤیت کل محتجبست. خوف و رجا دو حالتست از مقامات و مقام موضع وقوف است: قال

و نیز بغري معنی است، و نفور شدن سر از مشاهدۀ جالل منقطع شـدن لطیفـۀ » .و ما منا اال له مقام معلوم«تعاىل 
، از رؤیت بحر کرم افتادی در سراب یاس چون ازو ترسیدی. روحانی از اسرتواح بر مکاشفت و سري درعالم انس

چـون از کـرم عمـیم و قـدیم در درک خـوف افتـی، چنـان . »و ال تیأسـوا مـن روح اللّـه«قال اللّه تعـاىل . بماندی
نه او بکرم در . نهی ایشانراپنداری که کون با اهل کون نزد کرم قدیمش ادنی وزنی دارد تا از مشاهدۀ رحمت می

؟ نیـز اگـر امیـد داری، »سبقت رحمتـی غضـبی« -جل جالله -ه گفت کریم بخشایندهازل موصوف است، چنانک
نه رجاء تو مخلـوق اسـت و أنعـام او قـدیم؟ . جاهل شدی بامتناع قدم او از ادراک مخلوقات بوسیلت و اسباب

  .پس کرم قدیم را از دارین عوضی داری
علـت کـون از کـرم قـدم بربیـد؟  -علیه السالم -جریدنه سائس بارگاه قهر، و مفرح آمیز عقاقري لطف، مسافر بیداء ت

مـن نیـز االن أن یتغمـدنی «گفـت » تو نیز؟«گفت » .هرکه در بهشت رود، جز بفضل او در بهشت نرود«گفت 
خوف نکبت قهر قدمست و رجا خرمـی . ، سر این حدیث است»قل بفضل اللّه و برحمته«یاد دار » .اللّه برحمته

کجاست خوف و رجا از اشارت توحید؟ نه تحقیق توحید ازعلل فارغ شـدن اسـت؟ . اهل عدم بر سر آال و نعما
بهشت و دوزخ دو نعل پای رخش قهر و لطف است؟ قهر و لطف نعوت مضافی است؟ چون از تصنع عبودیـت 

  .نیست» وَمَن فی البني« -قهر برگ و لطف برگ چون بني. بريون رفتی، در عني قدم نه قهرست و نه لطف
  

  ی شطح أبی بکر الواسطیایضاً ف
  ».آنک نفس خود را مالمت کند، بر حق شرک گرفت«واسطی گوید که 

آنک نفس خود را در ربوبیت قدیم متصـرف دانسـت . یعنی منازعت قدر کرد، و تفویض تقدیر با نفس کرد: قال
و آدم بني الماء و  کنتُ نبیّاً«نگفتیم که دفرت خوان قدر از راه . در حقیقت مشرک است و از رؤیت وحدت معزول

خلق اللّـه مقـادیر الخلـق قبـل أن یخلـق السـماوات و األرض بخمسـني «گفت  -علیه السالم -چون درآمد» الطني
؟ چه متهم داری آالی بیچون را؟ نه افعی قهر زمرد نفس در دهان دارد؟ نه ابلیس مکر حرز و تعویـذ »ألف سنةٍ

در » کراماً کاتبني«خواند؟ نه » الذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم و ان یکاد«! قدر نویسد؟ نه چشم بد ناقد قهرر
نقـد ضـرب ! در قدر بهیچ مگـري» التیأسوا«بند بپذیر و تري » التأمنوا«عمل نویسی حرف قدر فراموش کنند؟ از 
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! للّـهتو از قدم کیستی؟ نه هرچ دیدی مکر و تلبیس بود؟ نه هرچه دیدی، هوا و تهویس بود؟ اللّـه ا! عشق برانداز
  .تنزیه را زبان بریدندو آنچه گفتند او را بخالف آن دیدند» ال«که زبان آوران توحید بمقراض 

  
  أیضاً فی شطح أبی بکر الواسطی

  ».حق را در صفا طلب کردم در کدورت یافتم«واسطی گوید که 
چـون بـا کـدورت . یعنی در صفاء عبادت طلب کردم؛ ندیدم، زیرا که من در رؤیت صفاء عبادت خود بـودم: قال

از غایت مستقبحات وی نـزد عظمـت . در کدورت و تردد وی افتادم. نفس خود شدم، نفس خود را بعیب بدیدم
. چون او را باز ندیدم، در بیخودی فنا و کدورت تالشـی آفتـاب قـدم از مشـرق عـدم برآمـد. باری او را باز ندیدم

  .»قل بفضل اللّه و برحمته«گفت » این چیست؟«گفتم 
چون تو قادر بـودی کـه مـرا بمعصـیت نگـذاری، در ! الهی«گفت . بگریست -علیه السالم -یدم که روزی داودشن

آمدی در ابتدا، هم چـون ملکـی بـودی کـه بنـزد ملکـی چون بما می«گفت » معصیت افگندن چه حکمت بود؟
بیامیزد، و از صفت بر فعل  ندانی که معشوق هزار بار رنگ صفا» .ئی مانی که بنزد مَلکی شوداکنون ببنده. شود

چون . تو در صفاء صفوت لذت بینی لکن حق را نبینی. سر صفت پنهان کند. تجلی کند؟ خط تجلی در فعل آرد
از صفا بگذری و دم لذت نخری در نکره عني فنا بینی، قدم گریخته و عدم رمیده در طلب سرگردان و در نایافت 

تـو اگـر . پدید آمد، از شوامخ افعال لوامع برق تجلـی وزیـدن گـريدچون تالشی محض . حريان در غیم پراکندگی
 در سـد. محمدوار از پردۀ خال و مـال و صـفاء کـدورت بگـذری. پای دار مانی، چون موسی بتجلی صاعق شوی

  .رسی» هذا ربی«در طلب » لن ترانی«و کدورت » ارنی«آنگاه از صفاء . افق قدم آفتاب ذات ازىل بینی
  
  بی بکر الواسطیأیضاً فی شطح أ

  ».ایمان مقرب نیست، و کفر مبعد نیست«واسطی گوید که 
. انـد، در حقیقـت در قـرب و بعـد دسـتی ندارنـددو سبب. بدین کفر و ایمان آلت هدایت و ضاللت خواهد: قال

سعادت و شقاوت وی در ازل پیش از کفـر و ایمـان . »یُضّل من یشاء و یهدی من یشاء«مقرّب و مبعد حق است 
فرمـود  -صـلوات اللّـه علیـه -نبینی که رایـت دار علـم قـدر ازل و نـوش داروی جراحـت مجروحـان اجـل. آمد تو
  ؟»السعید مَن سعد فی بطن اُمّه«

  
  فی المناجاة

ای در ارحـام ! و ای بر شـاخ گـل، خـرب گویـان حُسـنِ بهـای تـو! ای در نوای بلبالن طربناک ترنم طیب وصال تو
بهـرام زهـر از  ای کیوان بنـد در منـزل برسـک! رحمت لؤلؤان جان بهای منعقداصداف قطرات مستمطرات بحر 

نیش عقرب خورده و در عرصۀ این زورق زراق مهرۀ هفتورنگ از مشرتی و قمر برده، و بنحس قهر متحـد تـوئی 
 معروف بحق نـوآوردگی تـو کـه» أناالحق«بکه نازادگان عدم را بعکس آفتاب قدم موجود کردی، و در سر اتحاد 

را » لم یلد و لـم یولـد«این نوآمده را عذر سبق قدم بخواهی، دانی که عدم با قدم آشنا نیست، و این حدیث جز 
  .گواه نیست
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  فی شطح أبی القاسم النصرابادی

نسبت اشیا ما . صفات ربوبیت بر ما مستوىل شد، و صفات عبودیت از ما بینداخت«نصرابادی در شطح گوید که 
  ».بترا نیست اال حّد نس

این سخن سر عني جمع و اتحاد و حقیقت حریتست، یعنی حق کسوت حقیقت در سرما پوشید، نور ما را از : قال
نور قدس روشن کرد، در جمال ربوبیت عبودیت خویش را فراموش کردیم، و بنعت حریت از رؤیت حدث بـريون 

ات شوق چو از اکوان و حدثان بريون این یک ذره از تجرید توحید سید آوه گران عشق و مراقب سري صف. آمدیم
الأحصـی ثنـاءً «نزد بحر عظمـت ربوبیـت گفـت . رفت در کمال احدیت و رؤیت قدم عبودیت خود فراموش کرد

انّا عرضـنا «بار عبادت با بار . چون آشفتۀ عشق شد، شاه توحید را از حد طفولیت عبودیت بريون آورد. »علیک
ألـم «. از ضیق صدر انسـانی بـريون آمـدی، پایـۀ عـرش قـدم بـرگري: گفتند .بر مطیت برحاء وحی نهادند» األمانة
اسـت، کـه نسـبت آب و گـل » فأوحی اىل عبـده مـا أوحـی«سر » الذی أنقض ظهرک» «طه ما أنزلنا«و » نشرح

چـون بـدین سـامان شـد، در منـزل » .ما کان محمد أبا احدٍ مـن رجـالکم«. بآدم دادیم، نسبت تو از حریت دادیم
  ».و ما کان لبشر أن یکلمه اللّه اال وحیاً«حُر کریم را گفتند » ما زاغ البصر و ما طغی«بعد از دنو  خطاب خاص

معلـوم شـد کـه جـز . معروف بود که صد هزار خطابست بی حروف ح و ف از فلق صبح بشنید حق را عیانا بدیـد
یاد دار، تـو کـه در عـالم سـباع » اًکنتُ له سمعاً و بصراً و لسان«حدیث . بصفت حق متصف نبود، تا حق را بدید

چون سر از جاه غرور برآری، جز در راه طغیان مرتدد بانگ غول نباشـی، دریـن راه . صفتی جز مخائیل دنو نبینی
آنگـه از روح روح دم . دم آدم صد هزار باید که بهر عطسه در والیت قدرت معرفت صد هزار عیسی جـان آفرینـد

چـون از نفـس کالبـد گـوئی، جـز آثـار شـواهد در . دیدۀ الهوت سـر قـدم بینـدب. پذیرد» و نفخت فیه من روحی«
  .بخوانی» هذا ربی«از آنست که عرصۀ سماوات نقش مهرۀ التباس را حروف . توحید نبینی

  
  أیضاً فی شطح أبی القاسم النصرآبادی

  ».طلب عذر در عشق از نقصان عشق است«نصرآبادی در شطح گوید که 
عذر عاشـق رؤیـت نفـس اسـت و . غالب شد بر عاشق، او را از دون معشوق معزول کردعشق حقیقی چون : قال

قُـّل کـل مـن «او سـر . در عشق نفس کفرست، نسبت قدرت با نفـس کـردن شرکسـت. این نقصان است در عشق
نداند، آنک از دام ناسوتی بطارم الهوتی برنرپیده است، و خطّۀ خـط ملکـوت نخوانـده اسـت، عیسـی » عنداللّه

در وصال وحدت قطرات خطـاء عشـق بدانـد کـه آن مکـر تلـبس . ر بجان الهوت و بچشم آدم قدم ندیده استوا
. شبکۀ مهر بدیع محبت از بدیهۀ صفت است در ظریفی که جان سپاران عشـق راه بـراه مالمـت رونـد. قدم است

خطـا در . عشق توحید ایمانسـت کفر در. آنگاه قدم از قدم بردارند. کوتاه دیدگان امر را بر دروازۀ عدم بگذارند
زاهـد از . عاشق بیخود عذر از که خواهد؟ که عشق و عاشق و معشـوق هـر سـه یکیسـت. عشق از عشق برهانست

از آن . عشق باری کیست، که نعرۀ خر از بانگ روح القدس باز نداند؟ صفاء صفت و حرف و ظرف کون نیسـت
تفکـروا فـی آالء اللّـه «گفـت  -علیـه السـالم-ش خَلق نوازعروس پردۀ شرم قدم زخمخوار سراپردۀ عدم، خُلق بخ

  ».وال تفکروا فی ذات اللّه
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  فی شطح أبی العباس السیاری

  ».حقیقت معرفت از معارف بريون آمدنست«ابوالعباس سیاری در شطح گوید که 
دروازۀ قـدم ندانی که معرفت جناح قربتست، تا ب. یعنی معرفت رؤیت معروف است بی رؤیت معرفت و کون: قال

. بیش بر آن نتوان پرید؟ که بحقیقت رسیدی، جز حق را نبینی و جز حق را بحق ندانی، زیرا که در حق تو نمـانی
نکنـد، در گلسـتان عـرش » سـبحان الـذی أسـری«هرکه از شفق طبیعت بريون نیاید، و در شب معراج جـان سـفر 

بشـنید و معشـوق بـی مثـل را بـی جبلـت » سـتأل«آنـک بانـگ مـرغ . را نداند» ال أحصی ثناءً«نوای عندلیب 
چـون روغـن قـدس قنـدیل ازل » اللّه نور السماوات«التباس بدید در تری و تر دامنی خود بینی کی ماند؟ چراغ 

  .برافروزد، از نم بیگانۀ معرفت و عارف بر آن قندیل هیچ نگذارد
  

  فی شطح أبی علی الدقاق
  ».ز هویت او بهویت او کافی نشود، بهویت او نرسدهرکه ا«استاد ابوعلی دقاق در شطح گوید که 

اشارتست بر اتصاف عارف بمعروف در جمیع صفات، چنانک قبه نشني عـرش خسـته صـدر نـاوک قوسـني : قال
تـو از طبیعـت . ازین قبیل سخن در اتحاد بسـی گفـتم. »تخلقوا بأخالق اللّه«گفت  -صلوات اللّه علیه -ازل و ابد

آنگه از هویت خود در هویـت . بهویت تجلی کند، در هویت عارف بهویت متصف شودپیاده شو، که چون هویت 
  .آنگاه حقیقت هویت او را از وجود خویش همه هویت نماند. حق هیچ نماند

  
  فی شطح أبی الحسن الخرقانی

 سحرگاهی بريون رفتم، حق پیش من باز آمد با من مصارعت کرد من بـا او مصـارعت«خرقانی در شطح گوید که 
  ».درمصارعت باز با او مصارعت کردم، تا مرا بیفگند. کردم
چـون برعاشـقان تلطـف کنـد، جمـال جـالل خـویش در  -جـل جاللـه -حـق. این مکاشفۀ اهل التباس است: قال

صورتی نیکو با ایشان نماید، تا طاقت دیدن جالل او داشته باشند، آنگـاه ازو بـدو خـرم شـوند و در عرصـات او 
در بدیهـۀ . و اجساد از همدیگر بدریـدی. گر این لطف بر طالبان مکاشفه نبودی، ارواح برپیدیا. بعشق سري کنند

نبینـی کـه . متشـابه را بسـی در کتـاب و سـنت یـابی. صفوت صفتش صد هزار بار عـرش و ثـری مضـمحل شـدی
قـام عشـق چـون در م -صـلوات اللّـه علیـه -غمگسار آدم و سرمایۀ عالم خیرب گشای أفالک متشابه گوی بـی بـاک

رأیتُ ربی فـی أحسـن صـورةٍ، فوضـع یـده علـی کتفـی، فوجـدتُ بـرد أناملـه بـني «مشاهدۀ قدم نشانه کرد؟ گفت 
ان اللّـه تعـاىل یُـری هیـأة «دلخوشی داد مر آیینه نگاران ملکوت را و سفريان صفیح اعال جربوت گفـت » .ثَدیی

  .»ذاته کیف شاء
کـی شـنیدی؟ » انی أنا اللّـه«؟ و از شجرۀ طور سینا نوای عنقاء چه دیدی» هذا ربی«تو ازمقام ! ای نو مسلمان

ندانی که چون قدم عدم را تجلی کن کند؟ عالم را نور فعل درپوشـد فعـل را نـور صـفت درپوشـد، پـس ذات در 
از آنجـا انجـم گسـل اطبـاق سـماوات و . صفت متجلی شود، آنگاه از عرش تا بثری هر چه بینـی همـه حـق بینـی

درین مرآت نگـار اسـرار چـني قـدر از قـدرت ذات  -علیه السالم -ات، راسخ توحید و مسافر تجریدمنشی انوار آی
تـو از قمریـان عشـق زمزمـۀ زنـد و بـاز نـدای اسـرار علـم ! ای توئی زاهد» .أرنا األشیاء کماهی«گفت . خواست
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دانـی کـه در دم تنزیـه هـر  ئی؟ چـهندیده» ال أحصی ثناءً«ئی؟ و مطربان زبان گري مجهول در گلستان قدم نشنیده
چون برسید، ذات مُسـرمد . گویند؟ عشق مرقاة بام ازل توحیدست» تبت الیک«هزار بار » ارنی«لحظه حریفان 

از قدم تا بأبد بعز دیمومیت و جمال احدیت از ارواح و اجسام و کون و اجرام و اعراض و عناصر و طبع و خیال 
  ».شیء و هو السمیع البصري لیس کمثله«. و تصویر و تخییل منزه بیند

  
  فی شطح جعفر الحذاء رحمه اللّه

گوید که از طرب و کر توحیـد  -قدس اللّه روحه -خاتم صوفیان و شاه عارفان و قبلۀ عاشقان شیخ ابوعبداللّه خفیف
 اگر عیان کنی، زنـدیقی و اگـر«گفت » معاینه است یا مشاهده؟«و شاه باز هوای تجرید جعفر حذاء پرسیدم که 

  ».شاهد شوی، متحري گردی، لیکن حريت درحريت و بیابان در بیابان
در معاینۀ غیـب بنعـت جـربوت اول . مشاهدۀ قلب نشان کرد. درین عالم آنرا ابا کرد. از مشاهدۀ عیان پرسید: قال

تـیم گف -علیـه السـالم-»قاب قوسـني«سید » .أو ألقی السمع و هو شهید«دیگر تفسري » ال تدرکه األبصار«تفسري 
شـطح فردانیـان را ! من از ترس تو ای سبکسـار رعنـا» .و ما کذب الفؤاد ما رأی» «رأیتُ ربی بقلبی«که فرمود 
در آیـت » لـیس کمثلـه«تـوانم داد کـه تـو دربنـد نحـو و تصـریف و اسـتعارت و سـلب هـر زمـان نکتـۀ شرح نمـی

حـدث حجـاب . حـدث قـدم بیـنممن از جهان حدث چون بگذشتم بچشم قدم در . اندازی» التدرکه األبصار«
زمزمــۀ ! ای قــوال رعنــا: بـا مطــرب عشــق گفـتم. قـدم نبیــنم، زیــرا کـه در صــولت تجلــی خـود و کــون را بــاز نبیــنم

همــدم آن دمســت، از آن در » ألســت«دارم کــه عنــدلیب شــرم مــی» سَــتَرون ربکــم«از : کنــی؟ گفــت» أنــاالحق«
  .یگانگی همه وحدت سر آید

  
  شريازیفی شطح الشیخ أبی یحیی ال

در . حريت را بدایتست، و نهایـت میـان دو حـريت بمعرفـت منکشـف اسـت«ابویحیی شريازی در شطح گوید که 
بعـد از آن حـريت در . علم و نقل و تمکني چون برسیدند، بمعقول ایشان و شواهد علوم ایشان از حقیقت نگذرد

  ».حريت پیدا شود، و از آن حريت هرگز بريون نیاید
فناست در توحید و اضمحالل رسوم خلیقت در وحدت و ایـن از أوایـل محوسـت در سـطوات  این مشاهدۀ: قال

روح در سبحات عظمت حريتی که در آن تمکني نباشد بقا در تالشی نماید، تا بدین جای است . عزت و جربوت
م زنـدگی مفـرس ذوالجـالىل از گـرد عـدم افشـاند، و چشـ. که رانندۀ اسب گـردون در ناوردگـاه بیابـان قـدم رانـد

  .»رب زدنی تحیّراً«بدید گفت  -علیه السالم -احدیت احد بیچون را بنعت حريت
  

  فی شطح هشام بن عبدان الشريازی
گویند که هشام بن عبدان چون وجد برو غالب شدی در مشاهده، از حس و حرکت فانی گشتی، و دهـش ببـودی 

ام کـه چـون نمـاز کـردی در شـنیده. ر آن فرو رفتهم د. ساىل درین حالت بود. و از اکل وشرب و نماز بازماندی
  .ساعتی روی سوی مشرق کردی و ساعتی روی سوی مغرب، ساعتی یمني ساعتی شمال. نماز دور میکردی

. این حال غیب است در مشاهده از عقل انسانی و غلبۀ وجد ربانی دریـن نهـاد طـوطی قفـس شـکن عشـق: قال
عن المجنـون [...] رُفع القلمُ عن ثالث«فرمود که  -ت اللّه علیه و آلهصلوا -مرکب سوار روح القدس عبهر بساتني
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نبینـی کـه . چون در جنون معذورست، در غیبـت از حـس انسـانی در غلبـۀ حـال معـذورتر. الحدیث» .حتی یفیق
دق از نماز پسني باز ماند؟ و سید سادات از سه نماز روز خن» الصافنات الجیاد«در رؤیت  -علیه السالم -سلیمان
بهرجانـب کـه ظهـور . حدیث دور در نماز شهود قلـب قبلـۀ مشـاهده راسـت» .حبسونا عن صلوة الوسطی«فرمود 

  ».وللّه المشرق و المغرب فأینما تولوا فثم وجه اللّه«قدم متجلی شدی روی بدان جانب آوردی 
عبودیـت بـاز  جـالل از رسـوم» ترانـی«گردنان معرفت چون در بحر وحـدت بلجـۀ قلـزم قـدم غـرق شـدندی در 

عقل در غیم افعال بنهفتی، شوارع عبودیت از طوفان قهر ربوبیت منطمس شدی، آنگاه وجـود عـارف . ماندندی
سر انبساط جان غیبی را حالوت . آنگاه متصف گشتی بأخالق عشق ازل. با اصل عدم رفتی، بقدم موجود شدی

چـون در عـني واحـد گشـتی، عهـد کـون ازو بـرون  .چون از فنا در بقا رفتی، سر اتحاد پیدا شـدی. یافت بقا دادی
چون حالوت یافت تمام شدی خـود . از عدم اندیشه نکردی، در قدم یاد نکردی. رفتی، وجود را فراموش کردی

چون توحید کمال یافتی، علم از صـفت برخاسـتی، امـر منقطـع شـدی عاشـق معشـوق گشـتی، . را قبلۀ خود دیدی
  .لباس عبودیت صبغ ربوبیت گرفتی

أنـا «جـز ایـن زمزمـهِ در دمدمـۀ وَلَـه نگفتـی کـه . نگاه صلصل مست جان بجناح احدیت در آزال و آباد برپیـدیآ
. آنک درین عشق مستعار امر عشق بودی در قامت قیامت عشق بر عرصۀ عبودیت دور زور ربوبیت زدی. »الحق

آنـک از . نهـایتش شـکر در رازبـدایتش دور در نمـاز بـود، . و از یـافنت حـظ ربوبیـت. آن از خرمی حریت اسـت
صورت ملک قرام فلک شد، و ازدریاء ربـانی بکـف انسـانی کـف گـريد جـز صـورت صـدف رسـم از دُّر صـافی 

از پنجرۀ کنگرۀ چـرخ اطلـس شـموس و اقمـار سـر . یک زمان در معانی جسنت مکنون پاک شو. حقیقت نشناسد
جا؟ دل بردار از جان ودل چون ماه و چون مهـر حـظ تو از کجا؟ و گنج کیان دولت معرفت از ک .تجلی استوا بینی

عروسان بنگر، جامۀ تجلی بینی که چون در طـور ارواح بجنـاح بـروق نـور . ذوالجالل از خطّۀ نقاب آیات بنماید
  .ازل پرند

  
  فی سري حاىل

دم رفتم از عدم بق. را جواب دادم» ألستُ«من خوش دل بودم که یمني یمن صفت بر قامت عالم و آدم زدم، سرّ 
پردۀ دویی برداشتیم و عالم کلفت در کالبـد . در عیش عشق خطاب یکتائی چنني آمد که رسوم شرط اهلیت نیست

. خاشاک حدث از راه وحـدت بجـاروب تفریـد بـرُفتم. از گوش جان بريون کردم» اهبطوا«حلقۀ . آدم بگذاشتیم
از . ت ربوبیـت در کـون آفـاق جـان بنشسـتمچون در رؤیت قدم عشق را حریف آمدم، بر تخت بقا آدم وار بخالفـ

از » بسم اللّـه مجراهـا«بسفینۀ . آنگه قبله گشت» اسجدوا آلدم«والیت ازل نگاررویان ملکوت عالم را گفتند که 
» لـن ترانـی«نـه زخـم . نیسـت» والتقربـا«اکنون در والیت اصطفائیت حدیث . لجۀ بحر قهر عبودیت بگذشت

لیس فی «سر توحید با خود این گوید که در شهر صفت صوفی رباط قدم را » رالتدرکه االبصا«بینی، نه صولت 
  ».جبتی سوی اللّه

  
  فی شطح علی بن شلویه

اگر خدای مرا شفا دهد، از توبت خویش توبت کـنم، و شـما را «علی بن شلویه در وقت وفات در شطح گوید که 
  ».احکام تا بیان بنمایم

ایـن نکتـه بریـد راه . توبت با سرگريم و از تقصري توبت اسـتغفار کـنم. ردمیعنی در واجب حق توبت تقصري ک: قال
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انّه لیغان علـی قلبـی و « -صلوات اللّه علیه و آله -آنک در دنو جان از خلو مکان رفیق األعلی بود، گفت. نهفت
شق در پیش گري، در ع» ظلوماً جهوالً«خلق . در عشق تکلف توبت نیست» .انّی الستغفراللّه فی الیوم سبعني مرةً

  .بر رخش عدم گرانست، و فرمان عشق در توبت شکستی عقل روان» انّا عرضنا االمانة«که بار 
  

  فی شطح أبی الحسني بن هند القرشی
  ».متمسک کتاب علی الدوام مالحظ حق است«ابوالحسني هندی در شطح گوید که 

در مرآت قرآن چون قرآن حریـف قـرآن  سرش مالحظه غیب سرادق مجد است بنعت رؤیت صفات، زیرا که: قال
خاصّۀ حق هم خُلق قرآن شد، بچشم صفات جالل ذات بیند، چنانک گفـت ضـرغام . شد، چون اهل قرآن گشت

شرح این کلمـه پـیش ازیـن » .انّ اللّه یتجلی لعباده فی القرآن« -کرم اللّه وجهه -بیشۀ علم لدنی امريالمؤمنني علی
چه بانگ داری، چون عروس قرآنرا در حجرۀ حروف پنهان داری؟ تا . ن قمریتو چو! ای مقری زاهد. گفته شد

  .از حدث بريون نیایی، در مکنون صفات از صدف آیات بريون نیاری
  

  فی شطح بندار بن الحسني
هرکه یکی از شما منزىل عاىل میخواهند من میخواهم که مرا عبودیـت حاصـل «بندار بن حسني در شطح گوید که 

  ».شدی
از رؤیـت . این سخن از اعالء حقایق است، یعنی هرچه گفتند از اتحاد و انبساط، همه عني تلبس عشق بـود: قال

از عرش تا بثری الیـق عبودیـت واحـد احـد نیسـت، چـون از . صرف قدم و حقیقت معرفت ازل محجوب بودند
عرفـت ربوبیـت و فنـائ در م -صـلوات اللّـه علیـه -این سخن رمز شاهنشاه معراج ملکوتست. عني کل سخن گویند

و نیـز نـريان ملکـوت از سـر » .اجعلنـی عبـداً و أنـا أعـرفکم باللّـه و أخـوفکم منـه! اللهـمّ«حدوثیت، چون گفت 
  ».سبحانک ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک«وحدانیت قِدم گفتند در عني فنا 

  
  فی شطح ابی سهل البیضاوی

اتفاقاً مرید را در آن وقت نوبت آب . مریدی صادق داشت، برزگری کردی. ابوسهل بیضاوی در وجد بود: گویند
در خـدمت شـیخ . با خود اندیشه کرد که اگر بروم، از وقت شیخ بـاز مـانم؛ و اگـر بـاز ایسـتم از آب بازمـانم. بود

اگـر مـن در حـالتی بـودم کـه . بـرو، کـه کشـتۀ تـرا آب دادنـد«: توقف کرد، شیخ از وجد بريون آمد مرید را گفـت
  ».خواستمی که هر دانۀ تخم کشت زار بشماریدمی، توانستم

چنـني گویـد . این سخن سر فراستست هران دیده که از نور غیب نور گريد، از عرش تا بثری، ذرات کون ببیند: قال
  ».اتقوا فراسة المؤمن، فانّه ینظر بنور اللّه« -صلوات اللّه و سالمه علیه و آله -نقش نگار سرای غیب

  
  شطح ابی مزاحم الشريازیفی 

شبلی روی بگردانیـد » .مسئله دارم! شیخ«گفت . در حلقۀ شبلی بنشست. ابومزاحم شريازی ببغداد رفت: گویند
این گـران «ئی پرسید، دیگربار شبلی مکرر کرد که دیگربار مسئله. ساعتی فرو گذاشت» این گران کیست؟«گفت 
اما مرا یقـني شـد کـه . درین سؤال مرا هیچ فایده نیست! للّه الشیخأیّد ا«ابومزاحم گفت سیوم نوبت که » کیست؟
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هـر » .این را برداریـد«گفت . شبلی تند شد» .خواهم که ترا با تو نمایم. سی سالست تا ابلیس با تو بازی میکند
 شـبلی از مجلـس. چند جهد نمودنـد او را نتوانسـتند جنبانیـد، و خلقـی انبـوه جمـع شـدند و برنتوانسـتند داشـت

ابلـیس بـر شـیخ و مریـدان بـازی . سـلطان ظـالم، و عوانـان او ظـالم! أیّـد اللّـه الشـیخ«برخاست ابومزاحم گفـت 
  .بعد از آنک او را بشناخت، عذرها خواست» .میکند
سر غريت بروی آن جوانمرد فرو کرده است، تا یکدیگر نبیننـد و . این غريت حق است بر أنبیاء و أولیا! جانا: قال

ازیـن جـای گفـت عـروس . اگر در یکدیگر افتند، بوسیلت عشق از معشوق ازل باز ماننـد. شق نشوندبیکدیگر عا
منافرۀایشان تعزز بکربیاء حق اسـت نـه » .واللّه أغري منا. أناغیور، والسعد غیور» «ینظرون الیک وهم الیبصرون«

ر یکـی از ایشـان در عـني کشـف هـ. اند، و ببقای جالل خدای خرمبصفات انسانی، زیرا که ایشان از علل مقدس
ایـن پوشـیدگان غیـب چـون برقـع . یـاد داد» لوکان موسی حیا، ما وسعه اال اتبـاعی«سر . جز خود را کسی نبینند

هـاء بقـائی از مسـک براندازند، در آیینۀ جمال والیـت نـور قـدس ربوبیـت بنماینـد، پـرده» أولیائی تحت قبایی«
  .از زحمت عمران جهان رستهصفات بسته، و در مسند غیب باُنس خلیل 

  
  فی شطح علی المائنی قدس اللّه روحه

یکی شُـرَطی «گفت » این چیست؟«گفتند . هر دو را سرنگونسار بحماری درآویخت. علی مائنی دو پسر داشت
هر دو را در غاری کرد و در غار محکم بسـنگ بگرفـت بعـد از مـدتی یکـی . خواهد بود، و یکی صاحب مَکس

  .همچنان شدند که علی گفته بود. هر دو زنده یافت، از غار بريون آوردایشانرا . برفت
کشنت غالم برخـوان، و فعـل ایشـان فعـل حـق  -علیه السالم -از قصّۀ خضر. کرامات وی جواب خصم است: قال

یق اگر ترا هیچ اهل دین راز دانستندی، از روی عرایس اسرارپردۀ رف. انددان که ایشان بهمه زبان از حق مخاطب
شان از سعد اکرب، جـز سـهم الغیـب الهـی نیسـت از شـواهد طالع. انداینها سیاران آسمان ملکوت. انوار بدیدندی

  .در هر شاهدی، سر غیبی ببینند. غیب
  

  فی شطح ابی بکر الطمستانی
  ».طریق اوراست، و هیچ طریق بدو نیست«دیگر گوید که » .طریق بحق بسیارست«طمستانی در شطح گوید که 

سبحان آن خداوندی کـه «صدیق اکرب چنني گوید که . یعنی راه عبودیت پیداست، لیکن بر کنه قدم راه نیست: لقا
حـدث از قـدم . راه پایـۀ اوسـت، در او راه نیسـت! جانـا» .هیچکس از خلق او را نیابـد، اال بعجـز از معرفـت او

  .قیام کون نیست کیست؟ وحدت را راه باری چیست؟ حدث غبار عدم است، و نزد طوفان قدم
  

  ایضاً فی شطح أبی بکر الطمستانی
  ».اگر نتوانی، با اهل حق صحبتی بدست آور. با حق صحبتی بدست آور«طمستانی در شطح گوید 

مـا یکـون مـن « -جـل اسـمه -گفـت. صحبت حق شهود سر است بمشاهدۀ حق و مالزمت نفس در طاعت: قال
ربـای از تـارک افـالک وفـادار » لـوالک«تـاج » .مـن ذکرنـی أنـا جلـیس«و گفت » نجوی ثالثةٍ اال هو رابعهم

الفقـراء جلسـا «دریـن حـدیث چنـني گویـد  -صـلوات اللّـه علیـه -، سهم قدم قوسني»ثانی اثنني اذ هما فی الغار«
عقـل کـل را چـون عیسـی بـر فلـک . اگر از صدق حدوث دست بداری، سخن از گنج نامۀ قدم گـویی» .الرحمن



۱۳۴ 

از علم بريون شـو، . بدانی» ما یکون من نجوی«پس آنگاه سر . انۀ مریم بعدّه نشانیکل در عزب خ. قربت کشی
آنـک از خـود بیـزار شـد بصـد . بحجاب متهم ندانی» ارنی«تا بر چهرۀ آدم خال و عصا بنشانی، و موسی را در 

بکرةً و «. در عني وحدت در حجال انس بنشیند. در هر یکی از حدیث رنگی شد. هزار عالم جان، همه عالم شد
  .با بیت احزان با یوسف خویش نشینند» عشیاً

  
  ایضاً فی شطح أبی بکر الطمستانی

چون جماعتی از دزدان دید که خمر میخوردند و بطنـابري مشـغول بودنـد، برفـت و آنجـا : طمستانی در شطح گوید
  .دزدان از وقت خوش او برکت یافتند و جمله تایب گشتند. بنشست، و آن سماع بشنید

ایشـان در . بلبل عشق دلستان در شرع سماع طنبور مختلـف اسـت. فعل مجهول آن عاشقان سکینۀ جانست: الق
برگشـته » ألسـتُ«عشق چون کامل شوند هرچه هست از حـق شـنوند زیـرا کـه سـمع اسناشـان از خوشـی خطـاب 

  .آنچ شنوند جز زیارت خطاب طیب وصال نباشد. است
  

  أیضاً فی شطح أبی بکر الطمستانی
  ».میان من و میان حق جز این انفاس معدوده نیست«مستانی در شطح گوید که ط
چون ازین همهمۀ انسـانی بـريون آمـدم، بحیـات . یعنی مرا بني نماند جز انفاس، اهل بني حجاب من نیست: قال

 سـرودن زنـد. صفت این کشتگان اسـت» اموات بل أحیاء«. در جالل او ابد اآلباد بمانم. رحمانی متصف شدم
چون سیمرغ جان از دار ناسوت بعالم الهـوت پرنـد، نفـس روینـده . صفت این زندگان است» سبحانی«وپازند 

صـد هـزار آسـمان و زمـني . شـوند» ظـل اللّـه«در گلزار گل آدم با نفس گویند؛ جویندۀ عکس آن عنقا سایه پـذیر 
. ل اجل بکشد نکو خلقیِ جانِ جانراعیسی حیات بشمشري بو یحیی عشق دجا. بینی، از در توحید آدم تازه درآید

زبدۀ مرگ کی ! ای صوفی. قامت گردون تحت نعل رخش عشق درآری. اگر سر ازین هفت و پنج و چهار برآری
  بر تو روا باشد که ترا از سر اتحاد حاجت عشق و وصلت روا باشد؟

  
  فی شطح الشیخ ابراهیم االعرج

بخـاطرش بگذشـت کـه تـو امـام جـامع . زی بـا جماعـت نمـاز کـردرو. ابراهیم اعرج امام جامع شرياز بود: گویند
. مردمان بخندیدند. هر دو دست بر زمني فرو نهاد و پای در هوا کرد و در صف اول بهر دو دست برفت. شريازی

  ».بعد از آن امامت نکرد
هـر کـه . د باز کننـداین فعل مالمتیان است، که بفعلی مجهول از دل دفع وسوسۀ ریا کنند و خلق را از پی خو: قال

علیـه  -درخانۀ سید رفتم«گوید که  -رضی اللّه عنه -جابربن عبداللّه. این حرکت چنني کرد در شرع بدو هیچ نیست
مـن . بر پشت نشانده بـود، و بدسـت و پـای مريفـت -رضی اللّه عنهما -مهرت را دیدم که حسن و حسني را -السالم
که از حال و شـور انبسـاط سـید خـوش دالن محبـت چـون در مقـام ببني . الحدیث» !نعم الجمل جملکما: گفتم

. کرد، چنانک با رومی و حبشی مطایبـت کـردیانس بدین چنني حرکت خود را تسلی شوق جمال ذوالجالل می
  »!ارحنا یا بالل«از تحت اثقال برحاء وحی جمال قدیم از عالم ربوبیت سوی جهان عبودیت گرائیدی، گفتی 

ان عفو بباریدی، تنگ دالن صحابه را بمزاحی خوش در صحراء انبساط درآوریدی، بـا ایشـان از بحر گرم چو بار
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مـا ! یـا صـغري«: حسن را گفتی» .أنت صاحب األذَنني«مغاذ را گفتی » !یا باهر«ابوهریره را گفتی . مزاح کردی
ر اقفاص اشباح دانـه مشکل جان عاشقان بدین حل انس نگار بگشادی و طوطیان زبان گرفته را د» فعل البعري؟

مالمتیـان عشـق اسـت، کـه ایشـان عـروس احـوال را در پـردۀ » الأقسـم بـالنفس اللوامـة«سرّ . از سر افراح دادی
این مقام . مالمت از اهل سالمت بپوشند، و سرت بر مقامات خویش صد هزار حدیث ناخوش از ناجنسان بنیوشند

از خـوش . اهل انـس برکُـون مبـاالت نکننـد. توحید استدر بیخودی بحر . تنزیه است و توحید در تقدیس است
برای رضای دوست رو سیاهی دو جهان برگزینند تا از چشـم اغیـار درافتنـد، و بسـر مفـرد . دىل کم التفات باشند
  .فرد قدیم را فرد شوند

  
  فی شطح أبی علی النور باطی

  ».الفقر سواد الوجه فی الدارین» «.ستفقر روسیاهی در دو جهان«چنان که ابوعلی نور باطی در شطح گوید که 
: دسـت تنـگ گشـنت -علیـه السـالم -آنچ عام دانند ازین سخن، از حق درویش شدن و از علم شـریعت سـید: قال

ازین جای بود که همای مشـرق . هرکه از قرآن وحدیث و معرفت حق درویش گردد، در دو جهان سیاه روی باشد
حبت چون بجای عشق بگریستی، اندرون گریان و بلب در افشـان خنـدان ازل از فرخندگی معرفت و تازه روئی م

لـیکن آنـچ تعلـق بحقیقـت مسـتان معرفـت دارد حقیقـت فقـر » .کاد الفقر أن یکون کفراً«بیکاران جهانرا گفتی 
 از لذت تنزیـه در بحـر ایـن تجریـد. آنست که در عني تنزیه و سر تفرید بجائی رسند که حقیقت فقر را نهایت بینند

در وقـت رفـنت چـون حقیقـت فقـر . صد سال بزینند در هر نفس صد شربت فقر از بحر توحیـد بـاز خورنـد. افتند
دانند که دعوی فقر پیش فقر درین عـالم از ناتمـامی در فقـر سـیاه . روی بایشان نماید، در فقر از فقر خجل شوند

  .روی باشند در آخرت
. قدم ظاهر شـود، ایشـان بمرکـب فقـر از حـدث بقـدم راننـدچون نور سطوت عظمت پیدا شود، و جالل مشاهدۀ 

انـد، کـار بـیش از پنداشـت چون نیک در بحر عظمت غرق شوند، آنچ پنداشته. خود را در آن مقام ناچیزی دانند
الجـرم در آن جهـان . خود بینند دانند که بفقر محدث قدیم را درنیابند، و آنچ میگفتند حقیقت آن نشناخته بودند

نبینـی کـه از » .لـیس الخـرب کالمعاینـة«گوید  -علیه السالم -ل شوند، چنانک آسمان تحت سایۀ عرشدر حق خج
مـا ! سـبحانک. مـا عبـدناک حـق عبادتـک! سـبحانک«دست تنگی مهرتان ملکوت گفتند نزد کشـف غطـا کـه 

ر کنـه احـدیت سید گویندگان تنزیـه در جـالل قِـدم فقـر معرفـت بـ» !و ما قدروا اللّه«سر » .عرفناک حق معرفتک
  ».ال أحصی ثناءً علیک أنت کما أثنیت علی نفسک«گفت . خاموش کرد

  
  فی حقیقة توحیدی و معراجی فی مقام الفقر

عشقش را بعشق سجده بـردم، مـرا . روزی گل بام بزنگ تبريۀ ازل بشنیدم و در خلوت جان عروس قدم را بدیدم
مـراد «گفـتم » .تاب سد فلـک ازل غـیم حـدث نپـذیردسر از خط خطّۀ قدم برگري، که قرصۀ آف! ای ثنوی«گفت 

» .سـواد الوجـه فـی الـدارین«گفـت » حقیقـت فقـر چیسـت؟«: گفتم» .فقر از توحید«گفت » توحید چیست؟
تا فضـیحت دنیـا «گفت » سیاه روئی آن جهان کی تحمل تواند کرد؟. این جای عالمت حاصل توان کرد«گفتم 

اگـر ! سیدی و موالئی«گفتم . ود فرو رفتم، و در بحر فنا غوطه خوردبخ» .وعقبی نکنی، اخالص در فقر ندانی
اصـفیا را شـاهد عـرش اسـت و . پایـان محـل رؤیتسـت. چه سخت است، کعبه مثاب تایبان است، و مأمن گریخته

مهـرت پاکـان . »و مـن دخلـه کـان آمنـاً«عارفانرا آیت هدیست، عالمیـان را . زایرانرا محل ذکر است. کرسی است
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  .»الحاجّ زوار اللّه، و المسجد بیت کل تقی«که  -علیه السالم -یدعشق گو
  
  للحالج ۱فی الروایة 

خلـق را بـدنیا  -سـبحانه و تعـاىل -از ایمان معـروف، از یقـني موجـود، از علـم قـدیم، کـه حـق«حسني روایت کند 
  ».ستهرکه برتک آن بگوید و او بر آن قادر باشد، او را در بهشت ده چندان ه. امتحان کرد

، یـا نمـاز بأرکـان، یـا خضـوع، یـا »ال آله اال اللّـه«ایمان معروف ایمان ظاهرست، یا معرفت ظاهر، یا کلمۀ : قال
یقني موجود آنـچ از مباشـرت نـور فعـل در . خشوع، یا طمأنینه، آنچ أصلست، ایمان غریزیست، که اصل فطرتست

اند از نعوت دهد هر دو صفاتعلم قدیم خرب می نماید، که ازحقیقت این نور ذات می. قلب است، یا نور صفت
. بالسـت اهـل شـبکات آن »لیبلوکم أیّکم أحسن عمـالً«قال تعاىل . امتحان خلق بدنیا تمیز صادق از کاذب. ازل

  .هرکه بحسن صفا برتک آن بگوید، او راست بهشت بها
  
  للحالج ۲فی الروایة 

یم، از کروب کبري از لوح محفوظ، از علم، که هیچکس حـق از رؤیاء صادقانه، از ملک حک«حسني روایت کند که 
  ».را نرپستید بچیزی عزیزتر از محبت حق را

ملک حکیم آن ملک است کـه در اشـکال لـوح محفـوظ در . کشوف نور غیب است روح را رویاء صادقانه :قال
کـروب کبـري اسـرافیل  -علیـه السـالم -خیال مقدس دل روح را مصور کند یا خـود روح اسـت بعینهـا، یـا جربئیـل

علیـه  -انـد؛ یـا عزرائیـل اسـت، زیرا کـه لـوح از پیشـانی او آویختـه اسـت، در خـرب چنـني آورده-علیه السلم -است
کـروب . یا ملک حکیم دلست که ملـک بدنسـت. نگرداند که او در لوح محفوظ میو درخرب چنني آورده -السالم

. کروب را آن قربتست.است؛ او لوح محفوظ در غیب بیندروح ناطقه است که مرتصد علم غیب از لوح محفوظ 
محبـت خالصـۀ طاعتسـت، و ثـواب آن ثمـرۀ . علم علم حق است، که آن صفت بتجلی در لوح محفوظ پیدا شود

توحیـد اصـل . حق از بندگان این هر دو خواهد، زیرا که محبت صفت اوست، وعبادت تبـع آنسـت. معرفت است
و مـا خلقـت الجـن و االنـس «قال اللّه تعـاىل » .نت کنزاً مخفیاً، فأحببت أن أعرفک«قال اللّه تعاىل . همه است
  ».اال لیعبدون

  
  للحالج ۳فی الروایة 

از سجسج، از فجر، از قدس، از فـردوس اعلـی، از عـدن معبـود، از قبـة االزلیـة، کـه خداونـد «حسني روایت کند 
هــر حکمتــی برحســنات و انــوار و ملــک  هــر روزی چهــل هــزار حکمــت در جنــات نعــیم، -جــل جاللــه -راســت

  ».مضاعفست تا آباد
تر است؛ یا ارض عرصات، یا ارض عرفات، یا ارض و این درست -واللّه اعلم -بسجسج بیداء مشرق خواهد: قال

است؛ یا صدر، یا قلب، که آن هر دو زمني مقدس است » وادی مقدس«و آن  -علیه السالم -مکة، یا طوی موسی
، و ایـن »والفجـر«ور خواهد که بعد از سحر از مشرق برآید؛ محل قسم اسـت، قـال اللّـه تعـاىل و بر فجر سطوع ن

صحیح است؛ یا بروز نور خواهد، که از معدن غیب در مهمد قلب برآید؛ یا فجر حکمت، یا فجر محبت، یـا فجـر 
اهـد یـا یـا بقـدس شـجرۀ موسـی خواهـد یـا خـود عیسـی خو. معرفت که مقدم شمس تجلیست و آن قدس اسـت
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یا قدس غیب یا قدس اسم یا قدس فعل، یا حجاب علیني که مقدس است از نظـر اغیـار و  -علیه السالم -جربئیل
پیشش سرادق فردوس اعلی است، و آن میـزاب نـور اسـت، . آن عالم قدس است، که هم چون آینۀ مصقول است

  .که قطرات بحار الهام بر آن میگذرد
عـدن معبـود حظـريۀ قـدس . است، و آن محل مقربانست از حق بحـق گوینـدو فردوس اعلی مزرعۀ حظایر قدس 
کعبۀ زوار حـق آنجاسـت و قایمـۀ کرسـی آنجاسـت، و عـرش مجیـد بـاالی . است، و آن محل تجلی خاص است

یکــی رفــارف قدرتســت، دیگــر نــور عظمتســت و آن معــدن : آن نُــه مکانســت. و قبــه بــاالی عــرش اســت. آنســت
آیـات متشـابه . از قهر قدم بلطف قـدم سـاکن اسـت. دم است، عرش بقدم مستویستاستوای قدم بر ق. استواست

چـون حـق » .الـرحمن علـی العـرش اسـتوی«مقدسی که از مسیس حدثان منزهست، چنني گوید کـه . مخرب آنست
که ازعلم قدیم خویش خرب دهد از آنچه عالمیانرا رحمت کند، تجلی کند از قدم بقـدم،  -سبحانه و تعاىل -خواهد

از قدم باستوا، از استوا بنور عظمت، از نور عظمت برفارف، از رفارف بعرش، از عرش بکرسی از کرسی بحظريۀ 
آنگاه از حسن تجلی شماىل برانگیزد؛ معجون بأفانني نور مطیـب بمجـامر . قدس، از حظريۀ قدس بفردوس اعلی

گه بأشجار فردوس بگذرد و انهـار آن. عود جمال و مسک صفات آن شمال کرد؛ کور عرش و أرکان کرسی بگردد
شـفا دهـد بنسـیم خـویش هـر علیلـی . آنگه از مطالع فجر برآیـد. آنگه ببهشت بگذرد و بهفت آسمان بزیر آید. آن

  .خسته را، و خرب دهد از سر جلیل مراقبان نور مشاهده را و مستنشقان رایحۀ وصلت را
چون در بیت احـزان ایـن  -علیه السالم -از آن یعقوب. را و آن زبان اسرارست، که در دهان انوارست أنبیا و أولیا

ریح شماىل  -سبحانه و تعاىل -در تفسري است که حق» .انّی ألجد ریح یوسف لوالأن تفندون«نسیم بشنید، گفت 
از فـردوس  -علیـه السـالم -و این پرياهن ابراهیم بود، کـه جربئیـل. را فرمود تا بوی پرياهن یوسف بر یعقوب آورد

 -ازین جای نگار عالم قدس، عبهر مینوی انس. و درین حدیث پرياهن فنون اسرارست عاشقانرا. آورده بود أعلی
و در حدیثست که باد شمال از فـردوس » .انّی ألجد نَفَس الرحمن من قبل الیمن«گفت  -صلوات اللّه علیه و آله

» ینـزل اللّـه فـی وقـت االسـحار«دریـن حـدیث سـر . اعلی بهـر سـحری آیـد شـفا دهـد هـر بیمـاری را در جهـان
  .مخفیست

. آنچ خرب داد از چهل هزار حکمت هر روزی، این چهل هزار صنعت است از صنایع قِدم موصوف بنعوت تجلـی
در هر حکمتی در زمني نعیم بیآفرید اهل معرفت را چهل هزار درجه بمراقی غیب، کـه میـان دو درجـه از آن هـم 

هر گامی از آن عالم مضاعف است بـر . لش مکاشفه است، و آخرش مشاهدهاو. چندانست که میان آسمان و زمني
  !جمیع ملکوت و حسنات جنان و انوار غیوب؛ دوستانرا برمزید باد فی أبد اآلباد

  
  للحالج ۴فی الروایة 

سـبحانه و  -از عقل وجیـه، از سـدرة المنتهـی، از حیـات دایمـه، از روح مکنـون، کـه خداونـد«حسني روایت کند 
معروف اسـت بآیـات، مذکورسـت بصـنایع، موجودسـت بـأنوار، معبودسـت بکلمـات؛ هـیچ چشـمی او را  -تعاىل

  ».درنیابد و او همه چشمی دریابد، ازلیست محیط
بعقل وجیه عالم نور خواهد، که فوق آسمان هفتم است و این عقل فعالست بفرمـان حـق در دور أفـالک و : قال

ایـن . ا عقل مکلف بأمر عبودیـت، یـا عقـل مفـرق میـان صـور و اشـکالتدبري أمالک، و این نزد خاطر صحیح؛ ی
ه، یـا روح ناطقـه. یکی در قلبست و این یکی در دماغ سـدرة المنتهـی آنسـت کـه . یا عقل غریزی یا نفس مطمئنـّ

حـق از آن تجلـی در . عروق او در عرش محکمست، و اغصانش نزد کرسی است؛ ورقهاش فوق عالم عقل است
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یـا بـدین سـدرة معرفـت » .اذ یغشـی السـدرة مـا یغشـی«قال اللّه تعـاىل . ند، و این صحیح استعقول و ارواح ک
. بحیات دایمه بحر حیات خواهد که تحـت عـرش اسـت، و ایـن صـحیح دان. خواهد و آن بزرگوارتر شجره است

زنـده شـوند و هرگـز روزقیامت از آن بحر بـر مردگـان بباریـد؛ جملـه » .یوم تشقق السماء بالغمام«قال اللّه تعاىل 
  .یا بدین روح روح خواهد یا علم حق، یا تجلی حق، یا روح حق. نمريند تا آباد

و روح مکنون نور مصون است، که نزد ارکان عرش است، و آن مرتبـۀ رابـع اسـت از عـالم ملکـوت، و ایـن یـک 
غیـب خواهـد، یـا  یـا روح. روح است که تجزی و تبعض نپذیرد؛ از آن خاست روح ارواح، و ایـن صـحیح اسـت

 -روح امر، یا روح قدس، یا کلمة اللّه، یا قرآن، یا قلم، یا روح ناطقه، یا روح آدم، یـا صـورت عیسـی یـا مصـطفی
بینش او بأبصار عاشقه و لقـاء او، و : معنی حدیث ذکر ازلیت حق واحاطت قدرت. -صلوات اللّه علیهم اجمعني

  .کیفیت منزهست و از اشکال و انوار جز او او را نشناسدابصار ازو بدو محجوبست، او بهمه بیناست، از 
  
  للحالج ۵فی الروایة 

. از خانۀ حق، از قوس حق، از بیت اللّه الوسـیع، چنـني گویـد کـه رحمتهـای حـق عـدد نپـذیرد«حسني روایت کند 
  ».هرکه مشرف شود بیک نظر ازو، سعیدش گرداند بسعادت آباد

در حـدیث اسـت کـه دل مـؤمن خانـۀ . یا قلب، یا معدن روح، یا منظر عقـلبخانۀ حق کعبه خواهد یا صدر، : قال
. تر خانـۀ کعبـه اسـتصحیح. »طَهّر قلبک عن غريی«اند که چنني گفته» بیتی طَهّرْ«حق است، صوفیان در تفسري 

کـه  -صـلوات اللّـه علیـه -و این آنست که سـید گفـت. آید، و این درستستقوس اللّه اینست که در آسمان پدید می
» هرگـز ازیـن قـوس تـري انداختـه اسـت؟«ازو پرسیدند کـه » .این را قوس قزح مخوانید، که این قوس حق است«

یکـی بفرعـون، و جنـود و قـومش را در نیـل . یکی بقوم نـوح انـداخت، و همـه را غـرق گردانیـد: سه بار«گفت 
یـا بـدین قـوس، . ن امانسـت از غـرقو ایـ» .وما رمیتَ اذ رمیتَ ولکن اللّه رمـی» «.ویکی قریش را. هالک کرد

یـا فلـک » .ویقذفون من کل جانـب دُحـوراً«قال اللّه تعاىل . قوس مالیکه خواهد، که از آن رجم شیاطني اندازند
یا خود قوس قدر، یـا قـوس قضـا، یـا قـوس علـم قـدیم، یـا . خواهد که آن قوس حق است که از آن تري قدر اندازد

دنی فتدىل فکان قاب «قال اللّه تعاىل  -علیه السالم -ام از دنو مصطفی استو این دو مق. قوس ازل و قوس ابد
  ».قوسني أو أدنی

بیت وسیع بیت معمورست، و این صحیح است؛ یا بیت المقدس یا حـرم قربـت، یـا جنـت، یـا خـزاین کرسـی، یـا 
، در خزاین  داندسعیدش گر معنی حدیث آنکه منظور حق شد. عالم عرش، یا عالم روح، یا محل معرفت از روح

هر که عنایت از در ازل سبق برد، مقتول حـق . صفات افتاد که این نعوت ذات قدیمست، آنرا مبدأ و منتهی نیست
و نیز صفري مرغان تجلی » .انّ الذین سبقت لهم منا الحسنی أولئک عنها مبعدون«قال اللّه تعاىل . گشت تا بآباد

  ».السعید مَن سَعد فی بطن اُمه و الشقی من شقی فی بطن اُمّه« -هصلوات اللّه علی -در زور ارکان عرش گوید
  
  للحالج ۶فی الروایة 

از سحاب مرتاکم، از برق خاطف، از رعـد مقـدس، از مَلَـک لطیـف، از قـوت مخیمـه کـه در «حسني روایت کند 
است؛ خنک آنـرا کـه  هَمِر در اُفق نور میان شمس و قمرست که قرآن قیامتست و دنیا آیت بهشت و دوزخغیب مُنْ

  ».معرفت خالق از معرفت مخلوقش مشغول کند
سحاب مرتاکم این غمامست که در هوا ظاهر بینی، آن از دریائی چندسـت کـه فـوق هفـت آسمانسـت، آنـرا : قال



۱۳۹ 

ایـن ابـر مالیکـه از آن «کـه  -صلوات اللّـه علیـه -در خرب همچنني است از سید آزادگان معرفت. بحار غمام گویند
بربق خاطف این برق ظاهر خواهد که از میان ابر بینی، و آن تسـبیح . بصحت این خاطر موافق است» .ردجای آو

اند و نیز گفته. ئی از آتش هست که در دست رعد است، و رعد مَلَکی استدر حدیث است که مِقرعه.مَلَک است
ق خـاطف لـوایح تجلـی و ممکن باشد که بسحاب حجب ملک در ذکر خواهد و بـرب. که رعد بانگ مَلَک است

 -مَلَک لطیف عقل یا روح یا آن ملک کـه خزانـۀ بـاران در دسـت اوسـت و آن میکائیـل اسـت. رعد صوت الهام
و قوت مخیمه عالمی است محیط بفلک شمس و قمر، و آن قوت فاعله است، که از آن قوای فعـل . -علیه السلم

حـر مطـر کـه سـاحل آن در اُفـق نـور اسـت، آن غیـب ب. رعد و برق و سحاب مالیکه است. حق است در آن عالم
ممکن باشد که بقوت مخیمه حجـب ملکـوت غیـب خواهـد در دل، کـه بـاران الهـام . منهمرست، و این درستست

  .بنريان آسمان عقل و روح بارد
ی که هرکه قرآن دانست، گوی. تا آبادست قرآن قیامتست زیرا که درو آیات ربوبیت است، خرب محشر و نباء مستقبل

و اشـار بأصـبعیه؛ » أنـا والسـاعة کهـاتني« -علیه السالم -قال. آنچ قرآن خرب داد، گویی که معاینه شد. در قیامتست
ة و فریـق فـی «قرآن باو آمد دنیا آیت بهشت و دوزخ است، زیرا که درو اعمال هر دو فریق است،  فریق فـی الجنـّ

لیمیزاللّـه «قـال اللّـه تعـاىل . ست، با سـعادت آخـرت پیوسـتو هرکه ازو بر. هرکه درو افتاد، غافل است» .السعري
حسـن و بهجـت دنیـا طاعتسـت، و . هرکه چشمی دارد، در دنیا اهل سعادت و شقاوت بیند» .الخبیث من الطیب

هرکـه معرفـت حـق او را مشـغول کـرد از صـحبت خلـق، . تلخی و ناخوشی دنیا آیت دوزخ است. آن از آخرتست
  .وف ازىل شد در جمیع معانیموضع او سایۀ جمال معر

  
  للحالج ۷فی الروایة 

صاحب آیـات اسـت، معیـد  -سبحانه و تعاىل -از میثاق، از برهان، از مجمع قرآن، که خداوند«حسني روایت کند 
یعنـی روز  -تبـارک و تعـاىل -حق گویـد. آزال مطویست بیمني او، آباد مکسور نزد او. رُفات و محیی اموات است

  ».ک مُلوکم و این آن روزست که همه روزها با آن چه رفته است، باز وی آیدقیامت، که مَلِ
در سـطور لـوح ارواح بنوشـت، چنانـک خـرب دارد  -سـبحانه و تعـاىل -بمیثاق عقاید معرفت خواهد که حـق: قال

خـربداد یا میثاق الهام که هر ساعت در دل نـزول کنـد یـا میثـاق اول کـه اللّـه » .أولئک کتب فی قلوبهم االیمان«
و ایــن صـحیح اســت؛ یـا میثــاق رحمـت بعلــم کـه از ذات خــرب داد بزبـان برهــان؛ برهـان اصــل » ألسـت بـربکم«

افعال بزبان شواهد سخن گوید؛ شواهد برهانست، مجمع قـرآن : بزبان افعال سخن گوید. صفاتست این درستست
-علیهما السالم -ل یا مصطفیذات قدیم است و قرآن صفت است، یا لوح محفوظ و این صحیح است؛ یا جربئی

معنـی خـرب از افـراد قـدیم از رسـم قـدم و ازل و أبـد آن اسـت کـه ایـن أسـما و نعـوت عرفـان . ؛ یا قلـب یـا روح
و اگرنه، قبل و بعد و آزال و آباد نزد بروز ذات منقطع است بأسیافت ملک، سر اکوان از اعناق دهر . عبادراست

چون مطوی گشت، بیمني قـدرت در . رکند پوست از سر آسمان بريون کرددهاد برداشت، بیخ تخوم ارض قهر او ب
و ماقـدروا اللّـه حـق » «لمن الملک الیوم؟ للّه«. همه فنا کند و خود بماند، چنانک خود بود. کتم عدم دراندازد

  ».قدره و االرض جمیعاً قبصته یوم القیامة و السماوات مطویات بیمینه
  
  للحالج ۸فی الروایة 

کـه  -سبحانه و تعاىل -از یاقوت احمر، از ضیاء مخمر از صورت کاینه، از شأن مشهود، از حق«ایت کند حسني رو
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» .و بندۀ من آنست که محمود باشد بذکر من و اسم من و محبـت مـن. أنا الحنان و أنا المنان و أنا الودود: گفت
ه، باخالص واجب شد بهشـت او را وصـلوة ال اله اال اللّه، محمد رسول اللّ: هرکه بگوید«هم درین روایت گفت 

  .»و رحمت و حسنات باقیات
و این صحیح است؛ یا مشرتی، یا قلب، یا شفّۀ آدم، یا زبـان  -واللّه اعلم -بیاقوت احمر قرصۀ شمس خواهد: قال

 موسی، یا آتش ابراهیم، یا خاتم سلیمان، یا سکینۀ تابوت، یا حجر اسـود، در حدیثسـت کـه آن یـک دانـۀ یـاقوت
ضیاء مخمر ضیاء کرسی اسـت واللّـه . احمرست از جنت؛ یا بحر نور در ملکوت، یا کربیت احمر، یا معدن یاقوت

عـالم را از آن  -سبحانه و تعـاىل -بصورت کاینه آن جوهر خواهدکه اللّه. اعلم؛ یا ضیاء عرش، و این صحیح است
فس یا صـورت عقـل، یـا صـورت آدم یـا بیآفرید، و آن صحیح است؛ یا صورت کون یا صورت روح، یا صورت ن
  .نمایدصورت قضا و قدر که از افعال عرش بنعت عکس در مرآت کون می

شأن مشهود مراد حق است از خلق، یا لوح علم مکتوم، یا کتاب سفره، یا عالم امر، یا روح کُـربی کـه فعـل قـدیم 
 -علیـه السـالم -ع شـود مصـطفی راهرکه متجلی شود بأسما و نعـوت مـا، و متـاب«یعنی خرب حق گفت . حق است

چون از کدورت ریاء و سمعة خـالص شـود او را از . متخلق -علیه السالم -بخلق قدیم مستحسن شد، و بخلق سید
. جوار حق، و صلوات و رأفت و رحمت من او را کرامت است؛ در حُسنای حـق بمانـد و آن رؤیـت بـاقی اوسـت

  ».للذین احسنوا الحُسنی«قال اللّه تعاىل 
  
  للحالج ۹فی الروایة 

علیـه  -از جربئیـل -صـلی اللّـه علیـه و آلـه -از فهم مبـني، از قـرآن مجیـد از محمـد رسـول اللّـه«حسني روایت کند 
و هر که انـس خلـق شناسـد، مـرا دوسـت . که هرکه دنیاء فانی را شناسد، مرا نشناسد -جل جالله -،از حق-السالم
چون من در بندۀ مؤمن نگرم، او را نوری بیـنم چـون بعضـی . نیا نداندو هرکه مرادوست دارد، نفع و ضر د.ندارد

  ».مالیکۀ من
. فهم مبني استنباط عقل است از قرآن وحدیث، و آن صحیح است؛ یا الهام، یا نطق روح، یـا حکمـت قـرآن: قال

، از محبت و هرکه روی در خلق کند. هرکه روی در دنیا کند، از معرفت جالل حق محجوب ماند: معنی خرب گفت
هرکـه در نظـر حـق درآیـد، بنـور » .أنـتم أعلـم بـامور دنیـاکم«. محب محقق امـور دنیـا ندانـد. حق محجوب شد

  .کروبیان موصوف شود
  
  للحالج ۱۰فی الروایة 

مُلـک و ملکـوت در صـورت آدم و ذریـت او : از طور، از یاقوت نور، از صاحب میزان، گفت«حسني روایت کند 
ظاهر کرد بصنایع و اسماء خود نزد نـزول سـبحات او، از پیـدا شـدن ملـک نـزد  -جالله جل -پیداست، و خداوند

  ».قرآن کربیا، که اوراست قدر و حسنات
جـاء « -علیه السالم -قال النبی. بطور طور سینا خواهد یا جبل مصطبة، یا جبال مکه، آنجاست موضع تجلی: قال

و . نمایـد کـه محـل قسـم اسـتدست برین کوه قاف می» .فاراناللّه من سینا، و استعلن بساعري و اشرق من جبال 
بیاقوت نور شمس میخواهد و این صحیح است؛ یا تجلی موسی، یا خیام نور غیب، یا جوهری که بدسـت مَلـک 

بصاحب میزان اسرافیل خواهد واللّه اعلم، و این صحیح است؛ یا ملک قضـا وقـدر، یـا فعـل حـق یـا . نهار است
هرکه آدم . ني است که کونني از عرش تا بثری در صورت آدم ظاهرست، زیرا که کون اصغرستمعنی خرب چن. قرآن
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از فعـل بعـدم تجلـی کـرد، آدم را جمیـع » .سرنیهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم«. را دید، از عرش تا بثری دید
صلوات اللّه  -»فی کانما کان محمد «، زبدۀ »قل اللهم مالک الملک«از آن گفت نقش بند . صفات پدید آورد

یعنی بصورت کون که از فعل صادر آمد، و آن نزد ظهور عالم مُلک و شهادت » خلق اللّه آدم علی صورته« -علیه
  .کُربیست؛ کرباء معرفت را، قدر و جاه انسان را، در حسنات الیزاىل و مشاهدۀ ذوالجالىل

  
  للحالج ۱۱فی الروایة 

الوان انوار، از حیات قدس، که جنان نزدیک میشود هر روز؛ زمني مقـدس  از خضرۀ نبات، از«حسني روایت کند 
  ».هر سال یکبار

بسبزی نبات طراوت زَهره خواهد، و لطافت سبزی، یا صفاء تخم ریاض قلب، که از بـاران سـعادت رویـد و : قال
ترسـت؛ یـا آن اول صـحیحبأنوار بهار خواهد یا انوار قدرت کـه در افعـال مباشرسـت؛ . آن باران از مُزن الفت آید

بحیات قدس ریاح لواقح خواهـد و ایـن . انوار فعل، یا انوار غیب، یا انوار تجلی که از همه موجودات متاللیست
درستست؛ یا حیات فعل در همـه اجسـام، یـا ارواح اشـجار و انهـار یـا انـوار روح ناطقـه یـا بحـر قـدس ملکـوت 

مقبالن هر لحظه، تا اخیار از عالم فنا بعالم بقا کشند از شوق  بهشت، که نزدیک شود بجان قاصدان و مشتاقان و
ة لتشـاق اىل عمـار و سـلمان« -علیـه السـالم -حق بدیشـان، چنانـک طبیـب دردمنـدان معرفـت گفـت » .انّ الجنـّ

ئـی از زمـني پـاره: نزدیک شدن ارض مقدس هر سال بیت المقدس است؛ او بآسمان نزدیکرت از همۀ زمني است
معـراج سـید از آنجاسـت؛ مصـعد » .لـهبارکنـا حَوْ«و قـال » .بالوادِ المقدس طـوی«ال اللّه تعاىل ق. بهشت است

قـربتش . بـآن درجـات بزیـر آیـد -علیه السـالم -آنجاست؛ عیسی -علیه السالم -ارواح از آنجاست؛ مرقاة عزرائیل
  .است -علیه السالم -یا ارض عرفات خواهد یا ارض حرم که مزار محبان تلبیت ابراهیم. ازین سبب است

  
  للحالج ۱۲فی الروایة 

از اسم عزیز، از روح قدیم، از معنی محیط از حق جل جالله، کـه واجبسـت روح مـألوف مـر «حسني روایت کند 
  .اهل محبت را، و مجلس مجید مر راضیان را، و قدرت کافی مر متوکالنرا

که آن از اسم حق مشـتق  -لی اللّه علیه و آلهص -اسم عزیز اسم اعظمست، و این صحیح است؛ یا اسم محمد: قال
روح قدیم تجلی صفت است یا توحید مفرد، یا معرفـت حـق، یـا فعـل . است؛ یا اسم خاص که حق از خود داند

معنـی محـیط » .و کـذلک أوحینـا الیـک روحـاً مـن أمرنـا«قال اللّـه تعـاىل . حق، یا امر حق، یا کلمۀ حق، یا قرآن
اللـدخول «قل فاعل، یا روح علم یا عالم حکمـت کـه تجلـی در آن داخـل اسـت، قدرت حق است، یا فعلش، ع

یعنـی محبـت و آن روح حـق » واجبست روح مألوفه«تفسري خرب » أال له الخلق و االمر«، یا أمر محیط »االشیاء
مجلس مجید مجلس رضوان اکربست و آن » .و نفختُ فیه من روحی«است زیرا که صفت است، قال اللّه تعاىل 

» .الرضوان االکرب لقاء اللّه«گفت  -علیه السالم -لقای اوست آنرا که برضا متصف شد، چنانک غواص بحر رضا
هرکـه حـق را بنعـت رضـا و » .أنا جلـیس مـن ذکرنـی«راضی ذاکرست و ذاکر جلیس حق است، قال اللّه تعاىل 

قـدرت قـدیم حسـب . متصـف شـدتوکل یاد کرد، تقلیب اعیان وحکم بر غیب او را مسـلم شـد، زیـرا کـه بقـدرت 
  ».بُهو من یتوکل علی اللّه فهو حَسْ«. اوست
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  للحالج ۱۳فی الروایة 

از خُلق، از ظل ممدود، از شاهد معظم، از نور فرید، که حق هیچ خلـق نیآفریـد بـاو دوسـرت از «حسني روایت کند 
  ».ایشانرا خلق جنان کلی -صلوات اللّه علیهم أجمعني -محمد و عرتت او

 -صلّی اللّه علیه و آله -بخُلق خَلق منقسم خواهد ارواح و اشباح را، یا خُلق کون، یا خُلق آدم، یا خُلق محمد :قال
الـم تـر اىل «بظل ممدود صبح خواهد؛ قال اللّه تعاىل . و این صحیح است -جل جالله -یا عالم امر، یا خُلق حق
و آن صفت اوسـت؛ ایـن  -سبحانه و تعاىل -حق ، یا شب، یا ظل طوبی یا ظل عرش یا ظل»ربک کیف مد الظل

یا . و این صحیح است» ثمّ جلعنا الشمس علیه دلیالً«بشاهد معظم شمس خواهد، قال اللّه تعاىل . صحیح است 
علیه  -بنور فرید نور مصطفی. یا عرش، یا عروس التباس در لباس فعل -علیه السالم -بدان روح خواهد، یا محمد

، یا نور کرسی، یا نور عرش، یا نور غیب، یـا قـرآن، و »سدرة المنتهی«روح، یا روح او، یا نور خواهد، یا  -السالم
  ».لوالک لما خلقتُ الکون« -علیه السالم -این صحیح است و تفسري تمام حدیث ما قال تعاىل فی حق نبیه

  
  للحالج ۱۴فی الروایة 

بـا  -سـبحانه و تعـاىل -ز صاحب رکن و یمني، که حـقاز بال و نعمت از قضا و قدر، از رکن، ا«حسني روایت کند 
پیش از خلق جسد آدم بهفت هزار سال ایشان ارواح بودند، بحروف ملک و ملکوت سخن . بنی آدم میثاق بست

او چنانست که خود گفت، بـآزال و آبـاد . از کیف و حد منزهست، او را مثل نزیبد -سبحانه و تعاىل -گفتند و حق
او راست حمـد منصـوب بجمیـع انـوار در جمیـع آبـاد . بأمر او هم چون ایمان است بعني اوایمان . محیط اینست

  ».بمشیت اوست اجساد بمجالسۀ اوست حقیقت ارواح
ببال و نعمت بهشت و دوزخ خواهد و این صحیح است؛ یا دنیا و آخرت یا نفس روح، یا کفـر و اسـالم، یـا : قال

 -ا هجر و وصل، یـا معرفـت ونکـره، یـا بـالء ایـوب و نعمـت سـلیمانمجاهده و مشاهده، یا عبودیت و ربوبیت، ی
آن دو زبان سابق است از حق بنعم العبد؛ هر دو را شرف داد و بریدانند از حق که ایشان را زبان  -علیهما السالم
هر دو زبان سر است و از . بقضا و قدر آن دو علم سابق خواهد، که در ازل حق بدان موصوف است. غیب است

ن ارادت و مشیت خرب دهد، رکن رکن یمانیست، و این صحیح است؛ یا رکن بیت المقدس، یـا رکـن صـخره، یـا آ
رکن بحر قلزم، یا طرف شمس، یا جبهۀ قمر، یا رکن بیت المعمور، یا روزنۀ کرسی یا رکن عرشی، یا مقـام روح از 

. جـر اسـود خواهـد و ایـن صـحیح اسـتبصاحب رکـن و یمـني ح. »ال اله اال اللّه«قلب، یا صلوة خمس یا کلمۀ 
در میـان حجـر اسـود  -سبحانه و تعـاىل -کتاب میثاق حق«نبینی که چون ذکر میثاق یاد کرد؟ در حدیث است که 

یمـني . -صـلوات اللّـه و سـالمه علـیهم -یا اسرافیل خواهد، یا جربئیل، یا ابراهیم، یا اسمعیل، یـا مصـطفی» .نهاد
  .ت؛ یا یمني عرش، یا یمني حق، و آن صفت قدرتست و علم خاصیمني کعبه است، و این صحیح اس

بحروف مُلـک و ملکـوت » .و اذ أخذ ربک من بنی آدم«اما حدیث میثاق ارواح پیش از اجساد قول حق است 
و آن علـوم أسـماء و صـفات . سخن گفتند، و آن حروف حروف کالم است، و حروف حـق اسـرار ربوبیـت اسـت

و ایـن کلمـات قضـا و قـدر در . »و علـم آدم األسـماء«تعلـیم کـرد،  -علیه السـالم -رااست، که از غیب حکم آدم 
حرف لوح محفوظ نموده بود؛ یا سطر حق که برجبني عرش است، توحید صفت ایشانسـت و تنزیـه صـفت حـق؛ 

 آزال و آباد مضمحل است در تحت عـزت قهـر. قدمش از حدثان مفرد است، پیش از آزال و آباد بخود قایم بود
آنکـس کـه دریـن عـالم در سـر کشـوف بچشـم یقـني او را بدیـد، . ایمان بغیب هـم چـون نظـر بمشـاهده اسـت. او
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محمودسـت بزبـان » .لو کشف الغطـاء مـا اززدتُ یقینـاً« -رضی اللّه عنه -بشناخت، چنانچ اسد أجمۀ عزت گفت
یشـانرا بکرسـی نـور بنشـاند در اجساد مصور کرد، و ارواح بدان مرکب معـرتف کـرد بنعمـت خـود، ا. انوار درآباد

  .حجال جربوت اکرب
  

  للحالج ۱۵فی الروایة 
جـل  -از مملوک بصري، از مَلک شـاخص، از مالـک متـدبر، از حـی سـمیع بصـري، حـق گفـت«حسني روایت کند 

ن چـو. ام، تـا توبـت کنـدام بستانم از آنچ بدو دادهکه هرکه با من منازعت کند، در چیزی که من بدو نداده -جالله
هرکه توبت نکند، از رحمت خودش خـاىل کـنم و . توبت کند، پرياهنی نو درو پوشم، که پیش از آن نپوشیده است

ام، بخـالص محبـت او را هرکـه بمـن بخشـد آنـچ مـن بـدو داده. در دوزخ مکانی بنشانم، که هرگز درو نگاه نکنم
  ».مالک ملکی کنم، که فنا راه بدو نداند

ق، یا روح مشرف است، و این صحیح است؛ یا مُلک قلب، یا نفس مطمئنه، یـا فهـم مملوک بصري عقل ناط: قال
مَلَک شاخص روح مقدس که مراقب مشاهدۀ . صادع یا خیال مبصر یا ملک الهام یا مزارع قلب یا کشوف غیب

حـدث حق خرب داد که اگـر . مالک متدبر یا عقل کلی، یا روح کلی، یا قلب کلی است، یا ملک الهام. غیب است
اگر خضوع کند مرا و ضعف خود بشناسد، کرامت خود . شکر نعمت ما نکند نعمت ازو بربایم، از آنجا که نداند

فمـن نـازعَنی واحـداً . العظمـة ازاری و الکربیـاء ردائـی«. اگر مرا یاد نکنـد، او را در آتـش کـنم. بدو زیادت کنم
ــه فــی النــار و ال أبــاىل لــئن شــکرتم «ب مــن، او را بملــک آبــاد برگــزینم چــون بمــن بخشــد مواهــ» .منهمــا القیتُ

  ».ألزیدنکم
  

  للحالج ۱۶فی الروایة 
که محبت محبـان مـن  -جل جالله -از ساعت ساعات، از حسن، از احسان، از ارادت، از حق«حسني روایت کند 

رچـه ه. ارادت أولیاء من بارادت من دلیل است، و مشیت عارفان بمشیت من دلیل است. بمحبت من دلیل است
  ».هست، بعلم و قدرت و ارادت منست

یـا آن سـاعت کـه آدم در آن . »الریـب فیهـا» «و انّ الساع آلتیـة«قال اللّه تعاىل . ساعت ساعات قیامتست: قال
بیافرید، و آن زبدۀ بحر دهر دهارست و خالصۀ جمیع ساعات و این صحیح است، یـا اول دهـر، یـا اول سـاعت، 

ء کربیا کشف کند اهل عبادت را؛ یا آن ساعت که حق تجلی کند در ساعات لیل و که حق سبحانه از وجه بقا ردا
یا حوا یـا حـور،  -علیه السالم -حسن آدمست. نهار؛ هر روزی از آن یک ساعت است؛ در آن دعا مستجاب است

ورت یا قمـر عـرش، یـا شـمس یـا کرسـی، یـا صـ -علیه الصلوة و السالم -یا ساره، یا یوسف، یا یحیی، یا مصطفی
احسان قدرت اسـت، یـا معجـز یـا . حسن صفت است. ملک و این صحیح است؛ یا معدن حسن و آن فعل است

یا حسن روح است، یا حسن عقل اسـت، و احسـان علـم اسـت، و . ارادت صفت قایم است بذات قدیم. معرفت
قـال اللّـه » .هر آنک بصفات من متصف شد، از من بندگانرا دلیـل اسـت بمـن«گفت . ارادت محبت قلب است

  ».والیه یرجع األمر کله» «و انّک لتهدی اىل صراطٍ مستقیمٍ«تعاىل 
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  للحالج ۱۷فی الروایة 

از ریـح جنـوب، از عـني مـیم خـازن، از عقـاد مـن، از حُبُـک، از جبـل بـروق، از بحـرین بحـر «حسني روایت کند 
سـخن گویـد . آسمان دنیا با أوتـاد زمـنيهر شبی نزول کند ب -سبحانه و تعاىل -حق: الشعاعی، از شأن قلب، گفتند

روز جـزارا ارواح بـارواح، و أنـوار بـأنوار، . نام همه بنویسـد. با مجتهدان: دیگر. با والهان: دیگر. با بُدالء: دیگر
  ».آنگاه بعز جالل عظمت غیب محتجب شود. پس بخريات و برکات، زمني پُر کند

در هفت آسمان بگـردد، آنگـه بـأبواب بنـات الـنعش . بگذردریح جنوب آنست که از اُفق علوی ببحر غیب : قال
 -واللّـه اعلـم -عني مـیم خـازن. آنگه بشمال عالم درآید، و این صحیح است؛ مثل این در حدیث هست. بريون آید

عني مَلَک محیط است، که فیض بخشد بریات را؛ یا بصر مَلَک خازن است که در مُلک تصرف کند بأمر حـق یـا 
یا نقطۀ دایرۀ کون، و ایـن بحـال  ،-صلوات اللّه علیه -الک در عالم جسد، یا لب و دندان مصطفیقلب، یا روح م
که عقدۀ فقار سماوات و ارض است، یا حبُک بحار عطا که بقدرت ممـزوج  -واللّه اعلم -عقاد من. نزدیکرتست

ارسـت یـا اکتـاف است، و این صحیح است؛ یا عقدۀ ذنب برج عقـرب، یـا حلقهـای ذوایـب مالـک کـه خـازن ن
تالل ارض نور است میـان وسـط عـالم عـرش و  -واللّه اعلم -جبل بروق. تجفاف اسرافیل یا آکام حضیض قاف

  .این صحیح است؛ یا جبال قدس در آسمان چهارم
و کان «بحرین بحر الشعاعی بحر عني شمس است، یا نهر بحر نور، یا فلک اثري، یا بحر نور که تحت عرش است 

یا بریح . شأن قدرست و این صحیح است؛ یا روح، یا عقل، یا فعل که تجلی صفاتست در دل» .ماءعرشه علی ال
عقاد من شـبکات همـوم . عني میم خازن صورت عروس مکاشفه. جنوب هبوب ریاح شوق خواهد در زمني قلب

شـده بحرین بحر الشعاعی عقل غیبی است، کـه بقمـیص ربوبیـت ملتـبس . جبل بروق قرصۀ شمس محبت. غیب
  .شأن روح، قلب عالم ملک. است

ئـی علیالن شوق را هـر ذره. هر سحری بیماران محبت را شفا دهد -سبحانه و تعاىل -حق: معنی خرب عبارت کند
. آنگه ستور کربیـا بوجـه قـدم فـرو گـذارد. برکات تجلی در آسمان و زمني منتشر کند.از کون از خود بروحی بیاراید
ایمـان بـرین حـدیث واجبسـت، زیـرا کـه طـري و کـر قـدم عنقـاء قـاف . ی حاضر شدخنک آنرا که در مشاهدۀ تجل

 -دیمومیت، لسان ارواح قدرت، صوفی اللّه و حبیب بمشاهدته، سید فُرسان میادین آزال و آبـاد، محمـد مصـطفی
  .الخري» .ینزل اللّه فی کل لیلةٍ اىل سماء الدنیا«گوید  -صلوات اللّه علیه

  
  للحالج ۱۸فی الروایة 

از رجب، از عزت، از صاحب حجاب، از خادم بیت المعمور، از صاحب سرت اقصی، از سفري «حسني روایت کند 
در زمـني عرشـی  -علیه السـالم -ارواح مقدسه را جمع کرد برای نزول عیسی -سبحانه و تعاىل -اعلی، که خداوند

در آن صلوة کربی، و زکوة کـربی و صـیام  کتابی بنوشت -سبحانه -حق. بنهاد او را، ودر آسمان عرشی بنهاد او را
  ».روشن کن باسم مَلَک قدیم: گفت. کربی، و حج اکرب و آن کتاب بفارس مالیکه بسرپد

رجـب اسـمی «در حدیث است کـه . برجب شهر اللّه األصم خواهد و این صحیح است؛ یا اسم اللّه الحسن: قال
درحـدیث اسـت کـه رمضـان بـر صـوام . »...شهر رمضان«قال اللّه تعاىل . وهمچنني رمضان» از اسماء حق است

. رجب را نیز زبان شهادتست، خرب از غیب میدهد و یمکن که او ملکـی مقـرب اسـت. گواهی میدهد روز قیامت
بر خاطرم گذشت که طري قدس . صاحب حجاب ملکیست باالی هفت آسمان است؛ بدست اوست حجاب عزت



۱۴۵ 

کند، یا عزت فعل، مت خواهد که در حضرت از حق تلویح میبعزت هیبت و عظ. است، یا صورت حجاب ملک
تـر اول اصـح -علیـه السـالم -یـا جربئیـل -علیـه السـالم -خادم بیت المعمور عیسی بن مریم اسـت. یا ملک عزت

» سـدرة المنتهـی«سرت اقصی قرامی کثیف اسـت، کـه میـان . صاحب سرت اقصی عزرائیل یا میکائیل است. است
او سـفري اسـت میـان حـق و میـان مالیکـه و أنبیـا و  -علیه السالم -فري أعلی اسرافیل استس. است و میان کرسی

  .واسطه شنوددر حدیث است که از حق بی. أولیا
یا برجب شهر صورت بشر خواهد و آن طلوع قمر معرفتست، و رؤیت هالل مشاهده میان آسمان قربـت در نفـس 

. به از حـدة عشـق در طبیعـت، صـاحب حجـاب نفـس امـارهبعزت قوت جاذ. آدم، و جریان انفاس است در وی
سـرت اقصـی منظـر انـوار کـه از . بیت المعمور قلب مقدس؛ خادمش ملـک الهـام. حجاب عنصر اربع در طبع اول

سفري اعلی روح، که از حق سکان ملکوت اسفل را . غیب صادر است عقل صادر را، صاحبش عقل قدسی است
  .سفري است

صلی اللّه -از جهت تأیید و نصرت است او را بر دجال و موافقت محمدرا -علیه السالم -جمع ارواح برای عیسی
بزیـر آیـد بـا جمـع ارواح تـا عکـس بـر . »و أیّدناه بـروح القـدس«قال اللّه تعاىل . و نصرت دین او را -علیه وآله

سـت چـپ بـر گـردن بزیر آیـد، دسـت راسـت بـر گـردن جربئیـل دارد و د«در حدیث است که . اجساد فانیه افکند
کرسـی بـر زمـني «در حـدیث اسـت کـه .عرش حق در زمني ملک اوست وعرش او در آسمان عزت او. »میکائیل

عهد نامۀ حق که ارکان اسالم در آن جـای اسـت، بدسـت » .بنهند، آنجا بگرد آید جمیع ارواح با عیسی میثاق را
بأیـدی سـفرةٍ کـرامٍ «قـال اللّـه تعـاىل . ه باشـدفارس مالیکه است برای نجاة مؤمنان، تا مخلصان عبودیت را گـوا

  .یا این رُکنها مفروضات طاعتست، که پنج ارکان اسالم است» .ان االبرار لفی علیني«و قال اللّه تعاىل » .بررةٍ
  

  للحالج ۱۹فی الروایة 
 بۀ راحاز قـوس اللّـه المشـرق بـاالنوار، از مشـارق، از بـرج بـروج، ازقطـب، از صـاحب سـبا«حسني روایـت کنـد 

هرکـه ایـن شـناخت، نـزد . باالنوار، از مدبرات، از حکمت قدیمه از کلمۀ متصلۀ کربی که حق اول همه چیزهاست
هـر کـه . هرکه این شناخت، از حق بـا روحـی اسـت محـیط. حق باطن همه چیز است. اوست ظاهر فوق همه چیز

  ».مثل شمس است، تسبیح کند
شود و این صحیح است؛ یا عنصر اربع که رمی ، که در هوا ظاهر میقوس مشرق آن قوس است که یاد کردیم: قال

حیات دایمه ارواح و اجسام را از آنست؛ فیض نور آن از اطباق عرش است؛ یا قلب؛ یـا عقـل، بمشـارق مشـارق 
یـا مشـارق تجلـی و آن . ، و ایـن صـحیح اسـت»رب المشـارق و المغـارب«قال اللّه تعـاىل . شتا و صیف خواهد

بربج بروج بنات النعش صغری و کـربی خواهـد و ایـن صـحیح اسـت؛ یـا بـرج . وت غیب است در دلابراج ملک
قطب قطب شمالیست یا قبّۀ فلک علوی یا . سعد اکرب که میان بروج عرش است؛ یا برج عقل از بروج غیب قلب

زهـره، یـا عطـارد یـا  یـا شـمس، یـا -واللّه اعلم -صاحب سبابۀ راح قمرست. قبّۀ عرش، یا اسرافیل، یا روح ناطقه
بمدبرات مالیکـه امـر خواهـد و ایـن صـحیح اسـت؛ یـا . و األول صحیح -صلوات اللّه علیه -جربئیل، یا مصطفی

حکمـت . و آن نفس و قلب وعقل و روح است -علیه السالم -سیارات فلک جاری باذن حق یا جند صورت آدم
اولیت حـق و آخریـت حـق، و ظاهریـت حـق، و  هرکه: گفت. کلمۀ متصلۀ کربی اسم اعظم است. قدیمه قرآنست

سر توحید او را ظاهر شـد، نـور بقـا و سـر غیـب بـدو . باطنیت حق بشناخت، از حق بحق از قهر حق فالح یافت
  ».هرکه حق بشناخت، همه چیز نزد او خضوع کند«اند که همه چیز با او اُنس گريد، گفته. درآید
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از عني میزان سنۀ مأتني و تسعني، از عصر خاطـب سـنۀ سـبعا مـن المبعـث، از وىل قریـب، کـه «حسني روایت کند 
صفتی بعد از صفتی، و نظری بعد از نظری و انوار و ارواح بعضی ببعضی متعلق تا  -جل جالله -خداوند راست

سید بعد از رفتنش روز قیامت، هرکه صنعت توحید دریابد، حق را سبحانه اسم اعظم گفت و بمقام عزیز قدرت ر
  ».از دنیا
سـبحانه و  -عني برج میزان خواهد که نقـش ضـوء قمـر عـرش اسـت، کـه حـق -و اللّه اعلم -یعنی بعني میزان: قال
عناصر عالم را بآن سنجد از صنایع و شواهد افعالیات، بعد از ایجاد اجرام و اجسام و ارواح و عقـول بـا  -تعاىل

ایـن چشـمۀ میـزان از مبعـث » .والسماء رفعها و وضـع المیـزان«اللّه تعاىل  قال. ترتیب ایشان و این صحیح است
یا بعني میـزان . خرب داد -صلوات اللّه علیه -بعد از دویست و نود سال، از وىل صادق مصطفی -علیه السالم -سید

؛ یـا میـزان اعمـال بنـدگان بـر آن بسـنجد روز قیامـت -سبحانه و تعاىل -ترازو حق خواهد که از عرش آویخته، حق
علم، یا میزان عقل، یا میزان قلب یا میزان روح، یا میزان سر، یا میزان سر سر، یا میزان غیب، یا میزان غیب غیب، 

جای لسان دهر ملک است، یا لسان دهر غیب، یا لسان  درین عصر خاطب یاد کردیم پیش ازین، که. یا میزان خرب
یاد کرد از وىل قریب با میزان شـریف . ان میزان زمان باقی در جنتدهر ملکوت یا لسان انفاس سر از روح، یا لس

یـا  -علیه السـالم -و این صحیح است، وىل قریب مصطفی -صلوات اللّه علیه و آله -سال هفتم از مبعث مصطفی
عیسـی، یا جربئیل، یا اسرافیل یا آدم، یا ادریس، یـا  -رضی اللّه عنهم -صدیق، یا فروق، یا ذی النورین، یا مرتضی

حق راست انـوار عـرش و ارواح کرسـی و اجسـاد آدم و صـنایع ملـک : گفت. -علیهم السالم -یا خضر، یا الیاس
هرکه نور توحید در صنعت فرید قدیم او را کشف کردند اسم باسم بیافـت، ببقـاء . بعضی از اثر بعضی تا روز نشر

  ».الدرجات ذوالعرش رفیع«: دیمومیت رسید بعد از فناء حیات حدثی قال اللّه تعاىل
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از هالل یمانی، از طایر میمون، از جندرۀ ملک، از نشر نشور، از صورت جـود، از نـور ثابـت، «حسني روایت کند 

که مراد من از جمیع بندگان من تسـبیح مـن اسـت بفکـرت و  -جل جالله -از وجود، از زبان غیب لطیف، از حق
  ».کر من و محبت من بجمیع انوارذکر و طاعت من بصنعت وش

بهالل یمانی ماه نو خواهد که هر ماهی بآخر ظاهر شود؛ یا کعبه یا حکمت یمانی، یا اُویس قرنی، یا آن نور : قال
یا قمر تلبس فعل که در آن تجلی . هم چنني در حدیث مرفوع است -علیه السالم -که در میان چشم جربئیل است

که از جانب یمن بصورت هالل پیدا میشود در همه وقت مکاشفان را؛ یا آن ملـک  شود؛ یا غمامۀصفت پیدا می
صـلوات اللّـه  -که از یمني کعبه بانگ کند بنداء خاص اسماع حاضرانرا؛ یا روح، یا قلـب، یـا عقـل، یـا مصـطفی

ی ملـک، یـا یا عنقای مغرب، یا هما -علیه السالم -طایر میمون هدهد سلیمان است. واقعه معنی اول است -علیه
طري عافیت، یا طري الهام، یا طري روح یا فال محمود، یا طري نور کـه گـرد عـرش گـردد؛ یـا دیـک ابـیض کـه تحـت 

  .او اسد ملک عرش و ثُرَیَست -صلوات اللّه علیهما -عرش است؛ یا جربئیل، یا مصطفی
ت جود حق و این صحیح جُندره ریاض جربوت ازل و ملکوت قدم است، نشر نشور عدم و نور نشر قدم، و صور

خواهد، و نشر نشور آن صورهاسـت کـه در  -علیهما السالم -ممکن است بجندرۀ ملک اسرافیل یا عزرائیل. است
نـور ثابـت نـور ایمانسـت، یـا نـور . -علیـه السـالم -صورت جود عرش است، یـا جنـت، یـا آدم. فم اسرافیل است
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یـا نـور عـرش، یـا نـور  -علیـه السـالم -، یـا نـور مصـطفیاسالم، یا نور معرفت، و این صحیح است؛ یا نور تجلـی
بزبـان غیـب . بوجود کون عُلَی خواهد یا کون غیب، یا وجود الهـام، یـا روح کـربی، و ایـن صـحیح اسـت. کرسی

. لطیف حکمت قرآن خواهد یا الهام قلب، یا الهام عقل، یا الهام روح، یا وحی غیب مخفی، واین صحیح اسـت
قـال اللّـه تعـاىل . »عبودیت خاص خالص آفرید، منعوت بفکر و بذکر و شکر و معرفت حق خلق را برای«گفت 

  ».و ماخلقتُ الجن و االنس اال لیعبدون«
  

  للحالج ۲۲فی الروایة 
در هر روزی و شـبی  -سبحانه -از صورت حسنه، از جمعۀ قایمه، از شاهد کعبه، که حق راست«حسني روایت کند 

ئی روح حبیبی از احبا نزد خود برد و بدل آن یکی از خلصاء خویش باز کنـد هدر هر لمح. سیصد و شصت لمحه
  ».و رحمت کند بنظر خود بجیب خویش بهفتاد هزار از آن کسانی که دعوی دوستی آن دوست کنند

 -یـا صـورت یوسـف، یـا صـورت مصـطفی -علیـه السـالم -صورت آدم خواهـد -و اللّه اعلم -بصورت حسنه: قال
یا صورت بهشت، یا صورت رضوان، یا صورت عرش، یا صورت کرسی، یـا صـورت شـریعت، یـا  -علیهما السالم

صورت عافیت، یا صورت قلب، یا صورت عقل، یـا صـورت روح، یـا صـورت اسـرافیل، یـا صـورت جربئیـل، یـا 
جمعۀ قایمه جمعۀ معروفه است تا روز قیامت و . ازین همه حقیقتش صورت شریعت است. صورت حسن التباس

ذلـک یـوم «صحیح است؛ یا عید فطـر یـا عیـد اضـحی، یـا روز عرفـه، و ایـن صـحیح اسـت، یـا روز قیامـت  این
  ».مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود

و این صحیح اسـت؛ » فیه آیات بینات«شود بشاهدِ کعبه آیات حق خواهد که ذوی االبصار را از کعبه ظاهری می
و آن موضع قَدَم اوست و دانۀ جوهرست از بهشت؛ یا  -علیه السالم -هیمیا زوار کعبه از آدمی و ملک یا مقام ابرا

کـه پیوسـته در حـرم  -علیـه السـالم -یا انس حق که در کعبه است، یـا قطـب -علیه السالم -حجر اسود، یا اسمعیل
طـب یـا سـید زوار کعبـۀ قـدم، شاهنشـاه مسـند کرسـی ازل، اخ -علیه السالم -یا خضر. است، و او رئیس ابدا است

خطباء مهاد کرسی، افصح فصحاء زبان دانان عرش، آنک در المکان مکانش خوانـد ودرکـان کـان بـود، محمـد 
  -.صلوات اللّه علیه -مصطفی
بسـتاند، و  ئی روح صـدیقیبهر لمحه. نجباء صدیقانرا لمحات تجلیست در قبض ارواح ایشان از حق: حق گوید
چنـني اشـارت کـرده اسـت  -علیه السالم -خواجۀ جان سخن دان. نبنشاند بجای او درین عالم از عاشقا دیگریرا

بعــد از آن هــر کــه او را بینــد، دوســت دارد؛ . چــون در آن خلیفــه حــق نظــر کنــد، او را برگزینــد. در عبــارات نبــوی
گفــت  -صــلوات اللّــه علیــه -همچنــني خــرب دار طــوطی ملــک قــدم. بپــذیردش و اگــر بیشــرت از هفتــاد هــزار باشــند

  ».از امت من هفتاد هزار در بهشت روند بی حساب، و اُوَیس قرنی آن مشفع است بشفاعت یکی«
  

  فی أدّلة اسناد حسني بن منصور الحالج
 -تا بدین جای بود اسناد الهامی حسني بن منصور الحالج، عالم غریب، قتیل سیف غريت قربان عاشقان تصوف

و نمودجی از قماطري خزاین قلب مخمر بسر نور الهام  بقدر وسع خاطر رنجوران را شرحی گفتم -.رحمة اللّه علیه
صواب درین معنی از ارشاد رشد و توفیق حق است و خطا و زلل از جهـل و . و برهان بلسان عرفان شرحی کردم

و آنچ توانستم در اثنای سخن، مشکالت اسناد را و معانی خرب را شواهد شرعی نُبـذۀ بیـان . نایافت این کمرتست
زبان مُنکر بستم، تا اگر از سر جهل گوید که حسني منصور درین معنی دعوی نبـوت میکـرد احکـام  و بدان. کردم
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جاحادان والیت را  -سبحانه و تعاىل -حق! نه. نبوت فرا پیش داریم و از شواهد شرعی آن حقایق را أدله آوردیم
ت از عـرش تـا بثـری زبـانی دارد از ئـی در کاینـالطمۀ امر زد تا از رقدت غفلت بیدار کنـد؛ بیـان کـرد کـه هـر ذره

ایـن » .وان من شیء اال یسبح بحمده«قال اللّه تعاىل. حقیقت، که بدان زبان جالل قدیم را تسبیح و تمجید گوید
زبان از یافت معرفتست و از حق اهل حقایق را خطابست تا از واقعات غیب در دل ایشان چه صادر خواهد شـد 

  ».ولکن التفقهون تسبیحم«خصوص راست، عموم، چنانچه گفت 
. دانسـتندشـنیدند، و حقیقـت آن مـیآن تسـبیح مـی -رضی اللّه عـنهم -درست است در حدیث که خواص صحابه

 -علیه السـالم -حق سبحانه در قصۀ داود» .شنیدیدمما تسبیح قصعه و حسا می«که  -رضی اللّه عنه -سلمان گفت
، یعنی چون آن خوش دل از سر مستی بلبـل عشـقش تـرنم »له الحدید بی معه و الطري و ألنایا جبال اَوْ«فرمود که 

. در حدیث است که سنگی سالم بـر مصـطفی کـرد. نوای مزمار داودی زند، تو آن کلمۀ خوش را از ما جواب ده
 -نهـاده و حـق -رضی اللّـه عنـه -ام؛ سنگیست بر در خانۀ ابوبکر صدیقام و بوسیدهدر مکه من آن سنگ را دیده

خرب داد کـه بـا طـري و وحـش و حشـرات و سـباع سـخن گفتـی و  -علیه اسالم -از معجز سلیمان -ه و تعاىلسبحان
أحطتُ بما لم «و نبینی که هدهد با سلیمان چگفت؟ . »عُلّمنا منطق الطري«قال اللّه تعاىل . ازیشان سخن شنیدی

  ».النملقالت نملة یا ایها «و از دو میل راه آواز مورچه چون شنید، » .تحط به
مرغی نابینا بر سـر درختـی منقـار ر درخـت . وضو میفرمود -صلوات اللّه علیه و آله -در حدیث است که مصطفی

: صـحابه گفتنـد» میدانید که چه میگوید و چه میخواهـد؟«صحابی را گفت که  -صلوات اللّه علیه و آله -سید. زد
ناگـاه » .نـی و روزی مـن بوقـت خـویش رسـانیحـال مـن دا! خداوندا: میگوید» «.خدای و رسول بهرت دانند«

جـل  -بـرزق شـکر میگویـد خداونـد عـالم«سید خرب داد کـه . منقار بر درخت زد. ملخی در دهانش افتاد، بخورد
  ».الحمد للّه الذی لم ینسنی: میگوید -جالله

: گفـت. شـارت فرقـانو حق تعاىل بزبان قرآن شفا داد اهل الهام را درین شأن، و بربید زبان مردۀ اهـل طغیـان با
وحـی او الهـام اسـت، و الهـام او کـالم اسـت؛ کـالم او » .وأوحی ربک اىل النحل أن اتخذی من الجبـال بیوتـاً«

قـال اللّـه تعـاىل . بحق تا بحق اهل حق را خطاب کند در شهود و سـمع. برهان است؛ برهان او لسان افعال است
ملهوفان معرفت و طبیب بیماران محبت، خواجۀ حضور غیـب و نیز غمگسار » .أنطقنا اللّه الذی انطق کل شیء«

ببیان نور ساطع که بصر است حق را وصادع خرب داد از سر خـواطر مقربـان  -صلوات اللّه علیه و آله -و شهود سر
که چون با حق در شهود عقول بمشهد غیب وقت تلطـف حـق، چـون شـنواند ایشـانرا اصـوات وصـلت قـرب، و 

انّ فـی امّتـی محـدثني و «ا بغرایـب نجـوی در منظـر ملکـوت و سـرادق جـربوت، گفـت چون گویـا کنـد ایشـان ر
علیـه  -و معروفست که اسد و ذیب و طري ووحش و ظبی و حجـر و شـجر بـا مصـطفی» .متکلمني و ان عمر منهم

آن فحـوی آن ألسـنۀ غیبـی فهـم کردنـد و اسـرار  -رضی اللّه عنهم -سخن گفتند، و أصحاب او -صلوات اللّه و آله
علیـه  -آدم. این جمله مرياث مشکات انوار انبیا و اولیا بـود. هواتف الهامی که بأنوار برهان معجون بود بدانستند

  ».وعلم آدم األسماء کلها«از آن علم خرب داد که حق او را گفت،  -السالم
انی ناقوسـی بـزد؛ از دیـری نصـر. که بـدیار نصـاری بگذشـت -کرم اللّه وجهه -روایت کنند از علی بن أبی طالب

گفت » !خدای و رسول و این عم رسول بهرت دانند«گفت » میدانی که ناقوس چه میگوید؟«حارث را گفت که 
مهالً که دنیا ما را غریب کرد، و ما را ! مهالً! مهال، ای صاحب دنیا! مهالً: وصف خراب دنیا میکند، و میگوید«

هـیچ روز بـر مـا نگذشـت اال کـه . در آن تقصري نکـردیم تـا بمـردیم .خوار کرد و مارا مشغول کرد و ما را برياه کرد
! ارکان ما را ویران کرد، بر سنج آنچ خواهد بود وزناً وزناً، که دنیا فنا خواهد شد نزدیک نزدیک، یا صاحب دنیـا

تر کنـد؛ هـیچ راه کوتاه کن، که هیچ روز بر ما نگذرد اال که پشت مـا از گنـاه گـران بـار! جمعاً جمعاً یا صاحب دنیا
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دار بـاقی . حق خرب داد ما را که ما را بر انگیزانـد، چنانچـه اول آفریـد. روز بر ما نگذرد که ما را بجهل خرب ندهد
» نصاری این خطاب داننـد؟«که  -رضی اللّه عنه -حارث علی را گفت» .ضایع کردیم و دار فانی را وطن گرفتیم

یی، علم من از علم پیغمربست و علم پیغمرب علم جربئیـل اسـت، و ندانند اال نبیی، یا صدیقی، یا وصی نب«گفت 
  ».علم جربئیل از علم حق است

در صـحت روایـات حسـني از کثـريی بقلیلـی اهـل فهـم را . امثال این اخبار و آیات بیش از آنست کـه در عددآیـد
نطق غیب شنیدن  چون حال چنني است، حجت منکر منقطع شد، که سامع غیب را بسمع غیب در. قناعت کردیم

آنجا که اهل حق از حق خطـاب بزبـان شـنوند، . طعن زند، زیرا که او بجهل و غباوه محجوبست از مشاهدۀ کربی
و قالوا قلوبنا فی أکنةٍ مما تدعونا الیه و فی آذاننا «چنانک وصف دلهاء مختومه کرد بضاللت، اهل زیغ را گفت 

بـر آن راه از متقـدمان کـه . طحیات است، که او بدان مفردسـتحسني منصور را بعد ازین روایت غرایب ش» .وقر
اند کم کسی گذشته است، زیرا که او اغرب غرباست در مهمۀ علم مجهـول واضـح فصحاسـت اهل سکر و انبساط

  .در اشکال شطح معلول
  

  للحالج ۱فی الشطحیّة 
اگـر سـجود کردمـی آدم : گفـت ابلیس. مناضلت با ابلیس و فرعون کردم، درباب فتوت«حسني در شطح گوید که 

مـن . فرعون گفت که ا گر ایمان برسول او بیاوردمی، اسم فتوت من از من بیفتادی. را، اسم فتوت از من بیفتادی
ابلیس گفت که من بهرتم در آن وقـت، کـه . گفتم که اگر از دعوی خویش رجوع کردمی از بساط فتوت بیفتادمی

، چـون نشـناخت در قـوم خـویش ممیـزی میـان »تُ لکم من الهٍ غريیما علم«فرعون گفت. غري خویش غري ندید
پیوسـته بحـق حـق : »أنـا الحـق«. من آن اثـرم. شناسند، اثرش بشناسنداگر او را نمی: من گفتم. حق و میان خلق

فرعـون . بآتشش برتسانیدند ابلیس را، از دعوی بـاز نگشـت. صاحب من واستاد من ابلیس و فرعون است. بودم
آمنتُ انّه ال اله اال الذی آمنـت «غرق کردند و از پی دعوی باز نگشت، و بوسایط مقر نشد، لیکن گفت  را بدریا

چرا دهانش پر رمـل : معارضه با جربئیل کرد در شأن او؟ گفت -سبحانه و تعاىل -و نبینی که اللّه. »به بنو اسرائیل
  ».دعوی خود باز نگردم کردی؟ و مرا اگر بکشند، یا برآویزند، یا دست و پای بربند از

بوجه قِدم ساکر، سر سـر در صـمیم سـرش . حسني منصوردر بحر وحدت افتاد؛ بجمال حق عاشق شد! جانا: قال
بزبان اسرار مکتوم پیدا کرد آن سرهائی که ظاهر رسم را مخالف بود، برای آنک چون هایم شد، طـایر . مباشر شد

چون واصل شد، حکـم عشـق بلسـان هـذیان کشـف . ل شدچون طایر شد، غایب شد و چون غایب شد واص. شد
کرد و چون برو سکر غالب شدی، از سر نیستی کالم چنـدین رسـم هـذیان بگفتـی کـه بـاطنش صـحیح بـودی، و 

علیـه  -ندیـدی کـه موسـی. عادت علم غیب آنست که چون ظاهر شـود، بمشـهد وی عقـل ننشـیند. ظاهرش سقیم
چـون » وکیف تصرب علی ما لم تحط به خـربا؟«انکار کرد؟ او را گفت  چون -علیه السالم -بصنایع خضر -السالم

  .تر استتوانستی دید شکسنت کشتی در دریا و کشنت غالم بی گناه؟ آن فصل ازین شطح حسني غریب
ربوبیت را سریست، که اگر ظاهر شود، نبوت باطل شود، و نبوت را سریست که اگـر ظـاهر «یکی از کربا گفت که 

قـوام ایمـان و اسـتقامت شـرع را » .و علم را سریست که اگر ظاهر شود، احکام باطل شود. ل شودشود، علم باط
سر ربوبیت آنست که در ازل رفت، که کافر مثل فرعون ایمان نیاورد تا در دوزخ جاویـد . دارنداین اسرار نگاه می

سرّ قدر مطلع شدی، ابالغ او را اگر سر این قدر ظاهر شدی، عقدت نبوت منفسخ شدی، زیرا که اگر نبی ب. ماند
شـود آیا مؤمن می: از حق تعاىل بخواست تا کار فرعون او را بنماید -علیه السالم -اند که موسیگفته. مهیا نشدی
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قـال اللّـه تعـاىل » .قطع حجـت را«گفت » حکمت ارسال من چیست؟«گفت » .مؤمن نشود«یا نه؟ حق گفت 
اگر نبی ظاهر کردی، علـم برخاسـتی . وت ادراک مراد حق است از خلقسر نب» .لئال یکون للناس علیکم حجّة«

  .پس کتمان سر استقامِت دین است. و حکم نبودی
غرضش نفـس خـود بـود در  -از وصف ابلیس و فرعون که ایشان برکاری بودند -اما آنچ حسني گفت درین فصل

اقتدا بشجاعت ایشـان کـرد، نـه بمـذهب  از ایشان رجولیت بپسندید، که چون از دعوی بوعید بازنگشتند؛. دعوی
نبینـی کـه غمگسـار بـی دالن و . شجاعت جرأتست، و رجولیت مستحسن بی کفـر و اگـر چـه از کـافر بـود. ایشان

جاهل سخی «و نیز گفت که » .ان اللّهُ یحب الشجاعة، ولو بقتل حیّةٍ«چفگت  -علیه السالم -رهنمای ساده دالن
اسـتاد مـن «ازین جای گفت که » .ان هذا الدین لیؤیّد بالرجل الفاجر«و گفت » .تر از عالم بخیلبخدای نزدیک

آن غیبـی  -که سرم خرب میدهد از غیب غیـب -اینست حکم ظاهر و آنچ علم سر است. یعنی در رجولیت» ایشانند
  .است که اعتقاد من در ظاهر بخالف آنست

یـم . از حق بحـق غـره شـد. نکرده بود از حقیقتادراک کرد آنچ ادراک . ابلیس در اولیت افتاد در بحر معرفت
نکـره او را خـداع کـرد .توحید او را بساحل تجرید افگند در محضر جمع بماند، بعد از آن که در ظاهر نکره بـود

تفرقـه . امر برداشت، و در جمع ایمن شـد از تفرقـه» .وسایط در جرید توحید شرکست«برتک وسایط، بگفت که 
طمأنینت یافت بداعی سر در هواجس او، آنجا که او را خداع کـرد، گفـتش . ع نکردبرداشت از اصل بفرع رجو

ندانست که حقیقت تفرقـۀ .حقیقت خداع نشناخت که در قدم عدم نیست» .از شاهد قدم سوی شاهد عدم مرو«
  .غلط کرد، و برؤیت وحدت از وحدت باز ماند» .و ما آدم اال هو«جمع است، 

پـس . در نفس خود افتاد؛ پنداشت که شواهد حق است بعینـه. نفس او برو پیدا شد اما فرعون شواهد ربوبیت از
مشهود اضـافت . پنداشت که شاهد مشهود است. برؤیت ربوبیت از رب محجوب شد، خود را شاهد ربوبیت دید

  ».ما عُلمتُ لکم من الهٍ غريی«بشاهد کرد، پس گفت 
آنست کـه در رؤیـت زمـان افتـاد؛ پنداشـت کـه بـا » لم أرَ غرياًأنا خري حنيَ «آنچ وصف کرد حسني از گفنت ابلیس 

در غلط افتاد زیرا که او محجوب بود بخـدعت . روح صادر مقدسه از غیب مقدم آنست و بجز او حق کس ندید
در قوم خویش کس نشناخت که میـان حـق «نزد مشتاقان توحید و حجاب حُجُب تفرید و آنچ فرعون را گفت که 

چـون در رؤیـت . پیدا کرد که دعوی ربوبیت از جهل قوم خود، و در أنائیت متحقق نبود» کردیو میان خلق فرق 
بجهل از دنیا رفـت . شواهد استقامت یافت در وقت نزع بوسایط مقر نشد، زیرا که پنداشت که شاهد مشهودست

  .و حقیقت توحید ندانست
بـود بـر عصـاة؛ لـیکن آنـچ در معنـی غیـب چشـم اظهار کرم  -از بهر رمل در دهان فرعون -معارضۀ حق با جربئیل

حق بنفس خویش بفعل خویش . فطنت دید، چنني پیدا شد که فرعون آلت ربوبیت بود و چاشنی از خزان قهر بود
  .غريت برد، زیرا که او مصدر حقیقت شواهد در ربوبیت

ام کـه پیوسـتعه بحـق و مـن حـق شناسند، اثرش را بشناسند، من آن اثرماگر او را نمی«اما قول حسني در گفنت که 
عـالم . لـیکن میـان آثـار فـرق اسـت. ، معرتف شد حسني که او اثر حق بود، و عالم جمله اثر حق است»حق بودم

روح او » .و نفخـتُ فیـه مـن روحـی«قـال اللّـه تعـاىل . موقع تجلی افعال است و آدم موقع تجلی ذات و صفات
نور صفت از روی آدم پیدا شـد، و آن اثـر روح در هیکـل . کرد قلب آدم مشرق. »تجلی ربه للجبل«تجلی اوست 
این معنـی » الحق حق و الخلق خَلق و البَأسَ«حق از آدم تجلی کرد بحقیقت اثر، نه برسم حلول، . منکشف شد
صـلوات اللّـه  -سایس قناطر ازلیات، و شارب بحار ابدیات نکته گوی شـطح در عبـارات متشـابهات. اشارت کرد
  ».الصوفی أثر اللّه فی األرض«بعضی متصوفه گفتند » .خلق اللّه آدم علی صورته«گفت  -علیه و آله
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أنـا «گفـتش کـه . ام نـه بخـودیعنی من بحق قایم» اممن بحق حق«و نیز افراد قدم از حدوث کرد، چون گفت که
قال اللّـه تعـاىل  .راست گوید که حق بود، زیرا که موضع شریعت و حقیقت حق بود و محل نظر تجلی بود» الحق

ام و مـن حـق«در تفسري گفته که حق آنجا پیغامرب بود، بسـیار گوینـد در عـرف کـه » .قل جاء الحق و زهق الباطل«
لیکن این اشارت رؤیت تحقیق در توحید است، و وقوع عارف در شهود معروف و غیـب » .مسئلۀ من حق است

چـون در تمکـني توحیـد مـتمکن شـود، انـوار . گویـد» حقأنـاال«چون تلوین توحید متحقق شد، بزبان او . او درو
آنگه در رؤیت حق نقس و کون و غـري بـاز نبینـد، تـا أنائیـت مـدعی شـود بـی تحقیـق . وحدانیت برو غالب گردد

حقیقـت حـق بـرو غالـب . چون بینونیت نیست، ندید اال نفس خویش. ربوبیت، زیرا که حق را دید بنعت التباس
آنجا غري حق نبود، از حق بحق مشغول شد، بنور توحید قانع شد، زیرا توحیـدش . دشد، محض ربوبیت دعوی کر

از حق آیینه شد، از آیینه خود را نمود . چون رسومش مضمحل گشت، محل خالف آمد. کفر آمد و کفرش توحید
در  اگر بمحل تحقیق أنائیت شدی چون عیسی از قرام ملکـوت بگذشـتی و صـورت آدم. از آن کُشته شد. نه حق

قـال اللّـه تعـاىل . رسوم قهر مقهور نشدی، زیرا که بنیت بشریت چون سایۀ دیوار شد، بآفتاب حوادث نسخ نگـريد
  ».بل أحیاء عند ربهم«

  
  فی غرية التوحید
قـدم بیـان کـردی و ایـن عـروس شـادروان ! این نکتۀ نادر نگر، که در رمز الحان بالبل بالء عشق، ای سنم رسیده

چسودست که چشم دهر ترا هنـوز تمـام ندیـده اسـت؟ مـرغ . جر التباس برمز عشق عیان کردیازل نگر، که از مح
چند گوئی سـخن از بحـر وحـدت، چـون صـافی . از آن در دو عالم آشنا ندارد. جانت جز در نکرات آشیان ندارد

مۀ روشن کشان ملکوت باز شراب خانۀ جربوت رفتند، مپیمای قلزم اخضر جهان گري أنائیت که چشم خفاش چش
  .نبیند

  
  للحالج ۲فی الشطحیّة 

سخن میگفـت؛ فهـم نکـردم، زیـرا . روز اول در پیش حسني رفتم«ازین منوال شبلی از حسني روایت کند که گفت 
هـر حقـی را حقیقتیسـت، و هـر خلقـی را ! الهـی: آنچ حفظ کردم، این بود کـه میگفـت. که فهم در آن جایز نبود

سـر بزبـان ایـن طایفـه آنسـت کـه ظـاهرش پنهانسـت، و ! ای شـبلی: نگـه گفـتآ. طریقتی و هر عهدی را وثیقتـی
  ».معانیش نزد ایشان بیان

تنزیه توحیدش ندیـدی در وقـت کشـتنش کـه چـون اشـارت . حق خصم آنکس است که او را حلوىل خوانند: قال
درین اشارت . ریستهیچکس از مشایخ این کلمه نشنید، که برو نگ. اندگفته» حسب الواحد افراد الواحد«کرد؟ 

قِدم از حدوث پیداست، یعنی بس است موحـد را در حالـت یافـت توحیـد فـرق کـردن قـدم از حـدوث » افراد«
کـان اللّـه و «گفت  -علیه السالم -خواجۀ بارگاه صحن بقا» .قل اللّه ثمّ ذرهم«قال اللّه تعاىل . بنعت رؤیت قدیم
مرغی که پـر شـاهی از جنـاح . ین چه گفتی، جز حسني نداندا. تحقیق توحید ساده دل نداند» .لم یکن معه شیء

قدس الء الهوت الهی دارد، بیک لحظه هزار بار از کنگرۀ عرش که مقطع حدثان است، در جناب قـدم پـرد، کـه 
عالم خال و مال اثر طريان آن طري نبیند، آنک پرید جناحش، چون پروانه در شمع قدم سوخت، و بازگشتنش مهیـا 

  .تو آن سر باز او مگوی، و آن در دل ازو مجوی. آورد؟ و از آن عالم چه گوید؟ سوخته خود داند خرب که. نشد
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  للحالج ۳فی الشطحیّة 

انفـاس . حق دلها را بیآفرید، و در داخل آن سر خـود بنهـاد«اشارتی که بعني جمع کرد، در مخاطبت شبلی گفت 
هـیچ نفـس . رد، و معرفـت در دل بنهـاد و توحیـد در سـررا بیآفرید، و مجری آن از داخل قلب میان سر و قلب کـ

هر نفسی کـه ازیـن خالیسـت، . بريون نیآمد اال باشارت توحید و داللت معرفت در بساط اضطراب بعالم ربوبیت
  :آنگه در اثر این بیت گفت. مُرده است و صاحبش از آن مسئول است

  :شعر
 و یا مکانَ سری مِن خاطری
 کلی من بعضی و من سایری

 

 یا موضعَ الناظر مِن ناظری
 یا جملة الکل التی کلها

 

: حکمتـی شـریف بیـان کـرد، گفـت. ازین عجایب حکم عالم مقادیر فعل در ظاهر و بـاطن عـارف خـرب داد: قال
» ونفخـتُ فیـه«اثر . محل سر ربوبیت از صورت آدم دل است، و محل فعل کل میان آن هر دو منظر روح بیآفرید

» توحیـد در سـر«، یعنـی در محـل عقـل و »معرفـت در دل«. آنرا انفاس روح کرد» الرحمن انّی ألجد نفس«و 
است که عارفانش جریان افعال خاص قدمی از مصدر » نَفَس الرحمن«یعنی در حقیقت لطیفۀ روح آن نفس که 

فـس بـا سـر در مهب ریاض دل که بأنوار معرفت برگذرد، و عالم اسـرار بـر سـلطنت توحیـد بینـد آن ن. قدم گویند
  .توحید و معرفت ممتزج شود

آن نفـس کـه ریـاح نـريان . شادروان قـدم مشـک صـفات ذات بیفشـاند. از حدث تجلی بعالم صفات صعود کند
از مضیق جان خلیل آوه کنـد زیـرا کـه در کنگـرۀ کالبـد صـورت . محبت است، بمشاهده و طیب وصال مطیب کند

هر که در زوایا غیب . بیندازد» و کلمته ألقاها» «فیه من روحی ونفختُ«فلق نور ناطقه سر . محل بسط خود نبیند
نبینـی کـه مهـارکش قطـار مطایـاء . بمهر مراقبت بیند هم چون مریم از دم روح القدس بعیسی عشقش آبسنت کنـد

چون نفخات تجلی را از سوی قرن أویـس متعـرض بـود؟  -علیه السالم -اسرار محامل انوار قدم در شاه راه عدم
صاحب قرن أویس بود، که در مهمـۀ حضـیض قـاف قـدم والـه » .انّی ألجد نفس الرحمن من قبل الیمن«گفت 

  .هران نفسی که چنني برنیابد بوی طیب وصال نشنیده است. جالل ابد بود
  

  فی االلتباس
مجنـون ابـن . کالم مستهرت آنست که خود را بهمۀ صـفات از معشـوق پـر بینـد. اشارت در بیت شطح اتحاد است

  :اینست شعر -امر این معنی در عشق لیلی نموده است، آنجا که گویدع
 ن عاشا فی بَدَنٍ؟من رأی روحَْی

 

 روحُها روحی و روحی روحُها
 

و مـع ذلـک آنـک حـق را معاینـه کـرد بعیـان او، . این معنی موجودسـت» ال یزال العبد یتقرب«و در آن حدیث 
آن چشم چون خود را ببینـد . از نور جمال حق مملو گشت آن چشمها. جمیع وجودش از عني حق سرمدیت گشت

  .چنان پندارد که خود مرآت ازلست از غایت عیان حق
و لقـد همـت بـه «رستۀ بازار نخاسانِ چني و بلغار ازل جز یوسفان مصر عشق نفروشند، و جز حـدیث  در آوردین
؟ »و شروه بثمنٍ بخسٍ«نان چون فروشد آنک ایشانرا فروشد ارزان خریست و اگر نه جان جا. ننیوشند» وهم بها

. داننـد» ان هـذا اال ملـک کـریم«خوانند و از راه اتحاد » وقطعن أیدیهن«بینندگان جان باز بردی آن نگار آیت 
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سنگ در مصلوب عشق چه اندازی، که در عشق فتوی قرآن نیست؟ کشتۀ که در ازل زخم قهر بـویحیی نـدارد تـو 
از طینـت آدم بـريون رفـت . مرتاش چـون در سـطر وحـدت حـرف عشـق نـدانی او را چه کُشی؟ خامۀ کلک مزور

یا آن چنان نفس از کیمیاگری فعل مشبه بعیسی در رنگ شبه از عیسی باز نشناسند، . »و علم آدم األسماء«قاری 
و مـا قتلـوه و مـا «و عیسی بطناب عصمت از روزن جان بصحن سماء اتحاد کشـیدند؛ جـز رسـول را چـه کشـی؟ 

  ».و لکن شُبه لهمصلبوه 
ترنگـی کـه از زخمـۀ . آن گل خلق بلبل ازل از چمن شمشاد صـفت بـود. حسني طوطی و کر کربیاء الحان بود: قال

مـا را چـه غـم اسـت، اگـر تـو گـوی و شـاقان بارگـاه جـالل . نشنید» أنا الحق«موسیقار ازل برخاست، جز گوشی 
لکوتیان آشوب دهد، بر آن خوان طعمۀ باز عشق صعوۀ ربوبیت را نشناسی؟ ترکی که بنفس أنائیت خلوت خانۀ م

  .شراب وحدت جز شاه بسطام نکشد» سبحانی«از کاس . ارادت بخورد
  بیت

 کشداندوه مردان می
 جز رخش رخت رستم

 

 کشدمی خور که غمها می
 در راه رستم کی کشد؟

 

  
  للحالج ۴فی الشطحیّة 

در دوری و نزدیکی مـن تـوام تـو . من با روح تو بیآمیخت روح«در بیتی از شطح اشارت کند حسني بمعشوق که 
  ».مازجت روحک روحی» کلمه اینست» .منی
این حال انس است در جمع و عني واحد و صورت علم در نص اعتقاد باز آنک افراد قدم از حدوث داند، : قال

  .مثل این در شطح بسی گفته شد» .الحق حق و الخلق خلق و البأس«چنانک گفت 
  

  للحالج ۵لشطحیّة فی ا
و حقاً که میان بال و نعمت او فرق ! واللّه که من سر اشکارا نکردم«با فاطمۀ نیسابوریه گفت در جواب شبلی که 

  :شعر. پس این بیت گفت» !نکردم
 یطمع فی افساده الدهر
 بؤس وال حل بی الضر

 

 و حُرمَة الودِّ الذی لم یکن
 ما مسنی عند نزول البال

 

مـا مسـنی «آنچه خلق ندانست آشکارا کردن آن حسني چون توانست؟ دشمنان گفتنـد کـه در . الحسنيصَدَقَ : قال
. »مسـنی الضـر«در نـزول بـال گفـت  -علیـه السـالم -زیادت دعوی است از پیغمربی که مع جاللته ایـوب» الضر

چـون . یافـتاصـل مـی دید و از عني قرب نـوال وصـلتاو در بال آمد؛ جمال مُبلی می. ئیتفسري این غلط شنیده
ایـن . دانسـتحسـني بـال و نعمـت هـر دو یکـی مـی. دانست که بال ازو منقطع خواهد گشت از مفارقت بال بنالید

بال بر نعمت گزیدن منزل پیغمربانست زیرا که معشوق را در بال رضاست، عاشق را در نعمـت . منزل مریدان است
معرفت در خـورد عـارف و نکـره در . رات وصف اوستبال منزل فناست نک. عرفان وصف اوست. عالم بقاست
هـر کـه از توحیـد بـا معرفـت مانـد . آنجاست که عجز در ادراک عني معرفتست، ونکره طوفـان توحیـد. خورد قدم

از مشاهدۀ  -علیه السالم -زمان مکر. گوید»ما مسّنی الضرّ«و هر که از نکره با معرفت ماند، .گوید» مسّنی الصرّ«
پیغمـربان و صـدیقان چـون در . حسني در کشوف اصل مسـتغرق شـد، از زخـم بـال ننالیـد. اکن شدمُبلی در بال س
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در صویحبات . تحقیق توحید سري کنند، بال و نعمت نزد ایشان یکی شود مادام که عواقب حال مشاهدۀ حق است
  .آالم قطع دست ندانستند -علیه السالم -یوسف نگاه کن که چون در رؤیت یوسف

  
  للحالج ۶ة فی الشطحیّ

نزدیـک کـردی مـرا بخـود، تـا ظـن . فنا کردی مرا از خویشنت بتو. عجب دارم از تو و از من«از شرط اتحاد گفت 
  ».بردم که من تو ام و تو من

او دانست که . از مشاهدۀ کل بکل سخن گفت، لکن ظن وهمست، و بشریت سهو است. همان اشارت است: قال
مستان چنني دم بسیار زنند اگرچه دانند کـه عـني الوهیـت متنـاول . نیست حق واحدست در احدیتش قلت و کثرت

خرمی کل تنزه آغاز کنند نبینی کـه جـائی  از سوزی و لذتی که عاشقانرا از روی معشوق خیزد، اگر. خلقیت نیست
  :گوید در مستی

  
  للحالج ۷فی الشطحیّة 

تعرف بعرفـان و از اسـتدالل بعیـان و از فـرق و  موجود من مرا از وجد غایب کرد و معروف من مرا منزه کرد از«
بـی نردبـان بـر . عاىل شد، و علو بگذاشتم. بني من حاضر شدم و دیگران غایب؛ نزدیک شدم و نزدیک برداشتم

  ».من محوام در محو أینیت محو بی اثبات واثبات بی محو. شدم، و بی اذن در شدم
غایـب کـرد، و جمـال معـروف مـرا از خـود و طلـب خـود اول سخن اینست که رؤیت حق مرا از لذت وجد : قال

از خـود محـو شـدم و بحـق . چون نزدیک شدم، از دوری و نزدیکـی بـريون شـدم. بعرفان و استدالل مقدس کرد
بـی اذن در حضـرت . بی اسباب ترقی مجـذوب شـدم. چون بعلی کبري رسیدم از عال و علو بازماندم. هست شدم

گوئی کـه . چون بحق رسیدم اینیت و کیفیت و محو و اثبات از میانه برخاست. مشدم زیرا که در محل انبساط بود
چون در بحر کرم افتادم بشرط فنا در عبودیت . چون نکرۀ قدم دیدم نبودم. بودم و نبودم؛ و گوئی که نبودم و بودم

  .بودم
اللّـه انـه ال الـه اال  شَـهد«و » قل کل من عنداللّه«این جمله مدفون تحت سلطان قول قدیم است، چنانک گفت 

در بیان کـردن دنـو . است -صلوات اللّه علیه و آله -و نیز در اشارت آن قاموس کربیا و آن شهریار ذوالجالل» .هو
شهود غیب از بدایت وجود تا بنهایت محو و باقی شدن قدم قـدم را، چـون در عبهرسـتان بسـاتني مشـاهدۀ گلـزار 

ارزقنـی «داد، و گوهرهـاء عیان بني بنفشۀ صفات فعل آب حیات ازل مـی رخ بر یاسمني قدس نهاده بود و از عني
اعوذ برضاک من سخطک، و «نمود، گفت در بحر ازل تر میکرد و در سجود شهود حسن فنا می» علیني هطالتني

  ».ال أحصی ثناءً علیک أنت کما أثنیتَ علی نفسک. اعوذ بمعافاتک من عقوبتک، و اعوذ بک منک
  
  للحالج ۸فی الشطحّیة 

  ».أشرتُ اىل حقٍ بحقٍّ«: شعر» .بحق اشارت بحق کردم«در بیتی اشارت بشطح کند که 
یعنـی وصـف واصـفان در » تحـري حـق الحـق و الحـق نـاطق«نیـز گفـت . یعنی اشارت کردم بحق بقول حق: قال

ن حـق نعت حق بیان شد، چون باشـد کـه مکـا«آنگه گفت که . عظمت حق با جملۀ حقیقت و حقها ال شیء شد
  »میان خلق پنهان باشد؟
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ئـی متشـابه در کـالم بسـی بمکان حق عظمت و کربیا و هستی و مکانت خواهد و ظـاهر شـدن او در هـر ذره: قال
  ».حجاب خلق راست و حق از حجاب منزهست«در بعضی کلمات گفت که . است

  
  للحالج ۹فی الشطحیّة 
بینـی و اولـش اینسـت کـه مـی«گفـت » ماالتصـوف؟« آن ساعت که مصلوب بود، فاطمۀ نیسابوریه پرسید ازو که

  ».آخرش بر اهل ورا پوشیده است
یعنی اول تصوف صفت من است و آخر تصوف صفت حق و او از ادراک منزهست؛ یعنی اولـش فناسـت، : قال

  .»و ما قدروا اللّه حق قدرهِ» «کّل شیءٍ هالک اال وجهه«قال اللّه تعاىل . و آخرش بقاست حق راست. مراست
  
  للحالج ۱۰فی الشطحیّة 

آمیخته بآمیخته محوطست، و صرف بصرف منوطست و نه نوط و نه تحوط عبارت معـربان «در کلمۀ شطح گفت 
  ».فاما الزبد فیذهب جفاءً. فیض از امتالست. درین شأن

منهـا «قـال اللّـه تعـاىل . اول کلمه اینست که صورت بشر بعناصر کون ممزوج است، و هم بکون مردود است: قال
قـال اللّـه » .بدت و الهی تعـود«و دیگر روح قدسی بقرب حق منوطست از رحمت او » .خلقناکم و فیها نعیدکم

تحـوط نیسـت، زیـرا کـه محـدث . نوط در حقیقت نیست، زیرا که مربوط قهر اوسـت» .ارجعی اىل ربک«تعاىل 
  .ست که حق بود در عدم نیستحق چنان. محدث زبد بحر قدم است، که قدر ساطعش بعدم انداخته است. است

  
  للحالج ۱۱فی الشطحیّة 

  ».شاهد بنفی عدد و اثبات وجد پیش از ابد«گفت » واجد کیست؟«حسني را پرسیدند که 
هـو «قال اللّه تعـاىل . یعنی حق موجود واجدان است پیش از ایجاد واجد و پیش از ظهور اسم ابد در عالم: قال

خود . عدد از قدم محو است، و وجد در حق صحو پیش از وجد واجد» .شیءوکان اللّه و لم یکن معه » «االول
کینونیت و بینونیت باجناب ازل چیست؟ واجد درنگی با وجد دورنگـی در عـني کـان کـان کیسـت؟ . بود خود را

ه«از حرف اشکال بريون ای، کـه » .واللّه آله و ال معه غريُ اللّه اللّه هو اللّه« ه و مکـان و از دهـور و ازمنـ. »هواللـّ
پـس آنگـه بـدانی ایـن مـرغ . جهات و جبال و خال و مال سر توحید مقدس دان تا بیچونی خدایرا بخدائی ببینی

اگر نـه گـوای مـن مـن بـودمی، در جهـان کـه . شکر خوار مشاهده و سکر سرای مکاشفه در منقار قربت چه دارد
  ».الشاهد یری ما ال یری الغایب«گوای من بودی؟ 

  
  للحالج ۱۲ فی الشطحیّة

من در خود نگرستم و از خـود بـريون رفـتم و . همه در عوالم نگاه کردند و اثبات کردند«حسني در شطح گوید که 
  ».باز خود نیامدم

ایشان در کون بماندند من از کون و نفس بريون رفتم، و باز آن هـر دو . یعنی من و خلق مبتال بودیم بخدمت: قال
ایـن . رؤیتش مرا بربود از خود، چنانچه مسلک رجـوع بـا خـود ندیـدم. ؤیت حقنگشتم یعنی من مشتغل بودم بر

دانی که مرقع پوش ازل پیش چشم مگر تو رفنت از خود و کون، آن می» .مازاغ البصر«ئی است از بحر یک قطره
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ه سـر ندانی کـ. این طمطراق ابلهان باشد. تو بصورت هم چنني برخیزد با گوشت و پوست و از جائی بجائی شود
فطرت قدسی که بنريان کربیا مخمرست، پـیش از عهـد کالبـد آدم در آسـتني سـر فعـل سـلب صـفت بـود و از تغـري 

نکتۀ لؤلؤ صفت قدم در بحر ازل برخوان، که چون اشارت کنـد دریـن معنـی . حدثان منزه بود؟ اگر این ندانی رو
نداند که بعقـل فعلـی . عارف بریش و دستار داندحمار بی افسار جذب . »کنتُ نبیّاً و آدم بني الماء و الطني«که 

او نان خـورد . در صورت بشر متصرف احکام حیات و ممات است و با صمیم حقیقت جان با سر ازلیات متصل
  ».وتریهم ینظرون الیک و هم ال یبصرون«. و جانش از اقداح افراح دران دم شراب جانان خورد

ل و غمگسار شـاهد اجـل دریـن کلمـات صـادق اسـت، او را از عـزت اگر این غمخوار مشاهدۀ از! الهی: مناجاة
. کون در تحت قدمش محو کن بحقیقـت. دری بگشای و از قدم خاص تجلی خاص الخاص در وجودش پوشان

آنگه از تو بتو رسان، و از دست و زبان این اهرمنان حرف شمار که طنطنۀ فا وقاف تهی از فقه دارنـد و از دزدان 
ش عیسی که از عني تحقیق جز طاء طامات از بر ندارند، و از متشابهان لبـاس زور و بهتـان کـه از چادر مریم و کف

ولقـد نعلـم «چنـد بـر مـا خـوانی ! نااهلی بفوطه و شمله و دلق هفت رنگ خود را جنید و بایزید پندارند برهـان
  برخوان» کل من علیها فانٍ«روزی آیت » انک یضیق صدرک بما یقولون؟

  :بیت
 بینی سالم من برسان گر تو

 

 من ندیدم سالمتی زخسان
 

  
  للحالج ۱۳فی الشطحیّة 

  ».مرقاة عارف نفس عارف است، عني او باب وصال ذات اوست«حسني در شطح گوید که 
چـون . قلـب عتبـۀ ابـواب روحسـت. آن محـل مـدارج قلـب اسـت. یعنی نفس عارف محـل مجاهـده اسـت: قال

چـون . چون بعالم دل رسید، بجنـاح روح رسـید؛ روح ذات اوسـت. ل رفتبمرقات مجاهدات بر شود بدروازۀ د
هر که بدین بحار عرب کند، بسـفن ارادت نجـات یابـد از بحـر حـدث، و آنگـاه . بروح رسید بباب وصال قدم رسید

  ».ونهی النفس عن الهوی فان الجنّة هی المأوی«قال اللّه تعاىل . مشاهدۀ قدم بیند
  
  للحالج ۱۴فی الشطحیّة 

او را » .عارف در اوایل احوال نگاه کند، داند که ایمان نیآرد، اال بعـد از آن کـافر شـود«حسني در شطح گوید که 
آنگاه مرتقی شـود وقـوفش بـا آن . مسکني اول و هلت وقف کند با چیزی«گفت » این حال چون باشد؟«گفتند 
  »است؟ نبینی که اگر باز آن گردد کافر بوده. کافر شود در آخر وهلت. چیز
بدین سخن آن خواهد که هـر کـه ایمـان بحـق آورد و او را در دل درجـات واسـباب عطـا بمانـد در حقیقـت : قال

چون در اوایل ایمان بحق آورد آنگه در اواخر برؤیت عطـا کـافر شـود آنگـه جملـه بگـذارد و در . توحید شرکست
یعنـی در وجـود »  اله اال اللّه و استغفر لـذنبکفاعلم انّه ال«قال اللّه تعاىل . حق فانی شود، حقیقت ایمان یافت

چون بما رسیدی ما دون مابگذار با استغفار که ما . ما از وجود خود غایب شو، که وجود تو در وجود ما گناهست
وا «. ، که وجود ما وجود ما را شکر گوید برای تو»عفا اللّه عنک«گفتیم  واذا ذکرت ربک فی القرآن وحـده و لـَّ

زیـرا کـه اشـارت حَـدَث . که حق غیورست ایمـان در وحـدت کفرسـت! بدان، ای حق گوی» م نفوراًعلی ادباره
بقدم است و آن متعلق بقرب ظاهر است، لیکن از حقیقت بعید است، کفر ایمانست در حقیقـت توحیـد زیـرا کـه 

د و بُعـدِ بُعـد اسـت قرب قرب است در بُعدِ بُع. در ظاهر بعد است. اقرار بنکره است، و نکره حق حقست بر کون
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والعجـز عـن » «.فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللّه فقد استمسک بالعروة الوثقی«قال اللّه تعاىل . در قرب قرب
ایمـان کفـر کفرسـت و . نشناخت اال بعد از نکره؛ متحري نشد در نکره اال بعد از معرفت» درک االدراک ادراک

  .م أبد اآلبادچنني باشد حال حدث در قد. کفر کفر ایمانست
  
  للحالج ۱۵فی الشطحیّة 

آنچ جمع نشود، تخیـري در آن چـون افتـد؟ نهایـت «گفت » بدایت خوشرت است یا نهایت؟«حسني را پرسیدند که 
امم ماضی و قرون خاىل مُردند و پنداشـتند کـه یافتنـد از «دیگر گفت » .آن تحقیق است. را ذوق استطابت نیست

  ».ئی نشنیدندو از علم شمه ئی از حظ برنداشتندغیب بذره
عـارف را نهایـت اسـت و معرفـت را . حق را نهایـت نیسـت و نـه نیـز بـدایت! بدایت بدایتِ کونست! جانا: قال

» .قـل لوکـان البحـر مـداداً«چون نهایت مستحیل است، بدایت درو چـون رسـد؟ قـال اللّـه تعـاىل . نهایت نیست
چـون او نیسـت، نهایـت . و حقیقـت همانسـت کـه در قِـدم بـودبی ا. بدایت مرید وجود مرید است، و آن علتست

حقیقتسـت، و . نه بدایت را کفـایتی اسـت، و نـه نهایـت را ذوق اسـتطابتی. بدایت نیست، و بدایت نهایت نیست
لذت دل مرید از بدایتست زیـرا . بی آن دو صفت حق از تغري منزهست. حقیقت را بدایت معرفتست، و آخر نکره

. ئی تنغیص فراق و نکره و تحري اسـتحالوت عارف از نهایت است، زیرا که از هر جرعه. دستکه راه بورد وار
  .اولش حلواست، و آخرش بَلواست. اول بر ساده دالن خوش است و آخر بر کافر دالن خوش است

نخوردند و از ئی از بحر قدم جز قطره. جمله در آن دریا افتادند و جمله باز خوردند، لیکن همه تشنه بريون آمدند
قـال . ئی ندیدند زیرا که بحدوثیت از اصـل قـدم محجـوب بودنـدشموس و اقمار جالل در روزنۀ کاینات جز ذره

قرآن کیوان در برج عقرب هالل یمنی را غایت محاق اسـت، و فـرق . »و ما أوتیتُم من العلم اال قلیالً«اللّه تعاىل 
کوه را بکاه چه آشـنایی؟ . اند و حدوثیان از قدم ناپسندیدهیدهرسیدگان نارس. فرقد بر شاخ ثور بس گران بارست

و صرصر با عطسۀ گیاه در آتش چکند؟ دیوک ماه از بوقلمون چني چه نشان دارد؟ گربۀ پشمني پیش هزبـر عـرین 
  چه شکار کند؟

  بیت
 قوت و قُوت مرد کم کوشیست

 

 زاد این راه عجز و خاموشیست
 

  
  للحالج ۱۶فی الشطحیّة 

من مـنم، . من منم، و نعت نیست. دقیق شد نزد بشر من علم من نطر در آن برشد، و فهم« در شطح گوید که حسني
حکـم مـن آنسـت کـه مـن پـیش نفـس مـن . ناسوتم محو اوصاف روحانیسـت. نعوتم ناسوتیست. و وصف نیست

نفـس چون وقت کشف نزدیک رسید نعوت وصف محو شـد، مـن از . حجاب من پیش کشف است. اممحجوب
ظهورانم نه حلـولم، در هیکـل جُثمـانی . چون من نفس نیستم، و نفس نیست، من تجاوزام نه تجانس. اممن منزه
جنـه و نـاس شناسـند، نـه معرفتـی . غیـب از احسـاس اسـت، خـارج از قیـاس اسـت. ازلیت را تعود نیست. بادیم

آن یکـی مـزاج خـورد، و آن یکـی  ».قد علم کّل أناس مشرَبهم«بحقیقت وصف لیکن بقدر طاقت از معارف آن 
. و آن یکی متحري در اودیۀ طلب. آن یکی شخص بیند و آن یکی را واحدی مالحظۀ او بوصف محتجب. صرف

خـواص بـرو راه یافتنـد، . اند همه قصد کردنـد و گمـراه شـدندهمه از حقیقت خارج. آن یکی در بحار تفکر غرق
راهشـان نمـود، طلـب گمراهـی . شان کرد، ذلیـل شـدندهست. دشان کرد متالشی شدنثابت. برسیدند ومحو شدند
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عجز . مشتاق شدند ایشانرا بأوصاف خود از نعت ایشان بربود. شان کردند ایشانرا ببست بشواهد خودگم. کردند
اشـکال ایشـان بـر ایشـان ظـاهر شـد و . انداند گوئی که غایبانشاهدان. اندواصالنند، گوئی که منقطعان: از ایشان

  ».ال ایشان بر ایشان پنهاناحو
از خود وسر . یاد کرد محجوبانرا بخود از حق. درین فصل حقایق توحید و نعت شواهد موحدان وصف کرد: قال

نظـر  آنـچ از دقـت. ناسوتیت و روحانیت را شرح داد؛ پیدا کرد که در ملکوت حق چون باشد. مقام خود خرب داد
ۀ عرفان خلق آنرا، علم حق میخواست، و آنچ برو پیـدا شـد از جمـال و خود و ادراک و فهم و علم خرب داد، و قلّ

! الهـی تـو آن منـی: کالم انبساط است، چنانـک گویـد عـامی. جالل حق و نور غیب او، آنگه بخود اضافت کرد
راسـت گویـد او را کـه . اما چون از انوار قدم مرآت کواشف غیب بیند دوئـی ندانـد. لیکن الحق للحق و ال خلق

آنجا بنگر حدیث سرمایه دار عشق، کاروانسـاالر آدم و . بد، چون آسمان قِدم مطالع شرق ازل را مشاهد استدریا
. از آن است که ناسوت در روح ملکـوتش غـرق شـد» .لستُ کأحدکم أنا أنا والنعت«که چون میگوید . من دونه

امـا چـون از خـود بـريون . بـودبنفس محجوب بود، چون با نفـس » .قل الروح من أمر ربی«. آنگه وصف نماند
از نفـس منـزه بـود » .قالت ان الملوک اذا دخلوا قریةً أفسدوها«. آمد، نور قدم برو پیدا شد، وصف ازو محو شد

ایـن معـانی . چون نفس نماند، جسم و جـان همـه جـان شـد. بنور حق از اثر طبیعی مقدس شد. زیرا که جان بود
  ».تها النفس المطمئنةیا أّی«قال اللّه تعاىل . طمأنینت است

چـون بگذشـت از هـوای . فعل حق حق راست، نه نفس. اشارت توحید این جای آنست که نفس فعلِ حق است
روح را . ظهور روح بود در عالم دل، نه حلول در مکان طبیعت» .لستُ کأحدِکم«طبایع، تجاوز بود، نه تجانس، 

یخت؛ ظاهر شـد ازو، ونفـس کثیـف درو مخمـود شـد، روح با جسم نیآم. عکس بر هیکل افتاد، از ورای ملکوت
نکتـه » تـدىل«در گلسـتان » دنی«مرغ قفص . چون از جسم برفت، عود درین عالم از کثافت نبود. اگرچه بنمود

آنگــه صـدف انــداختگان اجســام را بســتود، گفــت » .االرواح فــی یمــني الــرحمن«چنـني ســرآید بــا اســرافیل، کـه 
  .»ی السماءأبدانهم فی األرض و قلوبهم ف«

ام مـن نـه«یعنـی  -مگر درین لفظ آن مست خودرای اشارت باتحاد کند و أنائیت حق، که برهان او درو پیـدا شـد
آنگـه جمهـور را . لیکن حلول نیست غیبی است از احساس، و از قیاس خـارج اسـت» آن، همه ظهور نور ازلست

کـه همـه برسـیدند بحـق نـه بخـود، بکـرم نـه  آنگـه خـرب داد» .قد علم کل أناس مشـربهم«بمقامات بستود، گفت 
چون خود ندید، سفینۀ طبیعت بشکست و . بمعاملت، همانا که روزی در بحر بال سیاحت کرد، در آن دریا غریقی

آنگـه وصـف » .مـنم«در راه حدث قدم محو دید قدم را در ذره ملتـبس، گفـت . از دور و احکام و ارواح برست
از منقـار شـاهباز عشـق کبـوتر حـدث » را کـه دانـد، چـون مـن خـود را نـدانم؟م«چون خود را ندید، گفت . ندید
ال «آنگـه بزبـان بـی زبـانی . سیمرغ مشرق قدم بگشاد بسـر اتحـاد پـرواز کـرد. جناح در هوای هویت نزد. برست

 نقاشـان. چون از سر مکتوم فارغ آمد، پنداشت کـه جـز او کـس نیسـت. وار با مرغ ازل راز آغاز کرد»اُحصی ثناء
» .همه رسیدند و از آن بحـر همـه چشـیدند«گفت . چني قدم بر ارکان عرش غیب نقاش صور ارواح اسرار یافت

  .اول غريت بود، و آخر حريت
  :بیت

 .با زحمتی که جای نیابد درو قدم
 

 جای طواف گاهی از غري بی نشان
 

  :بیت
 صدهزاران همچو موسی بیش بوده در رهش زانک هر سنگی براهش بر مثال طور بود
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 .شور بودبر سر توقیعها من» لن ترانی«
 

 هرکرا توقیع دادند از جماىل بر کمال
 

  
  للحالج ۱۷فی الشطحیّة 

مطالبت چیزی که الیق مسامع نیست نطقاً . جزایش صعقه آمد» رب ارنی«که  -علیه السالم -در حق موسی گوید
معنـی ایـن میدهـد کـه . از بداند که او نه مـرد آنسـتأو وهماً، صعقه را واجب کند، تا بسلب عقل و اذهان وجود ب

اگـر . سؤال موسی بارادت موسی نه بارادت حق، اگرچه امور جمله بمشیت اوست، لـیکن غـرض مـا نـه اینسـت
صعقه از فرط عشق بود برؤیت حق، زیرا کـه برؤیـت حـدیث . ارادت هر دو موافق افتادی، تجلی را صعقه نبودی

صـلوات اللّـه  -مکني بودی، رؤیتش انس اقتضا کردی، چنـانچ سـید پاکـان معرفـت رااگر در تحقیق ت. العهد بود
کـه در حقیقـت رؤیـت ابهـام » مـا کـذب الفـؤاد مـا رأی«از جمال قدم بصعق مستوحش نشد، زیرا گفتنـد  -علیه

صـورت و جـانش . چون در احمد ارادت نماند، ارادت قدم تجلـی بنمـود. صعقه نبود، تجلی بی واسطۀ کوه بود
  ».نحن معاشر االنبیاء أرواحنا أجسادنا«نزد مشاهدۀ قدم بماند 

  
  فی الحریّة

از صرف تجلی التبـاس . بنور از نار ساکن شو. در خطاب قناعت کن» انی أنا اللّه«کلیم پوش بنی اسرائیلیان به 
» ا کمـا لهـم آلهـةًاجعـل لنـا الهـ«بستان علت عصا بینداز، تا گوسالۀ طبیعیان بخورد و شجر مخائیلیـان فـرو بـرد، 

. یـاری از هـرون مخـواه. زبـان سـوخته خـاموش کـن. دست ید بیضا پنهان کن. گویان به نیش زهر قهر خسته کند
. غم فرعون مخور. دست از هرون بدار. مشت بر قطبی مزن. از مقطع حدثان بگذر. نَعلَني کونني از پای بريون کن

بـاش، تـا جاسـوس ملکـوت شـهباز ریـاض » جاء اللّه من سـینا«شب نزول لشکر » أربعني لیلة«در اربعني صباحاً 
بنمـای تـا عهـد » الاحصـی ثنـاءً«برآی، و عجـز » دنی«بمرقاة . جربوت بدزدی تو آید، و ترا از رُقعات بگذراند

تو بی التباس طور چون احمد مـا را بمـا ببینـی، و از . ازل ازل را تقاضا کند، و ترا از وجه قدم پردۀ حدث بردارد
» اسـجدوا آلدم«گـوش فـرا قـول . کـن» مازاغ البصر«اقتدا به . حوالت بکوه مکر قدم است. در کوه ننگریما 
از امـر و . آسیابانان ملکوت در آسیاء قضا و قدر بگـذار. آنگه از آدم حدیث گندم کن. بشنو» وال تقربا«سر . کن

یـوم تبـدل «بیفشان، تـا » رض بنور ربهاوأشرقت اال«خریطۀ ارادت از دانۀ محبت پُر کن، و در زمني . نهی مرتس
تبـتُ «پـاک گردانـی، آنگـه » ربنا ظلمنـا أنفسـنا«از کاه معصیت بباد » وعصی آدم«گندم » االرض غري االرض

  .بگویی، چون تو از آن حدیث نه آنی» الیک
  :بیت

 تر از آن شاه سکندر بودمشادان
 بیدار شدم، چو حلقه بر در بودم

 

 ودممن دوش بخانۀ قلندر ب
 تا روز بشرط خلوت اندر بودم

 

  
  للحالج ۱۸فی الشطحیّة 

  ».قسمت مرا یکی کرد، و توحید مرا فرو کرد. من متفرق بودم، واحد شدم«حسني در شطح گوید که 
برؤیـت . قسمت از من برفـت برؤیـت جمـع. یعنی من در عالم بشریت بودم در طبایع منقسم بحق جمع شدم: قال

  ».قل اللّه ثم ذرهم«و » فاستقم کما اُمرتَ«قال اللّه تعاىل . موحد شدمموحد از غري او فرد و 



۱۶۰ 

  
  للحالج ۱۹فی الشطحّة 

مسـکني «حسـني گفـت » سـبحانی«در حدیث  -قدس اللّه روحه -در کلمۀ که صادر شد از سلطان عارفان ابویزید
یان پندارد کـه عـارف از حـق در آن م. در بدایت نطق بود، ناطق بود، از جهت حق بود، محجوب بایزید! ابویزید

  ».شنود، بایزید نبیند و ز آن انکار نکند و آنرا بسیار نبیند
کـون جملـه ! نـه. چون از سکران شنود، واسطه از میان برگريد، نطـق از حـق شـنود» سبحانی«یعنی عارف : قال

نَطـقَ اللّـه « -السـالمعلیـه  -آن چنان که خواهد، هرچه خواهد، بگوید، چنانکه مهـرت گفـت. السنۀ حق است بر آن
بـرو . رنجوری بایزید بدید در دست نـااهالن. مسکني گفتنش از ترحم و شفقت و انبساط است» .علی لسان عُمر

که از شاخ گل اتحـاد از » ألستُ«دنو این مرغ » وأناالحق» «سبحانی«: گفت. غمخواری کرد و دلسوزی نمود
چون علت از میان برخاسـت، جـز حـق نمانـد، بـاز آن » .اللّه انّی أنا«بساتني وصلت پرید بجناح از شجرۀ موسی 

الجـرم . بیچـاره کسـی کـه در صـورت نگـرد. این سخن در عني جمع حقیقت دعـوی اسـت. که خود علت نیست
  ».مَن أهانَ ىل ولیّاً فقد بارزنی بالمحاربة«. خصومت کند، و از عني حق ساقط شود

  
  للحالج ۲۰فی الشطحیّة 

مَرقاة «و شکسته از کل مأخوذ او را طریقی معروف نیست، در . جذوب بوصل معطوف استم«در شطح گوید که 
  ».بروازن اطالع مشهود نیست» تنقُّل
مجذوب تطرق کنـد در احـوال و سـالک تطـرق کنـد در . مجذوب، و مأخوذو سالک: انداهل طریق اللّه سه: قال

آنگـه او را طریقـی . از فنـا در حـق فـانی شـود چـون بحـق رسـید. معامالت و مقامات و مأخوذ از جمله فانیست
جمـال یافـت، » تدىل«دنو وصال، و . از حق در حق بحق رسد. سري در قدم است و آنجا رسم عدم نیست. نماند

سـت از جـالل و جمـال، آنجـا »أدنـا«مریـد . قوسني صفات جالل و جمال اسـت. »فکان قاب قوسني أو أدنی«
بقـای رؤیـت قـدم از روازن . از پیش عاشـق برگرفتنـد» مرقاة تنقُّل«. محوستاقتدا نیست، زیرا که طریق محو در 

آنگـه شکسـته دل ازلیـات طوفـان سـلطان . در اول عاشق شود در آخر سابق شود، تا از جمله بگذرد. اطالع بیند
 أنـا عنـد المنکسـرة«: شکسـته دالن قـدم را از حـق روایـت کنـد -علیه السـالم -سید سروران. بمعرفت قدم است

پرکنده بریاح جربوت فانی در عظمت قدم باقی ببقـای  از حق در حق شکسته شدند بسطوات ملکوت،» .قلوبهم
  ».و هو معکم أینما کنتم«ازل، یعنی من برسم قدم با ایشانم 

  
  للحالج ۲۱فی الشطحّیة 

بـان اشـراف نفـس بـروح نیسـت، ای محجو. از نفوس منزه شد، و روح مشـرف بکـل«در شطح گوید اشارت که 
اگر بدانید، ای محجوبان بعلم؛ اگر بشناسید، ای محجوبان بمعرفت اگر ! اگر بنگرید، ای محجوبان بنظر! بنفس
  ».اگر برسیدگی برسید، شما تا ابد محجوبید، تا ابد بمانید! ای محجوبان برسیدگی! برسید
آنگـاه جمیـع مقامـات . دادیعنی حق نفوس مطمئنّه از خبث بشریت مقدس کرد، بروح ناطقه را بـرو شـرف : قال

قرب را وصف کرد، راه روانرا جمله تا بأبد بیـافنت از کنـه قـدم محجـوب دیـد، زیـرا کـه چـون حـق حجـاب شـود 
آنگـه ابـد او از مطالعـۀ . ابد در ابد گـم شـود. سبب آنست که قدم را امد نیست. ایشانرا، رسم ادراک منقطع شود



۱۶۱ 

جسـم بیننـده مـنطمس، جـان گوینـده در بحـر قـدم . ائی در فنـائیقیامی در قیامی است و فنـ. خلقیت ممتنع شود
چنني خرب داد  -علیه السالم -منغمس، حريتی در حريتی، نه در آن درک فریادرسی، سید مستغفران از درد نایافت

ز آنگه ا. حقش در خود غایب کردی نه بحدث» .انّه لیُغان علی قلبی و انّی الستغفراللّه فی الیوم سبعني مرة«که 
آنگه ازو بدو پناه بردی، تا از درکی بدرکی نقل . از آن خطیئۀ بی اختیار استغفار کردی. حق بحق محتجب شدی

  ».أعوذ بک منک«چون در قدم قدم متحري شدی، اسباب افعال وصف بگذاشتی، گفتی . کردی
  

  فی وصفی
ئـی، کـه چنـني یـۀ بصـر بریـدهو باد. ئـیمگر حقیقت قـرمش شـناخته! ای صاحب زبان اهل راز! ای غریب دلنواز

نکتۀ غیوران قدم شرح گوئی؟ زینهار با که گوئی؟ جانی که جهان عشق تو شد، کجاست؟ دىل که عشـق تـو دارد، 
  !چه جاست؟ هان که رمزدوران ملکوت را ازین سخن خسته کردی و دل عشاق جربوت بدین رمز بسته

  
  للحالج ۲۲فی الشطحیّة 

ایـن را شـرحی «گفتنـد » .توحیـد در خـال همچنانسـت کـه در مـال«گفـت . دنداز آن شاه عاشق از توحید پرسـی
او را » .توحید چنانست که در ازل بود وهم چنان تـا الیـزال خواهـد بـود«گفت » .بگوی، که ما زبان قوم ندانیم

نقض فهم دانستم کـردی «گفت » .چون حق را وصف کردی در ازل بما الیزال، بقدم محدثات گفتی«گفتند که 
  ».ن کالم محدثانستای
معلوم که توحید در حقیقت صفت وحدانیت است، و وحدانیت پـیش از عـالم و بعـد از وجـود عـالم ! جانا: قال

  .خال و مال نزد وحدت مجهول و محو است. یکسان بود
  
  للحالج ۲۳فی الشطحیّة 

شـواهدی چنـد اسـت «گفـت » برهان چیست؟«کشتند، که از آن عزیز پرسیدند در حضرت خلیفه چون او را می
  ».این زندقه است«گفتند » .که حق درو پوشید اهل اخالص را؛ در نفوس آنرا جاذب قبول پدید آمد

آنگـه بـذات آیـات نفـوس و قلـوب عامـه را . شواهد برهان حق اسـت کـه در اهـل حجـت پوشـند خاصـانرا: قال
فلمـا «: فقـال» .ذین أوتـوا العلـمآیـات بینـات فـی صـدور الـ«قال اللّه تعاىل . بواسطۀ صدیقان بخود جذب کرد

خرب از نور معرفت داد در جان عارفان آن شمسۀ که از قرصـۀ شـمس قـدم » .جاءَهم بالبینات قالوا هذا سحر مبني
هرکه آن نور بیند، بآن نور حـق را » .تعرفهم بسیماهم«شعاع آن نور در جباه سالطني معرفت پیداست، . نور گريد

و سیار عالم افالک خود را »لوالک«، زیرا که نگني نقش »الصوفی هو اللّه«تند که ازین سبب عاشقانرا گف. بیند
ینظرون «اشارت از قدم چنني آمد که قدم را قدمی » .من رآنی فقد رأی الحق«شواهد فعل در صفت نهاد، گفت 

  ».الیک و هم الیبصرون
  
  للحالج ۲۴فی الشطحیّة 

بتـو بـی زار گشـتم از . تـرا منـزه دانـیم از تقـرب بنـدگان«گفـت . دانـد کـه بعرفـات ایسـتاده بـواز حسني نقل کـرده
  ».وحدانیت گفنت موحدان تو



۱۶۲ 

مـا عبـدناک حـق «اشـارت کروبیـان ببـني در گفـنت . کلمۀ غريتست بر خلق، و اعرتاف بعجـز از کنـه معرفـت: قال
خلقیـتش اوصـاف . حسـني در آن سـاعت مشـاهد عـني تنزیـه قـدم بـود» .عبادتک، و ما عرفنـاک حـق معرفتـک

حـدثان در . متالشی در ازل سلطان احدیت چنان قاهر دید که از عرش تا بثری بسطوت قدم مضـمحل کـرده بـود
قـدم قـدم دانـد کـه . هرچه آید از افعال نزد صفات بکون مردود اسـت. دیدپرستش الیق بوقوف بجناب ازل نمی

  ».ما وصفه غريه«
  :بیت

 چه کنشت و چه صومعه بر او
 

 گرب بر در اوچه مسلمان چه
 

  
  للحالج ۲۵فی الشطحیّة 

. آنگـه گفـت کـه روح را بـدل کـن. جملۀ حجاب بریدم، تـا جـز حجـاب عظمـت نمانـد«در شطح اشارت کند که 
  ».نمیکنم، مرا رد کرد بخلق و مرا بدیشان فرستاد: گفتم
. اه نیسـتدر بریـدن آن ر. حجاب عظمـت قهـر حـق اسـت. حجاب خلقیت است، بسیار نیست قطع حدثان: قال

او از حق طلب حظ کرد، چنانک سنت اولیاست در حـب حیـات از بـرای تحصـیل عرفـان . حق ازو فنا خواست
 -الجرم حق او را بدعوت خلق مشغول کرد، بحق خوانـدن نیابـت مصـطفی. صفات، لیکن در رجولیت تردد بود

علیـه  -و قـال» .موسـی امّـة یهـدون بـالحقو مـن قـوم «قال اللّـه تعـاىل . زیرا که اولیا نواب انبیااند -علیه السالم
» میان أنبیا و أولیا چه فرق اسـت؟«تصدیق این سخن آنست که ازو پرسیدند که » .العلماء ورثة االنبیاء« -السالم
ایشان در احوال تصرف کردنـد، نـه ایشـان را . پیغامربان را بر احوال مسلط کردند، تا مالک احوال شدند«گفت 
معروفست که او در غلبـۀ حـال بـود، مغلـوب سـکر بـود در . ن تصرف کرد، نه ایشان در حالحال بر ایشا. بر حال

  .اگر نه، قتل چون برو روا بودی سخن اهل سکر علم مجهولست. زمان بال از سکر بصحو نتوانست آمد
  

  فی وصف العارفني
از صـفت در . انـدران کـم زنکـاله دا. انـدجان بـازان بـی غـم. اندایشان عشق وسواس. اندزیرکان در عالم قیاس

واصـالن رعناانـد، سـراندازان . اندو شاقان وصلت. اندمُعربدان درگاه. اندجهان ایشانند، از آن در عالم بی نشان
قاف عالم از تردامنان . چشم اجرام ازعشق ایشان پر آب شود. قلزم فلک از شوق ایشان سراب شود. اندبی باک

زاویه داران ملکـوت صـحن . حوت و ثور از آن گران سنگی ایشان بجنبش درآیندبجنبش درآیند، زمان در زمان، 
صوفیان افالک را از سایۀ قوسني بآسیب جان رنجور در رقـص و . سماء خرد از تطرق ایشان بعالم کربیا بگذارند

. ینـدعیسـی وار بکنگـرۀ عـرش برآ. موسـی وار عصـا بیندازنـد. برآوردنـد» لـوالک«فغـان . خرامیدن بريون کننـد
  .چون از خود بريون آیند، خود را همه آن دانند. محمدوار از خال و مال بگذرند

ئی ایمان دارد، نـه تـوئی شادی بر رخی که چون تو عاشق در صحن جان دارد، یا درین جهان بی وفا بر تو لحظه
ینده هزار بـار پوشـده که در گلستان ازل پای بر یاسمني ابد نهادی؟ عروس کربیا در عني شرط التباس لب جان گو

ئـی، یـا از اگـر هـیچ تـرک خـاور را دیـده. با تو در خرابات بی سرمایگان از شوخی انبساط خرامیده است. است
ئی، بر شاهراه اجل بنشني، تا از تنگ دستی مراقب نفخـات تجلـی قـدم جان رکن یمانی بوی گل عهد ازل شنیده

رنگ حضور و بی آسـیب مراقبـه، در حضـیض دامـن قـاف بی د. زمانی والیت صورت خوار خوار بگذار. باشی
انّـی أنـا «هیچ مگو که تو کیستی، کـه اشـارت . کربیا شو، تا بی جان و جسم مقدر جانرا چون خویشنت غریب یابی
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  .عني بُعد است» اللّه
 از عیـان. شنو، چون معشوق را بی عبودیـت و ربوبیـت یـافتی، دسـت از معرفـت بـدار» دنی فتدىل«سر عشق از 
آنگـه از خـود . بگـوی» ال احصـی ثنـاءً«دلـري . سـکر وحـدت را شـکر بگـوی» ما زاغ البصر«سر . توحید بگذر

صفات را بی افعال مسافر باش، قدم را بی صفت طلب کن، وجود خـود را . خاموش شو، از خطاب وسمع بگذر
اگـر حـق بینـی هنـوز در . چون در بحر قدم غرق شدی، آنگه خود را طلب کـن. تري قوسني ازل و ابد را هدف کن

آنگه مکر قدم براندیش، تا هم آنجا بنمانی، کـه محـل اسـتدراج . اگر خود بینی سر اتحاد یافتی. محل بندگی آی
اگر اتحاد محو شوی و از محـو محـو شـوی و . اگر باقی شوی، با نصیب خویشنت آی. جزاء فناست آن بقا. است

  .گزاردی از حالوت محو محو، آنگه بنیستی حق هستی ازل
  
  للحالج ۲۶فی الشطحیّة 

از جنـت قلـب اسـت و جنـت قلـب لـب اوسـت، و لـّب بموضـع «گفت » محبت چیست؟«از حسني پرسیدند که 
  ».لطیفه است، لطیفه مقام حق است، مقام حق تملق است بدو

حـق  آن لطیفۀ الهـی مقـام نظـر تجلـی. لطیفه در دل روح ناطقه است. صادق است، لب موضع لطیفه است: قال
این حالت را محبت نهاد، . است، در آن مقام یگان تجلی تملق جانست، که هیمان سر است بجمال معروف ازىل

ة دل«آنگه . بتصرف حکمت اصول دل بنهاد، که عبارت از کونست» .والذین آمنوا أشد حبّاًللّه« بنهـاد، کـه » حبـّ
عبــارت از لطیفــه کــرد، کــه قبّــۀ اخضــر  آنگــه. آنگــه لــب بنهــاد، کــه عبــارت از کرسیســت. عبــارت از عــرش اســت

اگـر ایـن صـفات . ، یعنی اهتزاز عرش مقام حق است، یعنی سایۀ قرب استواسـت»تملق«آنگه گفت . جاللیست
معلـوم » الـرحمن علـی العـرش اسـتوی«آیـت . بشرط معارج بدانی، نسبت وجود تا بسر افعال و صفات بشناسی

 -از نقطۀ استوا و عالم ابتدا از حق خرب آورد -صلوات اللّه علیه -کنی، چنانک عرش کربیائی و محامل نور بقائی
یعنـی محـل » لم یسعنی السماوات و االرض و یسعنی قلب عبـدی المـؤمن«که  -عز بقاؤه -حق گفت. جل اسمه

  ».جَعَله دکّاءً«و » فأبني أن یحملنها«امانت ماست، و موضع نور مشاهدۀ ماست، او بر کون مجتبی است، 
  

  للحالج ۲۷طحیّة فی الش
چون محـو شـدی، بجـائی رسـی «گفت » تصوف چیست؟«اشارت در شطح جواب دادن سایل است که پرسید 

» .طـوامس و روامـس الهـوتی اسـت«گفت » .عبارت کن ازین سخن ما را«گفت که » .که محو و اثبات نماند
  ».این را عبارت نیست«گفت » .بیان کن، که ما زبان قوم ندانیم«گفتند 
یعنی تصـوف توحیدسـت، و موحـد صوفیسـت، و شـرط صـوفی از خـود و کـون محـو شدنسـت در سـطوات  :قال

آنگـه فـانی شـود از محـو و اثبـات و تصـنع خـود در . آنگه رسیدن باثبات کلیت بشرط نفی خلقیت. وحدت حق
د پـیش از آنگه حق بمانـد چنانکـه در ازل بـو. توحید و معرفت؛ در طلب مشاهدۀ قدم از رسم حدثان بريون شود

یعنی از محو و اثبات، که محو و اثبات عارض حـدث اسـت » قل اللّه ثم ذرهم«قال اللّه تعاىل . محو و اثبات او
  .و حدث در قدم پیدا نیست

آنگـه . حقش بنور خود بینـا کنـد. طمس طمس عني سرست در الوهیت حق: اما حدث طوامس وروامس الهوتی
آنگه بصرش باشراق نور قدم طمس گريد، پس بی چشم . ون بريون شودحق را بحق ببیند، پس از رؤیت نفس و ک

آنگه رمسش پدید آید، در ذهاب ذهاب شود، تا از حـق فنـا شـود از تـأثري الهوتیـت . شود از حق در نظر او بحق
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الهوتیت تجلی کند بصرف قـدم؛ هـرچ حـدوثیت باشـد درو . آنگه در حق پنهان شود، از حق ظاهر شود. عظمت
دریـن معنـی اشـارت کنـد  -صلوات اللّه و سالمه علیه و آله -، چنانک پروانۀ نور قدم و سید اهل قدممحرتق شود

  ».حجابه النور لو کشفه ألحرقت سبحاتُ وجهه ما انتهی الیه بصرُه من خَلقه«که 
  
  للحالج ۲۸فی الشطحیّة 

  ».ت ازوستبال اوست، و نعم«در بال و نعمت اشارت کرد چون پرسیدند از آن هر دو، گفت 
چون او سبب بالست، . یعنی او بالء دوستان است، چون مشاهدۀ جاللش عاشقان بالکش را بوستان است: قال

» .بالئـی یـا بالئـی فـی بالکـا«: شـعر. عاشقانرا بعشق و بال مبتال کند، چنانکـه گفتـیم. در حقیقت خود بالست
ال حق حق است بر خلق پیش از خلـق، پـس ب. آنست که حظ خلق است ازو، نه اوست بعینه» نعمت ازو«معنی 

  »أاله مع اللّه؟«و قال » و ما بکم من نعمةِ فمن اللّه«قال اللّه تعاىل . اوست که اوست
  
  للحالج ۲۹فی الشطحیّة 

  ».شاهد شدم موالی خود را عیاناً«ئی در شطح فرمود که نکته
در زمـانی کـه بصـر سـر در » ر فعـل و نـور صـفتئی بنعت ظهوئی ذرهبعني سر دیدم عیاناً در هر ذره«یعنی : قال

مـا «و قال اللّه تعـاىل » .ما نظرتُ اىل شیء اال و رأیتُ اللّه فیه«بصر ظاهر بود، چنانک بعضی از تابعیان گفتند 
پـس عجایـب . یعنی چشم دل آن دیـدۀ کـه چشـم ظـاهر دیـد؛ ظـاهر و بـاطن یکرنـگ بـود» کذب الفؤاد ما رأی

چگونه دیدنی است دوست چـون دوسـت نبینـد؟اگر نبینـد، محبـت : است این نیست؛ چون هست دیدنش شرط
  چیست؟ آنک اینش بدایت نیست خود کیست؟

  بیت
 و از فلک در گذشته کارم بود

 

 دوش من بودم و نگارم بود
 

  
  للحالج ۳۰فی الشطحیّة 

مـاتی چنـد بـر زبـان چون شب بنیمـی رسـید، آن شـب کـه روز دیگـر او را کشـتند، کل«خادم حسني روایت کند که 
چون ما بینی، اگر ترا مُثله کننـد بـذات تـو پـیش : آنرا بعضی حفظ کردم، از جملۀ کلمات این بود. مبارکش برفت

صـاعد شـوم در . عقبت کرات تو، ترا بخوانند ذات تو بذات تو؟ آنگـه حقـایق علـوم و معجـزات خـود پیـدا کـنم
که مرا حاضر کننـد و مـرا بکشـند و مـرا بیاویزنـد و مـرا  معارج خویش بعروج ازلیات خویش، پیش قول از بریات

ئی که از آن بـريون آیـد هر ذره. آنگه در لجّۀ جاریات اندازند. صفایات من ذاریات شود. بسوزانند، و مرا برگريند
  ».تر باشد از راسیاتعظیم
. یـن محـض کراماتسـتخرب داد از قدرتی که بادی شد در نفس او پیش قتل و صـلب و غـرق و حـرق او و ا: قال

حدیث مُثله، یعنی مرا پـاره کننـد کرتـی . اشارت معجزات بیان غیبت اوست از احساس خلق در حجب غیب حق
فلمـا أتیهـا » «ارجعـی اىل ربـک«حدیث ذات بذات، یعنی حقم ندا کند از ذات من بذات من که . بعد از کرتی

از . حسني شجرۀ حق بـود» .ة ان یا موسی انی أنا اللّهنودی من شاطی الواد االیمن فی البقعة المبارکة من الشجر
ترا خواهم کُشت بعالمتها و ترا بخواهم سوخت بقدرتها خاک . »اُذن منی فانی أنا اللّه«آن شجره ندا کرد، گفت 
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در حدیث پیدا شـدن حقـایق علـوم و معجـزات، یعنـی از مـن شـواهد عـالم علـوی پیـدا شـود و . تو بر دجله ریزم
اضـافت ازل . صاعد شدن او در معـارج عـروج ازلیـات صـعود روحـش بـود بمعـادن ازل. کراماتمعجزات اهل 

گفتنش که بریات من یعنی گفتـیم از وجـود خـویش کـه . بخود کردن آن بود که او فعل حق بود و ازل حق راست
یـل گویـد و بالحق حق وجود او بریت اوست، یعنی جسدخانۀ دلست نه از وجه خلیقت، چنانـک قا. »أنا الحق«
. در تمام کالم پیدا کرد که خاک من بعد از قتل من و سوخنت من بردارند، و بر دجله بیفاشنند. »بیتی و مسکنی«

محرق نريان » تدىل«ام و مقتول بسیف تر باشد، زیرا که من محو تجلیئی از من از کوهها گران عظیمآنگه هر ذره
  .امکربیا و قدم

چنـان . بیـاد دار» لـم یسـعنی السـماوات«حـدیث . ترسـت از آسـمان و زمـنيممحل این کرامتهـا در حرمـت عظـی
عاشقی کشتۀ عشق که دید؟ چنان محبی سوختۀ محبت که شنید؟ کالبدی بنور فطرت از راه صفوت دست قدرت 

از بحر حیـات قِـدم آن گـل را آب داد، . عجایب ملک الیزاىل در گل گلشن مخمر کرد. در بدو ازل سوی او بارید
. بنشسـت» أنـاالحق«بر سر آن غُصن مقدس عندلیب . ا که چون بشکافت، شاخ محبت با شاخ عشق بپیوستزیر

کجائی تو از جسم مقدور؟ که از مخائـل حلـول جسـم کـون پـرياهن » .انّی أنا اللّه«داد که همی جهانیانرا خرب می
ئـی را شوق را بـی پروانـهاگر هیچ مع. فعلست، در فعل بدیهۀ صفتست صفات شرق عالم قدس شمس قدم است

چون ببینی او را از لذت عشق و رؤیت جمال از مرسوم علـم و عقـل . بدیدی، در همۀ مواقع افعال او را باز یابی
  .شرک تو توحید شود، و توحید شرک. فارغ آیی

  بیت
 چشم شوخ تو دید بی همه دید

 

 چون خدایت بدوستی بگزید
 

  
  للحالج ۳۱فی الشطحیّة 

مـن بیـنم بهشـت و دوزخ بـا امـالک عـرش و «: بیتی که چون حال وسوسه کنـد از مـأتم و عُـرس اشارت کند در
  ».کرسی
دل مـؤمن ملکـوت . در حـق او بسـی عجـب نیسـت. یعنی در صحو و سکر عالم ملکوت بر مـن کشـف شـد: قال
ظـر اىل کـأنّی ان«میگفـت  -علیـه السـالم -نه حارثة در حضرت صاحب نظر ملکـوت وزایـر عـالم جـربوت. ببیند

  »عرش ربّی بارزاً
  
  للحالج ۳۲فی الشطحیّة 

کلی بکلی ملتبس . هویت تو در الئیت ماست! منم یاتوئی؟ حاشا از اثبات دوئی«در بیتی اشارت کند باتحاد که 
کجـا طلـب . ذات تو از ذات ما کجاست چون ترا بینم؟ ذات من منفرد شد جایی که مـن نیسـتم. است از وجهني

م؟ در ناظر قلب یا در ناظر عني؟ میان مـا أنیـت منازعـت میکنـد، بأنیـت خـویش کـه أنیـت مـا کنم آنچ پنهان کرد
  »!بردار
، عاشق چون گوید کـه  فناست چون عدم نزد قدم. حدث فناست. اشارت اول آنست که حدث بی قدم است: قال

ق اسـت، زیـرا کـه چون نیک بنگرد، خود نماند، همـه معشـو. از فرط عشقا ست، ولیکن هم دو است» من توام«
لکني از عشـق مکـر . غلبۀ مستانست. چون فعل نبیند، پندارد که ذات هر دو یکیست. صفت در فعل ملتبس است

ک؟«جسم و دل کجا برند، آنجا که از حق در حق نگرند؟ . و دستانست، نگرسنت دوئیست یعنـی » ألم تر اىل ربـّ
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اشـارت علـم . »کـل شـیء هالـک«هالک اسـت در بدو قدم کون . منازعت دردوئیست. بربک اىل ربک البک
میخواست تا از بحر قدم حظی . سر ربوبیت میجست. خاص آنست که خواجه أنائیت طلب میکرد در أنائیت حق

انّی أسألک ایماناً ! اللهم«. بگذار، تا ترا بتو بشناسم. ، اگر چه محو شود بأنائیت قدم»أنائیت ام«گفت . بردارد
اب اقتضا کند، و بقاء جان عاشق را بنعت معشوق گرداند تـا دعـوی أنائیـت از دوئـی فناء نفس ذه» .یباشر قلبی
  ».والیشرک بعبادة ربّه أحداً«قال اللّه تعاىل . فرد گرداند

  
  فی توحید المجرّد

چون من ترا باشم در تو بنعت تجلـی قـدم، در خـود نگـر و در مـا . یعنی در مشاهدۀ ما در خود منگر، و نه بر کون
نفس خود بشناس، که اگر اول او را شناختی، ما را شـناختی و اگـر او را دیـدی . نه بر کون تا با ما بمانیمنگر و 

مـن عـرف «: آن فعل ما راست، قایم بصفت ماست صـفت قـایم بـذات ماسـت. فعل تو فعل ماست. ما را دیدی
اسـت از قربـان مقربـان و  نفس ما منـزه. مصادر و احکام نیست. و کون ونفس نیست! منم» .نفسه فقد عرف ربه
رسم حدث اسـت، و حـروف . من از ازل و أبد منزهم. ازلیات ابدیات است، و ابدیات ازلیات. دانیات مستهرتان

خال خالء کونست، مـال مـالء . فعل از ما صادرست بما. سواتر دون منست و هم در فعل ما کفر است. علل است
است، در حدث گنجد زیرا که تجـزی » ثالث ثالثة«کون آن  و. قدس من قدس است از قران خال و مال. کونست
فنـا در . جرم اجـرام در ایهامسـت، و ایهـام در قیـام. قدم من در قدم، قدم من منزهست از کلیات و جزئیات. است

کالمم خـرب از سـر سـر و . وجود و عدم بقدم منطوق نیست. بدو بدو عدم است، و آن شرط کونست. فناء فناست
  ».الیمدحه أحدٌ غريه و الغريُ«حق سبحانه . با که و با چه؟ بائن و بني نیست در عني ازل .غیب غیب است

  بیت
 انبیا را شده جگرها خون

 

 جل ذکره منزه از چه و چون
 

  
  للحالج ۳۳فی الشطحیّة 

ید و حسني دراصفهان برسـ«که  -قدس اللّه روحه -از شطحیات حسني روایت کند شیخ کبري أبوعبداللّه ابن خفیف
در ! ای بـازاری: گفـت. حسني منصـور برابـرش بنشسـت. در حلقه نشسته بود -رحمة اللّه علیه -علی سهل صوفی

و بـوی آن . ئـیو میان صحو و اصطالم هفتصـد درجـه اسـت وتـو نشـناخته! امو من زنده. معرفت سخن میگوئی
. سـخن بپارسـی رفـت. در آن شهر باشیشهری که مسلمانان در آن باشند، نشاید که تو : عل سهل گفت. ئینشنیده

. مـردم در قفـاء او افتادنـد، تـا خانـۀ او ببیننـد و برکننـد. برپـای خاسـت. حسني منصور ندانست که او چه میگوید
راه را خـالف کـرد، و بشـرياز آمـد، . بريون شو ازین شهر پیش از آنک تـرا بکشـند: شخصی بیامد و بحسني گفت

ام که گفتنـد کـه بـريون شـو تـا تـرا نکشـند یـا در فـالن بروایتی دیگر شنیده. مريوملیکن چنان نمود که بآذربایجان 
  ».االعتصام من اللّه، بغري اللّه شکٌّ فی اللّه: گفت. موضع رو تا ترا نبینند

معرفت بکلیت است کـه اعتصـام نکنـد اال حـق؛ برخصـت بـاز . درین سخن محض عبودیتست. صادق بود: قال
واعتصـموا «و قـال . »فتوکـل علـی اللّـه«خداوند سید متوکالنرا فرمـود کـه . عفاراستنگردد، زیرا که رخصت ض

ابـدال اگـر بـر یکـدیگر مطلـع شـوند، «در حدیث اسـت کـه . کالم غريتست» !أیّها السوقی«بسهل گفت » .باللّه
ر روی اسبال سـر حـق دان بـ. نگاه کن -علیهما السالم -در قصّۀ موسی و خضر» .بعضی خون بعضی مباح دارند

گفتـنش حـدیث . گفتار علی بن سهل هم ازین قبیـل اسـت در حـق حسـني. عُرفاء خویش تا بغري او ساکن نشوند
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غلبۀ سکرست بر محبان بنعت زوال رسوم از حدت سـکر، و  اصطالم :صحو و اصطالم و هفتصد درجۀ اصطالم
اند و لذت عیش بـی غلبـه بـا ون آمدهصحو حالۀ کرباء ائمه است، آنها که از شدت سکر بري. اندایشان اهل تلوین

میان تلوین و تمکني مـدارج ارواح و معـارج اسرارسـت کـه در آن . انداند؛ ایشان بی هیجان اهل تمکنيحق یافته
» .رفیـع الـدرجات ذوالعـرش«قال اللّـه تعـاىل . مرتقی میشوند تا معادن معارف و کواشف، تا بعروش ازلیات قدم

نبینـی کـه خـوش » .نا بعضهم علی بعض، منهم من کلّم اللّه و رفع بعضهم درجـاتٍتلک الرسل فضل«وقال تعاىل 
ــة البُلــه و أهــل العلیــني «چــون خــرب داد کــه  -علیــه الســالم -آواز موســیقار ازل، صــیاد مــرغ اجــل أکثــر أهــل الجنّ

  .ت مکاشفهاند در اشراق قدم بنعاند در جنت مشاهده و ذوو االلباب عارف متمکنبُله هایمان» ذووااللباب
  
  للحالج ۳۴فی الشطحیّة 

مــرا بفرســتاد «کــه از بعضــی از عمــال معتضــد شــنیدم کــه  -قــدس اللّــه ســرّه -شــیخ ابوعبداللّــه بــن خفیــف گویــد
بـا مـا در کشـتی مـردی بـود او را بحسـني منصـور . أمريالمؤمنني بجانب هند، تـا بـر امـور آن ناحیـت واقـف شـوم

. چـون برسـیدیم و از مرکـب بـريون آمـدیم بسـاحل نشسـته بـودیمنیکو عشرت بود و خـوش صـحبت . شناختندی
حسني ازو پرسید که آنجـا کـس هسـت کـه . بردند پريی را دیدیم که روی در ساحل داشتحماالن جامها بشهر می

بـرد آن ریسـمانرا بـاد مـی. سحر داند؟ آن پري کُبّۀ ریسمان بريون آورد، و از همـدیگر بـاز کـرد، و در هـوا بینـداخت
دریـن شـهر : گفـت! آری: ازین چنني میخواهی؟ گفت: گفت. ریسمان بگرفت، و بریسمان سوی هوا رفتطرف 

چـون ببغـداد شـدم، شـنیدم کـه حسـني دعـوی عجایـب . گفت که حسني آنگاه از ما جدا شـد. مثل این بسیارست
  ».میکند
قهریات از علم مجهـول و اگر این حدیث از وی درستست، مرادش درین حال آن بود که مطلع شود بأحکام : قال

غوامض غیب در لباس نکرات، تا وسیلت سازد بعرفـان نعـوت غیـب افعـال، و مقـادیر صـفات و اسـرار شـواهد 
. تا بدان متجلی شود، و بدین دقـایق خلـق خـدایرا بخـدای راه آمـوزد. ملک و تصاریف قدرت در حیل مکریات

اسـتعمال » .اللهـم ارنـی االشـیاء کمـاهی«ون گفـت چ -صلوات اللّه علیه و آله -این جمله تحت رمز مصطفاست
اسـتعمال آن در ادراک افعـال حـق را طرایـق آن کسیسـت کـه خـون خـویش . سحر در مسـتقبحات مـذموم اسـت

نبینی که حق سـبحانه آن دو مقـرب ممـتحن را . عرایس معرفت را بعشق و غرایب صنایع حق را بمعرفت فداکند
، تا هر که ضالل را آموزد، دوزخی شود و هرکه عرفان قهر را و اعتبار و علم سحر چون درآموخت امتحان خلق را

و حســني » .ومــا انــزل علــی المَلَکــني ببابــل هــاروت ومــاروت«تملــک را آمــوزد، بهشــتی شــود؟ قــال اللّــه تعــاىل 
میخواســت تــا طریــق اکتســاب در خــرق عــادات معلــوم کنــد، و فــرق کنــد آنــرا از واضــحات آیــات در کرامــات و 

ه بضـدها تتبـني االشـیاء» «لیمیزاللّه الخبیـث مـن الطیـب«که انبیا و أولیا را ظاهر شود بی کسب  معجزات » .فانـّ
  .یعنی اجتناب را آزمودم» عملتُ الشر الللشر«اند گفته

  
  للحالج ۳۵فی الشطحیّة 

  ».یبتارتفاع حشمت است با وجود ه«اشارت در شطح کند در مقام انس، چون ازو مقام انس پرسیدند، گفت 
آنگـه نزدیـک شـود، طریـق . برؤیت جمال متلـذذ شـود و لهـش پدیـد آیـد. مستأنس بحق در قرب قرب افتد: قال

چون بدو انبساط کند بسقوط حجت احتشام در امتحـان، حـق بنعـت مـراد . جرأتش بگشایند، انبساطش پدید آید
یت برخیزد بحق، حق را مسـتأنس چون عزت احتشام ربوب. عاشق همچون طفل شود در کنار مادر. وی او را شود
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اگر چنني نبودی، حدث در قدم چون ماندی؟ لیکن با بنده نور ابتداء هیبـت بمانـد زیـرا کـه در همـه وقـت . شود
نبینی که مسـت کـوه بادیـۀ طـور . ئی شودبا همه انبساط در بساط عظمت ذره. داند که بنده بنده است، و حق حق

» تضـل بهـا مـن تشـاء«گفنت کـه . ؟ این رفع حشمت است»ی اال فتنتکان ه«سینا در مقام انبساط چون گفت 
  .وجود هیبت» تُبتُ الیک«و . گفنت ارتفاع حشمتست» ارنی«وهم چنني . بقاء هیبت است

  
  للحالج ۳۶فی الشطحیّة 

  ».معرفت در ضمن نکره مخفیست، و نکره در ضمن معرفت مخفیست«در اشارت شطح کند 
چـون عـاجز گشـت در . که حقیقت عرفـان در عجـز اسـت از ادراک حـق بمعرفـتفحوای اشارت بر آنست : قال

چنني . عنوان قدم از یافنت قدم، او را معرفت از عجز دست گريد و دیگرش از درک تحقیق بيافنت کل عاجز گرداند
ن چـو. باشد أبد اآلباد در مقام و وصلت، زیرا که معرفت معروف نهایت ندارد و جهل اهل حدث نهایـت نـدارد

نبینی که شاه مرغان عشق چون بجناح معرفت در . و چون جاهل گشت، عارف گشت. عارف گشت، جاهل گشت
؟ چـون بـاز آمـد، -علیـه السـالم-»الأحصـی ثنـاءً«نکرات قدم برپید عارف حق دید بحق از حق بعد از اشـارت 

علـم بـرو جهـل » .ل لعلمـاًانّ مـن الجهـ«دلیل الخطاب آنست، هم برین منوال کـه » .ان من العلم لجهالً«گفت 
صـدیق . اقتضا کند و جهل برو علم اقتضا کند زیرا که اوصاف جالل ازىل بعني مشاهدت محصـور حـدث نیسـت

  ».العجز عن درک االدراک ادراک«گوید  -رضوان اللّه علیه -اکرب
  

  فی حقیقة المعرفة
بسـیار . آن حق راسـت نـه غـري .معرفت و نکره لباس قهر و لطف است. در علم خاص مرا سخن است درین باب

هـم چنـني در . قهر معرفت دهد و نیز بسیار بود که نکره اقتضا کند. باشد که تجلی کند بلباس لطف از صفات قهر
لطف، چون نفس خویش عارف خویش را بشناساند بنعت کشوف صفت یا صفت را بصفت بشناسد نه بشواهد 

انـوار جمـال عارفـانرا ظـاهر شـود، عـارف . حجاب نکـره بماننـدچون بوجه بقا پردۀ فنا گذارد، ایشان در . وجود
انـوار ازلیـات از لبـاس خفیـات نفـی و ایهـام صـفت پیـدا . گرداند ایشانرا بعد از فنائ ایشان در حجاب نکرات

چـون تالطـم بحـر ازل بـر . بعد از وجود شواهد، بحق از حق عارف شـوند. ذهاب وجود حدثان پدید آید. شوند
  .در آن حقایق پیش شهود قلزم ازل، عارف جاهل شود و باقی فانی سواحل عدم زند،

  شعر
 صار الیقنيُ من العیان توهّما

 

 کرب العیانُ علی حتی أنّه
 

  
  للحالج ۳۷فی الشطحیّة 

ئی بر وی عرضه کردنـد کـه بدوسـتی چنـني نوشـته در محضر سلطان نامه: روایت کند آنک قتل حسني منصور دید
گفتنـد » .خـط منسـت«گفـت » ایـن خـط تـو نیسـت؟«گفتند » .الرحیم اىل فالن بن فالنمن الرحمن «بود که 

زندیق «گفتند » .نشناسند اال صوفیان. ولیکن عني جمع است! نه«گفت » !بدین سخن دعوی ربوبیت میکنی«
  .»!ای
مشـتق  رحـیم از یکـدیگر و رحمـن. شاید که کسی را گوینـد کـه فالنـی رحـیم اسـت. در ظاهر علم رسم است: قال
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تعریفـاً » قالوا اتخـذ الـرحمن ولـداً«فرمود که  -جل جالله -حق تعاىل. رحمن یمامه نزد قریش مشهور بود. است
نـه دعـوی ربوبیـت » عـني جمـع اسـت«و نیز چون گفـت کـه» .مانعرف اال رحمن الیمامة«کافران گفتند . لکفار

کون و حرکات وجود با جملۀ خلـق، همـه تحقیق اشارت ازو چنانست که . است، بس مؤوّل بود کفر واجب نکند
و بـه قامـت «. ام و کتاب من فعل حـق اسـت، و آلـت کتابـت فعـل حـق اسـتمن فعل حق: فعل حق است، یعنی

ه«. گوئی از خود بخود نبشست» .الحرکات و السکنات البذواتها  -سـبحانه و تعـاىل -حـق. »قل کل مـن عنداللـّ
یداللّه فـوق «و » و ما رمیتَ اذ رمیتَ ولکن اللّه رمی«کرد، گفت  طریق جمع در کتاب قدیم رسول امني را روشن

  .از أنائیت مُنبی است و از حقیقت اتحاد اشارت» رمی«حقیقت رمز » .ایدیهم
از حـق در حـق برؤیـت حـق در نفـس . جان مقدسش در عني جمع از حالوت مباشرت صمدیت قدم مملو گشت

اثـر مشـیت بـرو مسـتوىل در نـور ازىل، و  و سر قدرت. حش بستفانی در رؤیت جالل قدیم هیکل رو. پنهان شد
چون اتصاف بیافت نطقش نطـق حـق . حیات ابدی و جالل سرمدی، و اشراق صبح صفتی بربوبیت متصف شد

. نور قـدم در حـدث پیـدا شـد، نـه بشـرط ممازجـت. شد کتابتش کتابت حق شد، حدوثیتش در بحر قدم غرق شد
چون کار بدین شـأن شـد بـرو چـه . »ذا أحببتُه کنتُ له سمعاً و بصراً و لساناً و یداًفأ«بنگر که حق چه فرمود، گفت

در هبـوب ! عیب کنند چون در جریان تصاریف قدرت قادر حی قدیم ارادت را علت شـد و مشـیت را آلـت؟ نـه
 حجـر اسـود بآیـات کـربی از حسـن تجلـی خـرب. ریاح ملکوت و برقۀ انوار جربوت ذرات کون مرآت حق میشـود

نه شمس و قمـر و نجـوم در مقـام التبـاس قـدیم خلیـل قبلـۀ . خوانند» یمني اللّه فی االرض«بآنگه او را . میدهد
چون جمله توئی بهانه . چون تو نیستی، عني واحدست. آمد؟ هرچ هست، آنگه دو است که تو هستی» هذا ربی«

  !از راه بردار
  
  للحالج ۳۸فی الشطحیّة 

  .خفیف از آن حسینی این بیت برخواندندنزد شیخ ابی عبداللّه بن 
  شعر

 سر سنا الهوته الثاقب
 فی صورة اآلکل و الشارب

 

 سُبحانَ مَن أظهر ناسوتَه
 ثم بدأ الخِلقةَ ظاهراً 

 

ممکن باشد که شیخ ندانست که قایل بیـت حسـني » !و بر معتقد این باد! لعنت بر قایل این باد«شیخ گفت : قال
از آن سـبب لعنـت کـرد و اگرنـه، شـیخ معتقـدش دانسـته بـود و مـذهبش . ت حلولیستپنداشت که قایل بی. است

قُتِل ببغداد بباب . حسني منصور عالمی ربانی بود«شیخ گوید که . دانست که او اوحد زمانست در توحید. شناخته
 منصـور در شـأن حسـني«روایـت کنـد کـه از شـیخ پرسـیدند کـه  -رحمة اللّـه علیـه -علی بن محمد دیلمی» .الطاق

اگـر آنچـه مـن ازو دیـدم «گفـت » .او را بکفـر بـاز دادنـد«گفتنـد » .مردی از مسلمانان بود«گفت » چگوئی؟
نگـه داشـت . نیز ممکن بود که شیخ ضـعف اعقتـاد اهـل مجلـس بدانسـت» .توحید نیست، در دنیا موحد نیست

اما اشارت این بیت نزد اهل . جب استاین لفظ بفرمود زیرا که بر أئمۀ صورت علم نگاه داشنت وا. ظاهر ایشانرا
حاجـت بشـرح بسـیار نیسـت زیـرا کـه در مستحسـنات و . مکاشفات و مشاهدات در مقام التبـاس معـروف اسـت

  .مستقبحات بسی تفسريها رفت
و ازو ظـاهر «یعنی آدم » پاک آن خداوندی که ناسوت را پدید آورد«درین کتاب معنی این بیت آنست که گفت 

پـس ازیـن مشـکاة . و حقایق انوار قدرت و جالل لطـایف صـنع و حکمـت و طـراوت فعـل» بیتاسرار سناء ربو
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بصنایع قدیم عرفان عارفان را از بدیع فطرت صورت آدم تجلی کرد بی مخالطت و ممازجـت کـه او منزهسـت از 
معـروف ورای اوهـام : گفـت. در صحت این حدیث حسني منصـور سـخن در عـني معرفـت رانـد. اشکال حدثان

القصة مع القصاص، و المعرفة مـع الخـواص، و الکلفـة مـع االشـخاص، و «عارف با عرفان خود کیست؟ . تاس
النطق مع أهل الوسواس، و الفکرة مـع أهـل االیـاس، و الغفلـة مـع االسـتیحاش، والحـق حـق، و الخلـق خلـق، و 

حـدوث چنـني باشـد حلـوىل چـون آنـک در افـراد قـدم از » .و ما مِن اله اال اله واحـد«قال اللّه تعاىل » .البأس
  باشد؟

  باب
  فی حقیقة االلتباس و عني الجمع

ئی از عرش تا بثری، دل عاشقانرا تجلی کند از هر ذره -جل جالله -خداوند. ما را در زبان عشق زبانی دیگرست
بنعت ظهور نه بوصف حلول، لیکن تجلی کنـد خـاص از صـورت نیکـو اهـل محبـت و عشـق را، تـا روح ایشـان 

فعـل اوسـت، و فعـل از صـفت . این حقیقتست نه مجاز. ل برباید و عقول ایشان از جالل قوی حال گرداندبجما
علیـه  -اگر نه تجلی بحسن از معدن جالل صور و ارواح را کردی نه یوسف. صفت از ذات مفارق نیست. اوست
علیـه  -یع فطـرت آدمو صـفات و شـهود قـدم بـد. خلیفـۀ حسـن و جمـال بـود. بجمیع نیکویان برگزیـدی -السالم
جملـۀ کروبیـان آن . چون پردۀ فعل از جمالش برداشت، سرت ملکوت کشف شد. ازو تجلی کرد مالیکه را -السالم

فقعوا لـه «و آیت » مثل نوره کمشکوة فیها مصباح«. مهرت را سجود کردند زیرا که نور قدم از پیشانیش ساطع بود
  ».ساجدین

صلوات اللّـه -اس خانۀ جربوت، آدم صورت عالم صفت محمد مصطفیو نیز شاهد عرایس ملکوت و یوسف نخ
و » .خلق اللّـه آدم علـی صـورته«درین معنی اشارت کند از مقام عشق التباسی و معاینۀ عني جمع که  -علیه و آله

رأیـتُ ربـی فـی أحسـن «گفـت . هم بدان صفت حق او را تجلی کرد در مقام عشق بنعت التباس از قدم در فعل
از صـورۀ . و تشابه بسی اسـت؛ عـارف را بـدین صـفات نیکـو کسـی اسـت از بـرای خـوش دىل عارفـان» .صُورةٍ

اگرنـه در مشـهد . مستحسنه و نفس قایمه بنعت تجلی ظاهر میشود و از شجره ندا میکنـد و کـوه را تجلـی میکنـد
فتـاد هـزار بـار، توحید نزد صدمات قدم قهرش و سطوات سلطان کربیایش از عرش تا بثـری، کـم از خردلیسـت ه

الکـون فـی یمـني الـرحمن أفـّل مـن « -علیه السالم-چنانک سید مفتقران عشق گفت در بازار توحید بمشهد تنزیه
  ».خردلةٍ
تو بنگر که چون مقام حسن شهود باشد از راه انبساط قدس قدم بجالل ازلیت از یک ورق گل چنان تجلی ! جانا

عالم مطایبۀ عشق است و اگر نه چـون قـدم حـدث مضـمحل . او دیدهمه . کند، که گوئی در همه قدم قدم نماید
  .است

  
  للحالج ۳۹فی الشطحیّة 

که از قدر من بسی ! اُف بر شما باد«گفت » .دعوی نبوت میکنی«گفت . مُنکری حسني منصور را معارضه کرد
  »!واکم میکنی

دانـم . مقـرم -علیه السالم -یغامربمن موحدم و بنبوت پ«: گفت. قال این کلمه را در رسم علم معنی صحیح است
صادق اسـت » !آوریکه بعد وی هیچ نبی و رسول نیست تو مرا نسبت کفر میکنی و از رتبت توحید با زندقه می

در شـرح طواسـني . بیش ازو نستودند -علیه السالم -درین چه گفت، که از مشایخ بزرگوار چندانک بودند سید را
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ندیدی که در شمایلش حکایت کردیم، بعد . بعضی گفته شود انشاء اللّه -سالمعلیه ال -مدح حسني منصور سید را
أنا أقـّل حنیفـی مـن «گفت » تو بر کدام ملتی؟«از نمودن کرامات در بیت المقدس، که نصاری از او پرسیدند که 

هد مـن در مشـ«گفـت . ، تـا مگـر در آن سـاعت حقیقـتش مرهـون تجریـد توحیـد بـود»-علیه السـالم -اُمّة محمد
رجوع از حق بخلق سقوط سرست » .شما مرا در دیوان عبودیت میطلبید. ام، طلب فردانیت حق میکنموحدانیت

  .»ما زاغ البصر«است، و حقیقت » ىل مع اللّه وقت«این حدیث شیوۀ سر . از رب بمربوب
ت سـماوات قـدم ام در مسـتقرات اتحـاد، مواقـع سـیارامن غایب: درین رمز اشارتی دیگرست بس گرانمایه یعنی

مرا بـاقی کـرد ببقـاء . مرا فنا کرد از من و از رسوم من. شدم و مطالع اقمار ازلیات، حق از من بخلق تجلی میکند
چـون مـن مـن باشـم برؤیـت غـري » .أنـاالحق«آنگه گفتم . حق را فراموش کردم از غلبۀ سلطنت کربیایش. خویش

ایـن معنـی جملـه . ز محو از مرسومات و اتصاف بأزلیـاتغري نیست بعد ا. چون گویم؟ آنگه رؤیت غري غري است
، کـل را نفـی »تخلقوا بأخالق اللّه«چون گفت . -صلوات اللّه علیه و آله -تحت دو حرف است از رموز مصطفی

  .رسم طرف محدثات بربید نزد ظهور جمال ذوالجالىل. کرد نزد کلیت حق
  
  للحالج ۴۰من الشطحیّة 

  ».در دنیا هیچ حرفت نیست نیکوتر از گدائی کردن«کلمه بعبارت شطح که  حسني منصور گوید در معامالت
هـیچ : این سخن در مقام سؤال و أدب این معنی گفته اسـت، یعنـی. یعنی بر صوفیان دریوزه کردن نیکوست: قال

اسقاط و اگر از غري برای آن گفت که در آن تذلیل نفس است، و  -سبحانه و تعاىل -نیست نیکوتر از سؤال از حق
الـذین اُحصـروا فـی «جاه و قناعت بقلیل از کثري و فراغ از دارین، و خروج از عساکر دنیا و تشبه بفقراء صـحابه 

اهـل سـؤال را بسـؤآل اجـازت  -علیـه السـالم -و نیز سید» .و نهی النفس عن الهوی«قال اللّه تعاىل » .سبیل اللّه
از معرض متوکالن بدر بردن و با کم همه گمـان نهـادن  سؤال کردن خود را خجل کردنست در حق و خود را. داد

از عني اللّه نظر اید مرید مکدی را خطاب آید کـه چنـد خـود . من گدای توام: بهر کامی بدنامی بخود آوردن یعنی
بلـی، عاشـقان سرمسـت را . اینها سؤال بـرای خـود نکننـد» .فأنا لک وأنت ىل! اىل اىل«را برای ما ذلیل کنی؟ 

خُذ من أموالهم صدقةً تطهرهم و تزکیهم بها وصل علیهم «. این ادب از ایشان معروف و مشهورست خدمت کنند
  ».ان صلواتک سَکنٌ لهم

  
  للحالج ۴۱فی الشطحیّة 

  ».من مهلک عاد و ثمودم«در بعضی کتب حسني منصور دیدند که گفته بود که 
اثنینیـت در . دید و خـود را در قـدم فرامـوش کـردقدم را بقدم ب. این کالم از امتالء جان از سکر توحیدست: قال

گوئی که در قدم خود را قدیم دید از اسـتیالء قـدم . اسرار سکر بدو غالب شد. بني بدید و در اتحاد دوئی نیافت
بزبان ازىل دعوی قدم کرد این از تأثري مباشرت نور قـدم بـود در سـر اوامـر اسـرار و أنـوار مخـتلط . و محو حدث

هـر کـه بمقـام . مثـل ایـن سـخن بسـی گفـتم. بدو مشتبه شد، پنداشت کـه او اوسـت از سـر اتحـاد أنائیت حق. شد
من چنني کردم و این فعل داند که فعـل محبـوب اسـت، نـه : انبساط رسد، و بنعت اتحاد شود دور نیست اگر گوید

رسـول فقـد أطـاع مـن یطـع ال« -علیـه السـالم -این حجت بیان کرد در حـق سـید -سبحانه و تعاىل -حق. فعل او
  .»اللّه

و روح من با ایشان بود، چون  -علیهما السالم -امو نیز ممکن بود که آن میخواست که من بر مذهب هود و صالح
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نبینی کـه ایـن اشـارت شـاه رو معرفـت چـون . بر قوم دعا کردند موافق بودم از جهت ایمان پیش از جسد خویش
  ؟»الماء و الطنيکنت نبیّاً و آدم بني « -علیه السالم -گفت

من بنصرت حق استئصال بسی ظالمان کردم که ایشان در فعل : و نیز ممکن بود که بدین کلمه تشاکل نمود، یعنی
. اگر تو فضول از میانه بـريون بـری. امثال این حدیث خوش دالن عشق بسی گویند. قبایح مثل عاد و ثمود بودند

ئـی بـر هـر ذره. مت جان عارف شادروان ملک ازلست تا بأبدقا. میان عاشق و معشوق دوئی نبینی. نیک بنگری
کجاست که عارف نیست؟ وحدت مطلق است، چون در ازل بتوحید غایب . از قضا و قدر منسوخ و مرقوم است

بی علت حدث . ارواح گلوگاه نای اسرافیل است، بصفت قدس در دمد» .لیس عند اللّه صباح و المساء«. است
عقل ناتمام از قـدم مشـیت چـه خـرب . مکان در هر چه هست، از اول تا بآخر، جان هر جانجان آفرید بی زمان و 

هـیچ چیـز بـی او نیسـت، و او بـی . دارد؟ که چون عشق با توحید هم عنان شود، عاشق را ازل ابدست و ابد ازل
  .هیچ چیز نیست

من هنوز حالوۀ صوت «میگوید که  -هکرم اللّه وجه -نه سر بیشۀ توحید، گلفشان گلستان تفرید، علی بن أبی طالب
 -ئی که روزی نزد حضرت ممالک نبوت شاه جهان آرای معرفت أحمد؟ نشنیده»در گوش دارم» ألستُ«وصلت 

 -حسـني علـی. خواجۀ کاینات نشسـته بـود. سید برو ایمان عینه عرضه کرد. شخصی استاده بود -صلوات اللّه علیه
گفـت » .از چـه میـدانی؟ ای پسـر«گفـت » .این خواجه ایمان نیـاورد! لّهیا رسول ال«گفت  -رضوان اللّه علیهما

 -صلوات اللّه علیـه -سید» .کردند من روح این شخص ندیدمآن روز که ارواح مؤمنان اجابت دعوت ألستُ می«
نبینـی کـه دلـريان حضـرت عشـق . جگرگوشۀ خود را انکار نفرمود، و همچنان بود و آن شخص بی ایمـان برفـت

  بوبیت چگونه پیدا کردند و بر غري مباالت بنمودند؟اسرار ر
  بیت

 چون بخوردی، کلوخ در لب مال
 

 چون نخوردی، مدار هیچ حالل
 

  
  للحالج ۴۲فی الشطحیّة 

هـیچ چیـز . حق سبحانه در ازل خویش بنفس خـویش واحـد بـود«گوید حسني که . فصلی در محبت بزبان شطح
پس خطاب بر ملـک و . پس علم و معرفت پیدا کرد. واح را پدید آوردبعد از آن اشخاص وصور و ار. باوی نبود

آنگه بخود نگاه کـرد در ازل خـویش بـنفس خـویش در . فعل و فاعل و مفعول را بشناخت. مالک ومملوک نهاد
جمله بشناخت از علم و قدرت و محبت و عشق و حکمت و عظمـت و جمـال و جـالل، و . همگی که ظاهر نبود
و ارواح و سایر صفات صور در ذات او بود، که آن ذات او . است از رأفت و رحمت و قدسآنچ بدان موصوف 

و آن  -بنگرسـت. بود از کمال با آنچ در آن بود از صفت عشق، و آن صفت صورت بـود در ذات کـه آن ذات بـود
آن کـس واقـف مدتی مدید کـه بـر طـور  -چنان بود بمثل که تو چیزی نیکو از وجود خود ببینی و بدان خرم شوی

نشوند و اگر هر که آسمان و زمني را خواهند که بحسـاب مقـدار آن بداننـد، نداننـد و عـاجز آینـد زیـرا کـه اوقـات 
حساب حدث در آن ثابت نشود، و اگر صد هـزار آدم ذریـت جمـع شـوند تـا بأبـد، آنـرا در . ازلیت جز ازل نداند
  .حساب آرند نتوانند

بـانفس خـویش خطـاب کـرد بجمیـع خطـاب وحـدیث کـرد بجمیـع . عـانیبجمیـع م عشـق بمعنی پس اقبال کرد 
دیگـر بـار آن حـرب کـرد بجمیـع . آنگه بدان مکر کرد بجمیع مکـر. آنگه تحیت کرد بجمیع کمال تحیت. محادیث
هم چنني از مقامات که وصف در آن دراز بشود که اگر همه درخـت . دیگر بر آن تلطف کرد بجمیع تلطف. حرب
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دد و آب دریا مداد شود، وصف آن بآخر نتوان پیوست، کـه چـون نَجـوَی گفـت و خطـاب کـرد، روی زمني قلم گر
  .جمله از ذات او بذات او ذات او را

آنگه از معنئی از جملۀ معانیها او نظر کرد، و آن معنی از محبت بانفراد، تا چندانی که شـرح دادیـم در طـول مـدة 
آنگـه از . آنگه از سه در سـه صـفت نگـاه کـرد. تی نگاه کردآنگه از صفتی در صف. بگذشت از محادثت وخطاب

آنگه درو نظر کرد از صفت عشـق بکلیـت صـفت عشـق، . چهار صفت در چهار صفت نگاه کرد تا بکمال رسانید
بـاز . آنگه از صفت عشق در صفتی از صفات نگـاه کـرد. زیرا که عشق درذات او او را صفات بود بجمیع معانی

آنگـه از صـفات عشـق در صـفات عشـق نگـاه . د، تا هم چندانی بگذشت که فصل اولآن خطاب و محادثت کر
آنگه در هر صفتی خود نگاه کرد از صفات خـود، تـا هـم بـدین نسـق در آن . کرد، تا هم چنان بگذشت و زیادت

 بگذشت، تا در همه صفات نگاه کرد و از صفتی بصفتی نگاه میکرد تا بکمال در جمیع صفات کرد تا هم بـدان
آنگه . نسق در طول مدت در آن بگذشت تا در آنچ وصف نشاید کرد بأزلیت او و کمال او و انفراد او و مشیت او

آنگـه باسـم خـویش اسـماء . آنگه بصـفت خـویش صـفات خـویش را ثنـا گفـت. خود را مدح کرد بنفس خویش
  .خویش را ثنا گفت و بهمه صفتی ذات خویش را و ثناء خویش را ثنا گفت

نظر در ازل . ست حق تعاىل که بنماید این صفاتها از عشق بانفراد، تادر آن نظر کند و باز آن خطاب کندآنگه خوا
صورتی پیدا کرد که آن صورت صورت او و ذات او بود، و هو تعاىل چون در چیزی نگاه کنـد پیـدا کنـد در . کرد

قـدرت و حرکـت و ارادت و جمیـع آن از خود صورتی، تا بأبـد آن صـورت بـود و در آن صـورت تـا بأبـد علـم و 
آنگـه بـرو سـالم کـرد . چون تجلی کند أبداً بشخصی هو هـو شـود، در آن نظـر کـرد دهـری از دهـر او. صفات بود

دیگر او را نشـر کـرد . آنگه با او خطاب کرد و تهنئت کرد. دیگر برو تحیت کرد دهری از دهر او. دهری از دهر او
آنگه او را مدح کـرد و بـرو ثنـا کـرد و او را برگزیـد . اخت پیشرت از آن مدتهمچنني تا بیامد بدآنچ شناخت و نشن

بمثل این صفتها از فعل خود بصفاتها که مبدأ کرد از معنی ظهور در آن شخص که بصورت خود بادی کرد بود و 
چـون . کـردصفات و أفعال را پیدا کرد هم چندان جواهر و عجایب پیدا . تسبیح و تهلیل کرد. او خالق ورازق شد

  ».درو نگاه کرد او رادر ملک آورد درو تجلی کرد و ازو تجلی کرد
پیدا کرد بزبانی بس غریب که اهل علم در آن کـم رسـند و گمراهـان  -بس عجایب -درین فصل رموزی چند: قال

حق . اصل این مسئله مفهوم حقیقتست از معرفت محبت اصلی که آن اصل صفت قدیم است. در آن طاعن شوند
رایش صواب دید، چون آن صفت نه مُبدَع کرد بل دانست که آن صـفت . ان صفت موصوف است أزالً و أبداًبد

آنـچ عـالم . ذاتیست قدیم بخالف مذهب أوایل که ایشانرا مذهب آنست کـه محبـت در حـق صـفتی مُبـدَع اسـت
د، بیـان کـرد کـه چون حق سبحانه در کتاب خویش از ذات و صفات خویش خرب دا. غریب گفت، صواب آن بود
غمـۀ . نفـس خـود را بمحبـت بسـتود محبـانرا. »یحـبهم و یحبونـه«قال اللّه تعاىل . او موصوف بود بمحبت ازىل

جهل کشف کرد از فؤاد مقتبسان نور علم محبت در آنچ بیان کرد که او صاحب محبـت اسـت، و بنـور محبـت در 
انـوار محبـت ایشـان از . ه شدند نزد او بلذت محبـتدل محبان تجلی کرد تا او را دوست داشتند بدوستی او، وال

اگر نه محبت او بودی، خلق در حقایق محبت کی رسیدندی؟ آن محبت قـایم . محبت حق پیدا شد در دل ایشان
لیس کمثلـه شـیء «حق گفت . تغایر نگريد چون اوصاف حدثان، بلکه منزهست از ادراک و اوهام. بذات اوست

  .»و هو السمیع البصري
سني وصف کرد از محبت حق، از مقام مکاشفه و مشاهده سخن گفت، و خطاب در محبـت و رؤیـت قـدم آنچ ح

عادت مکاشف آنست که چون اشارت کند بمقامات، . این مقام ورای ادراک اهل علم است. ببصر توحید یافت
. خـرب دهـدآنچـه بینـد گویـد و آنـچ شـنود . از حال کشف سخن گوید واز معرفت و لذات توحید و خطاب خـاص



۱۷۴ 

حق برو بیان کند اسرار قدم بنعت اشخاص و ارواح، و او عارف باشـد . نطقش از افهام قُدس بود و معادن انس
عالم باشد از حقیقت معاینات واسرار خطاب بنعت تنزیه و توحیـد بنفـی تخییـل و تشـبیه و . بالتباس امر و افعال

ا حقیقت عشق ومحبت فهم کند زیرا که تحصیل عشق حق معرف ذات خود شود او را در مقام التباس، ت. تصویر
هر که معاینه کرد در مقام عشـق، او را بنعـت التبـاس . و محبت عارف را حاصل نشود اال در مقام عشق و محبت

از محض التباس سخن گوید، چنانک اکثـر خلـق . متشابهات در قرآن وحدیث سنت خدای و رسول است. یافت
والراسـخون فـی «ایشـانرا بسـتود، گفـت  -سـبحانه و تعـاىل -اسـخان علـم کـه خداونـداز آن تشبیه فهم کننـد اال ر

بر مؤمن صـالح واجـب . الجرم آنک در مقام عشق افتاد و بمشاهده رسید، بیشرت کالمش متشابهات باشد. »العلم
  .باشد که ایمان آورد بمتشابه کتاب و سنت و دیوان اهل والیت تا از انکار و عذاب نار خالص یابد

پـیش از اشـخاص و . لـم یـزل واحـد بـود -سـبحانه و تعـاىل -جملۀ این فصل که حسني رسم کرد، خرب داد که حـق
. از نفس خویش خطاب کـرد. پیش از ایجاد آن کون و تکوین در علم او بود بی وجود آن. ارواح بر آن عالِم بود

خطـاب خـویش بـنفس خـویش . عولاو ازىل بود نه محدث بایجاد ملک و مالک و مملوک و فاعل و فعل و مف
نظر او ازلیست در جمیع مرئیات و آنجـا مرئیـات . در نفس خویش نگاه کرد بنظر ازىل. جواب داد ایجاد خلق را

بدانسـت آنچـه بدانسـت در ازل علـم او نـه . بجمیع صفات در صفات نگاه کرد، و از ذات بـذات نگرسـت. نبود
او قدیم است و علـم او . علم آن کشفی که بحق قایم بود بلی، کشف صفات در صفات بود بصورت. محدث بود

معلوم ذات اوست و آن ذات اوست، چنانکه اشارت کرد غریب یعنی واحدی در واحدی است، بی اتحاد غـري و 
  .کثرت و قلت خلق

حـق . آنچ یاد کرد از صور و ارواح، صورت معانی علم و روح معانی معلوم خواست نه روح و صـورت جسـمانی
ایسـت، و ایـن رت و أرواح حدثانی منزهست، در مثل گویند که این صورت علمسـت و ایـن صـورت مسـئلهاز صو

ظاهر کرد آنـچ در ذات او . آنگه بجمال خویش در جالل خویش تجلی کرد. روح کالم است، یعنی معناهاء آنست
بود کـه آن معنـی صـفت بلی، معنئی . بود از عشق بصورت معنی؛ نه عشق در ذات او حادث یا صورت کاینه بود

چـون . اجتمـاع و افـرتاق در ذات و صـفتش نیسـت. یعنی صفات و ذات واحدسـت» هی ذاتَه«میگوید . او بود
  .تجلی کرد بصفت عشق در جمیع صفات، صفت بصفت متصف شد بی جمع و بینونت

کـه حـق از حیـز زنـد او دانسـت آنچ یاد کرد حسني از ذکر ازمان و ادهار، مثل است که بتجلی صفت بصـفت مـی
بدهر دهار و قـدم او پـیش از  -علیه السالم -همچنان مثل است که حق موسی را زد. مکان و دَور ازمان منزهست

  .عالم بحدیث عصفور و مدین و خردل
خداونـد سـبحانه چـون بوصـف : گفتنش که از معنی عشق عشق نظر کرد بجمیع معانی و آنـچ بعـد از آن یـاد کـرد

دیگـر بجمیـع صـفات، چـون حـق حـق را پیـدا شـود بـنفس . اتش را، عشق تجلی کندعشق ظاهر شود جمیع صف
آنگـه تجلـی کنـد از . آنگه مدح کند بجمیع معانی از جمیع صـفات بعشـق. خویش ثنا کند بجمیع صفات خویش

صفت مکر و حرب عشق را مکر و حرب دو نعـت اسـت از نعـوت حـق ذکـر آن در قـرآن وحـدیث هسـت؛ مکـر 
آنگـه تلطـف کـرد بعشـق و عشـق در نفـس خـویش، چنـدانک . ز تغـري مکـر و حـرب خلـقوحرب او منزهسـت ا

آن جملـه -آنگه زمان و حوادث نبود؛ عشق را از قدم تا بآباد موضع نظر و لطف و خطـاب خـود کـرد، . خواست
  .گفت غریب که در ذات او آن ذات ذات او بود، یعنی واحدست از جمیع معانی. صفات او بود
معنئی از معانی او در محبت بانفراد، یعنی نظر کرد بعشق بجمیع صفات در محبت تـا نـور محبـت آنگه نظر کرد ب

آنکـه بمحبـت کربیـاء خـود . کربیـا نمـود بـر محبـت. آنگه حق بدان متفرد شد در قدم، نه آنرا اوىل بـود. پیدا شد
و بـی مُحادثـت و بجمیع کربیا و عشق، آنگه عشق و محبـت یکسـان شـد بجمیـع صـفات بـی صـريورت و تکـرار 
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  .کشفی بود در کشفی و نظری در نظری تخیل و مخائیل نبود. مخاطرت و بلوغ
آنگـه محبـت بسـتود بـنفس خـویش بنعـت تجلـی ازل و أبـد و مشـیت و . آنگه مدح کرد نفس خویش را بمحبت

ویش و پاک گردانید بذات خ و آن را دیگر تجلی کرد در محبت بنعوت و أسما،. جمیع صفات و ذات در محبت
  .نظر کند در آن و باز آن خطاب کند. ارادتش باشد که بیند این صفت از عشق بانفراد: گفت. بر ذات خویش

آن خواهد که صفت ظـاهر شـود در صـفت . آنگه نظر کند در ازل و بیاورد صورتی که آن صورت اوست و ذات او
حرکت ایجاد چیـزی . ی یعنی معنئیو آن قدرتست صورت. بی تصویر و تخییل، بل معنی صفت که آن ذات اوست

و اگـر نـه، او محـرک اشیاسـت و از سـکون و حرکـت . بدین حرکـت آن خواهـد آنـچ گفـتم! و حرکت حدثانی نه
چون نظر کند بچیزی، ظاهر کند در آن صـورتی نیکـو و در صـورت نیکـو علـم و قـدرت و : این چه گفتم. مرباست

حق نظر کند بارادت و بقدرت و بـر عظمـت وبـر علـم و بـر  چون: حرکت و ارادت وی بر صفات پیدا کند، یعنی
از . جمیع صفات و بعظمت، و هم چنني بذات خویش و جمیع صفات خـویش صـورتی بیافریـد چنانـک خواهـد

  .آن خواهد که ایجاد شخصی کند بذات و صفات خویش. عدم آورد نه از نفس خویش او منزهست از تجزی
آدم را بیافرید و کسوت خلت خلـق خلـق خـود را : خصی هو هو شود، یعنیتجلی کرد أبداً بش: گفت عالم غریب

درو نظر کند دهری از دهر او، تا تجلـی کنـد او را بجمیـع صـفات و ذات . »خلق اللّه آدم علی صورته«. درپوشید
د تـا او را برگزیند بمثل این صفاتها، نعوت و صفت تا نور ذات درو پیدا شـو. »وعلم آدم االسماء کلها«. خویش

چون متمکن شود بعزت حق و جالل او، متصف شود بجمیع صفات حـق؛ ازو . کامل گرداند بجمیع صفات ازل
  .تجلی کند بخلق خویش بجمیع صفات خویش، تا خلیفۀ ملک او شود و سنت هدایت خلق او شود

ز آن نعـت اینچ وصف کردم از رأی حسني منصور در گفنت محبت اصلی بیان محبت اولیسـت، کـه حـق سـبحانه ا
. در قدم ذات تشابه حدث نیسـت. ذاتی بدل محبان صادق تجلی کند؛ از صور و مخائیل بريون، که سري سر است

اگـر مقـالتی . در ازل بی زمان و مکان عارفان صادق را از ذات بذات معراج است، و از صفات بصفات منهـاج
ایشان دانند که حق از اوهـام منزهسـت، چـون . استاز حالتی بنمایند که در آن شناعتی باشد، آن عالِم علم و مثل 

. عدم عدم باشد، و عدم نه باشـد. ورای خال و مال بأصل سفل ملکوت ارض نزدیک تجلی سطوتش هیچ نیست
  .عارض کون محرتق بقهر قدم باشد. قدم قدم باشد و همه قدم باشد

چـون تلطـف کنـد عاشـقانرا از راه . دصور و اشخاص کجا برند؟ که علم و عقل در سـلطان کربیـاء قـدم اثـر نـدار
متشابهات و حیل صفات، ایشانرا راه بخود آموزد، تا بلذات جمال و جالل کنه ذات قدیم بیابند و بنعـت تنزیـه و 

آخرش نکـرات اسـت، زیـرا کـه تجلـی . اولش متشابهات است، و در متشابهات معاینات است. تفریدش بشناسند
  .ش تنزیهاولش عشق است و آخر. قدس صفات است

ازین سفر در بدایت عشق کشف مشـاهدات  -صلوات اللّه و سالمه علیه -قهرمان خانگاه ازل و حاجب بارگاه ابد
از اقصی درجـات موحـدان » .انّ اللّه یری هیئة ذاته کیف شاء«از ضعف ادراک ایشان گفت . صفت را خرب داد

مَـن شـبه اللّـه بشـیء «عظمت حق محو شدند، که چون از بدایت بنهایت رسیدند، از خود و کون در . اشارت کرد
  .اول همه کفر ایمانست، و در آخر همه توحید شرک! درین راه، جانا. »فقد کفر

  شعر
 شرط کافر چیست؟اندر کفر ایمان خواسنت

 

 شرط مؤمن چیست؟ اندر خویشنت کافر شدن
 

  بیت
 گویان» الشریک له«وحده 

 

 کفر و دین هر دو در رهت پویان
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  للحالج ۴۳الشطحیّة فی 

و اگـر علـوم قـدرت بریشـان ظـاهر شـدی، . همه را باسم محجوب کردنـد، تـا بزیسـتند«ئی گوید که در شطح کلمه
  ».برپیدندی و اگر از حقیقت بدیشان کشف شدی، همه بمردندی

ب خود بخود از مطالعت خلیقت محتجـ. اسما و نعوت و صفات و ذات -سبحانه -قال چنني نمود که حق راست
ایشـانرا محجـوب کنـد بـدان تجلـی از عیـان ذات و صـفات، .  را است، لیکن تجلی کند بسناء اسـما دل مؤمنـان

اگر پیدا شدی یک ذره از نور سطوات ذاتش بمحل ایمـان ایشـان، جملـه تحـت سـلطان . تابزینند بایمان خویش
اره شــد؟ ایــن خاصــیت نبینــی کــه چــون طــور ســینا از حــدث وارد تجلــی چــون پــاره پــ. کربیــائش محــو شــدندی

این فرقیست میان خاص و . مؤمنانراست نه عارفانرا، زیرا که ایشان در مشهد قرب بجناح وصلت بعالم قدم برآیند
  .عموم

یـا «پرياهن برگرفت و بـول کـرد؟ چـون بـول کـرد، گفـت  -علیه السالم -آن اعرابی را نبینی که در مسجد سید آمد
نه او باسم محجوب بود از معرفـت حقـایق؟ از خـواص بزرگـوار » .دیگر مرا و محمد را بیامرز و هیچ کس! رب

العجـز «که او در مشاهدۀ انوار کشف عیان حاضر بود از جـالل معرفـت میگفـت کـه  -رضی اللّه عنه -صدیق بود
صـلوات اللّـه  -نبینی که سید شناسندگان عالم وأصل جوهر فطـرت پاکـان بنـی آدم» .عن درک االدراک ادراک

لو وُزنَ ایمان أبی بکر مع ایمـان الخلـق سـوی النبیـني، لـرجح علـی «چون صدیق را بستود، فرمود که  -آلهعلیه و 
  .اند و خصوص بمسمی؟ عموم باسم زنده»ایمان الکل

  شعر
 انددر خرابات قاب قوسني

 

 صف اول که پردۀ عني اند
 

  
  للحالج ۴۴فی الشطحیّة 

  ».ا که ادراک است اسم است؛ و از آنجا که حق است حقیقتستاسماء حق از آنج«هم ازین قبیل حسني گفت 
ایـن مسـئله میـان اهـل سـنت مختلـف فیـه . آن پرسش خواهد که اسم و مسمی واحد است، و اسم مسماست: قال
قِدمی در قدمی است و واحدی در واحـدی کـه علـت . همه اوست. اسم ازو و نعت ازو، و ذات او اوست. است

آنگه باضـافت بلخـق . بی خیال، ذات وصفت یکتاست ذات صفاتست، و صفات ذات در حقیقت. تفریق نگريد
اگـر سـر قـدم منکشـف شـود تـو ازیـن . فرق اسـت میـان ذات و صـفات و اسـما: بگردد یعنی! ترا، ای محجوب
  .تفاوت بريون آیی

  
  للحالج ۴۵فی الشطحیّة 

  ».را بنور کواکب طلب کند هرکه حق را بنور ایمان طلب کند، همچنانست که آفتاب«حسني گفت که 
قـال اللّـه . بدین کلمه آن خواهد که حق منزهست از ادراک ایمان خلق او را، و محیط شود معرفـت خلـق را: قال

اگـر «زند؟ آنگه گویـد »الاحصی ثناءً«نه مهرت غمناکان محبت در سراب ازل دم » .وال یحیطون به علماً«تعاىل 
. ایـن رشـک توحیـد عارفـان اسـت، و درد فنـاء محبـان» .را بسـوزاند سبحات جاللش چشمها را پیدا شود، همه

آشـفتگان قـدس شناسـند .و موسی از صعقه چـون مسـت شـد. ایشان دانند که کوه طور از تجلی چون پست گشت
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  .ترو أبد را عاشق. تر آینداز آنست که هر روز ازل را شایق. عجایب کشوف قدم در قرام کرم
طواسـینش را بزبـان شـطاحان بغرایـب نکـت . شـرح دادیـم -قدس اللّه روحـه -وررامتفرقات کالم حسني بن منص

وفقنا اللّه بشرحها . زیرا که آن از فضیالت رسمی بس عجایبست و علومی بس غرایب -ان شاء اللّه -عبارت کنیم
  !و أیّدنا بکشفها للمسرتشدین الصادقني بمنه وجوده

  
  فی شرح کتاب الطواسني للحالج

از آن یکـی طاسـني . در فصـلی چنـد نهـاده اسـت از حقـایق مـبهم آن را واسني نامی چند است کهحدیث ط: قال
از . سراج است، و طاسني فهم، و طاسني ازل و التباس در فهم فهـم و صـحت دعـاوی بعکـس معـانی و اشـباه آن

ر بغداد بسـوختند که حسني بن منصور هزار تصنیف کرد؛ بیشرتین د -رحمة اللّه علیه -قطب جاکوس کُردی شنیدم
قطـب  -رحمـة اللّـه علیـه -در حدیث رقیعات با ابوالعباس عطا. و آن از حکایت شیخ ابوعبداللّه بن خفیف است

» حامیم القـدم«و بروایتی دیگر شنیدم که » .کتابی کرد حسني بن منصور که آن را حامیمُ القِدَم خواند«گفت که 
جملـۀ ایـن اسـامی در تأویـل معـانی رمـوز اسـت از خـاطر  -ه علیهرحمة اللّ -نام کتابیست که واسطی تصنیف کرد

و » ألــم«و آن جملــه اســرار اســت، مثــل . و آن ســنت الهــی اســت در حــروف تهجــی. ربــانی بخــواطر روحــانی
این حروفات اسراری چند است که جـز خـدای و «گوید که  -رضی اللّه عنه-صدیق اکرب. »حوامیم«و » طواسني«

اما آنچ این جای حسني بن منصـور یـاد کـرد از . از آن در شرح شطحیات حق گفته شدطرفی » .رسول کس نداند
طواسني اشارت طمس است عیون اسـرار را از غلبـۀ : و تفسري آن جمله. طواسني، بهر یکی رمزی نمود بسنت حق

دهـر بـا  نور قدم چون حقیقت حق بسطوات عزت قدمت زند بر جرم کون با ارواح صادره ازو، تا فانی کنـد آبـاد
  . ارواح بآباد خود

  
  فی معنی الطواسني

پاک گرداند بقـدس آن و تجلـی کنـد . طهارت قدم و طهوریت ازل است» طاءاش«: معنی طواسني و تفسري: قال
آن سـنای » سـینها«. از شـوایب حـدثی بحـدثان -کـه قـرب محـض صـفت ایشانسـت -بتنزیه آن اسـرار واصـالنرا

نـوال حـق اسـت » نـونش«. را و کون کون را، که در علم ازل سابق بودابدست که سبحات تجلی قدم است عدم 
تجلـی حیـات و علـم » حـوامیم«تفسري . بر متألفان ارواح و اجسام بنور نور و نعت شوق وجذب عشق بقدم قدم

قدیمست اهل محو را در محو محو تا زنده گرداند ایشانرا بحیات خویش و بشناساند ایشانرا نفس خویش بعلـوم 
  .یتدیموم

  
  من طاسني السراج ۱فی القطعة 
یاسـني و » سـینش«طـه خواهـد و » طـااش« -علیـه السـالم -اما حسني بن منصور بطاسني سراج مصطفی خواهد

نور حقش نورو سراج منري خواهد؛ برافروخت او را از نور خویش، او را چراغی کرد از خـود بخلـق تـا » نونش«
  ».یخرُجهم من الظلمات اىل النور«ایشانرا از ظلمت عدم سوی نور قدم آورد 

حسني در وصف سید گوید درین طاسني بعبارت اهل اشارت که سراجی بود از نور غیب؛ پیدا شـد، هـم بـاز : قال
. آنجا شد؛ بهمه سُرُجها متجاوز شد؛ قمرش سید شد از میان اقمار تجلی کرد؛ کوکب بود برجش فلک اهتزاز بود
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خوانـد تمکیـنش را در » مکـی«. خوانـد عظـم نهمـتش را» حرمـی«را و خواند جمع همـتش » اُمی«حق او را 
  .قرب خود

سادَ «بنگر که سید را چون وصف کند، آنک چنني سخن گوید، دعوی نبوت کی کند چون اقرار آورد که سید : قال
نـور . خداوند را غیبهاست، برای علم خود آفرید» چراغی بود از نور غیب«؟ آنچه گفت »علی العالم و العالمني

ما کنـتَ تـدری مـا الکتـاب وال االیمـان و لکـن «قال اللّه تعاىل . از آن نورست نه از نورذات -علیه السالم -سید
او دانـد کـه . از قول زنادقه بريون آمد برین قول نکتۀ حسني بن منصور» .جعلناه نوراً نهدی به من نشاء من عبادنا

. عنی نور او از نور همـه انبیـاء و اولیـاء و مالئکـه زیـادت آمـدحدیث قمر و اقمار ی. ارواح و اجسام مخلوقاتست
  .اماکن قدرت و حکمت است: برجش فلک اهتزاز

  
  من طاسني السراج ۲فی القطعة 

امـرش » .شرح صدرش کرد، و رفع قدرش کرد و وضـع وزرش کـرد ـالذی انقـض ظهـرک«وصف کند سید را که 
  ».رش از غمامۀ یمامه بريون آوردواجب کرد، بَدْ

نـورش از . آفابش از جانب تهامه شرق بـزد -علیه السالم -یعنی کشف کرد ظلمت مسئله از یمامه بنور احمد: قال
هیچ عارف او را نشناخت اال که بر وصف او جاهل شد از وصف او پیدا نکرد چه اال کـه . معدن کرامت برق زد

یعرفونـه کمـا یعرفـون ابنـاءهم و انّ فریقـاً مـنهم الذین أتیناهم الکتاب «قال اللّه تعاىل . حق بکشف آن متوىل شد
  .علیه السالم -آداب او برهان نور اوست با فعل او» .لیکتمون الحق و هم یعلمون

  
  من طاسني السراج ۳فی القطعة 

  ».انوار نبوت از نور او پیدا شد و انوار او از نور غیب ظاهر شد«چنني گوید که 
  .انوار تقدم داشت در حدیث است که نور او بر همه: قال

  
  من طاسني السراج ۴فی القطعة 

  ».همتش بر همه همتها سبق برد و وجودش بر عدم سبق برد و اسمش بر قلم سبق برد«گفت 
  .اند مفارق از عدم و حدثعلم و کالم دو نعت قدیم. وجودش در علم حق بود و نامش در کتاب حق: قال

  
  من طاسني السراج ۵فی القطعة 

  ».ذاتش اجود و صفاتش امجد، و همتش افرد. حمد و نعتش محمدنامش ا«گفت 
  .احمد محمدست چون در ازل محمود بود بلسان حق، ما کانَ محمد» الأحصی ثناء«درمدحت : قال

  
  من طاسني السراج ۶فی القطعة 

  ».پیش از حوادث و کواین مشهور بود، و قبل از قبل و بعد از بعد، و جواهر و الوان مذکور بود«گفت 
آنجـا قبـل و بعـد و . یاد آورد کالم قدیم و علم قدیم بود مشهور بود از حق بحق حق را در حق. راست گوید: قال
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  .زمان و مکان و أعراض و جواهر نه بود
  

  من طاسني السراج ۷فی القطعة 
  ».باشارت او چشمها روشن شد، و بدو اسرار و ضمایر شناختند«در وصفش گوید که 

، عیون ضالل بدان معجزه بینا شـد از »وانشق القمر«ر آسمان دو نیم شد، اشارت انگشتش بَدْراست گوید ب: قال
  .پس ایشانرا بشناسانید آنچ از ایشان بدید. ضمایر خلق خرب داد

  
  من طاسني السراج ۸فی القطعة 

  ».او هم دلیل بود و هم مدلول«گفت 
  .اعجازش دلیل است و وجود مدلول: قال

  
  اسني السراجمن ط ۹فی القطعة 

  ».با کالم قدیم آمد، نه محدث و نه معقول و نه مفعول، از نهایت باین بود و از نهایت نهایت«گفت 
سـفرش بـی منتهاسـت زیـرا کـه . حق را نهایت نیست؛ او در میدان ازلش سیار است، و در افق ابدیات طیار: قال
  .اش قدم است وقدم را نهایت نیستقبله

  
   السراجمن طاسني ۱۰فی القطعة 

  ».غمام را برداشت و اشارت ببیت حرام کرد«گفت 
  .آنگه پاک کرد از رجس آن بیت حرام. غمام کفر برداشت بکسر اصنام: قال

 
  من طاسني السراج ۱۱فی القطعة 

  ».ثمره داد ابرش. لمعات روشن کرد و ببارانید. ئی بود، برق بزد تحت قدمش راباالی سرش غمامه«گفت 
  .عرش رحمن، آنک او هست سقف جنان. ت رحمانست، برق بزد بأنوار برهان تحت قدمشسحایب قدر: قال

 
  من طاسني السراج ۱۲فی القطعة 

  ».ئی از بحر اوستعلومها قطره«گفت که 
خـري القـرون «. یعنی علوم خالیق با جمیع دهـر بـا مـرور زمـان آن نزدیـک لمحـه و یـک ذرّۀ علـم او نیایـد: قال
  .»قرنی

 
  من طاسني السراج ۱۳فی القطعة 

  ».حق با او، و حقیقت با او، و صدق و رفق باو«گفت 
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  .حق او در حقیقت صدق معجزات اوست واعالم شریعت او: قال
 

  من طاسني السراج ۱۴فی القطعة 
  ».اولست در وصلت«گفت 
  .یعنی اول خلق است در قربت حق: قال

 
  من طاسني السراج ۱۵فی القطعة 

  ».آخرست در نبوت«
  .عنی آخر أنبیاستی: قال

 
  من طاسني السراج ۱۶فی القطعة 

  .»باطن است در حقیقت«
  .یعنی باطنش معلق است بغیب: قال

 
  من طاسني السراج ۱۷فی القطعة 

  ».ظاهر است بمعرفت«
  .یعنی ظاهرش شاهد باطنش در معرفت حق: قال

 
  من طاسني السراج ۱۸فی القطعة 

فهمش هیچ حاکم، حقش بکس نسرپد، زیرا که او او بود، و چـون نرسید بعلمش هیچ عالم و مطلع نشد ب»گفت 
  »او بود و او او بود؟

ایـن . فعل و صـفات و ذات یکتـا بـود. یعنی او آیات حق بود، و آیات فعل حق بود و فعل صفات حق بود: قال
آنـی فقـد مـن ر«گفت . مهرت خود را درین دم بستود بنعت اتحاد از غلبۀ عشق وصال. اشارت از عني جمع است

  ».رأی الحق
 

  من طاسني السراج ۱۹فی القطعة 
حااش میم ثانیست، دالش مـیم . هیچ خارج از میم محمد بريون نرفت، و هیچ داخل در حاء محمد نرفت«گفت 
  ».اولست
  .یعنی داله دوام عزّة، میمش محل است نزد حق حااش حالتست: قال
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  من طاسني السراج ۲۰فی القطعة 

ت، مقال او ظاهرست اعالم او پیداست، برهان او شایع است، فرقان بـدو آمـد، زبـانش نـاطق حال او میم ثانیس«
  ».کرد، جانش روشن کرد، اقران او ازو عاجز آمدند

  .یعنی انبیا از ادراک او: قال
 

  من طاسني السراج ۲۱فی القطعة 
  »تبیانش ثابت کرد، شانش بزرگ کرد میدانش فراخ کرد، کجاست راه بر دلیل او؟«
حـاء او حـق حـق اسـت، بـر خلـق هـیچ حـق . میم محمد ملک نبوتست، هیچکس بحلیۀ او از حق پیدا نشد: قال

میم ثانی محبتش است، او حبیب حق است خلیل و کلـیم تـابع او انـد، عیسـی مبشـر اوسـت، . تراز آن حق. نیست
در آن مقام هـیچکس . حقدال دوام تمکني اوست در قرب مشاهدۀ . حق رفیق اوست. جربئیل امني خادم اوست

آن مقـام مشـهد . مهرت بر آن خاص اسـت میـان انبیـا و سَـفَره و رسـل. بر جای او نیست، زیرا که مقام محمودست
عـرش در عـرش او محـو اسـت، . اتصاف است، عني عیان است، بیان عیان است، عیان بیانست، و رای آیاتسـت

سـت بعـد از سُـکر، سـکر لطیـف در صـحو تمکـني او صحو اسـت در محـل صـحو، صاحی. کون در ذرّۀ اوفناست
برهان قرب طراوت اوست، صفة وجد محبت اوسـت، . عروس قدم شاهد اوست، عني جمع مسکن اوست. است

او شاهنشـاه انبیاسـت، و شـمس سـماء أولیاسـت، صـلوات اللّـه علـی . معرفت او حق اوسـت. حق معرفت اوست
  .برهانه و رأفته علی عرفانه

و شاه سوار میدان کونني زنجري کش مهاد » قاب قوسني«رسید در حق بینندۀ ناوک انداز آن  طاسني سراج بمنتهی
ملکوت و جاسوس شهرستان جربوت، آنک قدمش از قدم قمام قاف را تاج مغفر التباس صفاتی اسـت، شـمس 

صفوت جانش ر فلک اثري از حجب زمهریر از عکس رنجور از خاور ترکستان از رنگ قدس او زبون برآید، و بَدْ
نزار و مهجور هر ماهی بدر آید، صلوات اللّه علیه فی مولِـده و مَنشـاته و کهولتـه و شـبابه و حیاتـه و مماتـه و بقـاء 

  .آخریته من أزل اآلزال اىل أبد اآلباد
  

  فی شرح طاسني الفهم
» طـاء«. غیـب طااش طهارت سر است از خلط و هم و قتام رتب بنـور -در اشارت حسني -اما طاسني الفهم: قال

این طاسني اسم . نريان حقیقت است که طبیعت انسانی سوزد» نون«. سبق فهم است» سني«. طوفان توحیدست
دیگر وصف جوالن سر النبی االمی، شمع ضیاء تفرید و غواص بحار تجرید و نـور گـرفنت . فصل است در توحید

  .رفتوی از نور غایات حقیقت و بر سایه نشني ظل سدرۀ قدم و طوبی مع
  

  من طاسني الفهم ۱فی القطعة 
خـواطر عالیـق . افهام خالیق بر حقیقت متعلق نیست، و حقیقت بر خلیقت متعلـق نیسـت«درین طاسني گوید که 

ادراک علم حقیقت صعب است، فکیف اىل حقیقة الحقیقة و حـق حـق . است و عالیق خالیق در حقایق نرسد
  »!ورای حقیقتست
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حقیقـت علـم صفاتسـت، و ! جانـا. ت ووصـف امتنـاع ذات حـق از مطالعـت خلـقاین جمله تنزیه حق اسـ: قال
و آن ورای حقیقت است، زیرا کـه ذات . حقیقت حقیقت علم علمست و معرفت بر علم و حق حق ذات حقست

» الصمد«سبحانه هوالواحد األحد . است و صفات بذات قایم است، لیکن ذات و صفات با هم دیگر یکتاست
  .»لیس کمثله شیء و هو السمیع البصري» «م یولد و لم یکن له کفواً احدلم یلد ول«الذی 

  
  من طاسني الفهم ۲فی القطعة 

آنگـه . فراش گرد مصباح گـردد تـا صـباح«گفت . او را مثلی است در حقیقت که در طاسني الفهم یاد کرده است
. آنگـه شـرح داد» .در وصول و کمـالآنگه بیامیزد با دالل طمع . عود کند بأشکال، خرب دهد از حال بلطف مقال

  ».ضوء مصباح علم حقیقتست وصول بر آن حق حقیقتست، حرارتش حقیقت حقیقتست«گفت 
ضوء مصباح تجلی صفت است در عالم فعل فراش ارواح و اطیـار . »وله المثل االعلی«من درین مثل زدم : قال

ظاهر کرد بعد از نور . یقت خود بر خلیقتآنگه صفات را حق است از حق. عقول را بنعت تعریف آن علم صفات
ایـن . حرارت مصباح یعنی تجلی حقیقت صفت است در صـفت. صفت علم صفت وصول عقل را بخرب آن علم

دیگـر مصـباح تجلـی علـم و تجلـی صـفت صـفت . صفت را دیگر تجلی اسـت بنعـت کشـوف احـرتاق افهـام را
در قدم قدم  -که آن حق است در حق -ذات حقآن . حقیقت حقیقت در حقیقت ذاتست و آن وجود وجود است

لـیکن چـون خواهـد کـون . ذات چون صفات و صـفات چـون ذات در وحـدت ظـاهر. اول صفاتست و آخر ذات
آنگـه تجلـی . آنگه بعلم تجلی کند، و نفس خـود بـأرواح بشناسـاند. آنگه بیافریند. ارواح، بسنای خود تجلی کند

دیگر تجلی کنـد از صـفت صـفت آنهـا را، تـا . ود؛ آنها را بخود رساندکند از عالم لطف فعل خود را از نفس خ
دیگر تجلی کند از ذات خود آن سوخته را، تا بصرصرات ریاح قـدم برافشـاند، چـون . بسوزاند در حقیقت صفت

هـم آن عـدم شـود بـی وجـود کـه . حق چنان بود که بود قدیم بی کون عـدم. جز او نماند باز او شود آنچ ازو آمد
  .»کل شیء هالک اال وجهه«نبود جز حق  وجود

  
  من طاسني الفهم ۳فی القطعة 

راضی نشد بضوء و حرارت، یعنـی فـراش تـا خـود را در آن نیانـداخت؛ اشـکال او را «حسني در تمام مثل گفت 
  ».انتظار کردند، تا ایشانرا از نظر خرب دهد

  
  من طاسني الفهم ۴فی القطعة 

پس . دش متالشی شد، متصاغر، متطایر بماند بی رسم و جسم و اسم و وسمچون راضی نشد از نظر بخرب، جس«
  »بکدام معنی با اشکال آمدی؟ و بکدام حال باز گردیدی؟

این وصف آن وصف است که شرح دادیم در ذات و صفات و روح مطالب از حق حقیقت را، و تالشی آن : قال
بريون آورد، چون بنظر از خرب قـانع شـد، غـوص کـرد چون حق روح را تجلی کرد، و او را از رسم خرب . در صفت

  .در بحر قِدم، و در جالل ازل متالشی شد، تا او را اثر نماند
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  من طاسني الفهم ۵فی القطعة 

ایـن معنـی درسـت . هرکه بنظر رسید، از خرب مستغنی شد، و هرکه بمنظور رسید، از نظر مستغنی شد«حسني گفت 
او، چـون  مـن چون من، چـون چون من: آنک شطح گفت در معنی گفت. نی کندنشد ناتمام فانی را که طلب اما

  ».ظن مرب که من منم اکنون، یا باشم یا بودم! ای خداوند ظن. او از من، او از من نرتساند مرا چون من باشم
. کن شـدیاد کرد که هر که بحقیقت رسید، از شواهد وابنامستعنی شد، و هرکه بنظر لقاء حـق رسـید، آنجـا سـا: قال

هر که بقرب قرب حق رسید، در حـق متالشـی شـد، چـون . عارف جلد بنظر قناعت نکند طلب وصول منظور کند
  .آنگه نفس خود را وصف کند. آنگه خرب داد که مقام فنا کار رعنایان نیست. فراش محرتق بنار

  
  من طاسني الفهم ۶فی القطعة 

  ».نیست اگر من او را باشم، لیکن من نه اوممگر من آن عارف جلدم، و این حال منست، باک «گفت 
 -قدمی و چراغ آفتاب ازىل، آنک از حق پیـدا شـد قلزم غواص قدم. قدر خود در مراتب سید مرسالن بدید: قال

یعنـی » رأیـتُ ربّـی«و » .رأیتُ ربی فی أحسن صـورةٍ«گفت . خرب داد از حق آنچ از حق دیده بود -علیه السالم
التباس، و صرف صفات و حقیقت  خرب از فعل داد و صفت خاص در» نوراً أنا أراهُ«و » رأیتُ نوراً«و » صرفاً«

أنـا «خرب داد از فعل که بمشاهده رسیدم، و امتناع صمدیت حق از کل ادراک خلـق بدیـدم، چـون گفـت . صرف
چشم صـورت یعنی او مرا دید بچشم دل و » ما کذب الفؤاد ما رأی«از صدق رؤیتش حق خرب داد؛ گفت . »أراهُ

  .و کالم ما شنید و عجایب وجود ما دید از جالل و جمال
رأیـت ربـی بعینـی و «کـه  -علیـه السـالم -آمن الرسول یعنی شاهد الکل بالکل، سید راسخان معرفـت گویـد: قال
از عرش تا بثـری . در بحر قدم کس نرفت چنانچ مصطفی. ئی از بحر سید استحسني دانست که او قطره» .قلبی

ئی از حالش قیام نکند، و بر او پیدا شد از سطوت عظمت حق و جالل کربیایش که اگر بر کون زدی، از ذرهبازاء 
بـدان کـه ! ای نفـس«چون بدانست حسني که ازیـن دم هـیچ نیسـت، گفـت . آن نه این متصور بودی و نه دیگران

» .ما کان محمد أبا احد« -مهصلوات اللّه علیه وآله و سال -صحت این معانی هیچکس را مسلم نیست جز احمد
  .نسبتش از حدثان منقطع کرد

  
  من طاسني الفهم ۷فی القطعة 

یعنی چون تجاوز کرد از کـونني و غایـب شـد از ثقلـني و چشـم بـر هـم : قال -»ما کان محمد«حسني گفت بعد از 
  .ننهاد از بني، تا نماند رین و مَیْ

  
  من طاسني الفهم ۸فی القطعة 

  ».حقیق انفراد سید است از کون شب معراج پیش مشاهدهمعانی آن الفاظ ت«
هـر کـه بحقیقـت . چون بمفـاوز علـم حقیقـت رسـید، خـرب از سـواد خـود داد» .فکان قاب قوسني او أدنی«: قال

سَجَدَ لَکَ سَوادی و : چنني گفت. چون بحق رسد، باز آید. حقیقت رسد، ترک مراد گوید، استسالم کند جواب را
: چـون بحقیقـت حقیقـت رسـید، گفـت. ال أحصی ثناء علیک: چون بغایت غایات برسید، قال. آمَنَ بک فُؤادی



۱۸۴ 

بیمـني . »عند سدرة المنتهی» «ما کذَبَ الفؤاد ما رأی«. از هوا بربید و بمراد رسید. أنت کما أثنیت علی نفسک
اسـني وصـف کـرد دریـن طو-» .ما زاغ البصر و ما طغی«و یسار ننگرست بحقیقت، و در حقیقت خود ننگرست 

  .حقیقت را و طریق آن
  

  فی شرح طاسني الصفاء
حقیقت واقع است، طرقش مضیق است، در آن نريان شهیق است، نزد آن مفازه عمیـق اسـت، غریـب راه «گفت 
آنجا از راه بریدن مقامات اربعني خرب دهد، مثل مقام ادب و رَهَـب و نَصـب و طَلـب و طَـرب و عَجـب و » .کند

زه و صفا، و صدق، و رفق، و عتق و تصریح و ترویح و تمییز و شهود و وجود و عد و کد ورد و عَطب و شرف و ن
امتداد و اعداد و انفراد و انقیاد و مراد و حضور و ریاضت و حیاطت و افتقاد و اصطالد و تدبر و تحـري و تفکـر 

هـر مقـامی را . و صفوتسـتاین مقامات اهـل صـفا . و تصرب و تعرب و رفض و نفض و رعایت و هدایت و بدایت
  .علومیست بعضی مفهوم و بعضی نامفهوم

 -»فلما قضـی موسـی االجـل«بعد ازین در مفاوز روند، و آنگه جایز شوند از اهل و مهل و جبل و سهل بگذرند 
بـا . چون حقیقت را اهل شـد ترک اهل کند -چون ازین مقامات اربعني بگذشت، که طرق سالکان بود در بدایت

چـون مقتـدا . »اَملی آتیکم منهـا بخـرب«قال . ضی شد بخرب دون از نظر، تا فرقی باشد میان مهرت و کهرتآن همه را
از شجره بشنید، لـیکن از . »من جانب الطور» «من الشجرة«: بخرب قانع شد، چون راضی نشود مقتدی بأثر؟ قال

  ».مثل من مثل آن شجره است«حالج گفت . حق شنید
اگر درخت بریدن روا نیست، پس کشـنت و سـوخنت . »أنا الحق«پیدا شد و از من » أنا اللّهانّی «یعنی از آن : قال

تو خلیقت بگـذار تـا تـو او . حقیقت حقیقتست، و خلیقت خلیقت«گفت . ما از چیست؟ اشارت کرد درین کلمه
واصف پس . ام و وصف وصفِ واصف است بحقیقتباشی، و او تو باشد من حیث الحقیقه زیرا که من واصف

حـق مـرا «آنگه گفت که » .تو راه نمای بر دلیل نه بمدلول؛ اول من دلیل دلیلم«حق او را گوید که » چون باشد؟
» .است بی ضمري من؛ این سر منست ورای طریقـت سر من شاهد من سر. جای حقیقت کرد بعهد و عقد و وثیقه

د بخود بعد از بُعد من؛ خاص گردانید مرا مرا نزدیک کر. حق با من گفت از جنان من، علم من بزبان من«گفت 
  ».و بر گزید مرا

. آنگـه او یـاد کـرد وصـف مناهجهـا و مشـاربها و صـعوبت مسـالکها. یاد کردیم علم ظاهر حقیقت وباطن آن: قال
غریب در معرفت در بدایت محتاج ممارست آن حقیقت باشد، چنانکه بشمارند از مقام اربعني تـا معـروف شـود 

. این غریب از سالک است نه از اهل جـذب، زیـرا کـه ایشـانرا مقـام نیسـت. قتدا شود در حقیقتدر معرفت و م
پس البـد سـالک را . سالک راه رود بمجاهدات و مجذوب برپد بمشاهدات. نصب سالکانرا و طَرَب مجذوبانرا

  .ح بگوئیمشرح این کلمات در آخر کتاب باشارت صوفیان در کلماتی که مصطلح ایشانست، شر. از مقامات
یعنی سالک چون عرب کرد ازین مقامـات، در بیـداء توحیـد بنعـت تجریـد، طلـب » در مفازه رفت«حسني گفت که

راضـی شـد بخـرب دون «تمثل کرد بحال موسی چون بر مقامات کون گذر کرد وگفت . خطاب و مشاهدت را، آمد
. »اَرنـی انظـر الیـک«گفت . نظر نه راست گفت لیکن آنک مبتدی بود، چون بمقام انبساط رسید، جز از. »نظر

ام، زبانم موضـع یعنی مَن شجرۀ قدرت» أنا الحقّ«وصف حال بدایت کرد خود را در آن میان تمثل کرد در گفنت 
نطـق «سر این کلمه سـید سـرور گفـت . »أنا الحق«ازین شجره . گفت» انّی أنااللّه«از شجره . منادات حق است
فتبـارک «اند که هنوز آیت تمام نخوانده بود، که عمر گفـت گفته» .فتبارک اللّه«نت بعد از گف» اللّه علی لسان عمر
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 ب

  .»اللّه أحسن الخالقني
الحقیقـة حقیقـة و الخلیقـة «با آن همه حسني قدم حق را مفرد کرد از خلیقت بشر؛ تهمت حلول نربد، چون گفت 

آنگـه از . اشارت عـني جمـع اسـت» .باشیبگذار خود را تا تو او «گفت . آنگه وصف فناء خلیقت کرد» .خلیقة
واصـف چـون . ام ووصف وصف واصف است در حقیقـتمن واصف«گفت . اتحاد گفت چنانچ عادت اوست

یعنی چون عارفان وصف گویند معروف را، وصف باز ایشـان گـردد؛ زیـرا کـه وصـف حـادث از حـادث » باشد؟
ست؛ لیکن چون متحقق شود بوصـف در رؤیـت او بوصف خود از وصف حدثان مستغنی ا. آمد، باز ایشان گردد

موصوف و درو فنا شود، آنگه وصف و واصف و موصوف واحد شود، چنانچ در بعضی طواسني کلمات گوید، و 
و صورت حقیقت باطالب آن نقش کند و ابـواب و اسـباب آن امثـال دایـرات . امثال در حقیقت زند مسرتشدانرا

  :اینست
  

  ةمن طاسني الدائر ۱فی القطعة 
ثـانی  بـاء .اول که سـر دایـره اسـت مثـل ب» باء«ب، یعنی : دایرۀ برانی آنست که بدان توان رسید«حسني گفت 

آن بابیسـت کـه . باب دیگر است که در دایره است مثل ب
ــد ــم کنن ــند و راه آن گ ــآن رس ــاوز. ب ــوم مف ــت  در س حقیق

است مقابل آن » با«حقیقتست، یعنی آن باب که هم چون 
هیهـات کـه در دایـره «گفـت » .دایرۀ ثـانیدو باب در زیر 

نقطـۀ . در بسته است و طالـب مـردود اسـت راه رود، چون
آن نقطه خواهـد کـه بـر یسـار دایـره » .فوقانی همت اوست
رجـوع اوسـت  -گفت -نقطۀ تحتانی«. است نزدیک دایره

» .حـري اوسـتنقطـۀ وسـطانی ت«گفـت . آن نقطه خواهـد کـه در دایـرۀ ثـانی اسـت بجانـب یمـن» .با اصل خود
یعنـی دایـرۀ کـه در وسـط » دایـره را در نیسـت«گفـت . است بجانب یسـار ثانی بوسطانی آن خواهد که در دایرۀ

معنـی حقیقـت چیزیسـت » .است، آن حقیقت است ثالث نقطۀ که در وسط دایرۀ«گفت . دایرۀ ثانیست کوچک
  .اشکال قبول نکند و که ظواهر و بواطن ازو غایب نیست

من خواستم که آنرا بیان کنم عارف و مریـد . د حسني منصور بچیزی که مبتدی در معرفت فهم نکندتمثیل کر: قال
آنـچ . زیرا که همۀ اشارت آن مبهم افتاده است -که ظاهر آن نامفهوم است -شرح کردم صورت دایره بظاهر آن. را

د آن از اشـارت دایـره کـه بـدان رمـز بظاهر گفتم دلیلی کند مبتدی را بأصل ظاهر آن، تا بشناسد آنچ گـوئیم در مـرا
کـه حسـني بـن منصـور ببـاب  -بارک اللّه فـی فهمـک -افهم. نمود بلفظ حقیقت حقیقت و همت و رجوع بأصل

آن شـواهد ملکوتسـت از خصـایص صـنایع و لطـایف . برانی که بر سر دایره است فعـل حـق خواهـد، واللّـه اعلـم
هد قلـب مبتـدی برسـد بنعـت تفکـر و اسـدالل در ربوبیـت و مقدورات که از حق در کون پیدا شود و دریـن شـوا

ئی تا او را حاصل ئی بهر ذرهبراهني سلطانش، در قرب و رحمت و کرم و عفو و غفران و ملک مبینش در هر ذره
شود عرفان اثبات وحدانیت و ذات قدیم حق کـه موصـوف اسـت بجمیـع صـفات و ایـن ظـاهر ایمانسـت جمیـع 

  .مؤمنانرا بر وفاجر



۱۸۶ 

  
  من طاسني الدائرة أیضاً  ۱القطعة  فی

اما باب ثانی که در دایره است، سناء صفات حق خواهـد کـه باجـانني در افعـالش ظـاهر میشـود و آن بمـراد حـق 
آنگـه از . شایدکه قلب مرید بدان رسد، آن مبتدی کـه در درجـۀ اول کـه گفتـیم مـتمکن ایمـان باشـد. واصل است

نـد، زیـرا کـه ایـن جایگـاه محـل تجلـی صفاتسـت و مریـد از حمـل واردش رؤیت این سنا منقطع شود و دایم نما
اما اگر متمکن شود در مشـهد ایـن نـور و . ضعیف است؛ آن معرفتش منقطع شود، باز گردد، و علمش بدان نرسد

  .معرفت آن، ممکن بباب ثالث رسد
ی رسـد، در نـور اصـل ایـن طالـب اگـر بـدان جـا. طالب و حقیقـت خواهـد -که تحت دایرۀ ثانیست -بباب ثالث
و غـرق شـود در قعـر آن و از . متحـري شـود، چـون در آن بحـر غـوص کنـد. و آن حقیقت حقیقتسـت. صفات افتد

بشناسـاند ویـرا نـور . اگر حق خواهد، تمکني او بلطف کند بر وی در مشاهدۀ اصل صفت. صولت این فانی شود
راک خلق ممتنع اسـت، زیـرا کـه مفـاوز بیـداء قـدم ظاهر صفات بنعت خفایاء حقایق آن، زیرا که حقایق آن از اد

  .است با نعوت ازلیات که آنرا نهایت نیست
ابـواب آن بـر جمیـع طـالب . طریق علم ذات فوق علم صـفات اسـت. علم ذات خواهد -واللّه اعلم -بدایرۀ ثانی

  .مسدود است زیرا که الوهیت ممتنع است از مطالعت علم خلیقت
دایره است در دایرۀ اول، همت عارف خواهد آن همتی که لب حبة محبت قلب اوسـت بنقطۀ فوقانی که بر یسار 

دیگر جوالن کند بقـوت آن . که بصورت نور عقل ممزوج است، جوالن کند در عالم افعال تا بنور او روشن شود
  .در نور صفات و علم صفات، تا طلب کند نور قرب ذات در آن عالم؛ ساعتی باقی شود و ساعتی فانی

نقطۀ تحتانی که در دایرۀ ثانی است بجانب یمني وجود همت عارف خواهد آن همتی که گرد علم ذات گردد تـا ب
نزدیک بود که فنـا شـود، از حقیقـت بـا خلیقـت . نشناسد آنچ طلب کند. در آن افتد بتجلی علم ذات بر آن همت

بعجز اقرار کند از ادراک، و . اندفانی نشود از ضعفش، چون حمل واردات سطوات عظمت نتو و گردد، تا بماند
  .بفنا و عجز مردود شود بباب ربوبیت

یعنی تحرب آن همت در مفاوز قهریات ذات . »تحري اوست«بنقطۀ وسطانی که بیسار دایرۀ ثالث است، میگوید که 
برسد در تحري خـویش بموضـعی کـه علـوم حـدثان در آن حـایر شـود و فنـا گـردد بقهـر . و عزت سرمدیت صفات

  .انش ملک کایناتسلط
و چـون . بدایرۀ ثالث علم ذات ذات خواهد، آنکه نشناسد جز حق ، خلق و خلقیـت بهـیچ چیـز از آن راه ندارنـد

  ادراک کند از کمال جالل عقول متحري حی قیوم با وجود؟ کنه کی معلوم حدث شود؟
ت ندارد و خلق بدو راه نـربد، نـه آن قِدم کیفی. ازلیت و کنه قدم خواهد اصل بنقطۀ که در وسط دایرۀ ثالث است،

قلب، و نه عقل و نه روح و نه صرف و نه لب و نه سر و نه عني و نه همت و نه فطنت و نه عني عني و نه سر سـر 
احاطت حق هـالک گـرد کاینـات بـا . ادراک نیست و آنجا معرفت نیست، و علم. و نه عقل عقل و نه روح روح

ر و دوران و اشخاص و ارواح و عقول وهمم، جمله فانی شد در اول یک آنچ در آنست از زمان و مکان و اعصا
پس چـون بمانـد در نـور افعـال و سـر نـور صـفات، و قیمومیـت ذات . بادی که کشف شد از لطف صنعت صانع

. خلق خود را نشناسد. وقدم قدم، و ازل ازل نصیب حدثان و منعوت و اسامی و ایمان و امانی؟ حق حق شناسد
شأنه هـو و ! ما أعظم شأنه! را شناسد که منزهست از ادراک و از عجز در ادراک؟ سبحانه سبحانهپس چون حق 

  .هو شأنه



۱۸۷ 

  
  من طاسني الدائرة أیضاً  ۱فی القطعة 

  ».حقیقت چیزیست که ازو ظواهر و بواطن غایب نیست«آنچ حسني بن منصور گفت که 
از علـم او، و قـدرت او وارادت او و تحلـی  غایـب نیسـت. حقیقت وجود حق است، و او ظاهر و باطنسـت: قال

  .صفت او ظاهر و باطن کون، زیرا که فرع فعل اوست از قعل او مفارق نیست
  

  من طاسني الدائرة أیضاً  ۱فی القطعة 
  ».اشکال قبول نکند«اما چنانک گفت که 

زح بأشکال حدثان یعنی وجود حق بأشکال کون مختلط نشود، او عالم کونست و صفات او منزهست از تما: قال
  . لصوق و بینونت، و امتزاج از صفات خلق است نه از صفات حق

  
  من طاسني الدائرة ۲فی القطعة 

اگـر فهـم اشـارت مـا «غریـب گفـت . آنچ اشارت کرد حسني درین طاسني صعب است بدان کس کـه فهـم نـدارد
هیبـتش منـع . حاضر کند بعد از غیبت غريتش. ألن الحق الیطري» هُّن الیکفخذ أربعة من الطري فصُرْ«میخواهی، 

تر ازین تر از این دایرۀ معادنست و مأثرۀ قواطن؛ دقیقاین معانی حقیقتست و دقیق«گفت » .حريتش برباید. کند
  ». نه از ورای دائره حق دایره است از این«گفت » .فهم فهم است باخفاء وهم

اگر میخـواهی کـه اشـارت مـا : ، یعنی»ّن الحق الیطريفخذ أربعة من الطري فصرهن الیک، أل«اما آنچ گفت : قال
دانی در حقیقت و معرفت بوحدانیت فهم کنی و برسی بآنچ وصف کردیم از فناء خلق در خـالق، و تحـري انسـان 

که نعـت او اولیـت اسـت در  -از ادراک نعوت و اسامی و صفات، وجوالن در قدم ذات و أصل حقیقت قدمش
چهار مرغ عناصر نزد خود خوان و بشمشري مستی و محبـت و طلـب  -و بني نبود اولیت چون اصل و فرع و حیث

بنگـر تـا . علـم حقیقـت آن بـدان. آنگه علم فعلیت و ترکیب آن بدان، که آن در مثل فعل حق را مانـد. پاره گردان
عمـوم  شـواهد افعالسـت، و آن علم علمش. و از علم خود فنا کردی. شناسی، اگر هیچ نشناسی بحقیقتهیچ می
این معنـی سـخن . گردن هر چهار بگري بدرگاه غريت روح، زیرا که عناصر برپد و متلون شود؛ علم آن نرپد. راست

  .»الحق الیطري«اوست که 
چون بکشـتی و فنـا گردانیـدی . علم حق نگردد، بل که شواهد بگرداند. حق علم اوست، و علم او علم حق است
ز آن قلع کردی و از پای آن اثقال کون انحالل کردی آنگـه نمانـد ادهـار و اطیار عناصر را، و جنایح جهات کون ا

آنگـه در تـو انـوار . أزمان و أماکن و شواهد رسیدی بعالم عدم عدم و در آن متحري شدی، تا ندانی کـه تـو کیسـتی
چون تو درین قدم پیدا شود، و ترا در خود باقی گرداند؛ باو بمانی بنعت تحري و عجز از ادراک آن و حقیقت آن 

مراتب بدین مثابت شوی، و باز آن همه عناصر طبایع و أکوان نشناسی، اصل اصول و علت علل و حقیقـت اشـیا 
چون شناسی؟ و حقیقت حقیقـت؟ کـه فهـم منقطـع اسـت، از وهـم فانیسـت، و عقـل معـزول، و أجسـام و أرواح 

  ».وهوالقاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبري«مضمحل 



۱۸۸ 

  
  من طاسني الدائرة أیضاً  ۲فی القطعة 

طري نفس بگري، وطري روح، و طري عقل و طري قلب و بنـريان قـدرت : حقیقت دیگری از آن رمز بنمایم، یعنی: قال
آنگه ایشانرا از شوامخ الوهیت بصحاری وحدانیت خوان، تا طـري نفـس در . بسوز رمادش بریاح حکمت برافشان

. ت و طري عقل در انـوار صـفات وطـري روح در هـواء هویـت قـدم ذاتقهر ازلیات برپد، و طري دل در جالل ابدیا
چون این هر چهار مرغ را فانی کردی در انوار حق و حقیقت حقیقت و کنهِ حقیقـت و معرفـتِ کنـه و علـم بکنـهِ 

در  آنگه بزبان اسرار از ایشان برپس کـه. کنه، بخوان ایشانرا ببقاء بقا و دیمومیت دیمومیت، تا با دیمومیت بماند
آزال و آباد و آزال آزال و آباد آباد پریدی هیچ شناختی از رموز طري ازل و طري ابد و طـري صـفت و طـري ذات ذره

وال أحصی ثنـاء » «و ما قدروا اللّه حق قدره«ئی از معرفت وحد و صمدیت و ابد و قدم؟ تا بزبان عجز بگویند 
  -.البد بود خلیقت را از معرفت آن حقیقت چون امر چنني آمد که. »و ما عرفناک حق معرفتک» «علیک

  
  من طاسني الدائرة أیضاً  ۲فی القطعة 

  ».غريت حاضر کند او را بعد از غیبت«غریب گوید که 
البـد خلیقـت را در میـادین حقیقـت . یعنی غريت نزد حقیقت بفردانیت خواهد که ظاهر کند کنز قدم عدم را: قال

  ».یّاً، فأحببتُ أن اعرفکنتُ کنزاً مخف«ظاهر کند، چنانک گفت 
  

  من طاسني الدائرة أیضاً  ۲فی القطعة 
  ».هیبت آن خلیقت را منع کند«غریب گفت 

  .یعنی چون خواهد همت که چیزی از علم حقیقت ادراک کند حقیقت او را از مراد منع کند: قال
  

  من طاسني الدائرة أیضاً  ۲فی القطعة 
  ».حريتش او را سلب کند«گفت 
  .ن متحري شود از ادراک، سلب کند او را حريت حريت از حريت، تا معدوم شود در ظهور حقیقتیعنی چو: قال

  
  من طاسني الدائرة أیضاً  ۲فی القطعة 

  ».تر ازین دایرۀ معادن استاین معانی حقیقتست، دقیق«غریب گوید که 
ترسـت از علـم ش دقیـقبدایرۀ معادن و مـأثور بـواطن علـم علـم علـم حـق خواهـد یعنـی آن در ادراک علمـ: قال

  .حقیقت
  

  من طاسني الدائرة أیضاً  ۲فی القطعة 
  ».تر فهم فهم است با خفاء وهمازین دقیق«
  .یعنی فهم فهم سر سر، و سر سر باخفاء و هم قلب بمعدن حق، که وجودِ وجودِ علمِ قدم است: قال



۱۸۹ 

  
  من طاسني الدائرة أیضاً  ۲فی القطعة 

  ».از ورای دایرهاین از حق دایره گوید، نه «گفت 
یعنی آنچ اشارت کردم در دایره، رسم حقیقتست در وهم وهم وهم و فهم فهم فهم در عقل و قلب کل، نه از : قال

  .حقیقت حقیقت و حق حقیقت و حق حقیقتِ حقیقت
  

  من طاسني الدائرة ۳فی القطعة 
  ».بودحقیقت ندانست زیرا که عاجز می علمِ علم«حسني گفت که 

ایـن آن سـخن . رفت بعلم حقیقت که خلق از ادراک آن عاجز بود، زیرا که در حرم حقیقت حق بودیعنی مع: قال
  ».علم طالب است، و دایره حرم است«است که گفت 

صلوات -اشارت است که سرب طري اُنس و روح قدس آن طایر که بجناح قران در هوای عرفان پرد، مصطفی: قال
علیـه األولـني و اآلخـرین -ا خود او نور برهانست و موضع ظهور نـور رحمـنحقیقت دایره است از آنج -اللّه علیه

  . بعدد ذرات الزمان و االکوان
  

  من طاسني الدائرة ۴فی القطعة 
  ».از برای این حقش حرمی خواند«گفت . چنني نمود که بخاصیت این معرفت کس نرسد جز احمد

او مخصـوص اسـت بطـريان بجنـاح . نگـاه داشـت حقش برپورد و در حرم معـرفتش حقیقت یعنی در دایرۀ: قال
قران در ازىل رحمن، او راسـت معـدن عرفـان و حـرم ایمـان و أنـوار سـلطان و شـفاعت اهـل عصـیان و آن مقـام 

  .نورش از حقیقت پیدا شد و آن نور باز آنجا شد. محمودست
  

  من طاسني النقطة ۱فی القطعة 
بريون نیامد، ترسنده و أواه بـود بلبـاس حقیقـت بـريون  کسی از دایرۀ حرم جز او«حسني در وصف مهرت گفت که 

  ».و ما أرسلناک اال رحمةً للعالمني«قال اللّه تعاىل » .آمد، خلیقت را آوه زد
تر نقطه است که او اصل است، زیادت و نقضان از آن دقیق«گفت . حسني حقیقتِ نقطۀ دایرۀ ثالث یاد کرد: قال

  ».نشود فنا بدو راه نداند
که منـزه اسـت  -بدین نقطه عني عني عني عینیت که موجود است در وجود کنه کنه کنه، و حقیقت علت علت: قال

لـیس بمکیـف وال «. خواهـد -سـبحانه-کـه ذات حـق اسـت -از مقالت و اشارت و حدثیت و خیالیت و وهمیـت
. نقـص نگـريدقدم مسرمدست، و أبد مقـدس، بزیـادت کـون زیـادت نگـريد، بنقصـان کـون » .بمخیل وال بمصور

چون قدیم ممتنع است بقدم خود از مطالعت اهل عدم، چون درو رسد . »الیُدرک بالحواس و ال یقاس بالناس«
  .سبحانه-حدوث بعلم محدث؟ و علم وجود او با وجود اوست قدیم در قدیم جز او را نشناسد



۱۹۰ 

  
  من طاسني النقطة ۲فی القطعة 
منکر بماند در دایرۀ برانـی، «. ریر کند در علم حقایق که گفتیمحسني وصف حال خود گوید، و شرح مرتبۀ خود تق

، مرا نبیند، بزندقه مرا مسمی کند، تري بدی در من اندازد فریاد کند، آنگه که شأن مـن ببینـد در  مرا منکر شود حال
  ».دایرۀ حرم که ورای وراست فریاد زند

مسـتانرا دعـوی . جملۀ دعویهای اوسـت از این. یمثابت کرد حسني نفس خود را منازل کربا در علم ذات قد: قال
آن از حـالوت وصـل . در آن معذور باشند، زیرا که هر که بقرب حق رسد، پندارد کـه حـق را بشـناخت. بسیار بود

واگر نه، معرفت بعني حقیقت کجاست، چـون آن علـم خـاص اسـت حـق را نـه خلـق؟ لکـن عـارف معـزول . بود
منکـر در شـواهد «گفـت . از حـال خـود خـرب داد. بقدر تعریف حق او را حق بحق شناسد. نیست از بعضی علم

  ».چون در من نرسد، انکار کند. ملکوت من بماند، و من در عالم جربوت
ظـن بـرد کـه مـن « -یعنی آنک نور علم صفات بیند و در آن بقوت حق ثابـت بـود -»صاحب دایرۀ ثانی«گفت 

پندارد کـه مـن در امـانی« -نی آن متحري که در مفاوز علم صفاتستیع -»آنک رسید بدایرۀ ثالث. امعالمی ربانی
  ».ام
صدق الحسني که آن حایر در مهمۀ صفات از علـم صـفات در علـم صـفات جـز امـانی نبینـد، زیـرا کـه او از : قال

نگـرد کـه خـود اسـت و آن چنانسـت حدثان است، و حدثان معزول است از علم قدم رحمن، حسـني از آنجـا مـی
  .ني فوق او باشد در علم، زیرا که ایشان را حق از یکدیگر بپوشید از غريت بر ایشاناگرچه حس

  
  من طاسني النقطة ۳فی القطعة 

کـال ال وَزَر اىل ربـک یومئـذٍ » «.آنک بـدایرۀ حقیقـت رسـد، فرامـوش کنـد و غایـب شـود از عیـان مـن«گفت 
  ».المستقر ینبّؤ االنسان یومئذٍ بما قدم وأخر

  
  ن طاسني النقطةم ۴فی القطعة 

  ».در خرب گریخت و در وَزَر گریخت؛ از شرر برتسید؛ غره شد«گفت 
  .حسني آنکس را خواهد که بدایرۀ حقیقت رسید و در بحر ذات افتاد: قال

بحـر علـم مشغولسـت  بعـض ام در بحر لجّۀ قدم؛ و آنکس که بدایرۀ حقیقـت رسـید، در شـطمن مستغرق«گفت 
گـذر بـر مـن دارد، زیـرا کـه او . ملجأ ندارد من ملجای اوام کال ال وزر، یعنی .ستبعلم خود، از عني من غائب ا

و در علم بخود غـره . من از بدایت و نهایتش خرب دهم، زیرا که گریزنده است. وزری چون من ندارد. دون منست
  ».است
  .این کلمه از حسني شبه سخن کسیست که جز خود نبیند: قال

پرید، و بر من انکار کرد، چو از پریـدن مرغان تصوف دیدم که با جناح تصوف می مرغی از«گفت . آنگه مثل زد
  ».بازماند
  .یعنی با جناح همت و جناح حالت و معرفت نتوانست که با من برپیدی در هوای ازل: قال

  ».جناحت بمقراض فنا ببُر و اگر نه با من مَپَر: گفتم. از من صفا پرسید«



۱۹۱ 

فانی رسد، نـه بـاقی کـه بـا حـدثان . ف فناء خود کرد از حدثان در جناب رحمنحسني حال خود گفت، وص: قال
  .مانده است

  
  من طاسني النقطة ۵فی القطعة 

آنگـه در بحـر . »لـیس کمثلـه شـیء«! ویحـک: گفتم. پرمبجناح خود نزد دوست می: مرغ تصوف گفت«گفت 
  ».فهم افتاد وغرق شد

لـیس کمثلـه «: حـق جـز حـق نشناسـد. حـدثیت در قـدیم ازىلحسني بدین آن خواهد که حدث نرسد بنعـت : قال
  . غرق شود پس آنگه که او را داند. »شیء
من حق را دانستم بحق، نـه بفهـم و . بدین مثل آن خواهد که هر که حق را شناخت، نشناخت اال حق را بحق: قال

ه بعلـم حـدثانی زیـرا کـه خلـق بـدین نه بوهم، و نه بعقل و نه بقلب و نه بروح و نه بامانی، نه شواهد نه بآیات، ن
. هرکه بآیات محتجب شود در بحر فهـم افتـد. اند از معرفت قدیم، اال کسی که قدیم را بقدم داندعللها محجوب

و . ئـیآنگه نقش کرد حسني صورت فهم را در دایـره. گاهی در حال صدیقان رسد، گاهی از حال ایشان باز ماند
  :دایره اینست

  
  طاسني النقطةمن  ۶فی القطعة 

  -»نقطۀ اول از دایره«حسني در شطح گوید که 
  ».افکار فهم است« -یعنی ازین دایره که نقش کردم: قال

  
  من طاسني النقطة ایضاً ۶فی القطعة 

  .»یکی از آن حق است و دیگران باطل«
جلی علم حق است و آن یعنی ازین دایره نقطۀ حق که در لُّب فهم است، یکیست و باقی افکار فهم، آن از ت: قال

افکار قتام وهم است و او متالشی است در فهم فهم، یعنی چون فنـا شـد . مرقات معارف است زیرای حق است
  .صوفی از جناح افکار، و مرا دید در حجال انوار، در بدایت حال من افتاد و در معرفت حق غرق شد

اشـارت کـرد کـه خلـق . انـداند، نه اهل نهایـاتعارفبدین مثل آن خواهد که اهل اوهام و افهام در بدایت م: قال
که او در صدف فعل است در بحر  -صلوات اللّه علیه و آله -اند در ساحل بحر معرفت اال مصطفیجمله مستغرق

  .»ثم دنی فتدىل« -سبحانه و تعاىل -صفت، در لجّۀ قمر بحر علم ذات ازىل سباحت کند، اشارت بقول حق
  

  النقطة من طاسني ۷فی القطعة 
غایـب شـد، چـون بدیـده . دنا سمّواً، فتدىل علواً، دنا طلبنا، فتدىل طرباً، من قبله نأی و من ربـه دنـا«حسني گفت 

  »غایب نشد، چون حاضر شد؟ حاضر نشد چون نگاه کرد؟ چون بنگریست؟
د از یعنی در حق غایب شد، چون حق را بدید، هرگز ازو غایب نشـد، چـون حاضـر شـدی آنـک غایـب نشـ: قال

حدث چون نگرد در حقیقـت قـدیم اال بنـور . مشهد جالل ازىل در حق بحقیقت؟ حاضر نشد زیرا که حدث بود
  قدیم؟



۱۹۲ 

  
  من طاسني النقطة ۸فی القطعة 

بمـراد . واصـل شـد، آنگـاه فاصـل شـد. بدید بنمودندنش، حیار کردندنش؛ شهود بود، شاهد شد«حسني گفت که 
بداد او را مراد، برگزیدش، . پنهانش کرد، آنگهش نزدیک کرد» .لفؤاد ما رأیما کذب ا«. رسید، از فواد باز ماند

فکان قاب، حِنيَ آبَ، فأصابَ و دُعی . مداواة کردش، برپوردش، صافی کردش، بر گزیدش، بخواندش، ندا کردش
از  .از کـون و یـاران فراغـت گرفـت. فأجابَ، و أبصر، فغابَ و شرب فطاب، بخورد، قربت گشـت، مهابـت گرفـت

  ».اسرار و أبصار بدر رفت آثار بگذاشت
از خلقـش بپوشـید، . ایـن همـه نعـوت و أوصـاف حـدثان اسـت، او در مشـاهدۀ جمـال رحمـن اسـت! جانا: قال

شـربت . حـق را بدیـد از نفـس خـود غایـب شـد. بجمالش مداوا کرد بوصـالش برپورانیـد. آنگهش بخود رسانید
ک شد، از حق بحق نزدیک شد، بعني اجـالل رسـید از جـالل طربنا. محبت بخورد، و خوش دل شد برؤیت حق

  .عظمت حق
  

  من طاسني النقطة ۹فی القطعة 
  ».گمراه نشد در کان کان. علت نگرفت، بنشکست، چون پیدا شد«. »ما ضل صاحبکم«حسني گفت 

ا گمـراه هرگز ضال نبود در حقیقت، یعنی صاحب شما در مشاهدۀ م. یعنی از حق پیدا شد بآیات واضحات: قال
گمـراه . نشد، و در مضافات ما و رسالت ما غاوی نگشت، و طاغی نشد از ما بغري مـا در معاملـت مـا مثـل نکـرد

غاوی نشد در جوالن فکر، بل که در انفاس و لحظـات ذاکـر بـود و در بـال صـابر و در عطـا . نشد در نسیان ذکر
نور «محمد نور از حق یعنی فعل حق . صفات حققرآن نور حق و . از نور بنور» .ان هو اال وحیٌ یوحی«. شاکر

  ».علی نورٍ
  

  من طاسني النقطة ۱۰فی القطعة 
آنگه قوسـني را ثابـت کـرد تـا بَـني . أین را بسهم بني انداخت. میان دو قوس أین بود«. »کان قاب قوسني«گفت 

  ».صحیح کرد، یا برو غالب شود عني
وسـني کـه آن دو چیـزس، کـه از یکـدیگر مباینسـت، کـه میـان آن اشارت بدان ق -واللّه اعلم -معنی این سخن: قال

که از علـت أیـن  -ابد قوس چون حق خواست که مهرت را بعیانِ عیان رساند، بقوس ازل و. »وأین«گویند » بَني«
آنگـه نـزدیکش کـرد بعـني نزدیـک عـني، یعنـی آنگـه کـه قوسـني نیـز . أینیت و حیثیـت بینـداخت -و بَني منزهست
او را از قـرب  -گویند» دنا فتدىل«-نام دارد، » مقام«و » دنو«از ازل و ابد نام دارد، و سهیمن که بینداخت، که 
چون أین و بَني و علت و حوادث و أفعال و کواین و حرف و ملکوت و جربوت از راه بريون رفت، . قرب برگرفت

  .مهرت را از وصف بذات رسانید و از ذات بصفت
  

  نقطةمن طاسني ال ۱۱فی القطعة 
  ».ظن نربدم که فهم کند کالم ما جز آنکس که بقوس ثانی رسید«حسني گفت 

قـوس ثـانی قـرب قـرب . قوس ثانی دون لوح است، یعنی هر که بقوس ثانی رسید، در صـورت کـون نیسـت: قال



۱۹۳ 

  .اهل دنو دنو بکلمات لوح محفوظ که اصطالح عموم است سخن نگویند دنو است، و دنو
  

   النقطةمن طاسني ۱۲فی القطعة 
آن یک حرف واحدست و آن . صاحب قوس ثانی را حروفی چند هست، نه این حرفهای عربی و عجمی«گفت 

  ».میم است
وسر او از جمیع خالیق »ما أوحی« میم خواهد که حق مبهم کرد» ما أوحی«که بدان حرف میم  -واللّه اعلم -قال

فـأوحی اىل عبـده «ی که چون حق سر نگاه داشت؟ گفت نبین. اال اهل دنو که بدان گاه گاه سخن گویند در اسرار
. از آن اسرار بـا هـیچ بشـر نگفـت -علیه السالم -هرگز مهرت. پیدا نکرد» ما أوحی«سر آن رمز در میم . »ما أوحی

. دانست که قامت کون بار او نکشد، و ارواح و اجسام در سرعت طلب از آن مشارب و آن مناهل هیچ ذره نچشد
از آن گـاه گـاه از اصـدف اصـداف حواصـل لؤلـؤ . حواشـی آن بحـار مرغـان جـان کـش راسـت. مقام محمودبود

  .بريون اندازند» سبحانی«و » أناالحق«
  

  من طاسني النقطة ۱۳فی القطعة 
  ».میم اسم آخر است«حسني گفت 

  .یعنی اسم قوس ثانی و آن مُلک ملکوت است: قال
  ».واسم دیگر زِهِ قوسِ اولست«

قـوس اول مُلـک فعـل . نی، و آن ملکوتست، و آن زه قوس اولست و آن مُلک فعل جربوتستیعنی ملک قوس ثا
جربوتست، و قوس ثانی مُلک ملکوت، و ملک صفات زه هر قوس اسـت و ملـک ذات تجلـی خـاص کـه سـهم 

 -صلی اللّه علیه و سلم -فعل حق دل محمدست. هدفش فعل حق است. قدم است و آن تجلی سهم قوسني است
احـدی ایـن . تا برسد بهدف میم ملک فواد محمدی، که مجتبی بود بنور رضا» ما أوحی«انید سهم میم بدان رس

آن نـه عجمـی و نـه عربـی . حرف رمز اهل سکر شد، آنها که در غلبات بی عبـارات از سـر ولـه شـطحیات راننـد
ن کلمـات غریـب در شبه حق بود در حروف مقطعات که آن متشـابهات اسـت، چـون فلا و الم و مـیم و ایـ. باشد

  .بعضی اشارت گوید
  

  من طاسني النقطة ۱۴فی القطعة 
حقایق و حق حقایق در دقیقه آن دق «گفت » .صنعت کالم در معنی دنو جد معنی است، بحقیقت حق«گفت 

دقایق است؛ از شواهق سایق بوصف تریاق تایق برؤیـت قطـع عالیـق، در نمـارق صـفایق، بایفـای بوایـق، بتبیـني 
فظ خالص از سبل خاص، از آنجا که اشخاص است از دنو که معنی معرض عریض است، تـا فهـم کنـد دقایق، بل

آنکس که شـأن او افضـل  -صلوات اللّه علیه-صاحب یثرب. معنوی آنک راه رفت سبل مرعوی را از مروی نبوی
  ».از منطق طیور» مسطور«مکنون منطور » کتاب«محصون و مصون است در  وآن شأنهاست،

که پیدا شود از شواهد احوال، و آن رمز اهل وصال است در میان مقـال  -واللّه اعلم -دین الفاظ آن خواهدب: قال
. صاحبش دقیق نظرست در دقایق. و شطحیات اهل اخالص است، که از شوایب وسواس و اشخاص پاک است

عالیق منقطـع . ازلآنگه سرش توقان کند بحسن جمال . صاحب شهقه است از سوايق، تریاق صدق رؤیت خورد
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بیان کند دقایق حق را کـه معنـی مرعـوی و . بر صفیق صفایق نمارق قرب بنشیند، واز بوایق هالک بدر آید. کند
ایـن . سر نبوی بود، که محصون و مصونست در کتاب مکنون از اسرار، و مسطور از انـوار، از منطـق اطیـار اسـرار

  !که نشناسد اال صاحب نکره در معرفتاشرات مجهول است در حرف مجهول از علم مجهول، 
  

  من طاسني النقطة ۱۵فی القطعة 
فهم کن، اگر فهم میکنی، ای غابن که موىل خطاب نکند اال با اهل، یا از اهل با اهل یا بـا اهـل «حسني گوید که 

  ».اهل اهل
یکـه و أصـفیا و أبـدال و خطاب نکند اال بأنبیا و أولیـا و مال -سبحانه و تعاىل -بدین کلمه آن خواهد که حق: قال

  .»و اذ قالت المالیکة» «و اذ أوحیتَ اىل الحواریني» «فأوحی اىل عبده ما أوحی«قال اللّه تعاىل . عُرفا و أحبا
  

  من طاسني النقطة ۱۶فی القطعة 
صاحب این معنی را استاد نباشد، ونه تلمیـذ، و نـه اختیـار و نـه «حسني در بعضی حروف مجهول سخن گوید که 

درو بیابـان در بیابـان، آیـت در . یز و نه تنبیه و نه تمویه و نه بدو نه ازو بل که درو آنچ درو بـود، و درو نـه دروتمی
  ».آیت

طـریقش صـعب اسـت، اسـمش مجیـد اسـت رسـمش فریـد . امیدش دور اسـت. دعاوی معانی، و معانی امانی«
مش طریقت است وسمش سـوخنت اش حقیقت است، گناهش وثیقت است، رساست، معرفتش نکره است، نکره
  ».است، نحوست صفتش است

ناموس نعت اوست، شموس میدان اوست و شان اوست، نفوس ایوان اوست، مأنوس حیوان اوسـت، مطمـوس «
اربـابش مهربـی اسـت، ارکـانش . عروس بستان اوسـت، طمـوس بنیـان اوسـت. شأن اوست مدروس عیان اوست

  ».مرهبی است
ایـن عـاجز و مـا دون او غضبسـت و او را . رتبی است، مقالتش رکن حالتسـتاوراقش مشربی است، ارادتش م«

  ».حسب است
وصف کرد حسني منصور درین حروف عاشق سابق رایق قایق صادق موافـق نـاطق شـاهق را، آنـک حقـش : قال

بـی دلیـل و اسـتاد و بـی . برگزید بی علت مجاهدات بمناهج کربی و معارف اعلی و مشاهده، باصـطفائیت ازىل
ما کنتَ تدری مـا الکتـاب و ال االیمـان، و لکـن جعلنـاء «. حق مرید اوست، و حق مرشد او وحق رفیق او. ریدم

چون برسـید بأصـل مشـاهده از . اسباب را نفی کرد از احکام نبوت، و أرباب از معرفت. »نوراً نهدی به من نشاء
هـیچ مرشـدی جـز حـق : این صادق را گفت الرفیق االعلی. کون بگذشت و از عرش تا بثری در تحت قدم آورد

او را هـیچ اختیـار نیسـت جـز اختیـار . نیست، و هیچ قابلی او را جز حق نیست و هیچ محبی او را جز حق نیست
از خـود . قـایم بحـق اسـت نـه بخـود. او را متقشف و متکلـف نیسـت. حق، و هیچ تمییز میان نعمت و بال نیست

درو بیابـان . ز اسرار حق، برسم قـدرت نـه برسـم تنزیـه دروسـتآنچ دروست ا. فاصل است بحق، واصل دروست
  .والیت درتیه معرفت و آیت خطاب در آیت مآب

امانی او مشاهدۀ حق اسـت . دعوی او صدق است، معنی او رفق است، معانی او امانیست از مشاهده و مکاشفه
او در معرفت فریـد . تفریدستطرقهای آن از خلق دورست طریقت او مستقیم است، اسم او محمودست، رسم او 

نکرۀ او گناه کارست، گناهش قلب عرفانست و آن در نکره وثیقۀ جمال رحمن . نکرۀ او از عجز در معرفت. است
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اسـم او عـارف اسـت، معرفـت طریقـت . ارشاد ربوبیت گویند» عروة وثقی«آنرا . رسمش وثقۀ عبودیتست. است
  .صفت اوست اوست سمت او حرقۀ نريان تجلیست نحوست امتحان

ایوان اوست، یعنی ایوان قلب  -علیه السالم -او ناموس حق است، شموس حقایق میادین شأن اوست، صورة آدم
شیطان عالمش مأیوس ناسوت سر اوست، طریق مسموس مجهول شأن معرفت اوست، رسـم مـدروس بـر . اوست

در طمـس نفـس بنیـان محـو طمـوس . جمیع خلـق در معرفـت عیـان اوسـت، عـرایس تجلـی بسـتان روح اوسـت
  .ارکان طبیعتش مقشعر است از قوت وجد روحش. جند خاطرش منکسر است از عشق باطنش. سراوست

مقالت او سکرست و آن . اکمام اسرارش از اثقال حدثان فارغ است. اوراق اشجار انوارش در مشارب تجلیست
است؛ او باقی بود؛ مـا دون حالـت او  پنداشت که او فانی. او عاجز آمد از حمل این واردات. رکن حالت اوست

  ».سبقت رحمتی غضبی«قال اللّه تعاىل . غضب حق است از حق؛ او راست اصطفائیت
ان شـاء  -یـاد کـنم. طاسني غریب درین فصول، و طاسني صفوی و طاسني دایره و طاسـني نقطـه! یاد کردم، ای پسر

دریـن . عاوی بعکـس المعـانی از وجـوه طعـن طاعنـانطاسني االزل و االلتباس فی فهم الفهم فی صحّة الد -اللّه
  که معارف؟. زیرکان جهان در فهم این رموز نکرات بیش بینند. محل شناعت است که طاسني بسی است

  
  فی شرع طاسني األزل و االلتباس فی فهم الفهم

اوت ازلیـت بـا اما بطاسني ازل و التباس رمز اشارتست از معرفت بسـعادت ازلیـت و حقـایق ابـدیت، و شـق: قال
محـض ایـن اشـارت در . سعادت ازلیات سعداراست، و شـقاوت ازلیـات اشقیاراسـت. جمیع نکرات أزالً و أبداً

 -اصطفائیت و سعادت معرفت و رسالت و نبوت سید سعداراسـت، محمـد مصـطفی، شـمس انبیـا و قمـر اصـفیا
ل، کـه بـاذن حـق در عرصـۀ گـم شقاوت ازلیت و أبدیت رئیس ضالل راست، مضل اهـل ضـال. صلوات اللّه علیه

اما التباس در فهم فهم در صحت دعاوی بعکـس معـانی، جانـاً التبـاس صـورت . زنان سعادت حقه بازی میکند
صورت دعـویش راسـت آمـد، لـیکن بـاطنش بعکـس آن . برو پوشیده شد امر او. دعوی ابلیس است در فهم فهم

  .ظاهرش توحیدست و باطنش بخالف توحید. بود
  

  من طاسني األزل و االلتباس ۱ة فی القطع
  ».و ابلیس وابلیس از عني درافتاد -صلوات اللّه علیه و آله -این دعوی کس را مسلم نشد اال احمد«حسني گفت 

  .ن حقیقت مراد حق خواهد در علم ازل، چون ابلیس را امتحان کردبعَیْ: قال
  

  من طاسني األزل و االلتباس ۲فی القطعة 
  ».عني کشف کردند -لیه السالمع-احمدرا«حسني گفت 

  .یعنی عني حقیقت حقیقت بمراد حق: قال
ابلیس سجود نکرد، و احمـد ننگریسـت، یمـني و ! و ابلیس را گفت که سجود کن! احمد را گفتند که بنگر«گفت 

ابلـیس . احمد دعوی کرد و از حول و قوت خـود بـريون آمـد. »ما زاغ البصر و ما طغی«شمال را التفات نکرد، 
! یا مقلـب القلـوب: و قال! بک أحول و بک أصول: محمد گفت. عوی کرد و از حول و قوت خود بريون نیامدد

  ».ال اُحصی ثناء علیک: و قال
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برای آن گفـت کـه او در اصـل سـید مالیکـه بـود، و پـیش رو . حسني منصور بدین کلماتوصف کرد ابلیس را: قال
در قرب حق بمحلی عظیم بود، چنانـک هـیچ ملـک بجـای او . ودکروبیان و روحانیان بود، و معلم اهل آسمان ب

او آنجـا رئـیس . صـلوات اللّـه علیـه -چون او در مالء ملکوت یگانه یافت، دعویش مقابل دعوی سید نهـاد. نبود
نه بود در اول و در آخر و در ظاهر و در بـاطن، از . او را بود مقام محمود. مالیکه بو و سید اینجا رئیس بنی آدم

، آن زبـدۀ کـه »خمـرّ اللّـه طینـة آدم«، رسول ثقلني، زبدۀ حقیقـت »قاب قوسني«ش تا بثری تا بآباد، مثل سید عر
امـا چـون پدیـد . ئی از جسم سید بجان هزار سجود کردیاگر از صلصال فخار آدم در ابلیس پیدا شدی، بهر ذره

خازن لطفیات ازلیـات بـود، ابلـیس خـازن  -علیه السالم -و چنانچه مهرت. »ینظرون الیک و هم الیبصرون«نبود، 
کثیف سـبب . لطیف سبب لطفیات شد. سید را از انوار لطف آفریدند ابلیس را از آتش قهر. قهریات ابدیات بود

  ».یضل من یشاء و یهدی من یشاء«گوئی دو صفت بودند از حق قهراً و لطفاً . قهریات
یاد کند، زیرا کـه ذرّۀ  -صلوات اللّه علیه -دم، محمد مصطفیاز بهر این حسن او را در جناب سید سیادات سماء ق

حق محمد را بمشـهد شـهود حاضـر کـرد و از قـدم بـدو . است» و ما أرسلناک اال رحمةً للعالمني«خورشید عالم 
بصـر سـید از حـق بـا فعـل حـق . آنگه یاری دادش برؤیت جـربوت. تجلی کرد و بعرایس ملکوت او را بیان نمود

یاری از قدم خواسـت، . مکریات قدم دید ازو درو گریخت، از حدث بربید. بحار عز ذات فرو رفتننگریست، در 
  ».أعوذ بک منک«گفت 

معـرفتش . حـق را بدیـد بلبـاس قهـر، در قهریـات برپیـد تـا قهـر شـد. حق ابلیس را بمشاهد ازلیت قهر حاضر کرد
بـی روح آدم بـدو  -علیه السـالم -صورت آدم. مکراو را بیاموزد بخفایای . بقهر اُنس گرفت. بیفزود از مشهد قهر

در رؤیت قهر افتاد و از حق بحق غایب شد، زیرا که حق ملتـبس بـود بسـر فعـل و . »اسجدوا آلدم«گفت . نمود
آنگه نفس خـود را . ابلیس حق را ندانست، از خلقش بازنشناخت، از رؤیت حق بقهر بازماند. نور صفت در آدم

با نفس خود گردید وب التباس فعل و علم و رؤیت قهر در نفـس او غـره . ملتبس استدید، ظن برد که حق بدو 
ربـق . ابلـیس او را ندیـد، بخـود غـره شـد. بود؛ او بنده بـود و آدم هـو هـو بـود او نه او. پنداشت که او است.شد

. قیـاس نکننـد او را بخلـق. خريیت ندید، لیکن قیـاس کـرد. »أنا خري منه«عبودیت از گردن خود خلع کرد، گفت 
اگر آن صفت که جمیع مالیکه از آدم دیدند بدو پیدا شدی، بگداختی از پرتـو جـان آدم، کـه بنـور قـدم و جـالل 

چون ملعون او را ندید، خريیت را دعوی کرد، و با حول خود رجوع کرد و از عـني حـق . ذات و صفات منور بود
  .درافتاد چنانکه غریب اشارت کرد

  
  ني األزل و االلتباسمن طاس ۳فی القطعة 

 -»ولـیکن عـني بـرو بیآشـفتند« -یعنـی از مالیکـه-»در آسمان عابدی و موحدی چون ابلیس نبـود«حسني گفت 
  ».از لحوظ و الحاظ در سر هجران کرد، و معبود را بتجرید پرسش کرد« -یعنی حقیقت

توحید را، زیرا کـه در عـني عـني لحوظ و الحاظ التفات عني است بغري حق، یعنی آدم را سجود نکرد تجرید : قال
امـر را بگذاشـت افـراد قـدم . بینداخت و در بحر لعنت فرو رفـت -اگر چه قبلۀ حق بود -تفرقه. تفرقۀ آدم نگنجد

  .را
  ».لعنتش کردند چون برسید بتفرید، براندندش از در، چون طلب فردانیت کرد«غریب گفت 

و چنني سـزاوار بـود از  -یعنی آدم -خدمت مخلوق کردکجاست حدثان از فردانیت؟ الجرم حقش حوالت ب: قال
آنـچ درو . جسـتاز نفس خود أنائیت مـی و بود او که بود زیرا که در سر وی رؤیت خريیت بود. مشاهدۀ فردانیت
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  .بود، پیدا شد بعد از گفنت اُسجُد
  ».الخري: گفت. لدینو ان علیک لَعنتی اىل یوم ا: گفت! الغري: گفت! چون گفتند که اُسجُد«غریب گوید که 

اگـر . امـر التبـاس در عـني جمـع و رؤیـت مشـتبه شـد. غري را نفی کرد چون غري دیـد، لـیکن آنجـا غـري نبـود: قال
و اگرنه، طالب فـرد بـآدم و عـالم کـی . بشناختی الخري نگفتی، زیرا که او بنظر بآدم از فردانیت فرد محتجب شد

آنگه از آدم بخود محجوب شـد، تـا حقیقـت آدم . دم بدیدمشغول شدی؟ حقش بآدم محجوب کرد، چون آدم بآ
زیـرا کـه بخطـاب اول » سـجود نکـنم«گفـت . بخطـابش محجـوب کردنـد. »اسـجدوا آلدم«گفتندش که . نبیند

چون حق او را اهل افراد فردانیت خود را ندید، او را بآدم و ذریـت . محجوب بود، آنگه بآدم، دیگر بنفس خود
ت علم توحید افتاد حق را بظاهر پاکی گفت، اشارت بحقیقت کرد تا مفلـس مالمـت مشغول کرد، لیکن در صور

  .شد در وصف انفراد حق بتوحید
  

  من طاسني األزل و االلتباس ۴فی القطعة 
   هزج شعر

 و عقلی فیک تهویس
 ».و مَن فی البني ابلیس

 

 جُحودی فیک تقدیس«
 و ما آدم اِلّاک

 

اگر موحد بودی، جحـود نکـردی، زیـرا کـه موحـد در جـالل . بني در بَني نبودی در بني آدم و ابلیس نبود، و: قال
اگر در محل تحقیـق . کجاست جحود در حق؟ که ازلیت حق منزه است از توحید و جحود ابلیس. حق غري نبیند

. بودی در حق سخن نگفتی، و خود را در میان ندیـدی، سـجود آدم کـردی، کـه او بخـدمت مخلـوق سزاوارسـت
قهـر سـلطان  از ئـیاز خدمت خـالق سـرمدی ازىل ابـدی آن خـدایی کـه کـون بـا همـۀ عظمـت نـزد ذرهکجاست 

کربیایش و سطوات عظمتش یک لمحه مقابل نتواند بود؟ نه أولیان و نه آخریان، نه اجرام و نه اجسام، نه ارواح 
ندانست کـه آدم فعـل . اندانو نه اقطار، نه شواهد و نه مکان، نه جهات از عرش تا بثری؛ نزد قدم علمش سرگرد

ما نَظـرت اىل شـیءِ «اگر در مرآة نگاه کردی او را بعیان بدیدی، چنانک گفتند . حق است و فعل او مرآة اوست
  ».اال و رأیتُ فیه

  
  من طاسني األزل و االلتباس ۵فی القطعة 

  ».امذلیلمرا راه نیست بغري تو، که من محبی : گفت. در بحر کربیا افتاد، نابینا شد«گفت 
بخـود ! چـون غـري دیـد غـري نیسـت؛ ابلـیس غـري بـود. راست گفت غریب کـه ابلـیس از رؤیـت عـني درافتـاد: قال

بـدین . اگـر ذلیـل بـودی بـر آدم تکـرب نکـردی» اممن محبی ذلیل«چون گفت . محجوب شد، از تقدیس بازماند
  .سخن بگریخت از امر حق بمراد خود

  
  اللتباسمن طاسني األزل و ا ۶فی القطعة 

. گفتنـدش کـه تکـرب میکنـی. پشـت برکـرد، بگذاشـت، قـرار نکـرد. ابا کرد و تکرب کـرد«غریب گفت در حق او که 
عزیزتر است  که از من! امفکیف، که دهرها با تو بریده. ئی با تو بودمی، تکرب در من الیق بودیاگر لحظه: گفت

تر از من بر در کون عارف. ترستبهرتم که خدمت من قدیمام در ازل؟؟ من ازو و بزرگوارتر، چون اول ترا شناخته
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مـن . از تو در من ارادتست و ارادت تو در من سابق است و ارادت من در تو سـابق از من در تو و .تو کس نیست
نار بـاز . »خلقتنی من نارٍ«. چون غري ترا سجود کنم؟ چون سجود نکنم، البد باشد مرا که بأصل خود رجوع کنم

  ».آنگه تقدیر و اختیار تراست. نار شود
دعوی کرد که ارادت حق درو سابق اسـت کـه بـاز . دعوی کرد ابلیس بر آدم،تکرب کرد از جهت تقدم خدمت: قال

ئی بودی التفات بنفس خود و غري نکردی، زیرا که کاذب آمد، که اگر با حق در مشهد رؤیت قدم لحظه. نار شود
بـا آن کـه نـور او » أعوذ برضاک مـن سـخطک«گفت . قدم بخود ننگرست در مشهد -علیه السالم -سید کاینات

کجاست حـدث از قـدم، تـا . چنني تواند بود بحقیقت تا بأبد. تر بودبهمه انوار مقدم بود و از همه عارف مشرف
. و قدیم قایم بقدم خود بود در قدم خود؟ غري را نصب نبـود از معرفـت قـدم» من با تو بودم«آن مطرود گوید که 

مـن سـابق بـودم در «گفتـنش . هوهـو حـق بـود بـی علـت حـدث. اگر ابلیس را معرفتی بودی، نبودی اال هو هو
تر پـیش از سابق بود بر جمیع ارواح و ارادت حق درو سابق -صلوات اللّه علیه -ندانست که روح محمد» ارادت

گفتنش کـه . آدم روح محمد صورت آدم صورت محمد و روح. »لوالک لما خلقتُ الکون«: پیش هرچ آفریدند
. این گریخنت از محل امتحان است، ترک مراد حـق» ئیچون سجود نکنم، با آتش روم که تو مرا از آتش آفریده«

گفتـنش کـه . چیـزی مفلـس اهـل دهرسـت. وارد امر؛ چون راه نروند در جـرب گریزنـد از حملِ مذهبِ ضعیفانست
  .این معرفت عاجزانست. تار حق، تکرب نکردیاگر صادق بودی بر مخ» تراست تقدیر و اختیار«

  :حسني منصور در حق او گوید
   طویل شعر

 تیقنتُ انّ القرب و البعد واحد
 وکیف یصح الهجر و الحب واحد
 لعبدٍ زکی ما لغريک ساجد

 

 فما لِی بُعد بعدَ بُعدکَ بعدما
 وانّی و ان اُهجِرتُ فالهجر صاحبی
 لک الحمد فی التوفیق فی محض خالصٍ

 

مأمور بسجود آدم . هجر و وصل یکسان است غري مطرود را. قرب و بعد در توحید واحدست غري ممتحن را: قال
  .غريیت از آن بود که از قدم بحدث محتجب بود. غري نبود. اگر سجود کردی، حق را سجود کردی

  
  من طاسني األزل و االلتباس ۷فی القطعة 

چـه منـع کـرد تـرا از «موسـی گفـت . با ابلیس در عقبۀ طور بهم رسیدند -صلوات اللّه علیه -حسني گوید که موسی
دعوی من بمعبود واحد و اگر سجود کردمـی آدم را، مثـل تـو بـودمی، زیـرا کـه تـرا نـدا کردنـد «گفت » سجود؟
 دعـوی. ، سـجود نکـردم»اسجدوا آلدم«و مرا ندا کردند هزار بار که . بنگریدی -»اُنظر اىل الجبل«گفتند  -یکبار

» .الجـرم صـورت بگردیـد«موسی گفـت » .آن ابتال بود، نه امر«گفت » امر بگذاشتی؟«گفت » .من معنی مرا
حال را معول بر آن نیست زیـرا کـه بگـردد، لـیکن معرفـت . آن تلبیس بود، و این ابلیس است! ای موسی«گفت 

ای «گفـت » نی او را؟اکنون یاد ک«موسی گفت » .صحیح است چنانک بود؛ نگردید و اگر چه شخص بگردید
  :یاد یاد نکند، من مذکورم و او مذکورست! موسی

   رمل شعر
 هل یکونا الذاکران اال معا؟

 

 ذکُره ذکری و ذکری ذکُره
 

ترسـت، زیـرا کـه مـن او را ترست، وقت من اکنون خوشرتسـت، ذکـر مـن اکنـون جلیـلخدمت من اکنون صافی«
طمع از میانه برداشتم منع و دفـع و ضـر و . یکنم او را حظ او راخدمت کردم در قدم حظ مرا، و اکنون خدمت م
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متغري کرد مـرا . تنها گردانید مرا، چون براند مرا تا با دیگران نیامیزم، منع کرد مرا از اغیار غريت مرا. نفع برخاست
ت گردانید مرا زش. حرام کرد مرا صحبت مرا. غریب گردانید مرا خدمت مرا. حريان کرد مرا غربت مرا. حريت مرا
. رسانید مرا قطع مـرا. کشف کرد مرا وصلت مرا. مهجور کرد مرا مکاشفت مرا. دور کرد مرا هجرت مرا. مدح مرا

اگـر . در حقا و خطا در تدبري نکردم تدبري رد نکردم، مباالت بتغیري صورت نکـردم. منقطع کرد مرا منع منیت مرا
دعوی مـن دعـوی . ضد او نشناسم. نکنم و شخصی را دلیل نشومأبد اآلباد بآتش مرا عذاب کند دون او سجود 

  ».امصادقانست و من از محبان صادق
طـور، در حـدیث مرویسـت، و  و ابلیس بعقبۀ -علیه السالم -آنچ یاد کرد حسني درین طاسني از التقای موسی: قال

گفـت » آیـی؟ازکجا می«ت ابلیس موسی را گف. گردیداند که موسی از مناجات باز میگفته. انددر قصّه خوانده
موسـی عظـیم متغـري شـد و تنـد » شنیدی کـالم مـن بـودپنداشتی که آنچ میمی«ابلیس گفت » .از مناجات حق«

ایـن ملعـون را از پـیش خـود بـران کـه دأب او بـا صـدیقان ! ای موسـی«حـق تعـاىل بـدو نـدا فرمـود کـه . گشت
  ».اینست

ام که ابلـیس پـیش عقبـۀ مصیصـه از خـود ظلمتـی و سـدی سـاخت واندهخ -صلوات اللّه علیهم -و در قصّۀ أنبیاء
کار تو بجائی رسید که ! ای عیسی«گفت . تا نه بباال توانست رفت و نه بزیر توانست آمد -علیه السالم -عیسی را

چنـدانی خـداع کـرد کـه » .خـدا یکیسـت، و مـن بنـدۀ اوام«عیسی فرمـود » .تو خدای زمینی و او اله آسمانست
و آن ملعونرا گرفـت و بـر قرصـۀ آفتـاب  -علیه السالم-جربئیل آمد. جل جالله -حق را بخواند. متحري بماندعیسی 

کار تو بجائی رسیده است که خدای مرده زنده میکند و تو مـرده زنـده ! ای عیسی«در ساعت باز آمد، گفت . زد
از حـق تعـاىل » .ام و کنیـزک زادۀ اواممن بنـدۀ او«عیسی بلرزید، گفت » .میکنی و او اله سماست و تو اله ارض

ای «در حال باز آمد، گفت . آن معلونرا بگرفت و بر قرصۀ آفتاب زد -علیه السالم -میکائیل. تخلص خواست ازو
مـن بنـدۀ اوام، و او ازیـن عالمـات «عیسی برتسید، فریاد بـرآورد گفـت » .تو خالق زمینی و او اله آسمان! عیسی

و همچنـني سیصـد هـزار فرشـته بمـدد . و عزرائیل هـر دو آمدنـد و آن ملعـونرا بگرفتنـد اسرافیل» .منزه و مرباست
بعـد از . آمدند و او را در چاه مغرب مقید کردند و محبوس داشتند و موکل بودند تا عیسی از مناجات فـارغ شـد

و سیصد هزار ملک بر نهادند اگر نه مرا در چاه مغرب میکردند و بند بر می! ای عیسی«ایامی او را بدید، گفت 
  . امکرده -علیه السالم -بودند آن با تو کردمی که با پدرت آدممن موکل می

آنـچ . اما آنچ ابلیس بعقبۀ طور گفت، جمله مکر و دعوی و خدعت بود، اما گوئی کـه بحـال مالمتیـان مانـد: قال
تجلی بودند، سجود کردی، که در  ، اگر بدانستی که آدم و طور دو مرآة»اگر سجود کردمی، مثل تو بودمی«گفت 

اگــر صــاحب نظــر بــودی، موســی را تغیــري نکــردی زیــرا کــه موســی . حقیقــت فعــل و فاعــل و مفعــول واحدســت
موسـی مـراد حـق . مخصوص بود بتجلی و أمر تجلی صرف حظ اوست و تجلی در فعـل و أمـر حـظ حـق اسـت

  .بمراد خود برگزید
ابـتال بـا آنکـس گردیـد، و . امر ابتال بود، و أمر مراد بود. نه چنان بود» ابتال بود، نه امر«: ترک امر در آنچ گفت
. هرکه صرف باشد در توحید بحقیقت از درک امتحان تخلص یابـد. ابتال محجوب بود از حق و بأمر. أمر با حق

  .مادام چون مبتال بود در حب صافی نبود بنعت حبیبیت منزه از علل و تغایر و ابتال و أمر
» حال بی معول است، زیرا که اگر بگردد، معرفت صحیح اسـت«یعنی تغري صورت » آن تلبیس بود«گفتنش که 

تغـري . عارف شـاهد حـق اسـت همچـون یوسـف، زیـرا کـه قبلـۀ حـق اسـت. بدانک تغري ظاهر عکس باطن است
خ مسـ. صفت حق نگردد و متلـون نشـود. نقصان است زیرا که در ظاهر و باطن ملتبس بجمال و جالل حق است

حسن صفت حق است، و معرفـت . تغري اوست از حال حسن بحال قبح، و این صفت حدثانست. قهرست و ختم
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  .تابع صفت است
لعنـت . »و انّ علیک اللعنـة اىل یـوم الـدّین«. ، ببُعد مذکور بود، نه بقرب»من مذکورم، ذکر یاد نکند«آنچ گفت 
  .»و کان من الکافرین«. او ازلیست

آنگـه بعبودیـت محجـوب باشـد از . ، صـرف عبودیـت دعـوی کـرد»تر اسـتکنون صافیام اخدمت«گفتنش که 
  موجود ازىل چون شناسد؟. ربوبیت

  .، حق منزهست از شریک و ارادت در شرک و احتیاج بخلق»اکنون خدمتش حظ او را میکنم«گفتنش که 
از حـدوثیت چـون منفـرد  ؛ هر که بطمع مخلـوق اسـت بطمع ، طامع آفریدند»طمع از میانه برخاست«گفتنش که 

  .حظ در ارادت حق شرک است. شود؟ آنچ او از حق طمع دارد حظ است
  مطرود کی منفرد در راه توحید شود؟. ، طردش فرو گردانید»فردم گذرانید، چون مرا براند«گفتنش که 
یسـتی، و ، اگر از توحید یـک ذره او را کشـف شـدی، هرگـز بخـود ننگر»مهجور کرد از بهر مکاشفه«گفتنش که 

در مشـاهدۀ کـربی در خصـایص سـطوات قـدم بـودی ! اگر حسني بـن منصـور، ای محقـق. نگفتی» أنا خري منه«
آن ذره از ذراری . نگفتی که هر که حقیقت حق معاینه کند، بگدازد و فانی شود، و أنائیت ازو برخیـزد» أناالحق«

آن از لـذت . خـود را قـدیم دانسـت. ب اسـتئی از آفتـامشارق قدم بود، پنداشت که ذره از طلوع شمس ازلیات
اگـر عیـان بعیـان بدیـدی، در عیـان . آنچ او دید از گنج قدم، تلبـیس در عـدم بـود. یافنت قدم بود نه از قدم او بود

بذات ذات بـود . صفت بود، پنداشت که ذات است. فعل بود پنداشت که صفت است. نبودی، و در میان نبودی
کفـر بُعـد اسـت، بُعـد حجـاب اسـت، حجـاب نکـره . بَني أین است، و بَني کفر اسـتغري بني است و . نه بحدثان

متلون از قدم کیست؟ متحول از ازل کیست؟ متغري . است،نکره مکر است، مکر تلبیس است، تلبیس تحویل است
یس کمثلـه لـ» «لم یلد و لم یولد» «فاعلم انه ال اله اال اللّه«بقتل و ضرب و صلب و حرق از أنائیت أبد کیست؟ 

  .»شیء
ایشـانرا مستحسـنات نمـوده و اینهـا را . در آسمان داعـی مالیکـه بـود؛ در زمـني داعـی انـس و جـن«گفتنش که 
  ».در آسمان معلم مالیکه بود بطاعات.مستقبحات

در اول امـر مستحسـنات . بعد از آن مسخ گشت، در زمـني جلـد گشـت بتـزیني قهـر جـن و أنـس را. چنني بود: قال
  .آخر امر مستقبحات، لیکن برؤیت افعال از فاعل قدیم بازماند بدانست و در

  
  من طاسني االزل و االلتباس ۸فی القطعة 

  ».سجود مالیکه سجود مساعدت بود، جحود ابلیس در سجود از طول مشاهدت بود«غریب گفت 
ق بـودی، اگر در محل تحقیق مشاهدۀ حـ. بدین مشاهده مشاهدۀ حضرت ملکوت خواست، نه مشاهدۀ حق: قال

سـجود آدم را . یعنی در بدو امر بطاعـت خـویش از مشـاهدۀ مـا محجـوب بـود» کانَ من الکافرین«حق نگفتی 
سـجود آدم را جحـود کـردنش حسـد بـود، زیـرا کـه آدم . جحود کـردنش حسـد بـود، زیـرا کـه آدم مخصـوص بـود

کات قدرت چون خرب داد نبینی که حق از آن شاهد فطرت و مش. مخصوص بود بتجلی و تدىل از ذات و صفات
ترست که بأخص تجلی ذات ازین چه خاص. »و نفختُ فیه من روحی«ازین خصایص؟ گفت » کتاب مبني«در 

سـید راه روان حکمـت و . یـد قـدم و یـد بقـا» خلقتُ بیـدی«مفرد است؟ بصفتش تجلی کرد در ایجادش گفت 
ر اللّـه طینـة آدم بیـده أربعـني «گفـت . گفـتدرین معنـی پـدر را ثنـا  -صلوات اللّه علیه -دریا خواران معرفت خمـّ

آنگه از تحت عرش بـريون . طینت آدم مخمر کرد چهل هزار سال در تحت عرش بسال آخرت«اند گفته» .صباحاً
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  ».آورد مصور کرد چنانچه خواست
زار او را بسرشت چهـل هـ. بقطرات بحار ابدیت ازلیت فهم کن که مخمرش کرد بأفانني جالل و جمال! ای عاقل

ئی بـدو تجلـی کـرد از یـک صـفات خـویش، تـا او را بخُلـق خـود ئی از آن عمر دنیا؛ در هر لمحهسال، هر لحظه
تـاج کربیـا بـر سـر وی نهـاد، بحلیـۀ قـدرتش . لباس جالل و بهاء خود درو پوشید. بیآفرید، و روح خود درو دمید

انّی خالق بشـراً مـن «گفت . الیکتش بپوشیداز م و بکرسی مملکتش بنشاند برقع بها برویش فرو کرد،. بیاراست
ألبسـتُه خلقـی و » فـاذا سـوّیته«. اند که از گلی بیافرید که آن گل از زیـر عـرشگفته. یعنی از طني ارض قرب» طني

که قرب قرب خـود » اسجدوا لصفتی«. ، از نور معرفت و سنای محبت»و نفختُ فیه من روحی«خلقته بصفتی 
همـه بـر . ایشان رؤیتش خواستند حق حجاب برداشت از روی آدم در حظريۀ قـدس. امرا مصطفی و مصفی کرده

فسـجد المالیکـة کلهـم «. یعنی شاهد حضرت مرا معلم أسما؟ اُسـنی ازىل» فقعوا له ساجدین«. روی در افتادند
تند اصـل کـه بـرو بیاشـوف» اال ابلـیس« -اند که اول کسی که سجود کرد اسرافیل بود علیه السـالمگفته -»أجمعون

اگـر گـل آدم » .خلقتنی من نار وخلقته مـن طـني«گفت . »أبی واستکرب«. خود را بدید خريیت بقیاس باطل. آدم
بشناختی، خاک قـدمش بخـوردی، لـیکن از رؤیـت اصـطفائیت ازلیـت درافتـاد در رؤیـت لعنـت ازلیـت خـویش 

فـی الـرتاب، ولـزم بالعتـاب اىل أبـد  و بقی فی الحجاب و تمرغ» أنا خري منه«، فقال »فاختلط أمره و ساء ظنه«
  .اآلباد

  :و او را طاسني مشیت است و صورت طاسني اینست. این از شرط طاسني است که او را گفتیم
  

  من طاسني المشیئة ۱فی القطعة 
ــات « ــع معلوم ــدرت، راب ــث ق ــت، ثال ــانی حکم ــرۀ اول مشــیت اســت، ث دای

. دایرۀ ثانی مبتال شوم اگر در دایرۀ اول روم، در: ابلیس گفت«قال » .ازلیت
و اگر در دایرۀ ثانی حاصل شوم، در دایرۀ ثالث مبتال شوم و اگر از ثالثم منع 

لعنـت کننـدش در الء . بمانم در الء اول! فال و ال وال. کنند برابع مبتال شوم
اگـر دانسـتمی کـه : رابـع چـون باشـد ازو؟ گفـت. بثالـث اندازنـد او را. ثانی

ولیکن دانسـتم کـه ورای ایـن دایـره . سجود کردمی سجود آدم برهانیدی مرا،
  »اگر نجاة یابم ازین دایره، از ثانی و ثالث و رابع چون رهم؟! هب: با حال خود گفتم. هاستدایره

حکمـت قـدم وقـدر  و های منقوش بچهار مرتبه که آنکس دعوی علـم مشـیت ازل کـرد،حسني خرب داد باین دایره
داد از نفس خود که فهم کردم از علـم مشـیت و علـم حکمـت و علـم قـدرت و  خرب. و علوم معلومات حق. باقی

ام در لوح مشیت خوانده. اگر سجود کنم و اگر نکنم، پی مراد حق گرفتم. علم معلومات که عاقبت من طرد است
لـیس اب«ام کـه و در درج قـدرت خوانـده» ابلیس ملعوناً«ام که در ورق حکمت خوانده. »کان کافراً«که ابلیس 
های دیگـر اگر از دایرۀ اول خالص یابم بمثل این دایره. »ابلیس محجوباً«ام که ، و در اُّم کتاب خوانده»مطروداً

  ».جف القلم بما هو کاین اىل االبد«. سجود منفعت نکند. »و هو القاهر فوق عباده«مبتال شوم، 
جحـودم در نفـی . اول بمانـدم و آن جحودسـتدر الء . خرب داد از الء نفی و الء جحـود و الء نهـی و الء نکـره

در الء نکره نرفتم زیرا که در ضمن نکره معرفـت . الزم شدم. الء لعنت مرادر الء نهی افگند. بلعنت شدم. افگند
اگـر دانسـتمی کـه سـجود آدم مـرا ازدرک . محجوب شدم باین الآت از عرفـان نکـره و نکـرۀ عرفـان. توحید بود

چون قادر بودمی که خود . دمی، لیکن شناختم از حق که مرادش طرد منست از درگاهامتحان برهانیدی، سجود کر
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  رااز امتحان او برهانیدمی، و من محدث واو قدیم؟
آیـس شـد و متابعـت . حـق خـرب داد از طـرد او. که او در محل عرفان این صفات بـود! فهم کن، ای عارف: قال

از تـرک امـر و دعـوی علـم قـدر، و قـدر سـر ذات : اصل شدکفرش از دو جهت ح. در بحر جرب افتاد. مشیت کرد
القدر سر من أسرار «بروایتی دیگر . » .القدر سراللّه، فال تفشره«سید فرمود . »الیطلع علیه أحد من خلقه«است 

.  و أمر حق عبودیت مشیت سر حقست، و آن حق ربوبیت است» .اللّه الیطلع علیه ملک مقرب و ال نبیء مرسل
  .سی آنرا برتک بگوید هرکه دعوی کند برتک امر و رؤیت مشیت بعبودیت و ربوبیت جاحدستنشاید که ک

خواندند که از مکان خود معزول بـود و از بـدایت » عزازیل«ابلیس را برای آن «از آن گفت حسني بن منصور که 
  ».بنهایت نرسید، از بدایت شقی بريون آمد

  
  من طاسني المشیئة ۲فی القطعة 

 بمحـل و صـیص و قراصیه و نور ترویس مشتعل بنار تعریش آمدنش معکوس بود از استقرار مارس بريون«گفت 
لـو فهمـت، لرتصـمت الوسـم ! یـا اخـی! هـاه شراهمة برهمیة، صوارمة مخیلة، عمیاه قطهمیة مغل و میض مقناصه
و العرفـاء عجـزوا عمـا  فصـحاء القـوم خرسـوا. ، و رجعـت عمّـاً، و فنیـت غمّـاً همّاً؟ و توهمت الوهم صمّاً رسماً
تـر بـود تـر بـود بمعهـود، ادنـیاوفـی. تـر بـود بمجهـودتر بود بوجود و أبذلتر بود بسجود، و أقرباو عالم. درسوا
  ».بمعبود
! شرح عکس احوال عزازیل داد بعبارت معمـی. این وصف حسني است ابلیس را در جملۀ طواسني خویش: قال

، زیرا که از نهایت بريون آمد یعنی از بدایت شقاوت بنهایـت »نهایت برنسیداز بدایت بريون نیامد و ب«آنچ گفت 
، یعنـی  خروجش معکوس بود در استقرار مارسش«گفتنش . شقاوتش لعنت بود، و لعنتش شقاوت. لعنت نیامد

 مشـتمل بنـار تعـریش«. آنگاه از نور بريون آمد بعکس نور. بدر آمد از نار، بنور متصف شد، نورش عاریت گشت
. نـور علمـی بـود مسـتعار از نـور لـوح» نـور بـرویش«. التهاب نـريان حسـد بـود» تعریشش«. ، یعنی بنار لعنت»
مغـل و «. یعنی محل سهف وی در محل فیض» محل وصیص و مقباس«قوام قهر او بود در ضالل »  ترتاصیه«

 صوارمش مخیل بـود«. یعنی صواعقش مرقد بود»  شراهمش برهمی بود«باطنش که خالف ظاهر بود »  میض
. تـزیني و اغـرتار بـود و مکـر و خـداع»  تطهمـش«. اوهام بـود» عمیاوه«. یعنی هجرانش مصور بود در غیب» 
  .یعنی چنني بود» هاوه«

یعنی اگر چشم فـرو گـريی از غیـب قـدر و هـم کنـی کـه » اگر فهم کنی، ترصمت الوصم رصماً! یا اخی«گفتنش 
یعنـی اگـر » ورجعـت غمّـاً«گفتنش کـه . و وهم بود، و وهم او هم بودوهم هم قلب است ووسوسۀ شیطان حال ا

تـر بـود او عـالم«گفتـنش کـه . حال ابلیس ترا معلوم شـدی، دل تنـگ گشـتی و از غـم عاقبـت در غـم فنـا شـدی
اکنون بخالف آنست، چنانچه . و أمثال این کلمات اشارت کند بدین کلمه که او پیش از مسخ چنان بود» بسجود

  .این آخر کالم حسني است که در تلبیس ابلیس و شأن التباسش گفت. سول خرب دادخدای و ر
  

  فی شرح طاسني التوحید
بعد از آن شرح ألف خامس آنسـت «گفت در جملۀ طواسینش، در یک طاسني که طاسني توحیدست، بآخر گفت 

دریـن معنـی » .ونـت بینونـتوالواحد والتوحید درو ازو ازوست بین. که هو الحی و الحق واحد احد وحید موحد
صـورت موحـد نـه «گفت . توحید را صورت، اینست. علوم توحید متفردست مجرد«گفت . صورتی کرد، اینست
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ام و اگر گویم که بموحد من اگر گویم که رجوع توحید بموحدست توحید را مخلوق نهاده«گفت » .صفت موحد
  ».امبموحد، نسبتش بحد کرده هرکه متوحد شد، چون با توحید شود اگر گویم که از موحد

یعنـی ألـف کربیـا او کبـري و متعـال » و هـو الحـی«یعنی ألف الرحمن، » ألف خامس هو الحی«گفتنش که : قال
یعنـی نـور توحیـد و نـور وحـدانیت در ذات حـق و از » الواحد و التوحید درو ازو«گفتنش که . وحی قیوم است

وحـدانیت را مثـال . نزهسـت از آنـک توحیـد ازو متفـرق شـودیعنی م» بینونت بینونت«ذات حق، و بذات حق، 
دال صفت اوست که بـدو متصـف . خداوند صفت است. است، و دال ألف ذات اوست و او واحدست» ألف«

صـفت «گفـت . چون ألف قایم است بحق، چون ألفات بألف» علوم توحید متفرد است«است، واحد درواحد، 
او منـزه » اگر گویم که من آنم، آن باشد نـه آن«گفت . موحدست یعنی توحید صفت» موحدست نه صفت موحد

اگـر گـویم کـه . اگر گویم که رجوع توحید بموحد، توحید مخلوق بـود«گفت . از من و از گفت من و از توحید من
بموحد هرکه متوحد شد چون بتوحید باز آید چون صفت موحد باشـد؟ اگـر گـویم کـه از موحـد بموحـد، نسـبتش 

توحیـد و موحـد و موحـد در . عنی او منزهست از حلول در اماکن شبهت برسـم مباشـرت در حـدثانی» بحد کردم
او از اشارت موحـدان منـزه اسـت، زیـرا کـه بـاین اسـت از اشـارت . حد ندارد. رسم سه است و در حقیقت یکی

  .دستاین آخر طاسني توحی» .مَن أشار الیه فهو ثنوی، و من أومی الیه فهو عابد وثنٍ«قیل . خلق
  

  فی شرح طاسني األسرار فی التوحید
  .صفت طاسني اسرار در توحید چنني است

ضمري توحید صایر اسـت، . و بدو نازع است، و درو وازع است، نه درو الزم است اسرار ازو نازع است،«گفت 
ذات را  -د، توحید ازو پیدا ش: اگر گویم. موحد نگردد. دیگرهاء اوست. ضمري ضمريهاء اوست بلکه نه در ضمري

پنهـان کـرد، چـون . ام؛ آنچ پیدا شد ذاتی و ذات چون نه ذات باشد؟ ذات اسـت و نـه ذات اسـتدو ذات نهاده
او را درنگريد، زیرا که بدو خلق اوسـت » أین«و نه » ذا«و نه » ما«پیدا شد؟ کجا پنهان شد که کجا نیست؟؟ نه 

آنـچ از . آنک از جسم مفارق نشـود، جـز جسـم نباشـد. آنچ عرض برگريد، جز جوهر نباشد. خلق اوست» أین«و 
رجوع کردیم بآنچ در ضمن گـريد از مشـموله، و «گفت » .روح مفارق نشود، جز روح نباشد، هاضمۀ روحانیست

نقطه معنی توحید نه توحیـد و . اول مفعوالتست، ثانی مرسومات ودایرات کونني. هاضمۀ مقوله و هاشمۀ محموله
  ».یرهاگرچه منفصل است از دا

یعنی اسرار ربوبیت متنازع است از امتناع صمدیت از حـدث عبودیـت » اسرار ازو نازع است«گفتنش که : قال
یعنی نفی نکنند کلیت از » باو وازع است«. ، ازو پیدا شد و باز او شد»باو بازع است«. که برو کسی مطلع شود

یعنـی ضـمایر توحیـد راجـع » صـایر اسـتضمري توحید «. یعنی مفعوالت اوست» نه بحق الزم است«. کل حق
، هـویتش اشارتسـت و او از »هاءه ثم هاءه«. حق منزهست. ضمري و مضمر و ضمایر اماکن قلوبست. است بخلق

  .زیرا که حد حیز حدثان است، جهات ذرات قدرت اوست» موحَّد را حد نگویند«. ورای اشارتست
توحید حق و : صدق توحید دو است. »دو ذات نهاده باشمتوحید اگر گویم که ازو پیدا شد، ذات را «گفتنش که 
  .صفات از ذات مفارق نیست. توحید خلق آیات اوست و توحید حق صفات اوست. توحید خلق
پنهان کرد نور ذات از آیات، خلق را چون آشکار شـدی؟ کجـا پنهـان » پنهان کرد، چون پیدا شدی؟«گفتنش که 

او را در » أیـن«حیث مالزم حدث اسـت، . د؟ این اشارت حیثیت استنبو» ما«و » ذا«شد، چون کجا نبود، و 
عزت وحدانیت و منزهسـت از . خلق اعراض و اجسام و ارواح و اجساد است. خلق اوست» أین«. ضمن نگريد

 ع
 ع ع ع
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» هاشـمه«. ارواح ناطقـه اسـت» مقولـه«. ، ارواح طبایع که مشمولسـت بعناصـر کـون»هاضمۀ روحانیه«. اشکال
موسومات اوست، و مرسومات ذرات دوایـر کـون، و قـدم ذاتـه بـاین » مفعوالت«. أجساد را است شکنندۀ اثقال

نـه . و اعصار و أزمنه و أعراض و جواهر قایم بدوست با جملۀ أشیا، و قدم ذاتـش منـزه از جملـه اسـت. بالوصل
بـیش  فعـل راجـع اسـت بصـفات تجلـی علـم و ارادت. داخل است بفعل در مفعوالت. انفصال است نه اتصال

نه دخول و نه خروج چون حدثان، چنانک أمري برهان و سید فرسان، وىل رحمن أمري اهل ایمان، علی بن . نیست
  ».داخل فی األشیاء، الکاألشیاء«گفت  -کرّم اللّه وجهه -ابی طالب

هرچـه اشارتی کرد موجز کـه . مقصود حسني از طاسني توحید و طاسني اسرار باین الفاظ افراد قدم از حدث است
لحـوق بنعـت ادراک و درک مسـتحیل . قدیم بحـدث نتـوان یافـت. خلق بدان اشارت کند، بخلق مصروف است

از حلول او منزه  یعنی ذات حق است، زیرا که صانع قدیم متجزی و متبعض نیست، کون مخلوق است، و ذات او
آید خلـق بـود، و آنـچ از حـق آیـد آنچ از خلق . اشارت کرد که توحید ازو پیدا نشد، و از خلق نزدیک نشد. است

زبان فصحا در وحدانیت گنگ شد، زیـرا کـه بینونـت و حینونـت و . افراد ارواح بافراد تجلی قایم است. حق بود
در حیز حدثان . خدای بود چنانک بود با او خلق نبود اکنون هم چنانست. أعصار و أدهار و أماکن ظروف است

ابصـار در ارواح بیافریـد . مشاهد و حوادث اشارت بدو نکننـد. م باشدذات او درنگنجد، زیرا که این صفت جس
سـر بـاز حـق رفـت بـی انفصـال و . ایمان آورد، متالشی شـد. بعجز اقرار کرد از ادراک اسرار. انوار درو پیدا کرد

توحید توحیـد اوسـت، توحیـد نـه، بـل کـه موحـد او را . احد وحید صمد موحد بماند. خلق با خلق رفت. اتصال
  »لیس کمثله شیء«او شیء است نه چون أشیاء . »کل شیء هالک اال وجهه«اند د

  
  من طاسني التنزیه ۱فی القطعة 

گفـت . ایـن صـورت اوسـت. درین معنی او را طاسني تنزیه است، و آنرا دایرۀ مثـال اسـت
  ».این جملۀ جمل است بأقاویل اهل ملل و مِهَل و مِقَل و سُبُل«
اول «. ین دایره مجمل ایمان جمیع اهـل ادیانسـت از اهـل عرفـانیعنی آنچ آوردم در: قال

  .یعنی این دایرها» .ظاهر اوست و ثانی باطن اوست و ثالث اشارت اوست
  

  من طاسني التنزیه ۲فی القطعة 
این جملۀ مکون و مسکون و محوز و مطروق و مسمور و منکور و مغـرور و مبهـور اسـت در ضـمایر «آنک گفت 

  ». و صایر و عایر و نایر وهایر و حایر ایروم دایر و ضمایر
ایـن . گـردش؛ هـایر اوصـاف؛ عـایر نعـوت؛ نـایر بیـان؛ صـایر شـواهد حـایر اما دایره الهام است؛ و مـایر بیـان؛ و

  .حق ازین افسانها منزه است. مکونات و ملونات است
  

  من طاسني التنزیه ۳فی القطعة 
درست شـد؟ اگـر  کی ر گویم که صحیح شد توحید حق، گویند کهاگ. اگر گویم که اوست توحید را نگویند«گفت 

گویم بی زمان، گویند که معنی توحید تشبیه است و تشبیه الیق نیست بأوصاف حق، و توحید نسبت بحق نکنندو 
ذات . اگر زیادت کنـی در توحیـد، حـادث بـود و حـادث نـه صـفت حـق اسـت. بخلق نکنند زیرا که عد حدست



۲۰۵ 

 ال

 ال

 ال

 ال

اگر گویم کـه توحیـد کالمسـت، کـالم صـفت ذاتسـت، نـه «گفت » .ز عني ذات پیدا نشدحق و باطل ا. واحدست
اگر گویم که خواست که واحد شود ارادت صفت ذاتست و مرادات خلق اسـت و اگـر گـویم کـه «گفت » ذاتست

اسم  که اگر گویم. اماگر گویم که نه ذات است، او را مخلوق خوانده. اللّه، توحید ذات باشد، و ذات توحید باشد
  ».عني عني بود و هو هو و و مسمی واحدست، معنی توحید چبود؟ اگر گوید که اللّه، اللّه اللّه

بدین اشارت نفی حلول است از نفس خـویش و اظهـار  -رحمة اللّه علیه -مقصود او. یعنی توحید ذات بود: قال
شـد حـال وی دریـن معنـی چـون حـال چون حلوىل باشد آنک در افراد قدم از حدوث چنني با. انکار بر حلولیان

جـزا بیافتنـد . انبیا و صدیقان باشد، مقدس از تشبیه و تمثیل و کیفیت وحلول گفنت؟ اهل بغداد بی حقـش کشـتند
  .بدین جمله خرب داده بود حسني بن منصور. بقتل خلیفه و غرق بغداد بدجله

اول ازلست «. با این الم ألفات صورت اوست این جای طاسني نفی علل و این دایرات -رحمة اللّه علیه -یاد کرد
اول در . ذات نیسـت دون صـفات«گفت » .و ثانی مفهومات و ثالث جهت و رابع معلومات

. سیوم درآید از باب معنی و نبینـد. دوم درآید از باب صفا و نبیند. آید از باب علم و نبیند
  چهارم درآید از باب فهم و نبیند نه 

  ».و نه بما بذو و نه بشا و نه بقا
. آنـچ گفتنـد» قـا«آنچ خواستند و » شا«آنچ بود، و » ذا«آنچ وصف کردند و » ما«اما : قال

ثـانی مفهومـات . مرتبۀ اول ازل، و بـدان دهـر دهـار خواهـد، نـه ازل حـق: رسم کرد حسني این دوایر بچهار مرتبه
در الء ازل متحري شود، سبیل معرفت طالب چون از باب علم درآید، . رابع معلومات علم. ثالث جهات کون. خلق
دیگر از باب معنی درآید در الء . دیگر از باب صفا درآید، در الء مفهومات متحري شود سبیل معرفت نبیند. نبیند

علم . دیگر از باب فهم درآید در الء جهات متحري شود، راه معرفت نیابد. معلومات متحري شود، راه معرفت نیابد
آنگـه واحـد احـد فـرد در . مفهومـات و جهـان و معلومـات و مقالـت فـانی شـود در دهـرو فهم و وصف واردت 

العزّة للّه الذی تقدس بقدسـه عـن «. فردانیت بماند بی تغایر حدثان و کاینات و معلومات و مفهومات و دهریات
  ».سُبُل أهل المعارف و ادراک أهل الکواشف

  :صورت اوستحسني را هست این جای طاسني نفی و اثبات و این 
  

  
  فی شطح طاسني النفی و االثبات

الم ألفات که بـدایره . وسطانی مدار اینهاست. نقش اول فکر عامست و ثانی فکر خاص ودایره علم حق«گفت 
توحیـد بمانـد، مـا ورای آن .  اند از جوانب اجانبحایالن» حا«دو . محاط است نفی است از جمیع جهات آن

  ».حوادث است
داد که فکـر عـوام غـوص کنـد در بحـر اوهـام، و فکـر خـواص  خرب: قال

و طریق مندرس شـود . آن دو بحر خشک شود. غوص کند در بحر افهام
و آن دو فکر برپد و آن دو حایل مضمحل شود و آن دو کون فنا شود و حجتها بدرد 

سبحان آن . او بماند، منزه بی حدثان. عرفان متالشی گردد از جانب الوهیت رحمن
ــلطانش عزیزســت خــد ــانش قویســت و س ــزه اســت، بره ــل من ــۀ عل ــه از جمل ایی ک

. ذوالجالل، ذوالمجد و الکربیاست، بی شمارش یکی نه یکی چون یکی حد و عد
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ال یعرفه اال هو ذوالجالل و االکـرام خـالق االرواح «. بدیع کونست منزه از کونست. و ابتدا و انتها راه بدو نداند
  .»و االجسام

عجیب مدار از مقالت حسني در توحید بدین اشارات و عبارات که هرچه او گفت یـک قطـره از ! ای عارف: قال
هرگـاه کـه شقشـقۀ  -رضی اللّـه عنـه -صفی امني وصی رئیس، أسد اللّه الغالب، علی بن ابی طالب. دریای توحید

نزیه عزت قهـر حـق عشقش در توحید منحدر شدی، آلىل معرفت و توحید از صدف لسان تفرید بریختی و بیان ت
اما مثالش بدین دایرات از . کون و کاینات در سطوات کالمش و رموز و اشارت جانش هزار بار بلرزیدی. کردی

صـغف الطالـب «چون مثل زند بذباب و عنکبوت؟ آنگه گفت  -سبحانه -نبینی که حق. قانون سنت بريون نیست
آن خط راست را . در زمني خطی بکشید -لّه علیهصلوات ال -درین حدیث مرویست که مهرت: گفت» .و المطلوب

هـذا صـراطی مسـتقیماً فـاتبعوه و ال «این سبیل شیطانسـت : این صراط منست و آن خط مختلف را گفت: گفت
  ».تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله

در  شرح تمام شد، بعبارت اهل حقیقـت و اشـارت اهـل معرفـت، -سبحانه -طواسني حسني را بعون و کفایت حق
ملطفه جانان، کلماتی که در بحـر صـني قلـزم قـدم جـز » زند و پازند«وقت باریدن سرشک خون جان و خواندن 

» رمز قرمس«نقش آبریز احمر کیمیای سر قدر نیست و خطابی که جز نقش پیشانی اقمار سرایر نور احمر نیست، 
. وزی در تفکر این فصول غریـب بـودممصور کردم آن لقبی که ر. در ورق شجر طوبی جان» شاهد بادیۀ بصر«و 

مرا بستود بزبان غیب و حقـایق . آنگه از راه دیدۀ معنی کاله دار شطاح حسني بن منصور دیدم. بتنها نشسته بودم
دانسـتم کـه از مـن . بعـد از آن خـرم شـدم» .بادیـة البصـر قطعـتَ القرمس و حقیقة عرفتَ«آنگه بآخر گفت . فهم

  .راضیست
بهـر . ز آن گوش اثري از نُکتِ الهام قدس پر کردم و عـالم از جـواهر اصـداف حکـم دُر کـردمدر شطحیات او بعد ا

. شـنیدم و بـا أهـل جـالل میگفـتماز لسان وصال می. ئی شد، از غیب غیبی مرا معاینه شدئی در کون مرا آیینهذره
د، و در زوایای مراقب خاطری که عقل و جان مؤنس اوست، با چنني عروس اُنس گريد وازو نصیحت عشق بپذیر

  .بنشیند تا عقل در غیب این بحر غواصی کند، و دل در صفای این میدان ترکتازی کند
این اشارت ترکی ترکان عشـق اسـت . آخر این کتاب تمام شود بکلماتی چند که مصطلح رمز صوفیان عاشق است
ان شـاء  -شـرحی لطیـف گفتـه شـود آنرا. که در مستی بی رنج از سر گنج گنج گویند، مختصری بی تطویل حقایق

زیرا کلماتی چند است که ظروف اسرارست و مشحون بـأنوار، تـا سـامع فهـم عبـارات قـوم بشناسـد و  -اللّه تعاىل
منازالت اسرار احوال است، و مباشـرات احکـام و  و اشارت ایشان بداند که آن لغت را رموز کنوز لطایف احکام

که بادیان عشق را در سري ارواح و اسرار از کشوف تجلـی قـدم و خطـاب ارادات معارف و سطوع انوار کواشف، 
چون بیـک ذوق شـرب مشـارب ارواح در نـوادر و عجایـب . ازل و نوادر افعال و حقایق ظهور صفات پیدا شود

هر رمزی متعلق بمقامی و هر اشارتی . لطایف غیب، صاحب وقت شوند از آن حالوت بدین کلمات اشارت کنند
ایـن نکـت و . کس نداند جز صاحب مقامات و حاذق اشارات. و هر عبارتی پیدا کردن مکاشفتیوصف حالتی 

  .اسامی از عجوبۀ احوال ایشان باز میگویم تا ظرافت حرکات ایشان بدانی که چه شريین و لطیف است
  

  فی شرح نکات الصّوفیّة
  .»الحق بالحق للحق«از جملۀ آن کلمات اینست که گویند 
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  »الحق بالحق للحق«ل فی قول القای

و حـق راسـت . هرچه جز حق بحق قایم است. یعنی بحق قایم» بالحق« -سبحانه -در حق، تفسري اللّه است: قال
بحـق قـایم اسـت . آنگه حق راست حق، نه غري که ممتنع است از مطالعـۀ حـدث. افعالیات، از ربوبیت و عبودیت

  .حق راست جان شاهدان حضرت بنعت فنا در بقا. صف
  

  »من الحق بالحق للحق«فی قول القایل «
  ».ازو و باو و او را«آنگه گویند که : قال
از خدایست امـر ربوبیـت بـدو قـایم عبودیـت، او راسـت مشـیت ازو پیـدا شـد نـور . یعنی از اللّه باللّه اللّه را: قال

اب ازو و حـال اگر در حق بنده گویند یعنـی اکتسـ. عظمت بدوست صفات اوراست اسماء حسنی و نعوت اعلی
اند چون حـق را ببیننـد معلومـات حـق را داننـد و از حـق آنگه گویند که در میان مانده. عبودیت برو و ثواب او را

  .حق را دانند
  

  فی الحال
بدیهـۀ تجلـی بـود ظهـور حـق . وقت مصفی کند در .حال آن باشد که ازانوار غیب بدل رسد: قال. گویند» حال«

  .ب و رسمبنعت کشف سر روح را بی کس
  

  فی المقام
. گویند» صاحب مقام«چون در آن تمام شود، او را . آن بود که بنده را متهیا شود، مثل صرب و شکر» مقام«: قال

  .تمام اتصاف بخلق حق در عني تلوین حقیقت مقام است» .و ما منا اال له مقام معلوم«ورای مقام مقام است 
  

  فی المکان
ترسـت، زیـرا کـه تـوطن مکان از مقـام عـاىل. اند بر احوال بنعت تمکنيکه مسلط اهل کمال را بود» مکان«: قال

صاحب مقام تغري نگريد اصل مکان شهود حـق اسـت در . حال است در قلب و تربیت قلب در نور غیب بی تغري
  .سر قلب بنعت تجلی در همه اوقات

  شعر
 فلیس لشیءٍ فیه غريک موضع

 

 مکانک من قلبی هو القلب کله
 

  
  ی الوقتف

جنیـد . حقیقتش آنچ پیدا شود در دل از لطـایف غیـب. میان ماضی و مستقبل است از زمان مراقبه» وقت«: قال
  ».الوقت عزیز، اذا فات لم یُدرَک«گفت 
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  فی البادی

  .در کالم ایشان آن باشد که پیدا شود در دل در وقت ترقب از نور مشاهده بنعت خطاب» بادی«: قال
  

  فی البادة
  .گویند» بادت«آنچ پیدا شود از اسرار مقامات و مکاشفات آنرا : همني معنی دارد» بادت«: قال

  
  فی الوارد

نه چون بـادی بـود کـه پیـدا شـود، و ناپدیـد . آن بود که بدل درآید؛ در دل قرا رگريد؛ مباشر سر شود» وارد«: قال
  .د فرمایداصل وارد کشف مراد عارف است، که بی قصد درآید او را طلب مزی. شود

  
  فی الخاطر

 اصـل .در دل درنگ نکند، چون خاطری دیگـر درآیـد. تحریک سر است بدانچ پیدا شود از غیب» خاطر«: قال
  .خاطر برید غیوب است بقلوب بنعت ظهور نه بنعت سکون تا فهم الغیب حاصل کند

  
  فی الواقع

کشـف، و خطـاب و رؤیـت : سه صورت دارد. ئی دیگر درآیدآنست که درآید و ثابت شود، تا واقعه» واقع«: قال
  .غیب مشکل از فراسات صادقه

  
  فی القادح

. و قـادح غایبـانرا، تـا غـیم غفلـت از دلشـان بـردارد. همچون خاطر بود، لیکن خاطر شاهدانراست» قادح«: قال
تعـرض در حقیقت اشراق بروق تجلیست در دل، قادحه از زَنـدِ صفتسـت در سـر م. مأخوذ از قدح نار است بزناد

  .نور غیب را
  

  فی العارض
آنگـه . گوینـد» حجـاب«ایـن عللهـا را . آن بود که پیدا شود در دل از القاء عـدو و نفـس و هـوا» عارض«: قال

اصل عارض امتحان حقیقت زیـادت حریـت را در . در دل اولیا ابلیس جز بعارضات راه نزند. خوانند» عارض«
  .معارضت عدو

  
  فی القبض و البسط

قبض کند ایشانرا بقهر توحیـد و حجـب سـلطنت و تـراکم . دو حالت شریف است عارفانرا» و بسطقبض «: قال
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چون ایشانرا بسط کند بکشـف . انوار عظمت و رکوب حشمت در دل ایشان تا ایشانرا از اوصاف بشریت بستاند
گوینـد و جمال و حسن صفات و طیب خطاب ایشانرا با حالت وجد سکر و صفا دهد تا رقـص و سـماع کننـد ب

  .»واللّه یقبض و یبسط«اصل قبض فنای سرست در قدم و أصل بسط بقای سرست در مشاهدۀ ابد . ببخشند
  

  فی الغیبة
غیب قلب است از خلق برؤیت حق، غیب عقل از شواهد بشاهد، غیب نفس شکسته تحـت امـر و » غیب«: قال

  .ت در قدم قدمنهی از لذت و هوا، غیبت روح در حق از حق، غیبت سر از رؤیت معرف
  

  فی الغشیة
  .و له روح است در حالوت جمال مشاهده» غشیت«: قال

  
  فی الحضور

  .حضور سر است در مشهد غیب بنعت رؤیت صفت انوار» حضور«: قال
  

  فی السکر
  .مستی روحست از طراوت مشاهده و شراب محبت و طیب خطاب و أنوار قدم» سکر«: قال

  
  فی الصحو

است از هجوم وجد و غلبۀ حال بنعت اتصاف بصـفت بقـا و صـفای وجـد بلطـف  هشیاری باطن» صحو«: قال
  .حال پاک از کدورت عوارض و قدس اسرار از اغیار در انوار

  
  فی الهجوم

  .دخول ارواح است در ملکوت بنعت جرأت در انوار و تراکم احوال است و وجود در اسرار» هجوم«: قال
  

  فی الغلبات
در ملکوت، و سريان سر در جربوت وصولت جـذبت در تجلـی الوهیـت وهویـت طريان روحست » غلبات«: قال

  .ازلیت بنعت تزلزل ارواح و أشباح
  

  فی الفناء
ذهاب علم است در مشهد قرب و فنای سر در نور ملک و فنای کون در عني توحید، و فنای عبودیت » فنا«: قال

  .در ربوبیت، و فنای بشریت در تخلق بأخالق حق
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  ناءفی فناء الف

  .رؤیت فناست فنای »فنای فنا«: قال
  

  فی البقاء
  .بقای روح است در مشاهدۀ بی اضطراب، بقای سر در توحید بقای عبودیت بذهاب نفس» بقا«: قال

  
  فی بقاء البقاء

  .حضور قلبست در مشاهدۀ بقای حق بعد از اتصاف ببقاش» بقای بقاء«: قال
  

  فی المستلب
اما سـلب خطـف . اند در جالل عظمتاند، اما مأخوذ تمامرتست؛ دو غایبو مأخوذ بیک معنی» مستلب«: قال

تجلی سر سر است در وقت صحو و أخذ جذب حق است وجود محب را و انداختنش در عیون قدم تا مـدهوش 
  .بی حال و حس بماند

  
  فی الدهشة

و دهشت حقیقت . سطوتیست که صدمت برد عقل محب را، تا متحريش کند از هیبت جالل حق» دهشت«: قال
  »!وا دهشتاه«شبلی گفت . سکر سر است بنعت حب در وَلَه و هَیَمان

  
  فی الوله

  .مثل آنست و آن هَیَمان سرست» وَلَه«: قال
  

  فی الحرية
در طوفـان نکـرات و معرفـت . بدیهیست که بدل عارف درآید از راه تفکـر، آنگـه او رامتحـري کنـد» حريت«: قال
طلب ادراک کنـه قـدم و دخـول در علـم قـدر  از ل حريت فتور سر است از بريون آمدناص. تا هیچ بازنداند. افتد

. پنداشته بود نه حقیقت و هم بود نه معرفت ذوق بود نـه علـم، علـم در جهـل و جهـل در علـم. بنعت وجدان کل
حقیقـتش در خـالص محبـت معرفـت، . تحري نازلیست که بدل عارف درآید میان ایاس و طمع در وصول محبوب

  .دوران اسرارست در انوار در مشهد فنا طلب بقا را، و ضالل فکرت در معرفت بنعت نکره
  

  فی الطوالع
  .انوار توحیدست که بدل عارف درآید، بشعاعش جملۀ انوار عقول و فهوم منطمس شود» طوالع«: قال



۲۱۱ 

  
  فی أصل الطوالع

، تـا غـارت کنـد بسـبحات خـود طلوع شموس تجلیست و أقمار صفات تدىل بـدل موحـدان» اصل طوالع«: قال
  .انوار انجم تجلی عرفان و ایمان

  
  فی الطوارق

طـارق در . آن بود که تطرق کنـد بـر دل اهـل حقـایق از طـرق سـمع، تـا حقـایق بـر ایشـان نـو کنـد» طوارق«: قال
  .حقیقت برید الهام است، حلقۀ ابواب سر زند بشرط افهام در حضرت رحمن

  
  فی الکشف

حقیقـتش ظهـور ملـک و ملکوتسـت و . بینـدیدگیست بر فهم، چنان شـود کـه بچشـم مـیبیان پوش» کشف«: قال
آنگـه . جالل قدم جربوت دیدۀ عارفانرا، در دیدۀ ایشان پوشیده سنای جالل خود، تا بـدان جمـال وجهـش بیننـد

  .بملک غیبتش درنگرند و از هر صفتی فهمی در معرفت کنند
  

  فی المشاهدة
  .بصر روح را تا جمال او در منزل حضور ببینندعیان حق است » مشاهده«: قال

  
  فی الوجد

  .ادراک قلب است حالوت مباشرت نور ازلیت، و صفای مشاهده و لذت خطاب» وجد«قال 
  

  فی التواجد
  .طلب وجد است بعد از خمود حال» تواجد«: قال

  
  فی اللوامع

  .نندآنچ در دل پیدا شود از نور غیب تا سُبل حکمت بدان بی» لوامع«: قال
  

  فی اللوایح
  .تنقل کند برتقی بمعاىل درجات تا آنچ اسرار را الیح شود» لوایح«: قال



۲۱۲ 

  
  فی الحقوق

حقیقـتش تکلـف عـارف اسـت در طهـارت . احکام عبودیتست که از حق بندگان را فـرض اسـت» حقوق«: قال
  .نفس از دون حق

  
  فی التحقیق و التحقق

 و تحقق وقوف قلب اسـت بتحصـیل مـراد حـق از علـم. د معارفآنچ مستقر شود در دل از شواه» تحقیق«: قال
  .معاملت وی

  
  فی الحقیقة

  .صفای معرفتست و نور مشاهده و اثبات توحید و رسوخ حال و وقوع علم لدنی» حقیقت«: قال
  

  فی الحقایق
  .عرایس الهام است در مالحف خطاب» حقایق«: قال

  
  فی الخصوص

. اهـل خصـوص حـایران میـادین فناانـد در طلـب بقـا. فخصوص خصوص عـار. محب است» خصوص«: قال
  .خصوص خصوص غایب درآید از طلب در مطلوب، بکل حظ رسیده است و از کل حدث گذشته

  
  فی االشارة

عِلمنـا «رودباری گویـد کـه . آنست که بر متکلم کشف آن پوشیده است؛ بعبارتی لطیف اعالم کند» اشارت«: قال
حقیقت اشارت لمعـان نـور خطـاب خفـی لطیـف از حـق در لبـاس سـر نـزد » .فافاذا صار عبارةً خ. هذا اشارت

کنایت کند عارف از آن بلسان حقیقـت از معـدن وصـلت اهـل حضـرت را، تـا اشـارت کنـد . هجوم وجود در دل
  .بدان از کشف در بسط روح روح حاضرۀ شاهدۀ ناطقه از حق بحق

  
  فی االیماء

» .مـن أشـار الیـه فهـو عابـد وثـنٍ«کـه  -رحمة اللّه علیـه -بلی گویدش. جارحه است بحرکت اشارت» ایماء«: قال
. در التباس حق است، چـون از عـني تفرقـه بعـني جمـع اسـت. ایماء در توحید شرکست، زیرا که حد جهات است

  :شعر
 بایماء الجفون اىل الجفون

 

وىل عند اللقاء و فیه غیب
 



۲۱۳ 

  
  فی الرمز

رمز حقایق غیب  حقیقت .کالم ظاهر، که بدان ظفر نیابند اال اهل او معنی باطن است محزون تحت» رمز«: قال
  .در دقایق علم بتلفظ لسان سر در حروف معکوس است

  
  فی الصفاء

حقیقـت صـفا مباینـت از خلـق اسـت و اتصـاف . آنچ خـالص شـود از ممازجـۀ طبـع و رؤیـت فعـل» صفا«: قال
  .بصفت حقیقت

  
  فی صفاء الصفاء

خـروج از رسـم ربوبیـت  وحقیقـتش اسرارست از حدثان بمشاهدۀ حـق بنعـت اتصـال،ابانة » صفای صفا«: قال
  .بنعت رسیدن بحقایق

  
  فی الزواید

  .حقیقتش زیادت تجلی است بأنوار قدم در مشکاة مصابیح ایمان. زیادت ایمان و یقني است» زواید«: قال
  

  فی الفواید
اصل فواید آنـچ . زیادت فهم، تا بر آن تنعم کنندتُحَف حق است اهل معاملت را در وقت خدمت ب» فواید«: قال

  .پیدا شود از حق از ذخایر غیب بنعت خطاب با اسرار
  

  فی الشاهد
شـاهد عـارف، و .مشـهود ضـمري تسـت. شاهد حق است در سر تـو. آنک حاضر شود بعد از غیبت» شاهد«: قال

  .مشهود معروف
  

  فی الموجود و المفقود
تضاد است، موجد آنسـت کـه از حیـز عـدم بـريون آیـد بحیّـز موجـود و مفقـود دو اسم م» موجود و مفقود«: قال

  .موجودو بحقیقت حق است خلق معدوم در قدم. آنست که از حري وجود در حیز عدم شود
  

  فی الجمع
  .جمع آنست که حق از اسرار جمع کند در دل عارف بلباس انوار. عني قدم است بی عدم» جمع«: قال



۲۱۴ 

  
  فی التفرقة

  .کونست، و تفرقه هموم در حدثان» رقهتف«: قال
  

  فی المبتدی
آنک بقوت عزم در طریق أولیا شود، و آنک در دل وی اشراق صبح ازل پیدا شود، بـدان نـور در » مبتدی«: قال

  .میادین ابد جوالن کند مبتدی باشد
  

  فی المرید
  .ق خواهدآنست که در مقامات شروع کرده باشد برؤیت احوال وصول حق از ح» مرید«: قال

  
  فی المراد

  ».واصطنعتُک لنفسی«حقش از برای خود برگزید، که . آنست که بنهایت اصطفائیت رسید» مراد«قال 
  

  فی التساکر
  .مثل تواجدست، و اقتباس نور زیادت» تساکر«: قال

  
  فی النفس

صاحب انفـاس . حسوخته بنور تجلی نزد صعودش ازفم رو حقیقتش .آنست که با ذکر از دل برآید» نَفَس«: قال
  .مراقب مشاهده است و حافظ مکاشفه در عد انفاس بنفی وسواس

  
  فی الصول

استطالت مریدانسـت بالتبـاس، و آن پـیش العارفـان مـذموم اسـت، از عارفـان نیکوسـت، زیـرا کـه » صول«: قال
بک أصول و ! اللهم«در دعا گفت  -علیه السالم -شاه عارفان عشق. صولت بحق کنند قلت مساکنت را بغري حق

  .با حق بحق، و با غري بغريت: حقیقت صولت لسان انبساط است» .بک أحول
  

  فی الذهاب
  .معنی غیب است و آن ذهاب دلست از حس محسوسات بمشاهدۀ غیب» ذهاب«: قال



۲۱۵ 

  
  فی ذهاب الذهاب

  .سقوط از رؤیت فناست» ذهاب ذهاب«: قال
  

  فی الحس
  .محل مباشرت روح از طبع نفس راسخه است در قلب حقیقتش. رسم پیدا شدن از صفت نفس» حس«: قال

  
  فی التنفس

  .برؤیت مستحسنات و طیبات حال تروح قلب است نزد احرتاق بتذکار صحو و معالجۀ» تنفس«: قال
  

  فی التوحید
  .تجرید قلب است از حدوثیت برؤیت قدم» توحید«: قال

  
  فی التجرید

  .تنزیه سر است از غري حق» تجرید«: قال
  
  فریدفی الت

  .افراد قدم از حدوث است» تفرید«: قال
  

  فی الهم المفرَّد
  .آنست که با ذکر حدث نیامیزد» هم مفرد«: قال

  
  فی السر المجرَّد

  .آنچ صافی شود از رؤیت سر» سر مجرد«: قال
  

  فی المحادثة
  .مخاطبت حق است با عارف در محل تمکني بنعت افشای اسرار» محادثة«: قال

  
  فی السر فی السر

  .ظاهرش الهام است در بسط و حقیقتش بانعام هیبت» سر در سر«: قال



۲۱۶ 

  
  فی المناجاة

  .محادثت اسرارست نزد صفای اذکار با لطیف غفار بنعت افتقار» مناجاة«: قال
  

  فی المسامرة
عتاب اسرارست نزد خفی تذکار حقیقت مسامرت تعریف عارف است نـزد درد فـوت معرفـت » مسامرت«: قال

  .بساط طلب صفا را بعد از لبث او در کدر حجابرا بلسان ان
  

  فی رؤیة القلب
حقیقتش مصادفت بصـر روح اسـت جمـال . نگریسنت بمواریث غیب بدیدۀ یقني و حقایق ایمان» نظر دل«: قال

  ».ما کذب الفؤاد ما رأی«قال اللّه تعاىل . جربوت و ملکوت را
  

  فی االسم
بدان اسـما . اسم بحقیقت صفت مسماست. اندمسمی را ساخته استدالل که آن را حروفی چندست» اسم«: قال

  .شان زیادت شودتجلی کند در دل مؤمنان تا یقني
  

  فی الرسم
رسـم آنـچ نهـاد حـق  حقیقت .اند از رسم علم ظاهر خلق، پیش سلطان حقیقت محو شودآنچ نهاده» رسم«: قال

  .در ربوبیت عبودیت را
  

  فی الوسم
حقیقت وسم شعشعۀ نور صمدیت در عیـون اهـل . کرد حق بر خلق تغري نگريد هرگزآنست که نشان » وسم«: قال

  .مقدسان درگاه شناسند بدان .معرفت
  

  فی الروح و التّروّح
نسیمی است کـه تنسـم کنـد بـدان قلـوب اهـل حقـایق را، تـا از تعـب ثقـل رعایـت بحسـن عنایـت » تروح«: قال

  .س است روح محرتق را بنريان شوقحجلۀ قد در حقیقتش نسیم مِروَحَۀ أنس. بیاساید
  

  فی النعت
آنچ پیدا شود از حق از خصـایص تجلـی . اخبار ناعت است از افعال منعوت و آن قریب صفتست،» نعت«: قال

نعـت و معنـوت واحدانـد در عـني . بجملـۀ صـفات قـدم اسـت. گویند» نعت«در انوار افعال دل معتربان را، آنرا 



۲۱۷ 

  .حقیقت
  

  فی الذات
منـزه از » لـم یـزل والیـزال«حقیقـتش وجـود حـق اسـت . هیئت چیزیست که قایم بنفس خود بـود» ذات«: قال

  .حدث
  

  فی الحجاب
حقیقت حجاب آنچ ترا منع کند از حـق، واگرچـه کواشـف و . حایل است میان طالب و مطلوب» حجاب«: قال

  .معارف بود
  

  فی الدعوی
اما در حقیقت اظهار جرأتسـت بوصـف وجـدان  .اضافت نفس است بچیزی که او را مقام نیست» دعوی«: قال

  ».من لیس له دعوی فلیس فیه معنیً«زجاجی گفت . حقیقت
  

  فی االختیار
چـون بمشـاهدۀ صـفت بعـد از اتصـاف بصـفت . حق اختیار بنده است و آنچ حق برگزید بنده را،» اختیار«: قال

  .رسید مختار گشت بهمه معانی
  

  فی االمتحان
دق است از کاذب، حقیقتش تزکیۀ حق است اسرار عارف را بنريان بلیات تا صافی کنند تمییز صا» امتحان«: قال

  .بأنوار ازلیات
  

  فی البالء
  .ظهور امتحان است از حق عارف را، تا در عبودیت و ربوبیت مقصر معرفت در عشق نشود» بال«: قال

  
  فی اللسان

  .ت ببیان انوارمعنی بیان علم حقایق است، و آن ترجمان اسرارس» لسان«: قال
  

  فی السرّ 
عارف بی وسایط از خود داند و افشـاء . حقیقت سر آنچ زبان علم نگفت. خفایی میان عدم و وجود» سرّ«: قال

  .این مکنونات کواشف ملک و ملکوتست. آن نتواند



۲۱۸ 

  
  فی سرّ السرّ

  .ه آنرا بعقل بنمایدنتواند ک. آنگه انبساط کند. آنچ حس روح عارف بدان رسد، و لذت برگريد»سر سر«: قال
  

  فی العقد
حقیقتش ارادت دل است در بـذل مهجـت و ذبـح نفـس در رؤیـت . عقد سر است میان حق و بنده» عقد«: قال
  .این عقد و عزم عارفان است. حق

  
  فی الهم

حقیقـتش اشـتمال حزنسـت در دل عاشـق بنعـت توقـان سـر . اشارت جمع هموم است، تا یکی شـود» هم«: قال
  ».ولقد همت به وهم بها«للّه تعاىل قال ا. بوصلت

  
  فی اللحظ

حقیقت لحـظ اشـارت طـرف سـر . اشارت مالحظۀ ابصار قلوب است آنچ پیدا شود از زواید یقني» لحظ«: قال
قُـل للمـؤمنني «بـرای آن گفـت . آن شرکسـت در توحیـد. است از عدم بقدم از حق بحق، در شـهود حسـن جمـال

  ».یغضوا من أبصارهم
  

  فی المحو
  .گویند» طمس«ذهاب چیزیست کش اثر نماند، اگر اثر بماند، آنرا » محو«: قال

  
  فی محو المحو

حقیقـت محـو محـو فنـای وجـود عـارف اسـت نـزد ظهـور . ذهاب ذهابست در سلطان توحید» محو محو«: قال
  .جالل قدم، چون فنا تمام شود بقا شود

  
  فی المحق

  .بذهاب نزدیکرتست معنی محو است، اما این قوی ترست که» محق«: قال
  

  فی محق المحق
  .حقیقتش فنای عارف است در حق از غري حق. همچون محو محو است» محق محق«: قال



۲۱۹ 

  
  فی االثر

حقیقتش رسـم مـدروس اسـت در اطـالل قلـوب از خطـوات عـرایش . عالمت چیزی باقیست بعد از زوال» اثر«
  .»فانظر اىل آثار رحمة اللّه«قال اللّه تعاىل . غیوب

  
  الکونفی 

  .اسمی مجمل است بجمیع آنچ مکون آفرید میان کاف و نون» کون«: قال
  

  فی البون
  .سر، و محو اثر سر بالرؤیت ن کونیت سرحقیقت کون و بَوْ. زیادت و بینونت است» نبَوْ«: قال

  
  فی الواصل

  .ادراک حالوت دنو بنعت ثبات کشوف بقا وحقیقتش معنی لحوق فایت است،» وصل«: قال
  
  فی ال

  .فوت چیزی مرجو است از محبوب حقیقتش امتناع قرب قربست از ادراک واصل در بعد بعد» فصل«: قال
  

  فی األصل و الفروع
آن فـرع اصـل . اصـل توحیدسـت و فـروع طاعـات حقیقـت .چیزیسـت کـه در آن زیـادت رواسـت» اصل«: قال

  .ایمانست اصول کتابست و فروع سنت
  

  فی الطمس
حقیقتش ذهاب ابصار اسرارست در تحقیق ادراک انوار نزد بروز سبحات جالل و . محو بیانست» طمس«: قال

  .سطوات کمال
  

  فی الرمس
  .حقیقتش اخفای سرست در قهر طلوع شمس ازلیت تا بأنوار محرتق شود. دفن است» رمس«: قال

  
  فی القصم

از آزال تا بآباد، چون  شکسنت است، و آن فنای عقول عارف است در مشاهدۀ اقدار در سبق سابق» قَصم«: قال
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حقیقـتش قلّـۀ اسـتقالل ارواح و أشـباح اثقـال وارادت . پیدا شـود آن جـوالن ادهـار در مصـدر مصـارف قـدرت
اینست تحقیق استقامت مالمـت صـدیقان در آخـرت . استقامت را در محل توحید بنعت رؤیت عاهات سرمدیت

  .تنزیه توحید را برگزیدم
پس آنگه از دیدۀ یکتایی حجـاب کـون بـريون رفـت و حجلـت در . »فقرياآلن أنت «! ای شگرف صوفی: گفت

مـرا . نگفتم» ربنا ظلمنا«صف نیک بختان معرفت برگذشتم و علم و عصی آدم در دست گرفتم، و از دلريی فقر 
م، ایشان پنداشتند که من بیگانه بودم، نداسنتند کـه مـن از اهـل خانـه بـود. اللستان قدم دیدم. بدوزخ قهر در کشید

از  -علیـه السـالم -تـازه روی بارگـاه اولیـت. چون در عني وحدت از خود بريون رفتم، از عیان عیان در میان میان
و نيز هر که از دنیا فقري شود، نـزد عارفـان در دو جهـان مـتهم گـردد، زیـرا کـه » الفقر فخری«قدم با قدم میگفت 

هـر کـه کـون در قـدم ببینـد . دم بـر حـدث کفرسـتنظـر از قـ. حدث را بر حدث برگزید و این در توحید شرکسـت
در معراج سید فقـريان ندانـد، زیـرا کـه آن مرقـع پـوش تنزیـه » ما زاغ البصر«سر . حقیقت اسم فقر بر وی ننشیند
وطفقـا «در فقـر را صـدف آمـد و آدم تـازه را در برهنگـی . گفـت» الفقـر فخـری«چون بفقـر بـی فقـری رسـید 

تو اگر دست شـاهان فقـر خـواهی موسـی وار دو نعـل کـون از پـای . خلف آمد» یَخصفان علیهما من ورق الجنّة
  .ریاضت یابی» انّی لما أنزلتَ اىل من خري فقريٌ«تا در عزت توحید بفقر . بريون انداز

  
  فی شطح أبی الغریب االصفهانی

از شور عشـق خـوش  أبوالغریب را حلوىل خواندند زیرا که چون آب بر سبزه زار روشن و گذران بود، بر لب عشق
  .بخندیدی اشارت کردی بعني جمع

خواجه در محل التباس افتادی باز آن کـه . این گاهی بود که صباح صفات بسایۀ جالل در کون متبسم شدی: قال
گـاه گـاه «درین شیوه دقایق بسیار گفته شد، واسطی مرین شـطح را شـطح گویـد کـه . افراد قدم از حدوث دانستی

از مقام متشابهات انوار قدرت مثل افـواه علـم . این شطحی شنیع است. »دد، بأفواه الربکون بدهان قدرت بخن
از آن غمگسـار آدم نقـش قلـم نگـار قـدم . ذاتست چون بتجلی در کون ظهور کند عیان در عیان رؤیت صفاتسـت

ون در مــرآت کــ» أرنــی کیــف تحیــی المــوتی«و » هــذا ربـی«چـون از ازل بکــون بــاز آمــدی، مشــاهدۀ خلیــل در 
  ».ارنا االشیاء کماهی«گفتی . خواستی

  
  فی شطح أبی سعید بن ابی الخري

  ».در زیر جبّۀ من جز حق نیست«ابوسعید ابوالخري در شطح گوید که 
بزبان عندلیب عشقش سر اتحاد بنمود در . چون از رؤیت نفس و خلق محو گشت، حق بحق او راتجلی کرد: قال

شمع در لگـن چـون تـو . برخوان» من رآنی فقد رأی الحق«بنگر، وسر  -معلیه السال -خواجۀ کاینات. دفرت عشق
دلربان آسمانی را عشق میمون و جان رنجور چنان شود که بیک رش . برافروزد؛ پروانۀ مزاحم در نور خود بسوزد

  .نشاب الهی کونني و عالمني را کش گريند وسر ازل از نهان خانۀ اجل گريند
  

  فی شطح الحُصری
ان لک اال تجوع فیها وال : آدم محل علل بود، باز او خطاب علل کردند، چون گفتند«طح گوید که حصری در ش
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  »واگر نه در مجاورت حق گرسنگی و تشنگی اثر چون کردی؟» .تعری
بآن علت انسانی از مشاهده . بدین سخن آن خواهد که آدم ببهشت ممتحن بود و بدو بقایای علل مانده بود: قال

آمـدنش از بهشـت جـزاء در . ماند برای گرسنگی و تشنگی، و بدانۀ گندم در دام امتحان جنت افتاد و محاوره باز
بـاز آن همـه علـت » از نور قدم کی بود؟ حدیث أال تجـوع» وعصی آدم«بهشت رفنت بود، این دو امتحان حال 

در عـالم جسـمانی بـريون نیسـتند أنبیا و أولیا از علل انسانی . »انّ اللّه اصطفی آدم«در اصطفائیت آدم اثر نکرد 
بصفات صـمدیت جـوهر صـمدانیان یابنـد و از . لیکن بجان روحانی هر زمان هزار بار از عالم و آدم بريون شوند

  .اصداف بحر تجلی در درج تدىل آرند
  

  فی شطح الحُصری أیضاً 
هرچه . محو جملۀ معلولعلمی که ما برآنیم، واجب کند انکار جملۀ معلوم و مرسوم و «حصری در شطح گوید که 

  ».بیدا شود، محو گردد
پـیش . معلـوم ماسـت -سبحانه و تعاىل -این شطحی پس عجیب است یعنی علم ما علم معرفت است، واللّه: قال

علـوم ایشـان حـق . »کل شیء هالک اال وجهه«قال اللّه تعاىل .  جز او معلوم ما علم و معلومات کون محو است
اگر بدانی، الوهیت را از جنـت . م افعاىل در شواهد از آن در سر سر منسوخ استعقدۀ عقرب قدرست، که احکا

دوزخ آشامان قهـر سـاکن غـرب خانـۀ سـر ربوبیـت . اگر ندانی از خامان بهشت فلک جزو ابلهانی. قدس ستانی
حیل  سر. از نهر وجدانی شربت علم مجهول بنمایند. درج خالف علم لدنی را بچشم مکر بني مطالعت کنند. اند

در سـرابها از سـطر نقـش مکتـوم . از آنست که عمران جهان را از آن بیگانه دانند. تصاریف مکر قدرت بشناسند
زیرا کـه از مخفیـات ام  -یک حرف از آن و صورت حروف لوح محفوظ منسوخ -مکنون حقیقت خدایی خوانند

  .انددانسته» وعنده اُّم الکتاب«کتاب 
  

  فی شطح الحُصری أیضاً 
مرا و بالء مرا با من بگذارید، بیایید، نه شما از اوالد آدم«صری در مسجد جامع اصحاب خود را گفت روزی ح

او را یـک کـار فرمـود و . اید که بید خویش بیافرید و روح خویش درو دمید و مالیکه را پیش او بسجود درآورید
  »چون اول الدن دُردی باشد آخرش چون بود؟. در آن امر خالف نمود

در طلب مشاهده نسبت عشق ازیشان بربیـد و فـدا کـردن وجـود در معرفـت بجـان بخریـد در بـالء مجاهـدۀ  :قال
مرا با این بال با صحبت اهل علت چه کار مـن؟ مخـالف آن خالفـم و «گفت . نایافت حقیقت ذات قدیم بماند

عه دار صـحن از صـوم. از آن وحشـت دوری اقتضـا کنـد. موافق عزلت خویش، صحبت بأسما حجاب انس است
در سر وحدت عشـق ! جانا. »الوحدة خري من جلیس السوء«خلوتیان منزل دنا بشنو که چون در محل انفراد گفت 

بـی آدم از سـر » ألسـت«پـیش از » ألسـت«عشـق . علت نسبت عالم و آدم نبیند زیرا که راه عدم بقدم فرو بستند
و » ولقـد خلقنـا االنسـان مـن سـاللةٍ مـن طـنيٍ«اب از حج -علیه السالم -نبینی که خرد بخش جان آرای. گرفتند
  ».کنت نبیّاً و آدم بني الماء و الطني«چون عهد عشق با عني قدم برد؟ گفت » وتقلبک فی الساجدین«تقلب 

! در زبان بی زبانی صد هـزار تـرنم نـوای هسـتی تسـت که ای بلبالن گل نگار ربیع ظهور تجلی تو،: فی المناجاة
بعزتـی کـه دیمومیـت را صـفت اسـت کـه ! شعر کاینات مرقوم عجیب نفس کاف و نون تستای قدیری که اعالم 

این دل درد خوار از نایافت را در یافت حالوت جالل و جمـال تـو از عشـق تـو در عشـق تـو در شـوق تـو پـريوز 
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  .بخت گردان
  

  فی شطح الحُصری أیضاً 
  ».بینمنم و بیک نظر دیگر شما را نمیبیبیک نظر شما را می. مرا دو نظر است«حصری در شطح گوید که 

ناتوان دید کـه در غرقـاب عشـق میـان . بینم نظر روحبینم نظر ظاهرست، و بآنچ شما را نمیبآنچ شما را می: قال
ما زاغ «و کاروان خاقان چني تجلی را جاسوسی کردی از آن دیده بسر . بدان نظر قدم را بقدم دیدی. طوفان بود

حدیث جلوه گر الهی دلستان ذوالجالىل بنگـر، کـه در تماشـاگاه بسـتان . ر غري نگاه نکردیاز آن بصر د. »البصر
دریـن نظـر از غـري در وحـدت مشـارکت » .تعبد اللّه کانّک تـراه«نماز چون مرغان عاشق هالل مشاهده را گفت 

دلسـت ببصـر  نظـر دیگـر نظـر. بایسـت -»قـل اللّـه ثـم ذرهـم« -در بـزم شـريان عشـق! یکدم، ای دیده ور. نیست
ببني که شمع گیتـی نمـای و . در چشم عقل بآن نور ظاهر و باطن کون بدیدی. فراست، که آن نور عالم ملکوتست

اتقـوا «چه میگوید در حدیث نیک بینان سطر آیات و دفرت خوانان متشابهات که  -علیه السالم -بیابان ازل پیمای
  ».فراسة المؤمن، فانّه ینظر بنور اللّه

قدم چون برحرف تقویم آن قلم در آدم حروف علم أسما نوشت در بساتني دل مریدان عشق تخم آالء نقش نگار 
ربنـا «درین حـدیث خجلـت . ئی دلربی عشق و عصی کاشتداشت و هر دانه» وال تقربا«هر حرفی سر . بگشت
برخوانـد؛ از آن بچشـم گـم شـده حـرف باژگونـۀ قـدر از آن شـجر . نیست، زیرا که مایۀ آدم دم عشق است» ظلمنا

که ناوک انـدازان فراسـت عـدم و قـدم بـا کـون و آدم در ! کوتاه دیده مباش. دامن عشق غبار رسم علم برافشاند
  .عشق یک رنگ بینند و درین میدان وحدت سواران در وحدت جز خود نبینند

  
  فی شطح الحُصری أیضاً 

بگـو تـا او را کـی . ایـم؟ جـل اسـمهبان حـقکجااند محبان که دعوی میکنند که ما مح«حصری در شطح گوید که 
  ».ئیدیدی؟ و در کدام موضع دیدی؟ و در کدام مجلس دیدی، تا او را دوست داشته

عارفـانرا . مشاهده را بی زمان و مکان از حدث مفرد کـرد و آنگـاه محبـت برؤیـت جمـال قـدم مقـرون کـرد: قال
محبـت آال عمـوم را دارد و محبـت لقـا اهـل . قـامحبت آال و نعما و محبـت تجلـی و ل. محبت را دو طرف نهاد

بنقصـان عطـا نقصـان . آنگاه خرب داد که محبت آال معلول است، زیرا که متعلق بوسـایط اسـت. خصوص را دارد
آنگاه محبت درست شود که بدیدۀ دوست دوست را ببینی، : گفت. از بهانۀ این محبت بريون آورد. کند مدعیانرا

پس مرا گفـت کـه . »رأیتُ ربی فی أحسن صورة«گفت  -صلوات اللّه علیه و آله -زلچنانک اخرت شناس آسمان ا
ببني که چون ابـر ابهـام از حقیقـت » .أسألک حُبّک و حب من یحبک«گفت » .از من چیزی بخواه! یا محمد«

بـت خرب داد که محبت رحمان از رؤیت رحمان است و در لقاء او جز محبت نخواست زیرا که مح. افهام برداشت
  .را مطیب دید و معرفت جناح مرغان جان یافت

  
  فی نعت النبی علیه السالم

نوح ناتوان در سفینۀ حکمت خاموش است، ! و ای مرکب سوار روح القدس! ای مرغ آشیان گري حضرة قدسزه
تویی که بحبل عصمت دست قـدر دربسـتی و شـاه راه قـدم را . روح دلستان در غرب خانۀ مریم عذر بنوش است
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بجان نیکو خلقت که تاج از بر میکائیل بستان و غبار ملکیت از غاشـیۀ جربئیـل بیفشـان کـه . ت عدم دربستیرخ
بقدم . چون تو بر فلک رفتی؟ ابابیل از آسمان پیاده شدند و کروبیان از مقام غیب سوی مقام معلوم پُر ناله شدند

  .از سر گريیسفر قضا و قدر در عشق ! قدم چون گام برگريی ای ماه بنی هاشم
  

  فی شطح الحُصری أیضاً 
طاعـت رسـم اسـت، حقیقـت . خواهیم که در نماز بی نماز باشی، و در روزه بـی روزه«حصری در شطح گوید که 

  ».محو آن کند
. یعنی اگر حقیقت طاعت خواهی در عبادت صانع قدیم طاعت خود مبني تا بدان از معبود محجوب نشوی: قال

نبینی که مُرتائی هالل جالل چـون نشـان داد . است در رؤیت حق از رؤیت طاعتکه حقیقت پرستش محو گشنت 
؟ اگر خواهی که از خود باز رهی زبان بناز در »تعبد اللّه کأنّک تراه«: هالل جویان آسمان قدم را از دریچۀ نماز

ن او را بینی از بـوی چو. راز بگشای که هم او از تو پیغام بخود رساند، و در رکاب مرکب ازل بی اجل ترا دواند
  .و رنگ دمدمه جستی و از دست جام گريان شیاطني در باغ نماز رستی

  
  فی شطح الحصری أیضاً 

خداوند را بندگان هستند که بریشان نمانده است ذکـر و . بر تو تعلق افراد همت نیست«حصری در شطح گوید که 
  ».زیادت و نقصان نگريند. نظر و طلب و شنیدن

حقایق وجـد بمقـام فناشـان  از اند، در سکر محبت واله،می مستغرق داد که در جمال حق مدهوشخرب از قو: قال
بجمال حـق از مراقبـه و ذکـر و فکـر و اعتبـار و طلـب و اسـرتاق سـمع بـاز . انداند، بجناح ازل در بقا پرانرسیده
اء عاصـیان زیـادت و نقصـان اند، جهانی از عزت جمال قدم که بـرب مطیعـان و جفـدر بحر فیض جالل. اندمانده
بدایت ارادت راست و ارادت زیادت راست  -»واللّه ذوالفضل العظیم» «ذلک فضل اللّه یؤتیه من یشاه« -نشود

  .و این مرتبۀ قربتست
مهـرت مرتبـه داران نبـوت و آفتـاب . هرکه بعني کل رسید، استقامت او بتجلی و عرفان است، نه بطاعت و عصـیان

هرکـه در بهشـت رود، بعنایـت رود نـه «در تنزیه عنایت از علـل چنـني گفـت کـه  -للّه علیهصلوات ا -شرق عنایت
ازین رنگ تن آسـانی طاعـت و معصـیت چگـوئی؟ و کلیـد خـزاین ! ای عاشق مفرد در توحید وتجرید» .بطاعت

کـم » الاحصـی ثنـاء«قدر در خریطۀ عقل چه جوئی؟ عاشق بـی زبـان در عشـق زبـان دانسـت، و بـی زبـانی در 
  .سخنانرا برهانست

ای غمگساری که عشق تو در عشق تو عاشقانرا آرزو بخشـش ! ای روان بخشی که روان از تو تنومندست: مناجاة
بحق جانی که جان . دیدۀ که نور تست از تو بی اثر است. خاطری که بی تو است، در عشق بی خطر است! است

  !فزاید که این جان فزای را جان فزای باش
  
  صری أیضاً فی شطح الحُ

بینی عز وقت را؟ چون از بال بريون آمدند، ببالیـی مشـغول شـدند تـا همـۀ معنـی نمی«حصری در شطح گوید که 
  ».ایشانرا مشغول کند، شغلی نیکو شغلی زشت
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گـذرد بدیشـان مـی. مستحسنات و مستقبحات را گفت که عارضات قضا و قدر است. از عزت وقت خربداد: قال
هر شغلی از بال سباقان صدق را زیادتیست عاشـقان جـالل را عنـایتی، . تربیت و تنقیت طاعت و معصیت از بهر

علیـه  -ندیدی که قبّۀ وحی ازل را و شهرستان بدیع فطـرت آدم. زیرا که اصطفائیت بغبار علل عاریت مکدر نشود
نیـز ممکـن . »یه و هـدیثم اجتباه ربّه، فتاب عل«چون ابتالء عاصیان او را زیادت اجتبائیت آمد؟ گفت  -السالم

، چـون »غريت قدم آن طالبان بحجاب بلیـات از قـدم محجـوب گردانـد«گفت . بود که غمخواری کرد عاشقانرا
  .برخواند، زیرا که حریف قدم جز قدم نیست، و حریف آدم جز آدم نیست» کل من علیها فانٍ«آیت 
ای ! ای سـوز دلهـا از نـوازش درد تـو! مریـدان ای نیکو کـار بـاطالب! ای نیکو گردانندۀ فعل در آشنایان: مناجاة

بنمـای وجـه بقـا، تـا . جان گم شدگان عشـق بـاش تـا در مشـهد عشـق نمرينـد! نشاط جانها از بخشایش فضل تو
  .مشتاقان دو کون را بهیچ نگريند

  
  فی شطح الحُصری أیضاً 

گفـنت اللّـه فنـا کنـد تـا اللّـه گویـد اللّـه او را از ! اللّـه: در میان شما کس هست که گویـد«حصری در شطح گوید که 
  ».اللّه
چـون از ذکـر ذاکـر در . از غلبۀ ذکر و اتصاف ذاکر بذکر و از اتصـاف ذکـر و ذاکـر بمـذکور قـدیم خـرب داد: قال

نبینـی کـه غمگسـار آشـفتگان معرفـت و دل . ایـن سـر اتحادسـت . مذکور فنا شد، حق بزبان ذاکر ذکر خود گوید
نطـق اللّـه «که رمز اتحاد ذکر و ذاکر و مذکور در آن سخن چـه نمـود گفـت  -السالم علیه -افروز بی دالن محبت

و عیسی و مـریم در غـرب . گوی بر دروازۀ قدم از عدم محو شد» ارنی«چون دانست که مست » علی لسان عُمر
و بـر راه عقـد عشـق بسـتند » تعلم ما فی نفسی و ال أعلمُ ما فـی نفسـک«عهد » فانتبذت به مکاناً قصیاً«خانۀ 

  .عدم بقدم رفتند
بی ! کوی» واحلل عقدةً من لسانی» «الاحصی ثناء«! درجوی» ارنی«چند از ! ای زبان گرفته: موسی را گفت

خادمۀ خانـۀ » أأنت قُلتَ للناس؟«را گفت » انی عبداللّه«ناطق مهد ! زبان سؤال در فنای خویش بقای ما جوی
زحـري . »انـی نـذرتُ للـرحمن صـوماً«گفـت . را موافقـت کـرداحمـد » الاحصی ثنـاء«قدس از شرم این دعوی 

انّمـا اشـکو «چـون در . خواران زخم بویحیی چون بحیات قدم زنده شدند بر مرکب بقا سوی میـادین ازل رفتنـد
مـن از » .التثریب علیکم الیـوم«را گفت » الاُحصی ثناء«با یوسف مشاهده گفتند، بی زبانان را در قصور » بثّی

فلک قدم پیمایا با قبول عشقت صدهزار تقصري چیسـت؟ . در ثنا بس کردم» لقد همت به وهم بهاو «عهد عشق 
در بیابان قلزم بقایا، با طوفان باران مُزن صفات تو صد هزار قطرۀ کون چیست؟ خوبی و زشتی بفراشان قـدر ده، 

 وحـدت در حـرف کثـرت افعـال در قدم در عشق نسبت از هر دو برب، تـا چـون فلا. اندکه عالم و آدم غریبان عدم
  .در محو سکر و صحو بزبان عشق حق گوئی» أنا الحق«بانفراد افراد قدم متحد گردی، و 

  
  فی شطح الحُصری أیضاً 

تـرا در آن دیـدم، الجـرم حسـنه سـینه . کدام حسنه است که تو کردی، آن حق بتو بخشـید«حصری در شطح گوید 
  ».شد
را بمحدث یافتی، یا بنفس خود او را خدمتی کردی، طاعت معصیت شـد،  یعنی چون اعتقاد کردی که قدیم: قال

و انّ الفضـل «باللّـه قامـت االشـیاء . زیرا که عساکر قدر سابق را زبون پنداشتی و عرفان قدم در عـدم بگذاشـتی
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وحـدت  خـود از ازل کیسـت، تـا تـرا در کفّـۀ میـزان توحیـد و. تأویـل در تنزیـل ندانسـتی. »بیداللّه یؤتیه من یشـاء
گردن بنهادی؟ نه حرف گویندۀ قدم و حان پویندۀ » یفعل اللّه«نهادی؟ علم تو با قدر چیست، چون پیش سیاف 

  یعنی از قدر کیست عالم و آدم؟» جف القلم«در عزت توجید گفت  -علیه السالم -عدم
  

  فی التوحید و العجز االنسانی
» ال اُحصی ثناء«چگوئی، چون رسم » قالوا بلی«! واآحال باشان خاک را در ثناء قدم جز عدم چه دانی؟ بی ن

ندانی؟ نه خواجۀ صورت از تنگ دىل پای صعقۀ حشر زند؟ نه شرف داران پردۀ نور عرش در نهان خانـۀ غیـب 
درین طفلی طلب قدم چکنی؟ نه صـدهزار کـورۀ کاینـات بـا پـردۀ ! گویند؟ ای شري خوارۀ مهد عدم» ال علم لنا«

ی؟ اوست بدین در دف دعوی انگشت بی معنی چه زنی؟ نه قاف قدم سنگ آزال و آباد از ئآیات از عدم آورده
» ولقد خلقنـا االنسـان«منجنیق وحدت اندازد؟ نه دریای عزت بی چونیش طوفان فنا بارد؟ باز ندانی که از راه 

از عـز ! »مـن علیهـا فـانٍکـل «ای مایـۀ . بکدام راه آمدی» فتبارک اللّه أحسن الخالقني«از پایۀ نطفه تا بدروازۀ 
نـه بـاترک غربـت وحـی در حـرا . بشـنو» سبحان الـذی أسـری«. از شب رو» زملونی«سلطان چه دانی؟ حدیث 

  .»لست بقاریِ«! که ای جاسوس شهر قدم -»أنا أفصح العرب« -گوید فصیح
  

  فی شطح الحصری أیضاً 
ان لـک «بعلل مخاطب شـد، چـون گفتنـد از آن . در محل علل بود -علیه السالم -آدم«حصری در شطح گوید که 
  »واگر نه کجاست از مقام مجاورت آنکس که در وی اثر گرسنگی و تشنگی اثر کند؟» .اال تجوع فیها والتعری

بعلت از مشـاهده محجـوب . بدخول بهشت ممتحن بود و در علل انسانی مانده بود -علیه السالم -یعنی آدم: قال
الجرم جـزاء امتحـان اول امتحـان ثـانی آمـد، چـون گفتنـد . غول شدن بودشد، و آن در مجاورت بأکل شجره مش

. تحقیـق معرفـت در عـني محبـت موحـد راسـت. »وعصی آدم«و آخر گفتند . »اال تجوع«اول گفتند . »اهبطوا«
چون متصف شد از وحدت . اصطالم از حد احکام است، زیرا که رؤیت قدیم اتصاف بر صفات قدیم اقتضا کند

نبینی که در جوار اعظم غواص بحر تجرید، چـون بقلـزم . رسوم اکل و شرب در انسانیت برخاست. صمدیت آمد
در جنت مشاهده » .ما زاغ البصر و ما طغی«قدم فرو رفت، چشمش از غري یکتا شد؟ زبان کربیاء او را ثنا گفت 

  ».یسقینی لستُ کأحدکم، أبیت عند ربی یطعمنی و«اجرا خوارگان بهشت را گفت درعالم رسوم که 
  .لیکن اصطفائیت از عصیان أکل تغري نگريد زیرا که اصطفائیت از قدم صفتست، حدوث درو تأثري نکند

در محض صمدیت بسوختی » اال تجوع فیها«و » وال تقربا هذه الشجرة«را بگفتندی که  -علیه السالم -اگر آدم
. یل آمدی، موسی در صرف تجلی محرتق شدیاگر نه طور حا. »أنظر«که  -علیه السالم -چنانچه موسی را گفتند

نباید که درین «گفت . پیش از دخول آدم مشاهده بود. شفقت قدیم ببقای خود ایشانرا بوسایط از فنا نگه داشت
، تـو از اتصـاف خلـق »المقطوعـة وال ممنوعـة«جوابش داد که مایدۀ مشـاهده » .خانه شوم، از عشق بیگانه شوم

پس انبساط نمود، دانست که عارفان بامتحان از سر بال قـدم برهنـه نشـود و . رسند شدبدان خ. اللّه عُریان نشوی
چـون خرقـۀ اتصـاف درپوشـید، دامـن مرقـع از » وطفقـا یخصـفان«مرقع پوش . اگرچه از حُلّۀ حدث عُریان شود

دوسـت در  آنگـه بدیـدۀ. عاشقانه از وجود تـربا کـرد. صوفی وار در غربت قدم متواری شد. خانۀ ابلهان برداشت
در عشـق . خاشاک حدوث و رسوم از دیدۀ یکتـایی بـريون کـن! »و مارمیتَ«ای هدف سهم . دوست تماشا کرد

اگر عاشقی، کفر و ایمان یکـی . تهمت علم و عمل راه مده که در حرف بی قدیم رقم علت حدوث و قدم نیست
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  .دان که در عقل رعناست این تنگ خوئی
  

  فی شطح الحصری أیضاً 
با بالی خویش چبودسـت شـما . بگذارید مرا«صاحبان خود را گفت . ی در مسجد جامع نشسته بودحصری روز

ایــد کــه او را بیــد خــود آفریــد و درو روح خــویش دمیــد، و مالیــک مقــرب را بســجود او را؟ نشــما از اوالد آدم
  »!چون در اول دن دُردی باشد، آخرش چون بود. او را یک کار فرمود و خالف کرد. درآورید
ســیمرغ جــانش از حلقــۀ نامهربانــان عزلــت . دریــن ســخن تغــري نیســت، و ناتمــام در عشــق حریــف نیســت: قــال

عز انس . گريددانست که آن دم با اهل صحبت نمی. نسبت از آب و گل بربید و در بالء مشاهده برپید. میخواست
اند جان عزیزاند از حق در طریقانبیا اگرچه ! ای شاهق. »یفر من شاهقٍ«. عز از خلق پیدا شد. وحدت خواست

دانـۀ وحـدت از ! ای جان گم گشته. مفرد از حدث بقدم رود، زیرا که در قدم جنگ نیست و در ازل رنگ نیست
چون دانه خوردی علت عقل بینداز، که عشق تو تیمار جانست بی غوغای انسانی پـرده دار قـدم . دام عشق برگري

لو اتخذتُ خلیالً، التخـذتُ أبـابکر «. زن» رفیق االعلی«دم از . عدم استپرده و پرده دار بگذار زیرا که . است
اگر خواهی که بـر تـو . صحبت از طریق است لیکن در عزت فنا رفیق است» .خلیالً، لکن خلیلُ صاحبکم هواللّه

. نـرپدعشق غريت نربد دست ازین مشتی عصافري یاوه درای بدار، که در طريان عنقاء مغرب جانت هیچ پر بریـده 
وألـقِ «عصا و رکـوه بـا اهـل طریقـت بگـذار کـه مسـافران قـدم را گفتنـد » .هُم یأکلوا و یتمتوا ویلههم األملذَرْ«

  .»قل اللّه ثم ذرهم» «أأنت قلتَ للناس؟» «عصاک
  شعر

 که ازدام زبون گريان بعزلت رسته شد عنقا
 

 اگر خلوت همی خواهی زنااهالن برب صحبت
 

  
  فی شطح الحصری أیضاً 

  » .حرف از حق علتی است«حصری در شطح گوید که 
ان هـی اال «یعنی زمام سوی ادبست و عـالم ادب عـالم بشریتسـت، و أدب در انبسـاط حجابسـت، حـدیث : قال

چون در عني اللّه اهل حقیقت نیست از وصول بخوف و هیبت مجحوبست شرح این سخن در . بیاد دار» فتنتک
  .شطح واسطی بعضی گفته شد

  
  ح الحصری أیضاً فی شط

و نظـر کـردم در عـز هـر . ذل من از ذل ایشـان زیـادت آمـد. که نظر کردم در ذل هر ذلیلی«حصری در شطح گوید 
  ».عزیزی و عز من از عز ایشان زیادت آمد

و رؤیــت عــزت از مشــهد بقاســت، و آن از . رؤیــت ذل از مشــهد فناســت، و آن از اوصــاف عبودیــت اســت: قــال
اقتضـاء . که در فنا افتاد، حقیقت فنا او را کمی نمانـد، زیـرا کـه اصـلش از عـدم اسـت هر. اوصاف ربوبیت است

وهر که درین بقا افتاد حقیقت بقا بیشی نماند، زیـرا کـه اصـل  -»یا لیتنی کنت شجرةً تُعضد«حدیث  -تواضع کند
  .»العزّة للّه جمیعاً من کان یرید العزّة فانّ«. چون اتصاف بر قدم حاصل شد، غري از میانه برخاست. قدم است
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  فی شطح الحصری أیضاً 

انـد و در حکـم علـم محـق و در ایشان در حکم صـفات ثابـت«حصری در شطح گوید در وصف اهل والیت که 
  ».حکم حق جز حق نیست

اند و در علم قدم متعرّض فنااند، بعد از وجود بقهر ملکوت در صور و یعنی بصفت در کون بر عبودیت قایم: قال
. ، از ارادت بشریات محق در حکم تجلی بنعـت فنـا مضـمحل، بعـد از آنـک فـانی بـاقی شـد اندثابت صأشخا

در رسـم عشـق . عاشق آنگه معشـوق اسـت. شرط اتحاد آمد مقارنۀ حدوث و قدم برخاست جز أنائیت ازل نماند
  ».کل شیءٍ هالک اال وجهه«. در رسم توحید حق حق است. صوفی صفت حق است

  
  سني بن منصور اللحالجفی شطحیات ح

بیشـرت . شأنی بس عجیب است و حاىل بـس غریـب -رحمة اللّه علیه -اما شطحیات عالم غریب حسني بن منصور
تفسـري آن گفـنت . رموزش رسوم اتحادست امـا او را در همـه علـوم شـطح اسـت، علـی الخصـوص اسـانید غریـب

اسـرار . مهور مشـایخ بـدان اسـانید مخصـوص اسـتتر آمد تا از حد طعن طاعنان بريون شود زیرا که در جمحتاج
 -الهام از افواه شواهد ملکـوت و عـرایس جـربوت موافـق سـید اهـل الهـام، شـاه وحـی و پیغـام محمـد مصـطفی

  . گوید -صلوات اللّه علیه و آله
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از قدم، از غیب از اسم مبـني، مرا خرب داد روح حیات، و نور سمع و بصر انسان، هر دو «از حسني روایت کنند که 

  ».که فرزند آدم هیچ عبادت نکند مرا بهرت از سجود در دلهای زمني وقت زوال شب -جل جالله -از حق
یا روح ناطقـه کـه روح حیـوانی بـدو  -واللّه اعلم -روح حیات روح حیوانی خواهد که بدان آدمی زنده است: قال

قایم است، یا عقـل کلـی کـه روح روح اسـت؛ یـا فعـل حـق کـه از زنده است؛ یا روح معرفت که روح ناطقه بدو 
یـوم «خواننـد » روح«صفت صادرست و بدان کون قایم است؛ یا جربئیل، یا روح القدس، یـا آن ملـک کـه آنـرا 

او قـول . اشارت کند -که ملک بدنست -اما صحت خاطرم درین معنی بروح ناطقه. »یقوم الرح و المالئکة صفًّا
  .»حدثنی قلبی عن ربی«الن غیب شنود و از حق بی واسطه شنود، چنانک بعضی گفتند حق است از رسو

زیرا که از روح صادراند، هر دو صفت انـد او را معقـول  -واللّه اعلم -بنور سمع و بصر، سمع و بصر ظاهر خواهد
از صـفت  گـوئی کـه. چناسنت که روح چراغ است در خانۀ صورت ضوء او در روزنۀ سمع و بصـر برآمـده اسـت

یمکن که » یوم تشهد علیهم ألسنتُهم علیهم ألسنتُهم و أیدیهم«گوید . شنیده است از نفس خویش با نفس خویش
ممکـن کـه بـدین دو نـور عقـل قدسـی و روح ملکـی . دو نور است از نور فعل که در سـمع و بصـر آفریـده اسـت

 -نبینـی کـه خواجـۀ دهـر. لت نـور سـمع و بصـرانداینها بمنز. »کراماً کاتبني«خواهد یا غیب کلی، یا نور غیب، یا 
انهمـا بمنزلـة السـمع و  -رضـی اللّـه عنهمـا -ابـوبکر و عمـر«ایـن دو وزیـر ممالـک نبـوت را گفـت  -علیه السالم

  .»البصر
بقـدم . محض بیان پیشم عقل قدسی نماید، آنک از حق ابتدا صادر شد یعنـی روح و عقـل روایـت کننـد از قـدم

  .ه ازو ظاهر شد؛ یا توحید یا ایمان، یا ظهور فعل، یا نور قدم بعینهمعرفت قدیم خواهد ک
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غیب آنجا نعت حق یا صفت حق است یا ذات . ، که از غیب الغیب روایت کند است آنچ مرا افتاد ازین نور قدم
  .صفت، یا ذات ذات

کـه از ذات و صـفات  علم قدیم علم اسم اعظم شنید یعنـی اسـم الجمـع. آنچ مرا افتاد ازین غیب، علم حق است
  .خرب دهد و این اسم مبني است که کون بذات قایم است
غیب ازو شـنود و . ئی پیداست، در همه زبانها جاریستآنچ مرا افتاد از اسم مبني گفنت اللّه است، و آن در هر ذره

  .او وصف ذات ازىل ابدی سرمدی است
جلـی صـفت اسـت در عـالم و آن وقـت اختصـاص آنچ خرب داد از سجود در وقت سحرگاه، وقت نزول و ظهور ت

تـر عـیش در قربـت هرکـه در آن سـاعت در سجود آنجا حق ربوبیت است، و خـوش. برهان قهر سلطان قدم است
خـرب داد کـه  -محمد علیه السالم -جربوت خضوع کند، حق او را در ملکوت سید گرداند، چنانچه مقصود آفرینش

سـجود معـراج عارفانسـت، و منهـاج مریـدان شـهود عـني اسـت، » .الخفـیما عنداللّه بشیءٍ افضل من السجود «
حـالوت ذکـر آنسـت و خلـوت . ظهور عز است، درو کشف قدس است، مغیبـات و مخاطبـات در آن منـزل اسـت

در سحرگاه هر که سجود تقرب کند از روی عبادت از مَلَـک الهـام . مؤنسان قربان عاشقان است و فدای مشتاقان
ق و شــوق ســجود کنــد از حــق صــفات بینــد، و از قــدم علــم دانــد، اشــراف ملکــوت بینــد در هــر کــه بعشــ. شــنود

آنگـه . اگر کنـی، بینـی؛ و اگـر نبینـی ایـن حـدیث دانـی. بحرجربوت خوض کند از اصداف کرم آلىل حکم گزیند
  .راه پیمای است، آنک این ندانست، خودرایست: گفت
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کـه  -جـل جاللـه-ان وزمني، ایشان هر دو از فطرت، از قدرت، از جالل قربـت، از حـقاز آسم«روایت کند حسني 
و من نزدیـک. ام چون جز من یاد نکند، و در عظمت و قدرت و رأفت و رحمت من تفکر کندمن با بندۀ خویش

ريانم، تـا ام بمضطر چون مرا بخواند، ویرا اجابت کنم، مؤمن باشد و من با یتیم صـغريام چـون مـادر و پـدرش بمـ
ام که یاد کند عز و قدرت و جربوت و عظمت من و من نزد دل محبان خـودم، آنهـا کـه بزرگ شود و من با ملکی

دیده سوی من دارند، و من نظر سوی ایشان دارم؛ اطالع من و اقبال من سوی ایشانست چـون اسـتماع خـویش 
  ».سوی کالم من دارند

یا روح و قلب یا جربوت و ملکـوت، یـا ربوبیـت و عبودیـت یـا  -اعلمواللّه  -آسمان و زمني اینک ظاهرست: قال
حـدیث . انـداشارت بآسمان و زمني ظاهر کند، زیرا که ایشـان هـر دو موقـع مخاطبـت: صحت خاطرم. قدم و عدم

صـلوات  -و نیز سید مشـتاقان حضـرت گویـد. »فما بکت علیهم السماء و األرض«برخوان، » انا عرضنا األمانة«
  ».لو أذن اللّه السماوات و االرض، لبشرتا من صام رمضان بالجنّة« -یهاللّه عل

بفطرت، سنت الهی خواهد که از فعل او صادرست، یا دین و شریعت یا کون، یا صورت آدم، یا روح، یا رسم حق 
ن تحقیق این فطـرت اسـتعداد عرفـا. که نقش علم است بر خاتم قدرت، یا اصل جوهر که کون از آن آفریده است

چون این چهار رکن در صورت صلصـاىل مـتمکن شـود، . ربوبیت که در دل و روح و نفس و عقل است، مینماید
  .بنعت علم و قدرت و سمع و بصر و حیات، آنرا فطرت گویند

بقدرت، قدرت حق خواهد که بذات قایم است، و آن قدرت برسـم فعـل بـی فصـل و وصـل در فطـرت مباشـرت 
  .نطقش زبان افعال است. قدرت را نطق است. نماید

نطـق جـالل تـأثري تجلیسـت در روح، و آن از صـفت سـر الهـام . جالل قربت جالل حق است و آن صفت اوست
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حق بزبان جالل و قدرت و جمیع صفات سخن گوید معنی قربت آنسـت کـه بقـدرت . است از الهام ذات رحمن
  .طرت بنعت تجلیآنجای است مباشرت صفت در ف. نزدیک است، قدرت بفطرت نزدیک است

ام، چون مرا از علت کون فرداند و برسم فنا در عظمت من تفکـر یعنی من بظهور تجلی بر دل بنده: معنی حدیث
أنا مع «که  -سبحانه و تعاىل -کند، و از من عرفان طلب کند، چنانچه سید برگزیدگان حضرت حکایت کند از حق

  .ذکر مراقبۀ رؤیت مذکورست» .عبدی حیث ذکرنی
بعطـف و کـرم درو نگـاه . ام بمحب متحري مضطر واله مشتاق عطشان که یمـني از شـمال ندانـدمن نزدیک: گفت
. چون نفس خود را در محل طمأنینت و نعت خضوع دارد او را بعز وصلرتسـانم. سؤالش بمراد اجابت کنم. کنم

  ».یجیب المضطر اذا دعاه أمّنْ«قال اللّه تعاىل 
چون او را طعم فراق چشانیدم هرگـاه کـه از . اند، زیرا که محل جراحت ماستتیمانبرأفت و رحمت و تربیت با ی

  .معرفت ما یتیم شد، و از فراق ما سوخته شد، بنظر دایم آن بیچاره را از جوار حفظ بیکبار فرو نگذارنم
علیـه  -فـتهرکرا مُلک بخشم و خود را نزد من ذلیل دارد، من سـایۀ جـالل خـویش درو پوشـانم، چنانکـه مهـرت گ

  .»السلطان ظل اللّه«که  -السالم
ام، چون جان بدوستی ثمن آرند، باقبال سـعادت و نـور مشـاهدت، و حـالوت خطـاب و أسـرار با محبان سرگشته

  ».ما یکون من نجوی ثالثة اال هو رابعهم«قال اللّه تعاىل . مناجات ایشانرا خرم کنم
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قاضی، از امر مبني از ملک کبري، که هـیچ روزی برنیایـد در عـالم اال کـه بـا او ملکـی  از عصر«حسني روایت کند 

برآید ندا کند اهل زمني را که اجابت کنند داعی حق را، و بشتابی بجـوار ملـک حـی قیـوم، آنـک هرگـز نبـود کـه 
  ».نبود
 -علیـه السـالم -گفـتعصر قاضی انست که درو عبودیت حق واجب شد بعد ازظهر؛ یـا دهـر دهـار کـه سـید : قال

؛ یـا آن زمـان کـه درو کـون بـدایت کـرد و ایـن دهـر مسـتوفی »والعصـر«، حـق قسـم کـرد، گفـت »التسبوا الدهر«
علیـه  -صحیح افتاد ازین معنی، زمان سید است که برش خواسـت مرا آنچ. حضرتست اهل آجال را تا روز قیامت

  .با اهل أنوار و أسرار سخن گویدحق بزبان دهر » .خري القرون قرنی«چون گفت که  -السالم
؛ یا قضا و قدرست یا الهام بنعت »فاذا جاء أمر اللّه«قال اللّه تعاىل . امر مبني قرآنست، در آسمان و زمني بیانست

روح و عصـر و نـور حیـات » .قل الروح مـن أمـر ربـی«حق بیان کرد، گفت . امر؛ حقیقت این روح مقدسه است
سـري در . روح مخاطـب و مخاطـب اسـت. انـدو اجسام ایشـان هـر دو خالصـۀ کـونغیب از یکدیگر گريند اجرام 

  .ملکوت دارد و از جربوت خرب آرد
و ایـن مَلَکیسـت کـه بـر  -صلوات اللّه علیه و آلـه -این حدیث که روایت کرد، هم چنني صادرست از معدن رسالت

شمس بدست دارد و لسـان انـوار بـا  ازمات. قرصۀ شمس نشیند؛ و بمخاریق نور شمس را از مشرق بمغرب راند
هـني ای ذاکـران ! هـني از عارفـان بمعـروف! هني ای شایقان بمشوق! هني ای عاشقان بمعشوق: اهل اسرار گوید

این خطاب نشنوند اال مراقبان عشق و شـاهدان . چنانک در حدیث مذکورست» فانّه أشد الیکم شوقاً«! بمذکور
الـذین یسـتمعون القـول فیتّبعـون «و حاضـران غیـب و راسـخان علـم  غیب و مالزمان قرب و گوش داران وحـی،

  ».أحسنه، أولئک الذین هدیهم اللّه و اولئک هم أولوااللباب



۲۳۰ 

  
  للحالج ۲۶فی الروایة 

کـه  -سـبحانه و تعـاىل -از فطرت ساطعه، از معرفت اصلی، از کلمۀ علیا، از وضع مجید از حق«حسني روایت کند 
ده بزرگوارتر از معرفت خویش، و مشاهدۀ خویش و استماع کالم خویش بآن برسانم من هیچ نعمت نکردم بر بن

  ».بنده را بعزت و عظمت وجالل خویش
خاصیت این لفظ این جای دین حقست که در ازل خویش سنت نهاد عبودیت را اىل . فطرت را معنی گفتم: قال

کلمـۀ . سـت، موضـع آن نفـس فطـرت اسـتمعرفت اصلی الهام و اشارت حق است، و آن اصل صفات. أبد اآلباد
ألسـت «افراد قـدم از حـدوث، و آن شـواهد قـول اوسـت  از برای علیا توحیدست و آن تعریف حق است بنده را

. صـلوات اللّـه علیـه -، و آن روح عیسی اسـت»و کلمته ألقاها اىل مریم«و این کلمه بود که حق خرب داد . »بربکم
صنع مجید ظهور حق است بنعت کشـوف . »کلمة اللّه هی العلیا«است و این » ال اله اال اللّه«حقیقت این کلمۀ 

درین راویان که خرب داد یا فعل مجیدست یا حجاب نور است یا حجاب قدس است، یا تقدیس در تلبیس است، 
را کـه تـر از آن نیسـت، زیـاز نعمتهـا گرانمایـه کـه آنچ خرب داد از معرفت و مشـاهده. یا ظهور قدم در التباس است

اذکـروا نعمتـی التـی أنعمـتُ «قـال اللّـه تعـاىل . اتصاف است بر صـفات خلـود مرتقـی شـدن بنعـت خلـق ربـانی
  ».علیکم
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 -سـبحانه و تعـاىل-وحید، از حد میان رکن و مقام از حق. از عیان یقني از حق اعلی، از جلیل«حسني روایت کند 
نـه آیـات حـق اسـت و کعبـه بیـت اوسـت و بیـت آیـات اوسـت و امـن و ذکـر مؤمن خانۀ اوست و آن خا که قلب

  ».عالمیانست
که آیات را منصوبست، یا نفـس انسـان یـا نفـس کعبـه، یـا  -واللّه اعلم -بعني یقني، شاهد مُلک متقن خواهد: قال

ع عقـل اشـراق حجر اسود یا چاه زمزم، یا حرم محرم یا مَلَک مقدس که خادم خانه است یا نور غیب کـه از مطلـ
  .بصبح یقني کند در قلب و آن زبان غیب است از حق و این صحیح تر نماید

حق اعلی کلمۀ توحیدست یا رؤیت غیب غیب، یا عقل کـل، یـا روح کـربی، یـا روح روح، یـا معرفـت فطـری، یـا 
  .آنچ خاطرم بدین قانون شاهد شد، کلمۀ قدس که از فلق صبح فعل افتاد. ملک غیب

یا حبت قلب یـا عقـل مشـرق، یـا روح خـازن، یـا اسـمعیل یـا . طري سفرست، یا سر عزیز، یا سر سرجلیل وحید یا 
  .علیهم السالم -ابراهیم یا جربئیل

حـق از آن . میان رکن و مقام شنیده است، و آن حد آیـات بینـات اسـت محض خطاب نور فعل مینماید که از حد
انـد کـه از علـم قـدم این همه زبـان صـفات. ران حضرت را، و آن تجلی حق است زوا»فیه آیات بینات«خرب داد 
خانۀ مؤمن مسجد است، و مؤمن محـل تجلیسـت موضـع قـدس اسـت از زمـني، در مسـجد : حق گفت. خرب دهند

  .مراقبه و مشاهده را باشند
  

  فی السبب
ق اسـت حقیقتش معرفت جمال حـ. وسایط است میان حق و میان بنده از شواهد و علوم و أعمال» سبب«: قال



۲۳۱ 

  .بنعت رؤیت جاللش و سقوط از هرچه دون حق
  

  فی النسبة
نسبت عدم فنای خلق اسـت؛ نسـبت قـدم فنـای عـدم و . یکی بعدم و یکی بقدم: دو نسبت است» نسبت«: قال

  .کون، بقای حق بحق و نیز نسبت اشباح بآب و گل، و نسبت ارواح بعالم ملکوت و جربوت است
  

  فالن صاحب قلب و حال و مقام
مقـام، اسـت یعنـی در دل اوسـت اسـرار خطـاب و مشـاهده و  صاحب حال و صاحب فالن صاحب قلب و: الق

  .مکاشفه
  .مقام بنده در عبودیت» مقام«: قال
  .شوق، محبت» حال«: قال
حقیقت حال جوالن نـور در . حقیقت قلب منظر عقل و محل روح از عقل حقیقت مقام توطن سر در غیب: قال
  .دل

  
  فالن بال نفس

  .نفسش مطمئنه گشت. یعنی اثر اخالق مذهوم برو پیدا نه» فالن بال نفس«: قال
  .نفس میالن طبع هوا بشهوات فانیه حقیقت :قال

  
  فالن صاحب اشارة

  .صاحب اشارت، یعنی کالمش شامل بلطایف فالن :قال
  

  فی قول القایل أنا بال أنا و نحن بال نحن
عنی متجلی گشـتیم از دیـدن خـود و کـون در محـو أنائیـت افتادنـد، از ی» من بی من و ما بی ما«گفنت قایل : قال

  .أنائیت حق خرب دادند
  

  فی قول القایل أنا أنت و أنت أنا
  .درین سخن گفته شد که محض اتحادست» من توام، و تو منی«آنک گفت که : قال

  
  فی قول القایل هو بال هو

  .اشارت بتفرید توحید کرد» هو بال هو«آنک گفت : قال



۲۳۲ 

  
  فی قطع العالیق

  .اعراض از کونني یعنی قطع عالیق قطع عالیق،: قال
  .نشکستند جز عارفان که آن را حقیقت عالیق شبکات مکریاتست در محل امتحان: قال

  
  فی البادی بال بادی

 تاس اشارت. این بادیست بال بادی. آنچ پیدا شود در دل عارفان از انوار و صفای اذکار» بادی بال بادی«قال 
  ».هو یُبدی و یُعید«بمبدی، چون او پیدا شد 

  
  فی التحلی

حقیقـتش لـزوم شـواهد . تلبس بأفعـال صادقانسـت و آن محمودسـت، چـون بصـدق مقـرون باشـد» تحلّی«: قال
  .عبودیتست بحالوت ارادت در طلب مشاهده

  
  فی التجلی

  .اشراق نور اقبال حق است بر دل مقبالن» تجلی«: قال
  

  فی التدىل
  .قرب مشاهده است و حقیقتش دنو در شهود غیب غیب» تدّىل«: قال

  
  فی التخلی

  .اعراض از عوارض شاغل است، یعنی خروج از ما دون اللّه» تخلی«: قال
  

  فی العلة
  .که نبود و بود و آن کونست از چیزی کنایتست» علت«: قال

  
  فی االزل

  .معنی قدم است» ازل«: قال
  

  فی أزل االزل
  .د حق است بی رسم رسموجو» ازل ازل«:قال



۲۳۳ 

  
  فی قدم القدم

  .اولیت اولیت است بی اسم اولیت» قدم قدم«: قال
  

  فی االبد
  .اسم بقاست» ابد«: قال

  
  فی أبد االبد

  .آخریت آخریت است بی عد زمان» ابد ابد«: قال
  

  فی قول القایل وقتی مسرمد
  .پایانسترح گفته شد همچنني بحر بیاین کلمه را ش. یعنی حالم تغري نگريد» وقتی مسرمد«آنچ گفت : قال

  
  فی قول القایل نحن مسريون

حقیقـتش سـري سـر اسـت در میـادین آزال و . ، بدان سري دل خواهند بعالم ملکوت»ماروندگانیم«آنچ گفت : قال
  .آباد

  
  فی التمکني

  .حقیقتش سکون اسرارست نزد مشاهدۀ انوار. ظهور استقامت است در حقیقت معرفت» تمکني«: قال
  

  فی التلوین
حقیقتش تلوین اسرار بتلـوین واردات در ظهـور غرایـب . تلون قلب است در سري احوال و مقامات» تلوین«: قال

  .حکم تجلی از مشاهدات
  

  فی بذل المهج
  .بذل جان و تن است بدرگاه بَذل مُهج«: قال

  
  فی التلف

  .لحقیقتش اضمحالل حس در خمود طبع نزد سلطان حا. هالکست» تلف«: قال



۲۳۴ 

  
  فی اللجا

  .حقیقتش تذلل سر است در قرب عظمت. توجه قلب است بحق بوصف افتقار وفاقت» لجأ«قال 
  

  فی االنزعاج
  .تحرک قلب است بنعت یقطة از سنت غفلت در طلب قرب حق» انزعاج«: قال

  
  فی جذب االرواح

در عیـون ارواح، تـا حقیقت جذب ظهور لـوایح تجلیسـت . سمو قلب است بمشاهدۀ اسرار» جذب ارواح«: قال
  .طريان کنند بجناح استباق و اشتیاق بمعادن حقایق

  
  فی الوطر

  .مُنیت جانست بی علت نفس و آن ادراک حلول لطایف مشاهده است در هجوم وجود» وَطر«: قال
  

  فی الوطن
 وحقیقـتش سـرادق کربیاسـت اسـرار. وطن عبدست آنجا که او را حـال و مقـام اسـت در قـرب حـق» وَطَن«قال 

عقول ارواح را مراتب ازلیات و أماکن غیوب در ابدیات دلهـای طیـار . عاشقان را، و اکناف انوار قدم محبان را
عقول صادره را مشاهدۀ قرب قرب، فهـوم وارده را مشـارب صـرف یقـني، صـمیم فـواد را مـواطن تجلـی . راست

دوسـت دارنـد و بـدان شـوق برنـد در  ابد االبد، در این معادن مواطن صدیقانست، در آن بیاسایند. بنعت حضور
خـرب دادش  -جـل ذکـره -، زیرا که حـق»حب الوطن من االیمان« -علیه السالم -سید مشتاقان گفت. همه اوقات

  .»ان الذی فرض علیک القران لرادک اىل معادٍ«برفنت جان بدان مستقرات، 
  

  فی الشرود
ابسـت عزیزترانـرا، گـاه گـاه افتـاد عارضـات آن حقیقـت حج. نفـی صفاتسـت از منـازالت حقـایق» شُرود«: قال

قهریات در اوقات شقاوات تا ارواح صافیه را ذل حجاب در منزل امتحان بخساند، تا دیگر سکون نگريند بروح 
  ».ففروا اىل اللّه«قال اللّه تعاىل . ارواح

  
  فی القصود

نهـوض اسرارسـت بنعـت  حقیقـتش. معنی ارادت است بنیـت صـادقۀ مقـرون در نهـوض بنـزد او» قُصود«: قال
  .استباق و اشتیاق بمطالعۀ قدم



۲۳۵ 

  
  فی االصطناع

حقیقـتش جـذب . »واصـطنعتک لنفسـی«قـال اللّـه تعـاىل.مرتبـۀ خاصانسـت از أنبیـاء و أولیـاء» اصطناع«: قال
لطایف قدم ارواح قدسی را بنعت تربیت تجلی صفات در کنف وصلت و مشاهدۀ ذات بذات و خـالص محبـت 

  .خاصان از حق بحق
  

  فی االصطفاء
» .اللّه یصطفی مـن المالیکـة رسـالً و مـن النـاس«قال اللّه تعاىل . معنی اجتباست در سابق علم» اصطفا«: قال

حقیقت اصطفا علمی سابق اسـت پـیش از سـبق سـبق بحسـن عنایـت سـبق بـرده در ازل آزال، شـرف عـارف را 
  .بکفایت و رعایت تا ابداآلباد بی تهمت عبودیت و رسم معاملت

  
  فی المسخ

مسخ دل مطرودانسـت از درگـاه، ایشانراسـت دل متوجـه بعـوارض دنیـا، از حقیقـت و  -نعوذ باللّه -»مسخ«: قال
حقیقت مسخ طمس عیون سـر اسـت از انـوار کشـوف غیـب و خمـود دل از صـفای وجـد، و . حقوق محجوبست

شان کند، آنگه دورشان کنـد، یشان کند، آنگه فاننزدیک. این عادات قهر قدم است. احتجاب روح از حق بنفس
تا از بريون در بانگ زنند، از فقدان حالوت حسن ماب در طول عتاب بمانند، و بنعت مـذلت در خـاک درگـاه 

  .گردندمی
  شعر

 ته یَد االیام حنيَ صَفافکدّْر
 

 کان ىل مشرب یصفو برؤیتکم
 

  
  فی اللطیفة

ۀ معنـی عبـارت در آن نگـريداشارتیست کـه در فهـم و ذهـن مـتألىل شـود، » لطیفه«قال  حقیقـتش شـاهد . از دقـّ
لطیفۀ حکمت در لطایف روحت رسد روحت بروح آن متلطف شود تا یک لطیفه . تجلیست در دل بصورت علم

ونفخـت فیـه مِـن «قال اللّه تعاىل . بیابی بقوت آن قوی نريات قوت ازلیت برسم مشاهده و تحقیق مکاشفه. شود
  .»وأیّدناه بروح القدس» «روحی

  
  فی االمتحان

 .از غـري حـق او را تمحـیص کننـد و بالئیست کـه از حـق بـدل رسـد، تـا دل مقبـل معاقـب کننـد،» امتحان«: قال
  .آن چشم زخم حق است بنعت قهر جمال عروسان معرفت را حقیقت امتحان

  
  فی الحدث

  .یجاد کند بعد از عدمحقیقتش وجود علتی قایمه است بعلم قدم؛ ا. اسم چیزیست که نبود و بود» حدث«: قال



۲۳۶ 

  
  فی الکلّیّة

حقیقـت کلیـت جمـع همتسـت بنعـت حرقـت در طلـب . اسم جمع چیزیست که در آن خلـل نشـود» کلیّت«: قال
  .مشاهده

  
  فی التلبیس

. تجلیست بچیزی که ضد چیزی باشد، حقیقت تلبس ظهور تجلیست بنعـت تنزیـه صـفت در افعـال» تلبّس«: قال
جـاء اللّـه مـن سـینا، واسـتعلَنَ بسـاعري و أشـرق مـن جبـال «فت درین تحقیـق کـه سید بینندگان خفای مکریات گ

  ».فاران
  

  فی الشرب
حقیقـتش خـوردن شـراب حـق از مـروق . وجدان لذت است از مشـاهده ارواح و أسـرار ظـاهره را» شرب«: قال

  .صفای محبت از بحر مشاهده ارواح قدسی را
  

  فی الذوق
  .وجدان قلب حالوۀ صفای صفا بنعت وصلتحقیقتش . ابتداء شربست» ذوق«: قال

  
  فی العني

  .حقیقتش ذات قدیم است که هر چه هست ازوست. اشارت بدان چیزی که از آن چیزها پیدا شود» عني«: قال
  

  فی عني الجمع
در مکـارم . اهـل ایـن معنـی داننـد کـه آن را وصف اسـت، و آن را نعت. از اسماء توحید است»عني جمع«: قال

 -حکایت ابویزید دلیلی کند کـه بایزیـد« -رحمة اللّه علیه -جنید گفت. نبذۀ تفسري گفته شد -اللّه علیهحالج، رحمة 
حقیقتش فنـای حـدثان در جبلـت افعـال حـق، و ظهـور صـفت در حلیـه » .بعني جمع رسیده بود -رحمة اللّه علیه

  .»ان یا موسی انّی أنااللّه«قال اللّه تعاىل من الشجرة . است
  

  المفی االصط
نعت غلبه است از وارد حقیقت که بدل عاشقان درآید تا ایشانرا بقهر سلطان خـویش در عیـون » اصطالم«: قال

  .حقیقتش تالشی است در باهرات سبحات قدم. فنا اندازد



۲۳۷ 

  
  فی الحرّیّة

حقیقتش خروج اسـت از رسـوم اهـل بعـد و اتصـاف . از اشارت بنهایت تحقیق است در عبودیت»حریت«: قال
  .ف قدمبأوصا

  
  نفی الرَیْ

آن جـز لَطـخ بشـریت در . صدایی است که در دل افتد، غشاوتی درو کشد تـا از دیـدن غیـب بازمانـد» نرَیْ«: قال
  .مرآت نفس ناطقه نباشد

  
  فی الغني

حقیقـتش غلبـۀ حـالوت شـاهد سـر اسـت . عارضی است که از معادن امتحان حق بدل عارف رسد» غني«: قال
ه «گفـت  -علیه السالم -حقیقت این رمز اشارت کرد سید مقدسان مشاهدۀ کربی. کلبادراک علم و وصلت از  انـّ

  ».لیغان علی قلبی
  

  فی الوسایط
  .و وسیلۀ محبان و جاذبۀ عاشقان -و آن مریدان است -اسبابست از معامالت» وسایط«: قال

  
  فی الروح القدیمة

و کـذلک أوحینـا الیـک «قـال اللّـه تعـاىل . سـتقرآن است، و سنای مشاهده و آن روح روح ا» روح قدیم«: قال
  ».روحاً من أمرنا

  
  فی نفس النفس

  .سرّهواست»نفس نفس«: قال
  

  فی الغیب
  .آنچ در دل بیند از آخرت» غیب«: قال

  
  فی غیب الغیب

  .مدارج علوم است در غیب» غیب غیب«: قال



۲۳۸ 

  
  فی سرّ السرّ

  .باطن حقیقت معرفتست» سرّ سرّ«: قال
  

  فی الغیم
  .حجاب طبیعتست» غیم«: قال

  
  فی القتام

  .غبار سنابک خیل وسواس است در ضمري وهم» قتام«: قال
  

  فی القرب
  .دنو حق است» قرب«: قال

  
  فی شرح الفاظ مشکلة أیضاً 

  .محل وصلت است» قرب قرب«: قال
  .سکینۀ نور انس است» طمأنینت«
  .قلب است» نفس مطمئنه«
  .عقل است» نفس لوامه«
  .نفس است که شاهد حضرت الهام استآن » روح ناطقه«
  .صمت روح است از نطق حکمت در منزل قبض» خَرس«
  .سري سر است» سري«
  .تجلی عظمت راست» صدمت«
  .تجلی قدم راست»سطوت«
  .بطون قدم قدم است» هویت«
  .عني ذاتست» الوهیت«
  .نفی کون و وجودست» لیس«
  .نفی رؤیت فناست» لیس بلیس«
  .حت قدم قهر توحیدکسر سر است ت» اضمحالل«
  .تعرض روح است نفحات حق را» مراقبه«
  .ربط قلوبست در ممکنات غیب بنعت نگرسنت در مرآت تجلی» مرابطه«
  .استقامت توحیدست در دل باستیفای حق احوال و مقامات» تمکني«
  .آیني روح است در مدارج قرب» جن«



۲۳۹ 

  .بی رسم اسامی است وجود ذات بذات» ازلِ ازل«و» بقای بقا«و » قِدم قِدم«و 
  .اصل نکره است بعد از معرفت» عني فنا«
  .فرح روح است» رقص«
  .نشاط سر است بمشاهده» تصفیق«
  .منادی حق است در عالم که ارواح صایرۀ طایرۀ کاینه بمعادن قرب میخواند» شهقه«
  .توقان سر است بعالم نور غیب» هیجان«
  .تحري روح است در معرفت وحدت» هیمان«
  .حارس فهم است» وهم«
  .صدف الهام است» فهم«
  .تحصیل حقیقت حکمت است از کتاب وسنت» استنباط«
  .غیبت روح است در ازل» غربت«
  .لباس صفت است» ربوبیت«
  .حق ربوبیت است» عبودیت«
  .ضیق قلب است» هم«
  .خطابست» الهام«
  .برید الهام است» خاطر«
  .را» ألست«جنباند مخاطبان می او باغ حکمت قدم است که جرسِ ازلِ از قُمری» هاتف«
  .خروج است از قلت و کثرت» وحدت«
  .تجرید توحیدست» انفراد«
  .اصابت بصر روح بعلم غیب» فراست«
  .سفري حق است، سامع را بشارت دهد بوجدان مأمول» سماع«
  .سطوع نور ازل است در دل» یقني«
  .اتصاف است بقدرت» کرامات«
  .نادات بنعت مداناتقبول سؤال است در م» اجابت«
  .انبساط است» حکم«
  .تقدیس سر است از حدثان» تصوف«
  .طرح اثقال کون است از مشهد سرّ» فرح«
  .تلبس است بقمص نعوت بقا و قدم و این محض اتصاف است بصفت» غنا«

و بنهایت رسید شرح الفاظ مشکل که نکت خطاب عارفان است و کتاب تفسري شطحیات تمام شد بعون و تأییـد 
  .نصرت حق در روز مبارک خمسني بیست و سیوم ماه ربیع اآلخر سال بر پانصد و هفتاد از هجرت

  خاتم الکتاب
ازیـن خـرمن دانـه جـز مرغـان اُنـس . شطاح فارس فرماید که این کتاب جمـع کـردم ببـدر انجـم فلـک قمـر قـوس

ق اشکال زمان غیب بأقطـار سـماء هرکه از ثَری عناصر بباالی چرخ اخضر قلب جان برنگذرد، و طوار. برندارند
قدرت نبیند و بانگ خروس ملکوت از بطنان غیب جربوت نشـنود و گـرد سـواحل قلـزم صـفت نگـردد وأسـباب 



۲۴۰ 

آنِ فلق صبحِ مرغان تجلی ازل دانۀ وسواس عشق ابـد نگـريد، رمـوز  در ملک غیب شکافته از ابواب قدم نبیند و
لطیفۀ جان مقدسـان مهـر اسـت کـه در وقـت حقـه بـازی قـدس از این شطحیات برو غرامت آورد، زیرا که عالقۀ 

تـا بـی طبـایع و رسـوم و حـوادث سـوی مشـارق قـدم . گویان براندازند» أناالحق«دهان صدف محبت مهرۀ رمز 
نشوی و قرام ملک الوهیت از قرن ازل برنگريی و در روی ترک خاقان هویت ننگری و در مشـاهدۀ شـاهد مصـر 

درین بیاع خانه ندانی، که چون یوسف آن عصـر . »وَشَروه بثمّن بخسِ«برنخوانی، رسم » وقطعنَ أیدیهّن«غیب 
  .اسرار را در لباس انوار از مکامن غیب چون ارزان فروختم و بآتش سري جان حجب امتحان حکمت سوختم

اسـت » هصـبغة اللـّ«عیسی خُنـب . صوفیان دانند که من چگفتم، زیرا که اشارت ایشانست، و رمز عشق ناتوانست
اگر چه تو ندانی، مقدسـان ملکـوت در . که از رنگ وحدت مقتبسان انوار غیب را از غیب غیب رنگ رزی کند

کـال ان کتـاب االبـرار «. اوراق قدس نوشتند، و دانۀ این سنبل صفا و سنبلۀ اهل وفا در زمني حظایر قدس کشتند
هرکه ایمان . آنک دانست، مقتدی عاشقانست» .نلفی علیني و ما أدریک ما علیون؟ کتاب مرقوم یشهده المقربو

. ، فهـو مـن أهلـه»مِـن وراء سـبعني حجابـاً«مَن آمن بکالمنا هـذا . آورد بعد از حقیقت طلب از جملۀ مریدانست
و الحمدللّه رب العـالمني ! و رزقنا اللحوق بهم فی الدنیا و اآلخرة! رزقنا اللّه و ایّاکم فهم ما اشارت الیه الصّوفیّة

  .لواته علی محمد و آله الطاهرین و صحبه الطیبني أجمعنيو ص


