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  هو

  میبسم الله الرحمن الرح
ات الكمال ففرح به سروراً، فصدره یه غایمنه نوراً، و ابصر فات الجمال فتالالیبه بتجلینور وجه حب یالحمدلله الذ

مذكورا و ال القلم كاتباً و الاللـوح مسـطوراً، فهـو مخـزن كنزالوجـود و مفتـاح  ئاًیكن شیده و صافاه و آدم لم ی یعل
  :لقویلسان مرتبته  ین الجود و قبلة الواجد و الموجود و صاحب لواء الحمد و المقام المحمود، الذیخزا

ـــــــ ـــــــورة یوان ـــــــن آدم ص ـــــــت ب  و ان كن
  

 یشــــــــاهد بــــــــابوت یه معنــــــــیــــــــفیفلــــــــ 
  

  شعر
 گفتــــــا بصــــــورت ار چــــــه ز اوالد آدمــــــم

ــال خــویچــون بنگــرم در آ ــه عكــس جم  شین
ـــــدار د آســـــمان ظهورم،یخورشـــــ  عجـــــب م

ـــــدس چ ـــــیارواح ق ـــــودار معن ـــــت؟ نم  میس
 ضــــمیض فایاز فــــ یاط رشــــحهیبحــــر محــــ

 بـــــود یااز عـــــرش تـــــا بفـــــرش همـــــه ذره
 ذات مــــن جهــــان ینروشــــن شــــود ز روشــــ

ـــ ـــده گشـــت ازو خضـــر جـــاودان یآب ـــه زن  ك
ـــ ـــیآن دم كـــزو مس ـــده كـــرد یح هم ـــرده زن  م

ــ ــه اش یف ــر هم ــه مظه ــنیالجمل  اســت ذات م
  

 مرتبــــــــت بهمــــــــه حــــــــال برتــــــــرمیاز رو 
 قـــــت مصـــــورمیگـــــردد همـــــه جهـــــان بحق

 نــــــــات اگــــــــر گشــــــــت مظهــــــــرمیذرات كا
ـــــس چ  كـــــرمیســـــت؟ نگهـــــدار پیاشـــــباح ان

ــــــور بســــــ ــــــهین ــــــور ازهــــــرم یاط لمع  از ن
ـــــــــ در ـــــــــاب ضـــــــــمیپ ـــــــــورمريش آفت   من

ــــرو درم ــــم ف ــــردۀ صــــفات خــــود از ه ــــر پ  گ
 از حــــوض كــــوثرم یاســــت؟ قطــــرهیآن آب چ

 ك نفخــــــه بــــــود ازنفــــــس روح پــــــرورمیــــــ
ــــم، بحق ــــل اســــم اعظم ــــرمیب ــــت چــــو بنگ  ق

  

  .نياصحابه و صحبه اجمع یه و علیصلوات الله و سالمه عل
نه معشوق هر عاشق یشود، تا آیوقت امالء كرده مان مراتب عشق بر سنن سوانح بزبان یچند در ب یاكلمه: اما بعد

دۀ كشـف و یـا بدی  امن سراپردۀ جالل او توان گشت،ريان پید، با آنكه رتبت عشق برتر از آنست كه بقوت فهم وبیآ
  .قت او نظر توان كردیان بجمال حقیع

ــــــاىل ــــــم الرجــــــال تع ــــــن فه ــــــق ع  العش
 الیـــــــعـــــــن خ یئیماجـــــــل شـــــــ یمتـــــــ

  

 و عـــــــن وصـــــــف التفـــــــرق و الوصـــــــاف 
ـــــــــن االحاطـــــــــة و المثـــــــــالی ـــــــــل ع  ج

  

و صـفاتش منـدرج در ذات، و  به تتق عزت محتجب است و بكمال استغنا متفرد، حجب ذات او صفات اوسـت
.  نـرپدازدريبازد و بغـیالدوام خود با خود عشق م یعاشق جمال او جالل اوست و جمالش مندمج در جالل؛ عل

  .پردۀ آغاز زد یز راه عاشقپرده براندازد و هر نفس ا یمعشوق یهر لحظه از رو
  نظم

 نـــــــوازد ســـــــازیعشـــــــق در پـــــــرده مـــــــ
ـــــــرده  دگـــــــر ســـــــازد یاهـــــــر نفـــــــس پ
 نغمــــــه اوســــــت یهمــــــه عــــــالم صــــــدا

 راز او از جهـــــــــــان بـــــــــــرون افتـــــــــــاد
ــــــــــــــان هــــــــــــــر ذره  ســــــــــــــر او از زب

  

 كــــــــــو كــــــــــه بشــــــــــنود آواز؟ یعاشــــــــــق 
 كنــــــــد آغــــــــاز یاهــــــــر زمــــــــان زخمــــــــه

ــــــد ایكــــــه شــــــن ــــــی  دراز؟ ی صــــــدانين چن
ــــــــ ــــــــدا ك ــــــــود ص ــــــــاه دارد راز؟ یخ  نگ

ـــــ ـــــخ ـــــن ن ـــــه م ـــــنو ك ـــــو بش ـــــازیود ت  م غم
  



 

ده حسـن یـبهـر دد، هردم بهر گوش سخن از زبان خود شنود، هر لحظه یباسمع خود گو هر زمان بهر زبان راز خود
  :وجود خود را بر شهود خود جلوه دهد، وصف او از من شنو یخود را بر نظر خود عرضه دهد، هر لمحه بهر رو

ــــــدثنی ــــــ یح ــــــاطق یف ــــــم ن ــــــامت ث  ص
  

ــــــــو غمزع  ــــــــبون ی ــــــــر الحواج ــــــــم كس  ث
  

  :دیگویكند در گوشم؟ میث میچه حد یدان
 ســتید نیــعشــقم كــه در دو كــون مكــانم پد
 امد كــردهیز ابــرو و غمــزه هــر دو جهــان صــ

 چــــــون آفتــــــاب در رخ هــــــر ذره ظــــــاهرم
ــــو ــــنومیگ ــــوش بش ــــر گ ــــان و به ــــر زب  م به

ــنم  چــون هرچــه هســت در همــه عــالم همــه م
  

 ســــتید نیــــمغــــربم كــــه نشــــانم پد یعنقــــا 
ـــر  ـــمنگ ـــه ت ـــدان ك ـــانم پدريب ـــ و كم ـــتید نی  س
 ســــــتید نیــــــانم پدیــــــت ظهــــــور عیــــــاز غا
ــو ــوش و زبــانم پدن طرفــهی ــر كــه گ ــت  ســتید نی

ـــــم پد ـــــد در دو عـــــالم از آن ـــــمانن  ســـــتید نی
  

  مقدمه
، خـواه حـبش نـام نـه خـواه نيمنـزه از تعـ یقتـید بحقیـآیكرده مـ یمائین لمعان ایاز یاهر لمعه یبدان كه در اثنا

او در اطـوار و ادوار، وسـفر اودر مراتـب ريت سـیـفیشـود بكینمـوده مـ یااللفاظ، و اشـارت یعشق، اذالمشاحة ف
عاشـق  یو بروز او بكسوت معشوق و عاشق و باز انطـوا ق،یو حقا یداع و استقرار، و ظهور او بصورت معانیاست

و هنالك اجتمع . عاًمعشوق در عاشق حكماً، و اندراج هر دو در سطوات وحدت او جم یناً، و انزوایدر معشوق ع
اال كـل : مـن وراء سـرادقات العـزة یالظهـور، و نـود یالنور وبطن الظهور ف یالفرق و ارتتق الفتق و استرت النور ف

  و برزوالله الواحد القهار،  الرسم و الاثرنيت العیو غا، ما خالالله باطل یئیش

  لمعۀ اول
 خـود از بطـون و نيم عـی منـزه اسـت و در حـرنيتع اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است و عشق در مقر خود از

 ینـۀ عاشـقی ذات خود است و صفات خود، خود را در آنيكه ع یاز آن رو  كن بهر اظهار كمال،یظهور مقدس، ول
و  ینـام عاشـق یو منظـور ینـاظر یاز رو. بر خود عرضه كرد و حسن خود را بـر نظـر خـود جلـوه داد یو معشوق
باطن را به ظـاهر . برآمد یظاهر را بباطن بنمود، آوازۀ عاشق. ظاهر گشت یو مطلوب یبنعت طال. دا آمدیپ یمعشوق

  .آشكارا شد یاراست، نام معشوقیب
 نبـــودیا متفـــق كـــه جـــز او ذرهنيك عـــیـــ
ــــت یا  ظــــاهر تــــو عاشــــق و معشــــوق باطن

  

ـــاهر ا  ـــت ظ ـــون گش ـــچ ـــه اغی ـــن هم ـــدهی  ار آم
ــــــوب را كــــــه د ــــــمطل ــــــده؟ی  د طلبكــــــار آم

  

نه معشـوق آمـد، یآ یعاشق یمطالعۀ جمال خود كند، و از رو ینه عاشق آمد، تادرویآ یقمعشو یذات عشق از رو
نـه یبـدو آ یك رویـامـا چـون . دیـایش نیك مشـهود بـیـدۀ شهود یند، هرچند در دیتا در او اسماء و صفات خود ب

  .دیدا آیگر پید ینه روئینه در هر آید، هر آینما
  انـــــــهريو مـــــــا الوجـــــــه االواحـــــــد غـــــــ

  

ــــــــت ا  ــــــــددت المرااذا ان ــــــــع ــــــــددای  ا تع
  

  تیب
 د؟ چـو هـر چـه هسـتینما یچگونه رو یريغ

  

ـــــــســـــــت پدیكی دگـــــــر نيعـــــــ   دار آمـــــــدهی
  



 

  لمعۀ دوم
  .دین بگشاد گنج بر عالم پاشیمه بصحرا زند، در خزایسلطان عشق خواست كه خ

  شعر
ــــــــ ــــــــت و بركش ــــــــرت برداش ــــــــمیچ  د عل

ـــــــــ ـــــــــراریب ـــــــــق شـــــــــورانگ یق  زیعش
  

 تـــــــا بهـــــــم بـــــــر زنـــــــد وجـــــــودو عـــــــدم 
 نــــــــــد در عــــــــــالمفك یشـــــــــر و شــــــــــور

  

  .یئیكن معه شیكان الله ولم : شهود آسوده، آنجا كه هده بود، و درخلوتخانیورنه عالم بابود نابود خود آرم
 آن دم كــــــه زهــــــر دو كــــــون آثــــــار نبــــــود

 میبـــــودیمعشـــــوقه و عشـــــق تـــــابهم مـــــ
  

 ار نبــــــودیــــــبــــــر لــــــوح وجــــــود نقــــــش اغ 
ـــــــوت ـــــــكـــــــه د یدر گوشـــــــه خل ـــــــودی  ار نب

  

 عاشـق جلـوه نيخود را بـر عـ یمعشوق یكار بگشود، و از رو یپرده از رو هار كمال،قرار، از بهر اظیناگاه عشق ب
  فرمود، 

ـــــــن او چـــــــو پ ـــــــرده حس ـــــــپ ـــــــدی  دا ش
ـــــــــــر ـــــــــــال او نظ ـــــــــــرد از جم  یوام ك

 یت بســــــــتد از لــــــــبش شــــــــكریــــــــعار
  

ــــــــدر نفــــــــس هو  ــــــــعــــــــالم ان  دا شــــــــدی
ـــــــحســـــــن رو ـــــــش بدی  دا شـــــــدید وشـــــــی

 ا شـــــــــدیـــــــــافـــــــــت گویذوق آن چــــــــون ب
  

د، چـه او را جـز بـدونتوان یـداد، تا بدان نور آن جمـال بد ینور یمش نام نه عاشق راكه عالنيفروغ آن جمال ع
» كـن«د، زمزمـه قـول یافت، ذوق وجـود بخشـیعاشق چون لذت شهود . اهمیاهم اال مطایال تحمل عطا : د كهید

  .ةیرباع: گفتید و میخانه عشق دوید، رقص كنان بر در میبشن
 ن مــن اســتیــكــه دل و د یاز آن مــ یســاقیا

 ی كســــنيهســــت شــــراب خــــوردن آئــــگــــر 
  

ـــر كـــن قـــدح   ن مـــن اســـتیريكـــه جـــان شـــ یپ
ــــ ــــوردن آئ ــــام خ ــــوق بج ــــتنيمعش ــــن اس   م

  

  :خت كهیر یستیدر جام ن یك لحظه چندان شراب هستیب یساق
ــــــــت جــــــــامیمــــــــ یاز صــــــــفا  و لطاف

ــــ یســــت گــــوئیهمــــه جــــام اســــت و ن  یم
ـــــــت ـــــــاب گرف ـــــــگ آفت ـــــــوا رن ـــــــا ه  ت

ــــــا هــــــم آشــــــت ــــــد یروز و شــــــب ب  كردن
  

 جــــــام و مــــــدامخــــــت رنــــــگ یدر هــــــم آم 
ـــــ  جـــــام یســـــت گـــــوئیا مـــــدام اســـــت و نی

 انـــــــــه ظـــــــــالمیرخـــــــــت برداشـــــــــت از م
 كـــــــــار عـــــــــالم از آن گرفـــــــــت نظـــــــــام

  

ض یسـحاب فـ. جـود در جنـبش آمـد یایـد، دریـم سـعادت بوزیت بتافـت، نسـیـصبح ظهور نفس زده، آفتاب عنا
اب آب ريربهـا، عاشـق سـواشـرقت االرض بنـور : د كـهی استعداد بارنيهم من نوره، بر زمیثمر ش عل: چندان باران

ان بسـت، قـدم یـد، كاله شهود بر سر نهاد، كمر شوق بـر میوجود درپوش یقبا ات شد، از خواب عدم برخاست،یح
ده بگشـاد و نظـرش بـر جمـال معشـوق آمـد، یـ آمد و از گـوش بـآغوش، نخسـت دنيدر راه طلب نهاد و از علم بع

  .ینی عريغ ینیفلم انظر بع: افت، گفتیخود او را  یرد همگنظر در خود ك. هیت الله فیئا االورأیت شیما رأ: گفت
  ست؟یمن چون همه معشوق شدم عاشق ك! یعجب كار

كـن؛ در عـدم یكمـالم : نبـود تـا عاشـق توانـدبود؛ او هنـوز ی معشوق آمد، چه او را از خود بـودنينجا عاشق عیا
  .ه كانیكما عل زل، در قدم برقرار خود، و هو اآلنیكمالم : برقرار خود است و معشوق

 نجایك است ایمعشوق و عشق و عاشق هرسه
  

ــار دارد؟   چــون وصــل درنگنجــد هجــران چــه ك
  



 

  لمعۀ سوم
خود مطالعـه كنـد، نظـر در  یز جمال و كمال معشوقینه نید، خواست تا در آیدیم بخود میعشق هر چند خود را دا

  : عاشق كرد، صورت خودش در نظر آمد، گفتنينۀ عیآ
ــــ ــــت ام ان ــــأ ان ــــذا الع ــــنيا ه ــــی ف  ؟نيالع

  

ـــــــا  ـــــــایحاش ـــــــ،ی، حاش ـــــــات اثن  نيمن اثب
  

  :یچون در نگرو حبهم، در جهان انداخت ی: عاشق صورت خود گشت و دبدبۀ
ـــــه نقـــــاش ـــــر نقـــــش خـــــود اســـــت فتن  ب

  

 ان تـــو خـــوش بـــاشیـــن میـــســـت در ایكـــس ن 
  

سـواه مـن  یوالف یئیاه شذاته من سو یس فیست، كذلك لیچ نینۀ آفتابست، همچنانكه از ذات مهر در ماه هیماه آ
  :و چنانكه نور مهر را بماه نسبت كنند، صورت محبوب به محب اضافت كنند، واال .یئیذاته ش

  یرباع
 داســــتیپیهــــر نقــــش كــــه برتختــــۀ هســــت

 ونـــــ یكهـــــن چـــــو برزنـــــد مـــــوج یایـــــدر
  

ــش آراســت  ــان نق  آن صــورت آن كــس اســت ك
ـــــد و در حق  اســـــتیقـــــت دریمـــــوجش خوانن

  

ا نفـس زنـد بخـار یـبحر را متكثر نگرداند، مسما را من كل الوجوه متعدد نكنـد، در كثرت و اختالف صور امواج
ا خواننـد كـه یـهمان در ونـدد،یا پیجمع شود و بـدر د باران نام نهند،ريدن گیند، مرتاكم شود ابر خوانند، فرو چكیگو
  .بود

  قطعه
 القــــدمیمــــا كــــان فــــ یالبحــــر بحــــر علــــ

ــــــــــاكلها ــــــــــكال تش ــــــــــك اش  ال تحجبن
  

ــــــــــــوادث   ــــــــــــاران الح ــــــــــــواج و انه  ام
ـــــــن تشـــــــكل ف  اســـــــتار یهـــــــا فهـــــــیعم

  

تـو، بحـر بجـز  یكـران، بـرزخ تـوئیساحلش قعر است و قعرش بـ: مصراع. ن بحر ازل است و ساحلش ابدیقعر ا
تو اسـت از  یكه آن توئ ی، برزخیا دهین درید، اگر تو خود را فرا آب اینمایموهوم تو دو م یست، از توئین یكی
  .بود یكیزد، و اول وآخر یامیبا بحر ابد بزد و بحر ازل یان برخیم

 و فـــــــــــــردایرودیـــــــــــــامـــــــــــــروز و پر
  

ــــــیهــــــر چــــــار   ــــــو فــــــرد یك  آ شــــــود، ت
  

  .ان نهیو تو در م یهمه تو باش یده بگشائیآنگاه چون د
  تیب

 او بــــاشیا،یكــــه باشــــ یهمــــه خــــواه
  

ــــــــرو بنزد  ــــــــوی ــــــــیك خ ــــــــاشیش ه  چ مب
  

  لمعۀ چهارم
اء ی همـه اشـنيالجرم خـود را عـ.  او محتاج نشودريست ندارد و بغ او رادوريت معشوق اقتضا كرد كه عاشق غريغ

  .كرد، تا هر چه را دوست دارد و به هرچه محتاج شود او بود
  در جهـــــــان نگذاشـــــــتريتش غـــــــريغـــــــ

  

ــــــــه اشــــــــنيالجــــــــرم عــــــــ   ا شــــــــدی جمل
  

  .یستینجا كه تو كیز را چنان دوست ندارد كه خود را، بدان ایچ چیچكس هیو ه
  ةیرباع

 ن رشـــته دو تـــویـــســـت اكـــه ه یتـــاظن نـــرب
ـــا ـــه، ولی ـــت هم ـــن اوس ـــنیك پی ـــت بم  داس

ـــ  ـــو نكـــو  ك توســـت ز اصـــل و فـــرع،ی  بنگـــر ت
 ك بـــدویـــل  ن جملـــه مـــنم،یـــســـت كـــه ایشـــك ن



 

  

ز مجبـول اسـت بـر یـد، چه همه چرينه خود را آفتاب پندارد، الجرم خود را دوست گینه تابد، آیو چون آفتاب در آ
  .ستیش نیب ینه قابلیآ  ت، چه ظهور او راست،او آفتابس یقت اوئیخود، و در حق یدوست

  شعر
 هـــــــــایبــــــــت فیظهــــــــرت شمســـــــــها فغ

  

ـــــــــروق  ـــــــــذالك ش ـــــــــرقت ف ـــــــــاذا اش  یف
  

دارد؟ مفهـوم گـردد  یالله، چـه معنـريحب الله غیال: نجا معلوم شود كهیدارد در تو، ایاوست كه خود را دوست م
 ینـد؟ مـربهن گـردد كـه مصـطفیال اللـه چـرا گوذكرالله ایال: الله، چه اشارتست؟ روشن شود كهريالله غ یریال: كه

  بك، یمتعن: دیگویمگر م. یواجعله الوارث من یو بصر یبسمع یاللهم متعن: دیفرمایه بهر چه میصلوات الله عل
  .ني الوارثري،و انت خیچه سمع و بصرمن توئ

  شعر
 نــــــــه حجــــــــبیتبــــــــارك اللــــــــه وارت ع

 ث شـــــئت فـــــان اللـــــه ثـــــم وقـــــلیخـــــذح
  

ــــــــ  ــــــــهیس یفل ــــــــم اال الل ــــــــه عل ــــــــا الل  م
 ماشـــــــئت عنــــــــه فـــــــان الســــــــامع اللــــــــه

  

  :دارد، اما معذور دار كه ی اسرار هرچند تازگنياظهار چن
  تیب

ـــــت حق ـــــود گف ـــــیخ ـــــنیقت ـــــود ش  دیو خ
  

ـــكـــه خـــود نمـــود خـــود را خـــود د یزان رو   دی
  

م، بسـمع یگـویشـان مـیم و خلـق پنـدارد كـه بـا ایگویسال است با حق سخن م یس: د قدس الله روحه گفتیجن
  .د كه بزبان شجره سخن گفتیه همو بشنیصلوات الله عل یموس

  تیب
 شـــنودید و بـــاز خـــود مـــیـــگویخـــود مـــ

  

 انـــــدوز مـــــا و شـــــما بهانـــــه بـــــر ســـــاخته 
  

  لمعۀ پنجم
نه هـر یرا كه صورت، بحكم اختالف آید؛ زیگر برآید ید و هر دم بصورتیگر نماید ینه هر لحظه روئیمحبوب در آ

  .گرددیگر میحسب اختالف احوال دنه هر نفس بیشود و آیگرمیدم د
  قطعه

 گرگـــــــــــونیدینـــــــــــه روییدر هـــــــــــر آ
ــــــــــه برآ ــــــــــگ ــــــــــوای ــــــــــوت ح  د بكس

  

 د جمـــــــــــال او هـــــــــــردمیـــــــــــنمایمـــــــــــ 
ـــــــــــــــگـــــــــــــــه نما  د بصـــــــــــــــورت آدمی

  

یمـ یابوطالب مكـ. دیایدا نیك صورت پینه بید و در دو آیننما یك صورت دوبار روین جاست كه هرگز در یاز ا
  .نيصورة الثن یف یتجلیال و نيصورة مرت یف یتجلیال: د كهیفرما

  قطعه
ــــالش صــــدهزاران رو  داشــــتیچــــون جم

 الجــــــــرم هــــــــر ذره را بنمــــــــود بــــــــاز
 ك اســـت اصـــل عـــدد از بهـــر آنـــكیـــچـــون 

  

 دگـــــــــر یداریـــــــــبـــــــــود در هـــــــــر ذره د 
ــــــــال خــــــــو  دگــــــــر یش رخســــــــاریاز جم

ــــــــار ــــــــر دم گرفت ــــــــود ه ــــــــا ب  دگــــــــر یت
  

گـر كنـد، سـخن ید یاشـارت یهر محقق د ویگر گوید یعبارت یگر دهد و هر عارفید یاز او نشان یالجرم هر عاشق
  : استنيهم



 

  شعر
ــــــــــت ــــــــــنك واحــــــــــد یعباراتناش  و حس

  

 ريشــــــــــــیذاك الجمــــــــــــال  وكــــــــــــل اىل 
  

  قطعه
ــــــــــــــــــــنظارگ ــــــــــــــــــــتیان روی  خوب
 ننــــــــــدیش بیخــــــــــو یتــــــــــو رو یدر رو

  

ـــــــــــــــد از كرانهـــــــــــــــا   چـــــــــــــــو در نگرن
 ن جاســــــــــت تفــــــــــاوت نشــــــــــانهایــــــــــز

  

ب او در صـور یـب خـود در احـوال تقلیـقلن شهود كرا اطالع دهند؟ لمن كـان لـه قلـب، آن را كـه بتیكه بر ا یدان
مـن عـرف نفسـه فقـد : دیـه وآلـه چـرا فرمایالله عل یصل یو از آن مطالعه فهم داند كرد كه مصطف مطالعه داند كرد
نه هـر دم یبحكم اختالف آ د صورت،یمگر گو. لون الماء لون انائه: دیه بهر چه گوید رحمة الله علیعرف ربه، و جن

فـالة  یشـة فـیمثـل القلـب كمثـل ر: د، چنانكه دل بحسب تنوع احوال، در خرب است كـهگر متبدل شویبصورت د
ح فانها من نفس الرحمن یالر التسبوالبطن اصل اين رياح كه ريح تواند بود كه مصطفی فرمود اح ظهراً یقلبها الری

ان یـنظـاره شـو، تـا عشـأن،  یوم هو فی لك: بمشام تو رسد، در كارستان ین نفس بوئیكه از نفحات ا یاگر خواه
نجا هـم آن یلون الماء لون انائه، ا :كه یتنوع تو در احوال از تنوع اوست در شئون و افعال، پس معلوم كن: كه ینیب

  :یلون المحب لون محبوبه، پس گوئ: رنگ دارد كه
  شعر

 رق الزجــــــــــــاج و رقــــــــــــت الخمــــــــــــر
ــــــــــدح ــــــــــر وال ق ــــــــــا خم ــــــــــأ نم  فك

  

 فتشـــــــــــــــابها و تشـــــــــــــــاكل االمـــــــــــــــر 
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــدح وال خم ـــــــــــــــا ق  رو كأنم

  

  لمعۀ ششم
  نۀ اویند و خود را آینه خود بین كار آنست كه محب محبوب را آیت اینها

  قطعه
 ار بنگـــــردیـــــرخیهـــــر دم كـــــه در صـــــفا
ـــا ـــاز در فض ـــون ب ـــد یچ ـــر كن ـــود نظ  دل خ

  

 قـــــت مصـــــورشیگـــــردد همـــــه جهـــــان بحق 
 نــــــد چــــــو آفتــــــاب، رخ خــــــوب دلــــــربشیب

  

د و گـاه او یـن برنـگ او برآیـن نـاظر او، و گـاه این شودو این، و گاه او منظور اید و او مشهود این شاهد او آیگاه ا
  .درين گیا یبو

  قطعه
ــــــاطه ــــــق مش ــــــگ آمیاعش ــــــت رن ــــــس  زی

 تـــــــــــــا بـــــــــــــدام آورد دل محمـــــــــــــود
  

ـــــــه حق  ـــــــازیك ـــــــگ مج ـــــــد برن ـــــــت كن  ق
ـــــــــــف ا ـــــــــــانه زل ـــــــــــبطـــــــــــرازد بش  ازی

  

كند، همـه د، چون عاشق در خود نظر یارایحسن و جمال خودش ب یگاه عاشق را حلۀ بها و كمال درپوشاند و بحل
ن یالدار یو هل ف ،یو من مثل یما اعظم شأن یسبحان: دیند، الجرم گویند، بلكه خود را همه او بیب یرنگ معشوق

و  یانـ: كنـد ید و با عاشق البـه گـریا و استغنا نزول فرمایو گاه لباس عاشق در معشوق پوشد تا از مقام كرب یريغ
  محبا ك كن ىلیعل یفبحق لك محب، یحق

هم الشـد یالـ یانـ:ن سر بزندیبان ایو گاه شوق او از گر. االطال شوق االبرار اىل: زد كهین بدامن او آویگاه دست ا
  :دیاو شود تا گو ینائین بیو گاه ا. شوقاً



 

ـــــــــــرأ ـــــــــــی ـــــــــــیت رب ـــــــــــنيبع  ی رب
  

ــــــــا  ــــــــال انت ــــــــت؟ فق ــــــــن ان ــــــــت م  فقل
  

  .ها باشدین بوالعجبیسمع كالم الله، در عشق از ای یفاجره حت: د كهین آیا یائیگاه او گو

  لمعۀ هفتم
الوجـود االهـو، ولوالالحـب مـاظهر  یف تنكـر العشـق و مـافیـاءاست و كیر جمله اشیست، ناگزیعشق در همه سار

بل هو الحب كله، ذات محب و عشق او محال است كه مرتفع شود، بلكه تعلق  ه،یماظهر، فبالحب ظهر الحب سارف
  یبه محبوب یاو نقل شود، از محبوب

  شعر
 یث شــــئت مــــن الهــــویــــح نقــــل فئــــوادك

  

ــــــــــــا الحــــــــــــب اال للحب  ــــــــــــم  ب االولی
  

  .ی، واگر ندانیبدو آورده باش یرو ،یآور ی، و بهرچه رویاو رادوست داشته باش یهر كرا دوست دار
  شعر

ــــــر ــــــوب یفكــــــل مغ ــــــبمحب ــــــهیدی  ن ل
  

 عهم لــــــك قــــــددانواو مــــــا فطنــــــوایجمــــــ 
  

  قطعه
 ل خلــــــق جملــــــه عــــــالم تــــــا ابــــــدیــــــم

ـــــنت ـــــوان داش ـــــت نت ـــــون دوس ـــــز تراچ  ج
  

ــــه ســــوگــــ  ــــو اســــت یر شناســــند واگــــر ن  ت
ـــــت ـــــوید یدوس ـــــر ب ـــــران ب ـــــت یگ ـــــو اس  ت

  

كـه  یرا كـه هرچـه را دوسـت دارنـد، بعـد از محبـت ذاتـیـد كه دوست دارنـد، بلكـه محـال اسـت، زی او را نشاريغ
  .ستی او را نرين هر دو غیا بهر احسان، و ایا بهرحسن باشد، یموجبش معلوم نبود، 

  شعر
ــــــن جمالهــــــایفكــــــل ملــــــ  ح حســــــنه م

  

 حــــــــةیمعارلــــــــه، بــــــــل حســــــــن كــــــــل مل 
  

نهیآ یلیاست، اما ل یلیاالآنست كه پس پردۀ اسباب و چهرۀ احباب محتجب است، نظر مجنون هرچند بر جمال ل
است  بر جماىل یلیدا نظر مجنون در حسن لیعشق و عف و كتم و مات، مات شه یم: ست و لهذا قالیش نیب یا

  .د كه جمال باشدی او را نشاريغ: لیان الله جم .ون نداندمجنح است و اگرچه یكه جز آن جمال همه قب
  تیب

ـــــــــود  آن را كـــــــــه بخـــــــــود وجـــــــــود نب
  

 او را ز كجـــــــــــــا جمـــــــــــــال باشـــــــــــــد؟ 
  

  ،یلیحب الجمال جمال محبوب بذات خود است، اوست كه بچشم مجنون نظر بجمال خود كند در حسن لیو هو 
  .داردیو بدو خود را دوست م

ــــوئ ــــو هــــم ت ــــرد عشــــق ت ــــوئیم  ی، كــــه ت
  

 مــــــــاً بــــــــر جمــــــــال خــــــــود نگــــــــرانیدا 
  

بـر جمـال  یلـینـه حسـن لینه دوست بر جمال مطلق بود قلم انكار نرود كه نظـر در آیپس بر مجنون كه نظرش در آ
  .دیمطلق آ

  تیب
ـــــیـــــا  یشـــــنویكـــــه مـــــی عاشـــــقنين چن

  

 ســــــــــتیدر همــــــــــه آفــــــــــاق گــــــــــردش ن 
  

  ٭٭٭
 عشـــق مطلـــق مشـــنو ز نســـل انســـان یدعـــو

  

 ه كـار دارد؟ عشـق اسـت انسـان چـريكانجاكه ش 
  



 

خـود را دوسـت  یالجـرم همـه را دوسـت دارد، و چـون درنگـر  ل باشـد،یپس همه جم  جمال اوست، ینیهرچه ب
نـد، یجـز خـود را نب یمعشـوق ینـه ز رویرا كـه در آیـجز خـود را دوسـت نـدارد، ز ینیكه ب یداشته باشد، هر عاشق

  .دیگوین همه میان ایب. المؤمن و الله  المؤمن مرآة المؤمن،. دريالجرم جز خود را دوست نگ
  تیب

ـــو د ـــت ـــر ذره ز خـــاكی ـــه ه  ده بدســـت آر، ك
  

ـــان نمـــایجـــام   یچـــون درنگـــر  ،یاســـت جه
  

نـۀ محـب یند، آن محبوب باشد كـه صـورت خـود را در آینۀ ذات خود صورت محبوب بیكه محب در آ ینینكه بیا
 محبـوب نيده و لسـانه، عـیـه و بصـره وكنـت سـمع: یرا كه شهود محب ببصـر بـود، و بصـر او بمقتضـایند زیبیم

فانما نحـن بـه ولـه، و لبـاس محـب و .  محبوب آمدنيد و شنود، همه عیند و داند و گویپس هرچند عاشق ب است،
آمد، اما فهـم هـر كـس كجـا  یكیظهور همه  یع از رویع و مطاع و مطیمحبوب و طالب و مطلوب و مستمع و سم

  رسد؟
 شـــــود؟یمـــــرد ســــلطان كــــ یهــــر گــــدائ

 ن اســــت كــــان مــــرد گــــدایــــعجــــب ا ینــــ
 یبس نــــادر رهــــ اســــت، یبوالعجــــب كــــار

  

 شـــــــود؟ یمان كـــــــیآخـــــــر ســـــــل یاپشـــــــه 
ـــ ـــلطان ك ـــت، س ـــلطان اس ـــه س ـــود؟ یچونك  ش

ــــا ــــیك ــــو ع ــــنين چ ــــود، آن ك ــــود؟ ی او ب  ش
  

  لمعۀ هشتم
اگر جمال بر نظر محب در كسوت . یصورت و معن یا ورای، ینۀ معنیا در آید، ینما ینۀ صورت رویادرآیمحبوب 

 یفـ یت ربـیـرأ: نجـا سـریا. افت و از مالحظه قوت توانـد گرفـتیرت جلوه دهد، محب از شهود لذت تواند صو
در  یالله نـور السـموات واالرض بـاو: یدارد؟ و معن ینما تولوا فثم وجه الله، چه معنیفا: دیاحسن صورة با او گو

  :دیان نهد كه عاشق چرا گویم
 دارم كــه جســم و جــان صــورت اوســت یاریــ

ـــــر  ـــــه ـــــاك یصـــــورت خـــــوب و معن  زهیپ
  

 چه جسم و چه جان؟ جمله جهان صورت اوست 
ــــدر نظــــر مــــن آ ــــكان  د آن صــــورت اوســــتی

  

در عالم ارواح تاخنت آرد، محب را از خود چنان بستاند كه از اونـه رسـم مانـد و  یاو از درون پردۀ معناگر جالل 
 یرو یزل، بـاویـمن لم : یكن و بقایمن لم  :ینجا فنایا. ابد و نه ذوق وجودینجا محب نه لذت شهود ینه اسم، ا

  :د كهینما
  شعر

ــــــن ابق ــــــظهــــــرت لم  ت بعــــــد فنائــــــهی
  

 فكــــــــــان بالكــــــــــون النــــــــــك كنتــــــــــه 
  

نجا با محـب یش جمال و جالل برافكند، سطوت ذات ایاز پ یو اگر محبوب حجاب صورت و معن چگونه باشد؛
  :دین گویهمه ا

  تیب
 ا مــــنیــــیا تــــو باشــــیــــ یدر شــــهر بگــــو

  

 ت بـــــــــدوتنیـــــــــكاروال كاشـــــــــفته بـــــــــود 
  

  .یسیاذا جاء نهرالله بطل نهر ع: محب رخت بر بندد كه
 یاگر مـرا طاقـت مقاومـت او بـود: خصم خود را حاضر كند، گفت: اد آمد، فرمود كهیمان از باد بفریش سلیپشه پ
  .یامدمیاد نیبفر



 

ـــــــــــــدام آ ـــــــــــــه درآیدر ك ـــــــــــــن  د او؟ی
  

ــــــــــــق را رو  ــــــــــــ یخل ــــــــــــنما یك  د او؟ی
  

  لمعۀ نهم
كـه در او اسـماء و صـفات و  نـۀ محبوب،ینـد و محـب آیاست، در او بچشم خود جز خـود را نب نۀ محبیمحبوب آ

  :دیابد، الجرم گوی او نيند، و چون محب اسماء و صفات او را عیظهور احكام آن ب
  شعر

ـــــك ف ـــــهدت نفس ـــــیش ـــــا و ه ـــــدةین  واح
ــــــن ف ــــــو نح ــــــای ــــــد كثرتن ــــــهدنا بع  ك ش

  

ــــــــــــ  ــــــــــــماء ةريكث  ذات اوصــــــــــــاف و اس
 یو الرائـــــــ ینـــــــاً بهـــــــا اتحـــــــدا لمرئـــــــیع

  

  :دیگوی منيچن
  تیب

 تواسـتیطرب فزایمن رو یجام جهان نما
  

 تــو یقــت مــن اســت جــام جهــان نمــایگرچــه حق 
  

نـه بـود، محـب نظـر كنـد، اگـردر صـورت محبـوب بـاطن و ین، آنگه كه محبوب آینۀ اینۀ او بود، گاه او آین آیگاه ا
 ريغـ ینـد جسـدیب یباشد بچشم خـود، و اگـر صـورتده یند متشكل بشكل ظاهر او، نفس خود را دیخود ب یمعان

نه بود یده باشد بچشم محبوب، اما اگر محب آیگر داند كه هست، صورت محبوب دید یزیآن چ یو وراشكل او 
لون الماء لون انائه، و اگر خارج از شـكل : باشد نه، حكم او راید است بشكل آینظر كند، اگر صورت محبوب مق

ط چون محب مفلس از عـالم یوالله من ورائهم مح. ط است بهمه صوریمصور است كه محند، بداند كه آن یخود ب
د شـكل و یـد بـود بقیـارد كه مقیفرود ن یصفت خواهد، سر به محبوب صور قدم فراتر نهد، همتش محبوب متعاىل

 الحـق نيتبـیمـا ان  :ند، چهیب یواسطۀ صورت و معنید جملۀ صور از شهود او محو شود، محبوب را بیتا به ق مثال،
  .عند اضمحالل الرسوم

  شعر
 چگونـــه گنجـــد؟یصـــورت معنـــ یدر تنگنـــا

 چــه دانــد آخــر؟ یصــورت پرســت غافــل معنــ
  

ـــــه گـــــدا   ان ســـــلطان چـــــه كـــــاردارد؟یدر كلب
 بـــا جمـــال جانـــان پنهـــان چـــه كـــار دارد؟ :گـــو

  

  لمعۀ دهم
 محب ظاهر شود، نينۀ عیم صفت محبوب است و خفا و كمون صفت محب، چون صورت محبوب در آیظهور دا

  .یبخشد، چنانكه ظهور ظاهر را اسم یق خود، ظاهر را حكمینه بحسب حقایآ
ــــ ــــدت ام ــــات یول ــــن اعجب ــــا ان ذام  اباه

  

 حجــــور المرضــــعات ی فــــريخ كبــــیشــــیوابــــ 
  

نۀ صـورت رو یآشكارا گردد، مادام كه محب را شهود جمال محبوب در آ ییو او ید، توئیدا آیپ یو مائ ینجا منیا
اما چون لبـاس  د،ريقبض و بسط دامن گ ظاهر شود، خوف و رجا، یذت و الم صورت بندد و اندوه و شادد؛ لینما

نـه   م،ید دارد نـه بـیـم، نه امیت غوطه خورد، او را نه از عذاب خرب بود و نه از نعیط احدیصورت بركشد و در مح
 یغـرق اسـت كـه آنجـا نـه ماضـ یو مستقبل بود، او در بحر یخوف شناسد نه رجا، چه تعلق خوف و رجا بماض

  .بلكه آنجا همه حال در حال است و وقت در وقت  است نه مستقبل،
  شعر



 

 یكاندر نمـك زار اوفتـدگم گـردد انـدرو یكس
  

 دانــمیپرشــور از نمــك كمــرت نمــ یایــن دریــمــن ا 
  

ز یـان دو چیـب مرا كه حجـایز من است،ینجا از هر دو ایا  ا از رفع حجاب،یا از حجاب بود و یخوف ت یز غایو ن
را باك بـود  ینتوان بود، و از رفع حجاب هم باك ندارد، چه از رفع حجاب كس یكینجا جز یفرض تواند كرد، و ا

  حرتق؟یف یكه ترسد از تاب سبحات سوخته شود، و من هوالنار ك
  تیب

 اســـــتیكـــــیســـــت را كعبـــــه و كنشـــــتین
  

 اســــــت یكــــــیه را دوزخ و بهشــــــت یســــــا 
  

  شعر
ـــــــــــنجم ـــــــــــباح ب ـــــــــــع الص  راحاذا طل

  

ــــــــــف یتســــــــــاو   ه ســــــــــكران وصــــــــــاحی
  

م بـود نـه یت را نـه خـوف باشـد نـه رجـا، نـه نعـیپـس اهـل احـد: نور نور را نسوزد، بلكه نور در نور مندرج شود
  .والمساء یالصباح عند: ف اصبحت؟ گفتیك: د را گفتندیزیعذاب؛ با

ــامیا ــه ش ــت و ن ــداد اس ــه بام ــنم ن ــه م ــا ك  نج
  

 د، نــــه حـــال و نــــه مقــــامیــــام یم نـــیبــــینـــ 
  

  .د بالصفة و اناالصفة ىلیتقیانما الصباح و المساء لمن 
  :مصراع
  ست مرا ذات صفت چون باشد؟یچون ن

  ازدهمیلمعۀ 
  .چ وجه نه اتحاد ممكن بود نه حلولینه بهیان صورت و آیبدانكه م
 ن مقـــــام فضـــــولیـــــد آن كـــــس در ایـــــگو

  

 ندانــــــــــد او ز حلــــــــــول یكــــــــــه تجلــــــــــ 
  

  .ك ذات مشهود نتواند بودیدد، و در چشم شهود در همه وجود جز حلول و اتحاد جز در دو ذات صورت نبن
  شعر

ـــــــ ـــــــفنيالع   واحـــــــدة و الحكـــــــم مختل
  

ــــــــم    نكشــــــــفیو ذاك ســــــــر الهــــــــل العل
  

است كه   احكام در ذات اثر نكند، چه ذات را كماىلريند نه در ذات، داند كه تغیصاحب كشف كثرت در احكام ب
  .دیه منصبغ نشود، اما چنان نمانیست، نور بالوان آبگی نري و تأثريقابل تغ

  شعر
 الزجـــاج بـــدایالنـــور، لكـــن فـــ یاللـــون فـــ

  

 ه الــــــــــوانیــــــــــف یشــــــــــعاعه فــــــــــرتا آ 
  

  .میگویكه چه م یو اگر ندان
  .ینینگر تا بیو م یدر چشم من آ: مصراع

 نـــــــه تافتـــــــهیآبگدر هـــــــزاران یآفتـــــــاب
 مختلـف یكن رنگهـایك نـور اسـت لـیـجمله 

  

ـــابیكـــیپـــس برنـــگ هـــر   ـــع یت ـــهان اندی  اخت
ــــــ ــــــدر م یاختالف ــــــان ای ــــــهی  ن و آن انداخت

  



 

  لمعۀ دوازدهم
نـد، یبیكدگر مینۀ یند و خود را و دوست را در آید، در خلوتخانه بود نابود خود نشیقت بگشاین در حقیبر هر كه ا

  .الهجرة بعد الفتح: ش سفر نكندیب
  تیب

ـــــــتیآ ـــــــفر دور اس ـــــــورت از س ـــــــۀ ص  ن
  

 صــــــورت از نـــــور اســــــت یر ایكـــــان پـــــذ 
  

نجـا راه بسـر شـود، یا. یامت یاحة فیالس. نجا غربت ممكن نبودین تذهبون؟ ایفا: خلوتخانه سفر نتوان كرد نیاز ا
طرح » واىل» «من«: حكم  تمام شود، اضافت ساقط افتد، اشارت مضمحل گردد، یارامد ترقیطلب نماند، قلق ب

  :دین گویصاحب خلوت همه ا ست تا طرف تواند بود، و آنجا زبانیافتد، چه وجود را ابتدا و انتها ن
 نــــاريك غیــــفلــــمیخلــــوت بمــــن اهــــو

  

ـــــ  ـــــان غ ـــــو ك ـــــم  یريول ـــــایل ـــــح وجوده  ص
  

  اىلنيوم نحشـر المتقـیـ :دیت بشـنیـن آیـد ایـزیبود در خود بـودودر صـفات خـود، ابو ین اگر سفریبعد از ا! یبل
 یگـریشد بكجا حشر شود؟ دحشر؟ آنكس كه نزد او باین یا كون عنده اىلیمن  :زد و گفت یاالرحمن و فداً نعره

  .میاسم الرح الرحمن و من اسم القهار اىل من اسم الجبار اىل: د گفتیبشن

  زدهمیلمعۀ س
فـرا كنـد و او را پـس پـرده  یفرو گذاشت تا محب خو یمحبوب هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت بهر آن بر رو

كـان فـرو یكـان یهاق و قـوت معشـوق پـردهده آشنا شودو عشق سلسـلۀ شـوق بجنبانـد، بمـدد عشـیند، تا چون دیب
  :عاشق شود، چنانكه یند و همگیاو بنش یت وهم را بسوزد و او بجایريد، پرتو سبحات جالل غیگشا

ـــــــــدو گـــــــــريهرچـــــــــه گـــــــــ  دريد از او ب
  

 هرچـــــــــه بخشـــــــــد از او بـــــــــدو بخشـــــــــد 
  

 یزیـ چنينخسـت سـواك ريبغـ صـلوة ني من سـبعريصلوة بسواك خ  :ث كهیه در حدیصلوات الله عل یاشارت مصطف
ن هفتادهزار حجـاب مسـدول یا ،یرا كه تا تو با توئیتو، به از هفتاد نماز تو با تو، ز یك نماز تو بی یعنیتواند بود، 

راك، یفان لم تكن تراه، فانه :  سرنيهفتاد هزار حجاب كرا محجوب گرداند؟ و همچن یتو باش یبود، و چون تو ب
  .ینیقت ببیقبه ح یچنان تواند بود كه اگر تو نباش

ده، و ی و احوال و مقامات و جمله اخالق حمنيقی، چنانكه علم و یاست نوران ین حجب صفات آدمیا: اندگفته
  .مهی، چنان كه جهل و گمان و رسوم و جملۀ اخالق ذمیظلمان

  تیب
ـــــرده ـــــور و ظلمـــــت را زعجـــــز یهـــــاپ  ن

  

 انـــــــــد دانســـــــــتهنيقـــــــــیدر گمـــــــــان و در  
  

لو كشفهاالحرتقت سـبحات  :را كهیز: یسوخته گشت ین صفات نبودینكه حجب ااگر چنا: است ینجا حرفیكن ایل
اگـر خلـق و اوصـاف خلـق ادراك  یعنـی. د با خلق توانـد بـودیعا -بصره -هاء. ه بصره من خلقهیال یوجهه ماانته
ن یــپــس ا. مینــیبیم مســدول مــیــســوزد و حجــب دایت نمــیــم كــه بــا رؤینــیبیو مــ یســوخته شــد یســبحان كنــد

چنانكه بطون و قهر : یو ظلمان چنانكه ظهور و لطف و جمال،: یماء و صفات او تواند بود، حجب نوراس حجب،
 یمتالشـ یاء بكلـیت ذات از پردۀ صفات عزت بتابـد، اشـین حجب مرتفع شود، كه اگر احدید كه اینشا. و جالل

ذات باشـد، امـا  یء بتجلـایاء بوجود بواسطۀ اسماء و صفات توانـد بـود، هرچنـد وجـود اشـیشود، چه اتصاف اش
پـس حجـب او اسـماء و صـفات او آمـده، چنانكـه صـاحب قـوت . ذات پس پردۀ اسماء و صفات اثـر كنـد یتجل



 

حجـاب او همـو  یقـت نظـر كنـیو اگر به حق. حجب الذات بالصفات، و حجب الصفات باالفعال :القلوب فرمود
  .تواند بود، بشدت ظهور محتجب است و بسطوت نورمسترت
  شعر

ـــــذ ـــــم تظهـــــر ل ـــــت فل  بصـــــریلقـــــد بطن
  

  مســـــــترتنيمـــــــن بـــــــالعك دریـــــــف یـــــــفك 
  

  :میگوینم، الجرم میبیدانم كه چه مینم و نمیبیم
  قطعه

 تو است در همه حـالیتوهم رو یحجاب رو
 نمیــبینگــرم صــورت تــو مــیبــه هــر كــه مــ

ــــ ــــد كس ــــا نشناس ــــك ت ــــر دم یزرش ــــرا ه  ت
  

ــــاز همــــه عــــالم، ز بــــس كــــه پینهــــان   یدائی
 یآئـــیهمـــه در چشـــم مـــن تـــو مـــان یـــن بیـــاز ا

ـــــه لباســـــ ـــــدگـــــر ب یجمـــــال خـــــود ب  یارائی
  

در عـالم از صـورت و  ینـیست؛ هرچـه بید، چه حجاب محدود را باشد او را حد نیحجاب آ یريد كه او را غینشا
  .ز هم نباشدیز نباشد، و در هرچه او باشد آن چید نه، در هر چه او نباشد آن چیمق یچ صورتیاو بود و او به یمعن

 د؟یـــــپدیك چـــــون آئـــــیـــــل یو جهـــــانتــــ
 مـــــدام یدا كـــــه پنهـــــانیـــــپ یچـــــون شـــــو

 یهــــم نهــــان، هــــم هــــر دوئــــ یانیــــهــــم ع
  

ــــان  ــــه ج ــــل یجمل ــــردی ــــون گ ــــان؟ یك چ  نه
 انیــــع یدیــــكــــه جاو یچــــون نهــــان گــــرد

ــــه ا ــــیهــــم ن ــــه آن، هــــم ا ین ــــهــــم ن  ن و آنی
  

  لمعۀ چهاردهم
كمان ظاهر گردد، اگـر آن خـط كـه  م كند بر شكل دویبدو ن یره فرض كن كه آن را خطیك دایمحب و محبوب را 

دا یـ پنيد، سر قـاب قوسـینما یكیره چنانكه هست یان محو شود، دایست، وقت منازله از مید كه هست و نینمایم
  .دیآ

  قطعه
 ســــت جهــــانید كــــه هســــت، نیــــنمایمــــ

ــــــو آن خــــــط موهــــــوم یگــــــر بخــــــوان  ت
  

ـــــــ  ـــــــدر م یجـــــــز خط ـــــــمی ـــــــور و ظل  ان ن
ـــــــــــــ ـــــــــــــدم یبشناس ـــــــــــــدوث را ز ق  ح

  

: اسـت بدانـد كـه ینجـا حرفـیاما ا. چ اوست كه اوستیاند هچیهمه ه: چنانكه هست بخواند كهن خط را یهر كه ا
ل نشـود،اگرچه یـره چنان نشود كه اول بـود وحكـم خـط زایان محو شود و طرح افتد، صورت دایاگرچه خط از م

  .ماند یل شود اثرش باقیخط زا
 نجــــــا و بشــــــناسیال كــــــژ مــــــرب ایــــــخ

  

 ســـتینهـــر آن كـــو در خـــدا گـــم شـــد خـــدا  
  

  .ت گرددیتش نگذارد گرد سراپردۀ احدید، فردانیحاصل آ یت كه از اتحاد و دوگانگیرا كه هر وحدانیز
  شعر

ـــــا ـــــذا م ـــــد ه ـــــن بع ـــــو م  دق صـــــفاتهی
  

 ه و اجمـــــــلیـــــــلد یو مـــــــا كتمـــــــه احظـــــــ 
  

و هر دو صورت اسم او از واحدآمـد،  ،نيت عیذات احد یت كثرت تواند بود و از رویاسماء احد یت از رویاحد
ان اعـداد ظـاهر نشـود و اعـداد را یـاست كه واحد در اعداد، اگر واحـد نباشـد اع یاء همچنان ساریاحد در اش و

  . ظاهر نشودنياسم نبود و اگر واحد باسم خود ظاهر شود، عدد را ع
  قطعه



 

 ســــت؟یهمــــه جهــــان چ یگــــر جملــــه تــــوئ
 و هـــــم همـــــه تـــــو یهـــــم جملـــــه تـــــوئ

 ســــت جــــز تــــوی كــــه ننيقــــیچــــون هســــت 
  

 ســـــت؟ین فغـــــان چیـــــن ام مـــــیچ نـــــیور هـــــ 
ــــآن چ ــــی ــــو اســــت آن چريز كــــه غ ــــت؟ی ت  س
 ســـــــــت؟ین همـــــــــه گمـــــــــان چیـــــــــآوازۀ ا

  

نفـس خـود را  یكـی؛ پـس یكـیجـز بـدان  یو او را نـدان ییكیرا كه تو یوحدت او از وحدت تو توان دانست، ز
 یاالعداد فافراد: داند، و بدانكه یشود وكم كسین حرف درست مید بدیتوح. یان نیدانسته باشد و تو و او در م

  .الوحدة واحد
  باشد یكی یكیاندر  یكی

  لمعۀ پانزدهم
  :مصراع. او رود یۀ محبوبست، هر جا كه رود در پیمحب سا

  جدا باشد؟ یه از نور كیسا
ۀ او بر دست اوست جز بـر راسـت نتوانـد یم ناصیصراط مستق یعل یان رب: او رود كژ نرود، بحكم یو چون در پ

  .رفت
  شعر

ــــق ــــمفــــال عبــــث والخل  یخلقــــوا ســــدیل
ــــــ ــــــر یعل ــــــماء تج ــــــورهم یسمةاالس  ام

  

ــــــــالهم بالســــــــد  ــــــــم تكــــــــن افع  دةیو ان ل
ــــرت ــــم اج ــــذات للحك ــــة وصــــف ال  و حكم

  

  :گفتیدم كه میشن یاز مطرب: د؟ گفتیما التوح: دند كهید پرسیاز جن
  شعر

ـــ ـــ يل یو غن ـــ یمن ـــیـــو غنیقلب  یت كمـــا غن
  

 ثمــــا كنــــایث ماكــــانوا، و كــــانوا حیــــو كنــــا ح 
  

  .تخلقوا باخالق الله یعنی ،ی؟ گفت بر مذهب خدایتو بر چه مذهب: دحالج را گفتن
  تیب

ـــــ ـــــوینم ـــــد ب ـــــال ش ـــــتم ب ـــــشیرف  زلف
  

ـــــــ  ـــــــدر پ ـــــــراب ان ـــــــو یخ ـــــــتم یآن ب  رف
  

  یرباع
 آن كـــس كـــه هـــزار عـــالم از رنـــگ نگاشـــت

 ا پنداشـــتیـــن رنـــگ همـــه هـــوس بـــود یـــا
  

 ناداشــــت یرنــــگ مــــن و تــــو كجــــا خــــرد؟ ا 
ـــ ـــگ او بایاو ب ـــت، رن ـــگ اس ـــرن ـــتی  د داش

  

اسـت،  یابـرو در كـژ ی اسـتقامت او دان، چـه راسـتنيعـ ی، آن كـژینـیب یه كـژی در سـانيزمـ یاگر از نـاهموار و
  .دیكمان آ یراست یاز كژ: مصراع
ب یـحاق وسط او باشد، راه كجا افتادم؟ بدانكه آفتاب محبـت از مشـرق غ یقة كالكرة، هرجا انگشت نهیو الحق

؟ الم تر یۀ من نكنیبسا یآخر نظر  :د، آنگاه محب را گفتیظهور كشۀ خود بر صحن یبتافت، محبوب سراپردۀ سا
قـل كـل . زیـمانـد همـه چ یاز خانـه بـه كدخـدا: ؟ مصـراعینیه او مرا بیف مد الظل؟ تا در امتداد سایربك ك اىل
و اگـر . و لـو شـاء لجعلـه سـاكنا. ه متحرك نشودیكه اگر حركت شخص نباشد سا یاعتبار نكن. شاكلته یعمل علی

آفتـاب شـود، آفتـابش ۀ یه كه همسـایه خود اثر نماند، چه هر سایت ما از مطلع عزت بتابد، از ساید آفتاب احدخو
  .درياً؛ دربرگريسینا قبضاً یثم قبضناه ال: بحكم



 

 تــو گرفــتیصــحرا چــو همــه پرتــو رو یرو
  

 ه بــــر آن صــــحرا شــــدیســــا ینتوانــــد نفســــ 
  

اسـت،  یرا ذاتـ یزیـهـر چ  سـت،یآفتاب خود وجود ن یه را بیاه نماند، و سی؟ هر كجا آفتاب بتابد سایعجب كار
  .ه بحركت شخص تواند بود كه پرتو استیه شخص است، حركت سایذات سا

ــــــت هســــــت مــــــادام ــــــا جنــــــبش دس  ت
ــــــت مایچــــــون ســــــا ــــــه ز دســــــت تاف  هی

 ســـــتیكـــــه وجـــــود او بخـــــود ن یزیـــــچ
ـــــــــت ـــــــــوام دارد یهس ـــــــــق ق ـــــــــه بح  ك

  

ــــــــــا  ــــــــــامیس ــــــــــت ناك ــــــــــرك اس  ه متح
ـــــس ن ـــــایپ ـــــدر اصـــــل س ـــــود ان ـــــت خ  هیس
 ســـــــــتیش نهـــــــــادن از خـــــــــرد نیهســـــــــت

 ك نــــــــــــــام داردیــــــــــــــســــــــــــــت، ولیاو ن
  

 یم گـردد، آن مخلـوق در آن نـامخلوق متالشـیقـا یبنا مخلوق یهرگه مخلوق: گفت یخ االسالم عبدالله انصاریش
پس حق كو؟   قت،یبحق یست؟ گفت من و تو؛ اگر توئیچ یت بود، منیعار یگردد، من یقت صافیشود، چون حق

  .است نه دو یكیو اگر حق است، حق 

  لمعۀ شانزدهم
د، حركـات و سـكنات و احكـام و یـنماین صـور مختلـف واشـكال متضـاد مـیال چنـدیـك استاد از پـس ظـل خی

قـت آن صـور و افعـال آن یتصرفات همه بحكم او، و او پس پرده نهان، چون پرده براندازد ترا معلوم شود كـه حق
  ست؟یصور چ

  شعر
 شــــــاهدته فعــــــل واحــــــد یو كــــــل الــــــذ

 هريمــــــــا ازال الســــــــرت لــــــــم تــــــــرغاذا 
  

ـــــــــة  ـــــــــب االكن ـــــــــن بحج ـــــــــرده لك  بمف
ــــــم  ــــــق باالشــــــكال، اشــــــكال ریو ل ــــــةیب  ب

  

  .نات سرت او باشدیكند كه جملۀ كایان ربك واسع المغفرة، آن اقتضا م: سر
 اســـــت حضـــــرتش كـــــه دو كـــــون یآفتـــــاب

  

 ابمیـــــــ یه بـــــــان همـــــــیش او ســـــــایپـــــــ 
  

جـرباً و   ،یشـان غمـزه زدیه خلقكم و ماتعملون، بـا الوال: شعرون، كه اگر سریو هم ال:بان هیو او فاعل پس آن سا
  :كه یقهراً همه را معلوم شد

  تیب
 نســــــــــبت فعــــــــــل و اقتــــــــــدار بمــــــــــا

  

ـــــــــد  ـــــــــه او باش ـــــــــود ك ـــــــــم از آن رو ب  ه
  

  تواند بود؟ یآن را كه بخود وجود نبود فعل چگونه بود، اقتدارك: واال
ـــــد  هـــــم از او دان كـــــه جـــــان ســـــجود كن

  

 ابــــــــر هــــــــم ز آفتــــــــاب جــــــــود كنــــــــد 
  

 یسقی: دیگر باید ینام ید و در هر جائینمایگر مید یرنگ یاست، اال آنست كه در هر محل یكیاصل همه فعل 
  .االكل یبعض ف یبماء واحد و نفضل بعضها عل

  لمعۀ هفدهم
گـر ید یاو هر دم روشـنائ ی عاشق از پرتو رونيع د،یگر نماید یبا عاشق رو یچۀ هر صفتیاز درمعشوق هر لحظه 

د و یـتـر نماتر گردد، جمـال خـوبد، و هرچند عشق مستوىلیش عرضه كند، عشق غالب تر آیهر چند جمال بابد، ی



 

 یگـانگیدر  یزد و از دو گـانگیـمعشـوق در عشـق گر یشـرت شـود، تـا عاشـق از جفـایمعشوق از عاشق ب یگانگیب
  .تیض بقدر قابلیظهور انوار بقدر استعداد است و ف  :اندزد، گفتهیآو

 نــــور اســـــتید بـــــوم بــــیشــــگــــر ز خور
  

ــــ  ــــیاز پ ــــه از پ ــــود، ن ــــعف خ ــــت یض  اوس
  

  ٭٭٭
ــــــــــــت مصــــــــــــفاتر یهرچــــــــــــه رو  دل

  

ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــترامهیزو تجل  اتری
  

 نيكـه خواهـد خـود را بـر عـكند كه چون محبوب یان میا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقها، بی: ن خود هست و لكنیا
نـد و از او یدهـد، تـا بـدان نـور آن جمـال ببت یـعار ی او را نورنيعاشق جلوه دهد، نخست از پرتو جمال خود ع

گردهـد، تـا ید ی عاشق را نـورنياو ع یتمام استد، بازفروغ نور رو ید، و چون بدان نور از آن شهود حظريتمتع گ
ا خـورد، هـر چنـد كـه یـكـه آب در یاهذا بر مثال تشـنه یتر از اول كسب كند، و علروشن یبدان نور مالحظه، نور

 یابیـن دوسـت را تـا نیـجز ا  ،یابین یز را تا نجوئیهمه چ. شیش، طلب بیافت بیردد، هرچند تر گش خورد تشنهیب
  .اب نشودرين سین آب هرگز از ایتشنۀ ا. ینجوئ
 تـــــــهیرجـــــــع الطـــــــرف عنـــــــه عندرؤیال

  

ـــــــ  ـــــــعـــــــود الی یحت  ه الطـــــــرف مشـــــــتاقاًی
  

  :د نوشتیزیه به بایرحمة الله عل یراز معاذ ییحی
ــــ ــــانم كــــه اگــــ یمســــت از م  رعشــــق آنچن

  

 ســـت شـــومیش خـــورم نین بـــیـــك جرعـــه از ایـــ 
  

  :د قدس سره در جواب نوشتیزیبا
 شــــــربت الحــــــب كاســــــاً بعــــــد كــــــأس

  

 تیـــــــفمـــــــا نفـــــــد الشـــــــراب و مـــــــا رو 
  

  شعر
 نمیــــــــهــــــــزار بــــــــارت ب یگــــــــر در روز

  

ــــــــود یدر آرزو  ــــــــواهم ب ــــــــر خ ــــــــار دگ  ب
  

عداد مـن مفتـاح جـود اوسـت، ة، گفت افتقار و استیتقدمت بالعبود یفرق اال ان ی ربنيو ب ینیس بیل: وراق گفت
د ینجـا رسـیا یخرقـان  ب،ی چه بود؟ وعنده مفاتح الغنيمفتاح نخست :من اعدك االول؟ گفت: د، گفتیبشن یگرید

بوالحسـن راسـت گفـت، و هـو خـالق العـدم كمـا هـو خـالق : گفـت ی، بوطالـب مكـنيبسنت یانااقل من رب: گفت
 محل خاص ینياثر او در تع یگر نشود، بلیقت استعداد دیقت در استعداد اثر نكند، حیمش: گفت یگریالوجود، د

ظـاهر  ی بنـده اسـتعدادنيب در عیدر عالم غ ن اشارات آنست كه حق تعاىلیر استعداد خاص را، حاصل امباشد 
ابـد در یگـر ید یاسـتعداد ین حاصل شد، آنگه بواسـطۀ آن تجلـیقبول كند، و چون ا یبیغ یگرداند، تا بدان تجل

 یقبول كند و بعـد از آن بحسـب احـوال هـر دم اسـتعداد یو وجود یشهاد یه بدان استعداد تجلعالم شهادت ك
ست، و هـر یت نیات را نهایگشاده گردد و چون تجل ین سبب برویت باینهایات بیشود و در تجلیگر حاصل مید

 یاصـحاب رأعلمـا،  یقـل رب زدنـ: ت نباشـد، الجـرمیـت و غایـاسـت، پـس علـم او را نها یمستلزم علم یتجل
ده شـدند، یه ترجعـون، بسـندیـال: وسـته و بـهیت مـراد پیـپنداشتند كه چون واصل شـدند، غـرض حاصـل شـد و بغا

منقطـع  ینقطع ابداآلباد، چون رجوع نـه بـدانجا بـود كـه صـدور بـود، سـلوك كـیق الوصول الیمنازل طر! هاتیه
یه از بـیـرحمةاللـه عل یده دهـد؟ نـوریـ مصدر باشد پس آمدن چـه فانيگردد؟ راه كجا بآخر رسد؟ اگر مرجع ع

  : خربدادنين راه چنیا یو دور یتینها
  شعر

ـــــه ـــــاً لحظت ـــــهد لحاظ ـــــم اش ـــــهدت ول  ش
  

ــــــ  ــــــب لحــــــاظ شــــــاهد غ ــــــهدريو حس   مش
  



 

افتند اقتصار كننـد و در مقـام قصـور؛ ثـم ی، و بدان قدر كه یو اعل د، بر طلب اوىلیایاگر واصالن را شوق باعث ن
  .بغون عنها حوالیها، الین فیخالد .قصورهم، بمانند ردوهم اىل

  لمعۀ هژدهم
اورا از خـواب  -كن -ده كه نغمۀیمعشوق ند یده بود و در خلوتخانه شهود آسوده، هنوز رویعاشق با بود نابود آرم

افـت، ذوق آن نغمـه در سـرش ی یظاهر گشت، از آن وجـد وجـود یاز سماع آن نغمه او را وجدخت، یعدم برانگ
  .نهاد ما نهاد در یعشق شور. افتاد

  .اناًی احنيواالذن تعشق قبل الع: مصراع
هـواه زوار، روان بـرقص و حركـت درآورد، تـا یان المحـب لمـن : شد، سكون ظاهر وبـاطن رابرتانـۀ عشق مستوىل

نجـا زمزمـه عاشـق همـه یاست، ا یشود و نه آن رقص منقرض، چه مطلوب نامتناه ین نه آن نغمه منقضیابداالبد
  :د كهین گویا

 دمیـــا چشـــم بـــاز كـــردم، نـــور رخ تـــو دتـــ
  

ــــــن  ــــــو ش ــــــادم آواز ت ــــــوش برگش ــــــا گ  دمیت
  

الجبـال تحسـبها جامـدة و  یو تـر. دیم در رقص و حركت مشغول است، اگرچه بصورت ساكن نمایپس عاشق دا
نات را محرك اوست، چه هر ذره كلمه یتمر مر السحاب، خود چگونه ساكن تواند بود؟ كه هر ذره از ذرات كا یه

، یرا ازمحـب سـمع گر و هر قـوىلید را قوىل یگر است و هر زبانید یو هر اسم را زبان یو هر كلمه را اسماست 
قدس سـرهما  یدبا شبلیالحق؛ جن  من الحق اىلريطی ريالسماع ط: كه یابی یكیل و سامع را یقا یك بشنویچون ن

 اقـل و انـا انـا: گفـت ی، شـبلیشكارا كـردتو بر سر منرب آم یگفتیكه مادرسردابها پنهان م یسر: عتاب كرد، گفت
  ؟یرين غیالدار یاسمع و هل ف

  :دیگوی منيمگر چن
  یرباع

 یكــــه ازمشــــك و قرنفــــل شــــنو یهــــر بــــو
 یگـــــل شـــــنو یچـــــون نالـــــۀ بلبـــــل از پـــــ

  

ـــــنو  ـــــو ســـــنبل ش ـــــت آن زلـــــف چ  یاز دول
ـــــل شـــــنو ـــــود گرچـــــه ز بلب ـــــه ب  یگـــــل گفت

  

  لمعۀ نوزدهم
 ین دل را همتـیـب و شـهادت، و ایـاب عـزت اسـت و مجمـع بحـر غم قبی كه مخنياست منزه از تع عاشق را دىل

  :است كه
ـــــاگـــــر بســـــاغر در ـــــاده كشـــــدی  ا هـــــزار ب

  

 هنــــــوز همــــــت او بــــــادۀ دگــــــر خواهــــــد 
  

ت یـد بود، سراپردۀ فردانیاست كه آنكه در همه عالم نگنجد، جملۀ عوالم در قبضۀ اوناپد یالجرم سعت او بمثابت
نجا پردازد، حل و عقـد و قـبض وبسـط و یت آنجا سازد و كارگاه كارها ات او زند، بارگاه سلطنیدر ساحت وحدان

  .ی، و اذابسط اعادما اخفیما ابد یفاذا قبض اخف. نجا بودین همه ای و تلونيتمك
  تیب

 گنجـد عجـب دارمیكز حسن در عالم نمـ یبت
  

 م در دل تنگم چگونه خـان و مـان سـازد؟یكه دا 
  



 

اگر عرش و صد هزار چند عرش وآنچه در اوست، در گوشـۀ دل : خرب داد كه نيرۀ دل خود چنید از سعت دایزیابو
بـق لـه یم لـم یالمحدث اذا قورن بالقد: ابد؟ كهیچگونه خرب : د گفتیجن. ابدیابد، عارف از آن خرب نیعارف گذر 

  .یسبحان :دیند، الجرم گویم بیكند كه محدث را در او اثر نبود، همه قد  دىلنيد چون نظر در چنیزیابو  اثر،
 یس فـیلـ: گفـت  افـت،یز یـك چیـكـوزه را و آب را   ساخت و پر آب كرد، چون آفتاب بتافت، یاخ كوزهیاز  یكی

  .ارینا دريالدار غ
ـــــحر یو مـــــ یســـــاق ـــــه همـــــویف و پی  مان

  

 شــــــمع و لگــــــن و آتــــــش و پروانــــــه همــــــو 
  

بـر زبـان  ۀ او، بنگـر كـهقبضـ او در دل و دل در.  مـن اصـابع الرحمـانني االصبعني؛ و القلب بیقلب عبد یو سعن
  .رودین حال چگونه میترجمان ا

  قطعه
ــــو اســــت جــــا ــــف ت ــــمیگرچــــه در زل  دل

ــــــدان ــــــا ب  شیكــــــه از لطافــــــت خــــــو یت
  

 ین منـــــــــــــــیان دل حـــــــــــــــزیـــــــــــــــدر م 
ـــــــف خو ـــــــد زل ـــــــو در بن ـــــــم ت ـــــــتنیه  یش

  

جز در  تید، فردانريقرار نگ یگانگیجز در  یگانگی ندارد، جز در خود نگنجد، بريغ یهركه در بند خود بود پروا
 نياز مناجـات خـود چنـ دانـد صـاحبدىل یقت دل نتوان دانست و كم كسین حرف حقید، از اريت قرار نگیوحدان

  :خرب داد كه
  یرباع

ــــتم كــــه ــــ: گف ــــدیكرائ ــــو ب ــــائین زیت  ؟یب
ـــوقم ـــم معش ـــم عاشـــق و ه ـــقم و ه ـــم عش  ه

  

 یكتــــائیخــــود را، كــــه خــــود مــــنم :گفتــــا 
 ینــــــائینــــــه هــــــم جمــــــال و هــــــم بیهــــــم آ

  

  ستمیلمعۀ ب
ق سلطنت و استغنا بمعشوق داد ومذلت و افتقار بعاشق، عاشق مذلت از عزت عشق كشد نه از عزت معشوق، عش

كـل حـال، غنـا صـفت معشـوق آمـد و فقـر  یكم وعلـیاشتقت الـ یان یا عبادی. ار بود كه بنده معشوق بودیچه بس
اء محتـاج بـودو یاو بهمـه اشـ. یئیه شـيـحتاج الیو ال یكل شئ حتاج اىلی: بود كه یريصفت عاشق، پس عاشق فق

اء آمـد، چـه در یقـت اشـیاء محتاج بود جهت آنكه نظر محقق بر حقیز بدو محتاج نه، اما آنكه او بهمه اشیچ چیه
  .اء محتاج باشدیند، الجرم بهمه اشیهر چه نظر كند رخ او ب

  تیب
ـــــه دو د ـــــس ك ـــــاز ب ـــــت دارمیده در خی  ال

  

ــــــدارم  ــــــرا پن  در هــــــر چــــــه نگــــــه كــــــنم ت
  

اج به موجود توانـد یآنكه احت ز بدو محتاج نبود، سبب یچ چی حاجة، و اما آنكه هني تعبريمن غ یاج ذاتیالفقر احت
ان تـؤدوا : و توابـع آن در نـزد او امانـت بـود، بحكـم ید، خلعـت هسـتیـد و مقـام تفریـبود، و عاشق در حال تجر

 یرفتـه و هـو االن مـع اللـه كمـا هـو فـافت خـود یاهلها، به محبوب بازگذاشته است و با سرخرقۀ نا االمانات اىل
ز یـچ چیز بهـیـ نرياست كـه فقـ یز بدو محتاج نتواند بود، و در فقر مقامیچ چی حال هنياالزل، حال او آمده در چن

اج صـفت موجـود توانـد یـرا كـه احتیـالله، ز نفسه و ال اىل حتاج اىلی الريالفق:  گفتريچنانكه آن فق. محتاج نبود
فقرش تمـام شـود و اذاتـم  اجش نمانـد،یاجش نماند و چون احتیغوطه خورد، احت یستیحر ن چون در بريبود، و فق

  .ستیز محتاج نیچ چیز بهیچ چیاذاجاوز حده انعكس ضده، والله سبحانه در ه یئیالش: را كهیالفقر فهو الله، ز



 

  تیب
ـــــرد باشـــــ ـــــت گـــــرد یف ـــــویچـــــو جف  ت

  

ــــــه باشــــــ  ــــــ یهم ــــــو یچ گــــــردیچــــــو ه  ت
  

ه یـحتـاج الیوال  ،یئیكـل شـ حتـاج اىلی: كـه یريتر آمد از منزلـت فقـالله، عاىل اج اىلحتیال: كه یريپس رتبت فق
ابـد، آنكـه در خلوتخانـۀ بـود نـابود، بـا ییاء مـیاء، مطلوب را پس پـردۀ اشـی، چه آنكه محتاج است بهمۀ اشیئیش
: یریـخ لبـوبكر الجریال الشـربـه، و قـ نفسه وال اىل فتقر اىلی الريالفق: دیافت بساخت، فهو كما قال الجنیافت نای

 از سر وجود برخاسـت و بـا عـدم خـود بسـاخت، رين حال كه فقیمن القلب له وال رب له، خود در ا ی عندريالفق
الفقـر : نـد كـه برقـعید، خـود را بیـاگر بچشم خود نظر بر جمال دوست كند، عكس ظلمت نابود خودش در نظـر آ

گـردد، و نـه در  ید رویند كه بدان سـپیب یوجود خود را نور یدر سراافكنده، نه  ین، بر رویالدار یسواد الوجه ف
  .كون كفرایكاداالفقر ان . ابدیخالص  یه روئیكه از س یعدم ظهور یسرا

ش در یـد اسـت و درویـت قرب بعیبدانكه توانگر غالباً در غا. در مذهب ما سواد اعظم آنست كه سواد فقر پوشد
  .ب استیت بعد قریغا

  شعر
 ح الــــوال قصــــف اخــــاًیــــعصــــفت ر یمتــــ

  

 غنـــــــاء و لـــــــو بـــــــالفقر هبـــــــت لربـــــــت 
  

قصد عالم عشـق كننـد، مـثالً در دسـت تـوانگر چـراغ افروختـه و در  یشیو درو ید؟ اگر توانگریگویچه م یدان
ش یـزم درویـكه از آن عالم بوزد چراغ افروخته توانگر را بنشاند و ه یمیم سوخته باشد، نسیزم نیش هیدست درو

  .نا عند المنكسرة قلوبهمرا افروزاند، ا
  .یدان گوین میبردند شكستگان از ا: مصراع

  كمیست و یلمعۀ ب
د، چـه ريان بردارد و كار بر مراد او گذارد، ترك طلـب گـیغرض بادوست صحبت دارد، خواست از مید بیعاشق با

 یطالـب باشـد، فـافته شود، آن بقـدر حوصـلۀ یرا كه هر مطلوب كه پس از طلب یطلب عاشق را سد راه اوست، ز
  .د، و هرچه در عالم واقع شود مراد خود انگارد تا آسوده و شادمان بماندريالجمله ترك طلب و مراد خود گ

  تیب
ــــرك مــــراد خــــود نگــــ ــــا ت ــــارريت  د صــــد ب

  

 دیــــــــك بــــــــار مــــــــراد در كنــــــــارش نایــــــــ 
  

 آن بود و محبوب آن را ري آن چندان كه تواند جهد كند، باشد كه واقع غیريباشد، در دفع و تغ یو اگر مواقع نامرض
 ید كـه در هـر صـورتیـند، بایان بیدوست ع یرو یخواسته باشد و اگر محب مكاشف باشد، چنانكه در هر صورت

لعبـاده الكفـر،  یرضـیوال. سـتین یآنست كه راض یند رضا ندهد چه وجه او در نامرضیاگرچه وجه او ب ینامرض
م یحـق، و حجـتش قـا یبر منكرات انكار كند بحق بر حق برا ند،یند و عالم را همه حق بیكه حق را بحق ب یمحب

د، بلكه در آن طبعاً رغبـتش نبـود، یند، الجرم از آن اجتناب نمایبود، چه در هر چه شرعاً حرام است جمال حق نب
را از نظـر  یرا شامل است، تجلـاء یهم اش یاست و تجل یچون او محكوم تجل: دهد كهیزحمت م یانجا شبههیا

ذات دفـع  یاسـماء و صـفات، تجلـ یذات و تجلـ یتجل: دو نوع است یتجل: میونه دفع تواند كرد؟ گوئخود چگ
دفـع كنـد و درهرچـه نامشـروع  یلطفـ یرا بتجلـ یقهـر یتواند كه تجلـ یو صفات یاسمائ ینتواند كرد، اما در تجل

اعوذ برضاك من سـخطك، و : دینجا گویبود نشان لطف و جمال، ا یند ودرهر چه مرضیباشد نشان قهر و جالل ب
  .اعوذ بك منك: ذات یدر تجل



 

  تیب
ــــــو گــــــر نگر  زم چــــــه كــــــنمیــــــاز تــــــو بت

  

ــــ  ــــم؟یپ ــــه ده ــــت ك ــــه بدس ــــه روم، قص  ش ك
  

  ست و دومیلعمۀ ب
ز دوست دارد و اگر همه بعد و فراق بـود، و غالبـاً محبـوب یشرط عاشق آنست كه هرچه دوست دوست دارد او ن

اللـه، اشـارت  سـوق اهـل اللـه اىلیالنـار سـوط : او پناه بعشق برد كه یفافراق و بعد محب خواهد، تا محب از ج
  :ت كهین بیا یمعن. ددادید داشت و بفراق تن در بایبایتواند بود، پس محب را بعد دوست م یزی چنيبچن

ـــــــــار ـــــــــرید وصـــــــــاله وی  ید هجـــــــــری
  

 دیـــــــــــریدلما یـــــــــــفـــــــــــاترك مـــــــــــا ار 
  

  .كه آن محبوب محبوب است ید؛ بل از آن رونه دوست نداریاما فراق را بع. د ساختیخود با یمقتدا
  .فعل المحبوب محبوبیو كل ما : مصراع

  :دی چه كند جز آنكه گونيمحب مسك
  تیب

ـــواه ـــواه یخ ـــوش و خ ـــراق ك ـــالیبف  بوص
  

ـــس  ـــو ب ـــق ت ـــرا عش ـــر دو، م ـــارغم از ه ـــن ف  م
  

را كـه یـتر از وصل، زتر از قرب بود، و هجرت سودمندد فراق را دوست تر دارد از وصال؛ و بعدش مقربیبلكه با
  .در قرب و وصال بصفت مراد خود است و در بعدو فراق به صفت مراد محبوب

 كـــــــه بـــــــود مـــــــراد محبـــــــوب یهجـــــــر
  

 از وصــــــــــل هــــــــــزار بــــــــــار خوشــــــــــرت 
  

  شعر
ــــــ ــــــ یالن ــــــالوصــــــال عب یف ــــــی  ید نفس

ــــــــبالحب یو شــــــــغل  ب بكــــــــل وجــــــــهی
  

 للمـــــــــواىل الهجـــــــــران مـــــــــوىل یو فـــــــــ 
 بحـــــــــاىل یمـــــــــن شـــــــــغل احـــــــــب اىل

  

 یبـود كـه محبـوب یاگـر محبـ. دريآن آورد كه مراد خود از مابرگ یم، بلكه برایريورد كه از او برگآن آ یما را نه برا
 بعـد و نيت وصـل بـود در عـین غایصفت او شده باشد، اگر بعد دوست دارد، محبوب را دوست داشته باشد و ا

  .نجا راه نربدیفهم هركس ا
ــه مقتضــا محبــونيموجــب بعــد اوصــاف محــب اســت و اوصــاف او عــ: بدانكــه كنــت ســمعه و بصــره، : یب ب
  .دیگویاعوذ بك منك، م :الجرم

 دامــــــــنش چــــــــون بدســــــــت بگــــــــرفتم
  

ـــــــــــــ دنيدســـــــــــــت او را درآســـــــــــــت   دمی
  

  .نفسك یت علیك، انت كما اثنیثناء عل یالاحص: دیپس گو

  ست و سومیلمعۀ ب
ز از دل محـو یـنكه صورت معشـوق را  یابد بسوزد، تا حدیاست كه چون در دل افتد هرچه در دل  یعشق را آتش

 یلـیبان فراغت فـرو بـرد، لیام و سر بگریلیمن خود ل :آمد، گفت یلیل: ن سوزش بود، گفتندیمجنون مگردر ا. كند
  .سر بر آر كه منم محبوب تو :گفت
  باز؟ یمانیآخر بنگر كه از كه م: مصراع



 

  .عنك ی، فان حبك قد شغلنیك عنیال: گفت
  تیب

 بــــودم شــــادیدار تــــو مــــیــــآن شــــد كــــه بد
  

 ســــت كنــــونیتــــوام نیاز عشــــق تــــو پــــروا 
  

، گفـت یو بصر یمن سمع اللهم اجعل حبك احب اىل:  خربداد كهنين مقام چنیه السالم از ایعل یدر دعا مصطف
  .یمن توا ینائیو ب یآنكه شنوائ یا

  تیب
 بعشـــقم مشـــغولیخـــواهم كـــه چنـــان كنـــ

  

 شیكــــز عشــــق تــــو بــــا تــــو هــــم نــــرپدازم بــــ 
  

د كه محبوب مغلوب عشق چگونه گردد؟ فهـم مـن فهـم، و مـن لـم یهم، با تو گویفنس: ارت، اشیواگر نظر باالتر كن
احببته، برزنـد، آنگـاه : بحكم یبان عاشقین امور، آنست كه عشق نخست سر از گریشرح ا یعرف، جملگیذق لم ی

 یگـریدك از یـهـر  یابـد، نخسـت رویو كثـرت موهـوم  یزد، و چون هر دو را به سـمت دوئـیبدامن معشوق درآو
  .صرف است برآرد یگانگیبگرداند، آنگاه به لباس خود كه 

  تیب
 نـــــــگريپـــــــر نین همـــــــه رنگهـــــــایـــــــا

  

 ك رنـــــگیـــــخـــــم وحـــــدت كنـــــد همـــــه  
  

  ست و چهارمیلمعۀ ب
ا یـعاشق نمونۀ طلب معشوق است، خود هر صفت كه عاشق بدان صفت متصف شود، چون ح یطلب و جستجو

ش یآن مجبول است، باصالت صـفت محبـوب توانـدبود، در پـكه محب بر  یو شوق و فرح و ضحك، بل هر صفت
نـت در ذات، و در یل كنـد بـر مبایـچه مشاركت در صـفات دل  ست،ین یچ شركتیمحب امانت است، او را در آن ه
  .ك ذات موجود نتواند بودیقت جز یچشم شهود در همه وجود بحق

  تیب
شیا اگــر صداســت و گــر صــد هــزار بــیاشــ

  

ـــه  ـــیحقچون ب اســـت، یكـــیجمل  یقـــت نظـــر كن
  

 ینتوانـد بـود، عـدم را صـفت وجـود یچ صـفت وجـودیپس صفات جمله محبوب را باشد، محب را از خـود هـ
چگونه بود؟ اما اگر محبوب از راه كرم در خانۀ محب قدم نهـد و خانـه را بجمـال خـود منـور گردانـد و صـاحب 

د یوه دهد، محب را در خود بغلط نباخانه را بكسوت صورت خود مشرف كند، خود رادر لباس محب بر خود جل
  .چ، اوست كه اوستیاند هچیهمه ه: افتاد كه

د، خواست كه خـود را ظـاهر كنـد، آدم یخواست كه صنع خود را ظاهر كند، عالم آفر حق تعاىل: خ االسالم گفتیش
  .دیآفر

  ست و پنجمیلمعۀ ب
گشت، ناگـاه بسـمع سـر او نـدا یشته من طلب سرگیدر ا یند، عمری جمال دوست بنيقی النيكه بعمحب خواست 

  :آمد
  تیب

ـــافـــت زو آب حیآن چشـــمه كـــه خضـــر  اتی
  

 یاكن انباشـــــتهیدر منـــــزل تـــــو اســـــت، لـــــ 
  



 

 او نيك نگـه كـرد، خـود عـیـافت، چون نیافت، آنگه دوست را باز ی در خود نظر كرد، خود را گم نيقی النيچون بع
  بود، گفت

  یرباع
 جســــتمیدوســــت تــــرا بهــــر مكــــان مــــیا
 یش را، تــو خــود مــن بــودیبتــو خــو دمیــد

  

ـــــربت از ا  ـــــر دم خ ـــــه ـــــی ـــــتمین وآن م  جس
ــــت زده ــــخجل ــــان م ــــو نش ــــز ت ــــتمیام ك  جس

  

ند هـر ذره كـه از خانـه بـه صـحرا شـود، یبیداند كه چه میرا حاصل است، اال آنست كه نم یوردهیده هر دین دیا
  .ندیبی جمال او منيقیل انيهمه بع یند؟ عجب كاریبیند، اما نداند كه چه میضرورت آفتاب ب

  تیب
 دوســــت راه اســــتیك ذره ســــویــــك یــــز

  

ـــــو  ـــــالم ســـــی ـــــو ع ـــــم ت  اه اســـــتیا در چش
  

ابد كه بحـق یابد، لذت آن ییند، الجرم لذت نمیبیداند كه چه میست، اما نمیقت جز آن ذات مجرد نیچه در حق
 ینـیقی ني، مگر اشارات بچنـیطمئن قلبین لند؟ و لكیبیند؟ و بهر چه میبیند؟ و به چه میبی بداند كه چه منيقیال

 نيقـیال: ؟ گفـتنيقیما ال: دندیاز سهل پرس. دیای حاصل ننيقینان قلب و سكون نفس جز بحق الیحاصل بود، اطم
  نيقیك الیأتی یو اعبدربك حت: زیهوالله، پس تو ن

  تیب
 ین ره گـــــر بـــــرتك خـــــود بگـــــوئیـــــدر ا

  

ـــــی  ـــــنيق ـــــو اوئ ـــــو، ت ـــــو ت ـــــرا ك ـــــردد ت  ی گ
  

  و ششم ستیلمعۀ ب
 یمراقـب باشـد و بهرنظـر یمحب چون خواهد كه مراقب محبوب باشد، چارۀ او آن بود كـه محبـوب را بهرچشـم

اء ظهـور او را مراقـب بـود، یاست، و در همه اش یوجه یاست و در هر صورت یصورت یچه او را در هر علم ناظر،
ا پس از یش از آن یند كه او را پیز نبیچ چیه. هوالظاهر و الباطن. اء اوست، چنانكه باطن اوستیچه ظاهر همه اش

نـد، یاء بی اشـنيش خلوت نتوانـد نشسـت، عزلـت نتوانـد كـرد، چـه او را عـینجا بیمحب ا. ندیا با آن نبیا درآن یآن 
ت عزلـت آن بـود كـه در خلوتخانـه نـابود وجـود یز عزلت نتواند كرد؛ چه غایچ چیند، و از هینگز یبر مقام یمقام
دوسـت  یان منظـوریـاو جو یكن پس از آنكه نـاظریل. ندیۀ اسماء و صفات حق و خلق عزلت گزند و از جملینش

ة یـ العبودرية بغـیـالربوب: است، عزلت چگونه كند كـه یااو تعلق گونه یرا به عاشق یآمد و دانست كه مرتبۀ معشوق
ة سـراً یان للربوب. ماند ید تهیایرا قابل ن ید، چه اگر عاشق كرشمۀ معشوقیآیدرم ینجا عاشق هم بحسابیا. محال

  .ابدییچ در نمیكمال ه یة، هرچند معشوق را حسن و مالحت به كمال است و از رویلو ظهر لبطلت الربوب
  تیب

 حســـن تـــرا شـــرف زبـــازار مـــن اســـت؟ ینـــ
  

ـــت را چـــه ز  ـــب ـــود؟ی ـــت پرســـتش نب  ان چـــو ب
  

. هیـمسـاهم عل: اد الحق مـن الخلـق؟ گفـتما مر: دند كهیاز سهل پرس. ابدیینظارۀ عاشق درم یمعشوق یاما از رو
  .ت رفتید، چه هرجا كه نسبت آمد حرینمای متعذر منينجا از جانبیت ایحر

  تیب
ــــ یآزاد ــــون نم ــــق چ ــــآیو عش ــــتی  د راس

  

ــــده شــــدم ونهــــادم از  ــــبن  ك ســــو خواســــتی
  



 

نـاز و كرشـمۀ  از و عجز عاشـق رایهمچنانكه ن  ،یمعشو یافته شود، واال از رویمطلق  یت مطلق در مقام غنایحر
د، یـایگر راسـت نیكـدیین كـار بـیـد، و ایـاز عاشق بكـار آیز طلب و نی كرشمه و ناز او را ننيابد همچنیمعشوق در

  :دیاز و تذلل و انكسار عاشق همه آن گوینجا ناز و كرشمه و دالل معشوق با نیا
ــــــ ــــــن ف ــــــن ینح ــــــرور ولك ــــــل الس  اكم

  

ــــــــــ   تم الســــــــــروریــــــــــس اال بكــــــــــمیل
  

  .هرچند: دیگویرود؟ میمچه گفت و شنود  یدان
  تیب

ــر ــیتش ــود ول ــان ب ــلطان چوگ  كنیف دســت س
  

ــ  ــ، درون میگــویب ــاردارد؟ی  دان، چوگــان چــه ك
  

  شعر
 نجاعاشق و معشوق اوسـتیغلط گفتم كه این

 كــه مــا ید؟ تـا نپنــداریــم؟ ازمـا چــه آیــامـا كــه
  

ــانه  ــان افس ــدر جه ــق او ان ــا از عش ــه م ــاگرچ  می
 میـــــا نها زلـــــف او را شـــــایـــــنـــــه، یاورا آ یرو

  

  ست و هفتمیلمعۀ ب
زند كه در حـال عـدم آسـوده بـود، هـم شـاهد یآن م یم در عدم برایدا  عاشق را طلب شهود بهر فناست از وجود،

  .بود و هم مشهود
  تیب

ــــــــود شــــــــاهد و مشــــــــهود ــــــــل ب  زان قب
  

ـــــــه بنزد  ـــــــك ـــــــوی ـــــــیك خ ـــــــودیش ه  چ نب
  

 معشـوق نيكنت سمعه و بصره، عـ: بحكمبصر خود شد و از شهود محروم ماند، بصر او  یچون موجود شد غلطا
تو است از  ین غطا كه توئیاگر ا. قة نفسكیشمسك، فاعرف حق یانت الغمامة عل. آن بصر یاو غطا یآمد و اوئ

  :د كهیان نه، آنگاه به سمع سر توندا آیو تو در م ینیش بصر كشف شود، معشوق را بیپ
  شعر

ــــــه ــــــك اكتتام ــــــال عن ــــــر ط ــــــذالك س  ب
ــــب عــــن  ــــت حجــــاب القل ــــهیســــر غفان  ب

  

 والح صــــــــباح كنــــــــت انــــــــت ظالمــــــــه 
ـــــــم  ـــــــوالك ل ـــــــع علیول ـــــــطم ـــــــهی  ه ختام

  

  یرباع
ــــــــــ ــــــــــتودم و نم ــــــــــتمیروزت بس  دانس

ـــ ـــن م ـــه م ـــن ك ـــدم بم ـــرده ب ـــن ب ـــودمیظ  ب
  

 دانســـــتمیشـــــب بـــــا تـــــو غنـــــودم و نمـــــ 
 دانســــــتمیمـــــن جملـــــه تـــــو بـــــودم ونمـــــ

  

نم كـه مـن تـوام، آنگـاه یـبدار تـا ب مرا در مقام شهود یعنینوراً،  یاللهم اجعلن: ن بود كهیعاشق همه ا ینجا دعایا
نم، الجـرم یـكـه اگـر مـن باشـم تـرا نب: طع الرسول فقد اطاع اللهیمن : یالحق، و تو گوئ یفقد رأ یمن رآن: میگو
  اراه؟  ینور ان: میگو

 د او؟یـــــــــــنمایكـــــــــــ یخلـــــــــــق را رو
  

ــــــــــــــدام آ  ــــــــــــــه در آیدر ك ــــــــــــــن  د او؟ی
  

  .و ماقدروا الله حق قدره



 

  ست و هشتمیلمعۀ ب
بـا او همـراه شـده باشـد از او بركشـد  یخواهد كه عاشق را بركشد، نخست هر لباس كـه از هـر عـالممعشوق چون 

نجـا بـاز یا. خودش بنشـاند یخودش بخواند و بجا یوبدل آن خلعت صفات خودش در پوشاند، پس بهمه نامها
د، یـمراجعـت فرمال ناقصان بازگرداند، و چـون بعـالمش یا بعالمش بهر تكمیدر موقف مواقفش موقوف گرداند، 

خـود را  پوشـاند، عاشـق چـون در كسـوت خـود نگرد، یده بـود برنـگ خـود در ویعالم كه از اوبركشـ یآن رنگها
  :ان بماندريند، حیگر بیبرنگ د
ــــا ــــدی ــــگ اســــت ب ــــائین زین چــــه رن  ؟یب

  

 ؟یكتـــــــائین یچـــــــه لبـــــــاس اســـــــت بـــــــد 
  

  :دیابد، گویگر ید یاز خودبو
در هـر چـه نگـه كنـد . انا یو من اهو یانا من اهو: دیابد گویخود او را  یبلكه همگ. ماً است اعرفهیاشم منك نس
 یئید شـیـعا -وجهـه-د كه هاءیه، چه وجه دارد؟ چرا نشاههالك اال وج یئیكل ش: ند، معلوم كند كهیوجوددوست ب
آن وجـه ظهـور حـق اسـت  ی، چه ازوجه معنیباق یمعن یصورت هالك است و از رو یاز رو یئیباشد، چه هر ش

، یاء كمـا هـیارنااالشـ: اء وجه اوست، پسیقت اشیو حق یكه معن یچون دانستدوست  یوجه ربك، ا یبقیو: كه
  :كه ینیان بیتا ع یگویم

  شعر
ـــــــــه آیئیكـــــــــل شـــــــــ یففـــــــــ ـــــــــل  ةی

  

 انـــــــــــــه واحـــــــــــــدیتـــــــــــــدل علـــــــــــــ 
  

  :رود معذور دار كهیسخن مستانه م: سبحان الله. قولون للهیس... هایقل لمن االرض و من ف
  شعر

ــــ ــــلط یمــــن كــــل معن  قــــدحاًیف احتســــی
  

  یالكـــــــون تطربنـــــــ یو كـــــــل ناطقـــــــة فـــــــ 

  

  تیب
 بــــرد هــــر دمیمــــرا چــــو دل بخرابــــات مــــ

  

 گــــردم؟ یبگــــرد اهــــل مناجــــات و زهــــد كــــ 
  

  .ستید نیام كه كرانش پدافتاده یز در بحرین
  تیب

ـــــیحر ـــــ یف ـــــت دریم ـــــا هف ـــــنم ب ـــــك  ای
  

 ك شـــــــــبنم نـــــــــدارمیـــــــــاگرچـــــــــه زور  
  

خواهم كه خود را بسـاحل ید معذور دارد، كه هر چند میهوم مكرر نماف ین كلمات به نسبت با بعضیا یاگر معان
  .افكنده یاام ربوده است و در لجهیموج یشود از هر سوئیافته نمیاندازم، ساحل 

  شعر
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــیالحمدلل  یانن

ـــــــــألت فاهـــــــــا یان هـــــــــ  فاهـــــــــت م
  

 میالـــــــــــ یكضـــــــــــفدع ســـــــــــاكنة فـــــــــــ 
 اوســــــــــكتت مائـــــــــــت مــــــــــن الغـــــــــــم

  

  :كنمیو چندان كه خود را مالمت م
ـــاه ـــر نامتن ـــه بح ـــا ك ـــوج زنیآنج ـــت م  اس

  

ـــــا  ـــــبنمیش ـــــه ش ـــــناید ك ـــــد آش ـــــد قص  بكن
  

  .ستیشرط راه ن یدیناام: دیگویباز همت م
  شعر

ــــانــــدر ا ــــی ــــه چــــو غــــوكین بحــــر ب  كران
  

 ؟ بـــــوكیبـــــزن چـــــه دانـــــ یدســـــت و پـــــائ 
  



 

  :كندیخطاب م نیده ایزند و با جان بلب رسیم ید دست و پائیز در بحر امیدل ن
  دا مانده؟بود مازما ج یك

  من و تو رفته و خدا مانده
  ٭٭٭


