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  شارح همقدّم
أو عدم؟ خرجنا من ظلمات الیالكرم من  يالجود و ححمي  لو ال لمعات برق نور القدم من نحو
  القدم؟ عصمنا من هفواتی

  
بـر  یجا پرتـو ساخت و از آن یاحد یرا مطرح اشعۀ لمعات جمال جمع یقت محمّدینۀ حقیكه آ یخداوند پاكا
د و آن را یـنه دیت كماالت را در آن آیانداخت غا  -ن طبقاتهمیو تبا- اوت درجاتهمتف یعل -قیر خالیق سایحقا
آدم  یكه هنوز علّم هست د و حال آنیت گرفته به خالص محبّت خودش بر گزید پس بر سر دست عنایپسند یكیبا ن

د خزانـۀ جـود اسـت و هـم نقـد گـنج خانـۀ وجـود یبرافراشته نشده بود و قلم نگارنده و لوح نگاشته نگشته هم كل
در  ن كلمـهیـاش بـه ا ان زبان مرتبهیشه با آدم و آدمینشست او هم یحمد به دست اوست و مقام محمود جا یلوا

  .تكلّم است
  ةیرباع
 قت نگرمیدۀ حقیآن دم كه به د  آدم كه به صورت پدر و من پسرم

 د ازو در نظرمیصد گونه گواه آ
  

  پسر و من پدرم یكو از ره معن 
  .ن ترانه در ترنّمینقبتش بدان لسان مَیو همواره با عالم و عالم

  ةیرباع
  حوال من استهمه ا اسرار طريقت  من استلعت همه اقوایاحكام شر

 ستیگر نیدیقتیون از من حقريب
  

 ل و آدم اجمال من استیعالم تفص 
  .انوار جماله من مشكاة كماله یو آله مقتبس یاللّه عل یصلّ

خ عالِم عامل عارف عاشق صاحب النّثر الفائق النّظم الرائق آن زجام ید كه در آن وقت كه شیآ ینموده م أمّا بعد
و  نيبه صحبت قدوة العلماء المحقّق یالمشتهر بالعراق یم الهمدانین ابراهیفخر الدّ یكرم ارباب همم را ساق
ده یسرّهما  رس قدّس اللّه تعاىل  ین محمّد القونویصدر الحقّ و الملّة و الّد ن ابوالمعاىلیأسوة العرفاء الموحّد

چند از  یا مال بر لمعهاشت فراهم آورده و آن را سبب یده مختصریشن فصوص الحكمق یحقا یاست و از و
ف یخته و لطایدلكش جواهر نظم و نثر بر هم ر یخوش و اشارات یاراتنام كرده به عب لمعاتق یبوارق آن حقا

دار كند و یدا خفته را بیدا و انوار ذوق و وجدان در آن هویآثار علم و عرفان از آن پ  ختهیدر هم آم یو فارس یعرب
بد نام كنندۀ "به واسطه آن كه زبان زدۀ . زد و سلسلۀ شوق بجنباندعشق بر افرودار را واقف اسرار گرداند آتش یب

بر آن د رقم رد یگشته اهل تقل" چند یسرانجام یاز راه فتاده ب"شده است و دست فرسودۀ " چند ینكو نام
 یه آن فراغتد از شغل بید یز چون آن ردّ و انكار را می نرين فقیده و این در چاند و دامن قبول از آ دهیكش
كه نام "  عباده العرفاءريس یه اللّه علريو ال أجل إخوان الصّفا و أعزّ خلّان الوفاء س"ن یكه در ا د تا آنیورز یم

 عباده سمت ادا نيب اللّه و نيماء بیو ا از صور رمز ین صورتیتر ن دعا به خوبیا یخجسته فرجامش در اثنا
  .نبود یا اد چارهیدر مقابلۀ آن جز انقح آن نمود و یمقابله و تصح یافت استدعای

دم و یق دیاز انوار حقا یا از آن لمعه یبگذشتم به هر ورقل اجزاء آن ین شغل گشتم و بر تفاصیا یچون متصّد
واقع شد و خاطر را از صعوبت ادراك  یق انجذابیدم باطن را به فهم دقایاز ازهار معارف شن یا در هر صفحه

نمود در مواضع  یق صواب منحرف میاز طر ینسخ منت مختلف بود و بعض. مدحاصل آ یمقاصد آن اضطراب
 یچ كدام مجملیو نه در هحّل شد  یك مشكلیچ ینه از ه  آن رجوع افتاد یها اجمال و مواقع اشكال به شرح
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ه ین داعیق ناظر این خواطر گذشت و در خاطر به كنه حقایل ایف مایمفصل گشت الجرم بر دلِ به فهمِ لطا
خ یسخنان مشا جمع كرده شود ملتفظ از یح اشارت آن شرحیح عبارات و توضیتصح یمكّن گشت كه از برامت
 یذ ویلمد و تیو مر ین محمّد بن العربیالملّة و الدّ یین محیري كبنيخیص شیقت به تخصیحق یقت و كربایطر

ه خاطر به یآن داع یپس به مقتضا شان  قدّس اللّه أسرارهم  یو متابعان ا يون محمّد القونیصدر الحقّ و الدّ
خنان از س یارید و چون بسیبه اتمام انجام ین وقتیدر زودتر یق الهید و به امداد توفی آرامرين امر خطیارتكاب ا
د كه آن را اشعّة یشا یات كلمات منت بر دل تافته مريل است كه از تأمّل در نیافته از آن قبین شرح اندارج یكه در ا

مأمول از ناظران منصف  نه منكران به عناد . بر نظر طالبان جلوه دهندن وصفش یهند و به االلمعات نام ن
نند از یب  و كماىلريشه بر مطالعۀ آن گمارند هر كجا خین مجموعه را در نظر آرند و اندیمتّصف  آن كه چون ا

ن یت راجع دارند و ایور بشرابند به عجز و قصی یب و نقصانیشمارند و هر كجا ع  مواهب حقّ  سبحانه و تعاىل
  .ندازندین ییو بدگو یی مالمت نسازند و خود را در ورطۀ بدجوريه را به خصوصه هدف تنیكم

  
  ق من اللّه سبحانهیوالتّوف
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  دیتمه
ه شرح یه موقوفٌ علیق و معارف و مصطلحات موقوف بر سماع كه محتاج الیحقا یما و الماع به بعضیدر ا

  .مذكور است
  

  صطالح ممكن واجب و وجودشرح ا
 ایمرتّتب گردد  یبر و یمختّصۀ و آن است كه آثار یو یز كه در خارج هست و از لوازم هستیفمن جملتها هر چ

منضمّ نشود آن  یمه به ویضم آنمادام كه  یا همین آثار محتاج است به ضمّ ضمیل است كه در ترتّب ایاز آن قب
بر  یبه و یر ویمغا یاشرتاط انضمام امر یمه بلكه آن آثار بیضم آنت به سیا محتاج نیمرتتب نگردد  یآثار بر و

ست به واجب و یاز آنچه محتاج نكنند و  ی مريمه به ممكن تعبیاز آنچه محتاج است به ضم .گردد یمرتتب م یو
واجب  اند كه ذات اب كشف و شهودند به آن رفتهب به وحدت وجود كه ارنيه قائلیمه به وجود و صوفیاز آن ضم

و وجود همه  یاء ساریط و در همه اشیاء محیبذاته به همه اش یمه است كه وجود است و وی آن ضمنيع تعاىل
  .شانیاست در ا یان ویاء به احاطه و سریاش
  

  قت وجودیكون و حصول و حق یوجود به معنا
كون و حصول كه واجب را  یوجود به معن" ةِ مَیعِندَ اِقتِرانِه بِهذِهِ الضّم" ده نماند كه ممكن را یپوش  ضاً منهایو أ
ع یعام باشد نسبت به جم یكون و حصول عرض یشود پس وجود به معن یم یآن اقرتان ثابت است طار یب

ن مفهوم بر واجب به یست پس حمل این یه كه آن را جز در عقل وجودیاعتبار تل مفهومایموجودات و از قب
اشتقاق كنند و بر  یعام عرض یقه كه لفظ موجود از وجود به معنیرن طیاشتقاق تواند بود نه به مواطاة به ا

ج به اشتقاق ندارد بلكه به ای واجب است در حمل بر واجب احتنيوجود كه ع تقیواجب حمل كنند و امّا حق
ذو الوجود خواهد بود اَعمٌ  ،وجود یاشتقاق كنند معن یغۀ موجود به آن معنیمحمول است و اگر ص یمواطاة بر و

  .هُريَكونَ الوجودُ نفسَهُ أو غین اَن مِ
ز در ترتب آثار ین یكون و حصول  موصوف باشد پس و یز به وجود  معنید چون واجب نیگو یاگر كس  سؤال

  .مۀ وجود باشدیمختصّه محتاج به ضم
لِذاتِه  یترتب آثار بر واجب نه به واسطۀ عروض وجود عام است مر او را بلكه ترتّب آثار بر و م كهییجواب گو

 است حال نيچن ز فرع وجود مثبت له است و همین یعام است كه ثبوت و یاز آن آثار وجودِ به معن یكیاست و 
شان را به واسطه یشان است و ثبوت آن مر ایا ۀیاز احوال خارج عام یز كه وجود به معنیدر ذوات ممكنه ن

شان را یذوالوجود و ثبوت وجود عام مر ا یمعن شان موجودند بهیرا كه ایشان است بالوجود الحقّ زیت ایموجود
را یكند ز یرفع محذور نم یباشد نه خارج یشان است پس موقوف بر وجود عقلیت ایدر خارج به واسطه موجود

  .دیآ یم محذور الزم میكن یم یكه چون نقل كالم به وجود عقل
 ی واجب است از آن معننيد وجود عیگو یكه م دا شد آنیپ ید چون لفظ وجود را دو معنیگو یاگر كس  سؤال

باشد نه  یگر پس نزاع لفظید یست معنی واجب ننيه است و عید از معقوالت ثانیگو یكه م خواهد و آن یگر مید
  .یقیحق

ثار بر ت احكام و آیبه ماه یكه به انضمام و اقرتان و یقة در آن است كه امریالحق ینزاع ف م كهییجواب گو
پس نزاع  یاعتبار یعرض یا امرنها يیكنند ذات واجب است بع ی به وجود مريتعب آن گردد و از یمرتتّب م یو

  .یباشد نه لفظ یقیحق
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معناي حقيقت وجود، حقيقت محمديه، واحديّت وحدت و برزخيّت اويل، تعيّن ثاني، حقيقت قلم 
  حقيقت لوح محفوظ ،اعلي

  
نسبت تجرّد از همه سب و اعتبارات اگر چه نمالحظۀ  یب -ثت هو یمن ح -قت وجود را یحق -  ضاً منهایو أ

و از  ندیه گویت ذاتیت مطلقه و احدیت احدیب هویصرف و غ یو هست وجود مطلق و ذات بحتمظاهر باشد 
نه به دست علم و دانش دامن . بلندتر است كه متعلق علم و كشف و شهود تواند شد از آن یت مرتبۀ ویثین حیا

علماً و  -است  الترا مراتب تنزّ ید امّا ویده كشف و شهود پرتو جمال او توان دیادارك او توان گرفت و نه به د
 تاس یتنزّل و  -علماً - یو متعلق ادراك و كشف و شهود ميگردد و اول مراتب تنزالت ،كه به اعتبار آن -عيناً 
بداند  عجام ین شأن كلیبه ا راقه كه خود یه را به آن طریۀ ابدیۀ ازلیه و كونیاله ع شئونیمر جم عجام یكلّ یبه شأن

را به  یگر و ویكدیاز شئون از یامت یب یجمل یامّا بر وجه كلّ. حاصل شود راۀ متلبّس به آن مر او یو صورت علم
اء ند و اگر با آن مالحظۀ انتفیگو یدقت محّمیت حقیا صورت معلولیو  ین شأن كلّید و تلبّس به ایاعتبار تق
مر  یت ویند و به اعتبار صالحیت گویاثبات اعتبارت كنند واحدو اگر مالحظۀ ند یت گویكنند احد اعتبارت
 نياست جامع ب یبرزخ یرا كه ویند زیگو ت اوىلیاست وحدت و برزخ یقت محمّدین را كه همان حقیاعتبار
مرتبۀ  ذات است درن اعتبارات در مرتبۀ علم است و گر نه ظاهر وجود كه یان ایاز میة و امتیة و الواحدیاألحد
 یافته است و بعد از آن تنزّل ویراه ن یبه و یو تعدّد ینیچ تعیچنان بر صراحت اطالق خود است و ه هم خود

ۀ یۀ ازلیه و كونیهبه همۀ شئونات ال قه كه خود رایند به آن طریگو یان ثنين را تعیو ا ین شأن كلّ یل ایاست به تفاص
كه چون عقل مالحظۀ  یبه آن معن یگریبعد از د یكیل بداند یصاندراج داشتند به تف یه كه در آن شأن كلّیابد
كه به حسب زمان علم به  نه آن یاز بعض یو انتشاء بعض یبر بعض یبعض یها كند حكم كند به تقدّم ذات آن

ه بیشا یاء متعلّق است  ازالً و ابداً  بیرا كه علم حقّ سبحانه به همه اشیگر زید یباشد بر علم به بعضمقدم  یبعض
ن ی است و انين مرتبۀ ال تعآجامع كه فوق  یحدوث و تجدّد مثال چون ذات متعلّق شده است به آن شأن كلّ

قت لوح یگر كه آن حقید یشده است تعقّل ذات به شأن ین تعقّل منتشاست از آ یاعلقت قلم یه حقیصورت علم
ه یاست كه در مرتبۀ ثان یۀ آن موجودمع الصادر األوّل علّت تاّم  ن آن است كه ذاتیمحفوظ است و سرّ در ا

علّت تامّۀ  ی ذات مع الصادر األوّل و الثاننيچن شود و علم به علّت تامّه مستلزم علم به معلول و هم یظاهر م
  .ةَ لهیماالنها باشد  و هكذا اىل یها مستلزم علم به و ثالث است پس علم به آن یامر
  

  ق ممكناتیحقا
كه هر گاه علم  ین معنیت ذات است  متلبّسةٌ بالشئون و الصفات به ایصور معلومق ممكنات یحقا  ضا منهایو أ

قت یه را حقیتر آن صورت علم شیا بیك شأن ید به یم مقیبه ذات خودش اعتبار كن  حقّ را  سبحانه و تعاىل
ق یحقاگر از ید یقتیگر آن را حقیا شئون دیك شأن یم به یند و چون اعتبار كنیگو یاز ممكنات م یممكن

ۀ ی خودش باشد به ذات و شئون ذاتنيق ممكنات عیاس پس علم حقّ به حقایهذا الق یم و  علییگو یممكنات م
  ».است به ذات خودش ی علم ونيع ،علم سبحانه به عالم«ندیگو یآن كه م یمعن استن یخودش و ا

  
  اتیحروف عال

است مندرج در ذات   ینند نسب و اعتباراتات خوایه كه آن را حروف عالیمراد به شئونات ذات  ضا منهایو أ
ة و ال اندراج یة أو خارجیكلّ سواء كانت األجزاء عقللا یملزوماتها ال إندارج األجزاء ف یإندراج اللوازم ف



٩ 
 

امده یكه هنوز از قوّت به فعل ن یتیثیهاست به ح ها در ذات بودن آن و مراد به اندارج آن الظرف یالمظروف ف
شود  ا اربعة واقعی ا ثالثهی نيكه جزو اثن ش از آنیپ یت در واحد عددیت و ربعیت و تلثینصفباشند چون اندراج 

است كه بعد از ظهور در  ینها همان نسب و اعتباراتیند بعیگو یه میرا شئون ذات ن نسب و اعتبارات كه آنیو ا
ن یكه واحد جزو ا ش از آنیپ یت واحد عددیت و ربعیت و ثلثیكه نصف شود چنان یات آن ظاهر میمراتب و جزو

ن اعداد واقع شود و آن نسب یند و چون جزو ایه گویند شئونات ذاتیاز قوه به فعل آ اعداد واقع شود و آن نسب
  .ندیه گویم خارجاند آن را آثار و احكیاز قوه به فعل آ

  
  شانیت ایق ماهیاست در حقا وجود ممكنات ظهور وجود حقّ تعاىل

كه چون  یشان به آن معنیق ایدر حقا  -سبحانه-نات عبارت از ظهور وجود حقّ است  وجود ممك  ضا منهایو أ
ه  به ظاهر وجود كه یفیخاصّ  مجهول الك یرا نسبت یمتحقّق گردد و ینیط وجود عیاز ممكنات را شرا یممكن

آن ممكن در   ثابتۀنين مناسبت احكام و آثار عدا شود كه به جهت آیطن وجود را پبه منزلۀ مرآت است مر با
 ید و اسماء و صفات وی نمانيمرآت ظاهر وجود منعكس گردد و ظاهر وجود به آن احكام و آثار منصبغ و متع

 نيۀ آن است تقاضا گردد پس ظاهر وجودِ متعی ثابتۀ آن ممكن صورت علمنيكه ع یت شأنیبه آن قدر كه خصوص
  .یخارج ینیباشد از موجودات ع یو منصبغ به آن احكام و آثار موجود

  
  تیبه ماه ت وجود حقّ تعاىلیمع
شان و از یان اینسبت است م ت ظهور آنیت وجود حقّ به ماهیمراد به انضمام و اقرتان و مع  ضا منهایو أ

كه وجود عارض  نه آن یبر و یۀ ویت در خارج و ترتّب احكام خارجیات آن نسبت است ظهور ماهیمقتض
كه به  یامّا نه عارض یوم ویو وجود معروض و ق یو قائم به وت عارض وجود است یت شود بلكه ماهیماه

را كه تجدّد صفات و یردد زل گیزا یقیحق ینو شود و به زوال آن صفت یوجود یمر معروض را صفت یعروض و
ت مر وجود را یاً  بلكه عروض ماهرياللّه عن ذلك علوّاً كب ث است  تعاىلوبه حد یر مفضّین موجب تغزوال آ

د امّا چون ینما ینه مینه به حسب حسّ عارض آیدر آ یرا كه صورت مرئینه را زیصورت است مر آچون عروض 
 یحالّ بلكه و یقائم است و نه در ثخن و یست نه به سطح وینه نیم كه عارض آیدان یم میكن یرجوع به عقل م

شود كه  یّس توهّم آن مو به حسب ح راشود مر او  ینه میآ یندگینه كه سبب نمایاست مخصوص به آ یرا نسبت
 یندگینه را از نمایقت آیام العارض بالمعروض و در حقیق  ینه است و قائم به ویمگر آن صورت عارض آ

شود و شكّ نست كه از  یل نمیزا یندگید و به زوال صورت جز نسبت نمایافزا ینم یندگیصورت جز نسبت نما
  .شود یالحق نم یبه و یو نقص یريچ تغیر و تبدّل نسب هّیتغ
  

  اءیت حقّ سبحانه با اشیومیت و قینحوه مع
ت یشان را نه چون معیمر ا یت ویومیاء و قیت حقّ سبحانه با اشیشود كه مع ین جا معلوم میو از ا  ضا منهایو أ

ت وجود است به یا عرض به جوهر بلكه نه چون معیا جوهر به عرض یا عرض به عرض یجوهر است به جوهر 
گردد و دوام وجود و  یموجود مماهيت ت یكه به آن مع  یث هیت  من حیجود است به ماهت ویموجود بلكه مع

ت حقّ یز معیت نیماه یالوجود پس علّت بقا ثیال من ح یث هیمن ح یت است با ویبه دوام آن مع یو یبقا
اء یبا اشست به حسب ذات یگر نید یتیت حقّ را سبحانه معین معیا یو ورا  یث هیمن ح  یاست سبحانه با و

ت حقّ سبحانه با یست پس از معی اتصافها بالوجود تقذّر و تلوّث معقول نريمن غ راات یست كه ماهیو شكّ ن
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 یكه قذرات امر د با آنیایبه قاذورات الزم ن یشان باشد مالبسۀ ویكه تقذّر و تلوّث از احكام خارجۀ ا یائیشا
وانات یر است نه نسبت به همه چنان كه فضلۀ حذتقطباع مس یهر چه مستقذر است نسبت به بعض یاست نسب

ضاً تلطّخ به قاذورات و تلوّث به آن از یعت جُعَل و أیعت انسان مستقذر است نه نسبت به طبیمثالً نسبت به طب
حق ال یچ تلطّخ و تلوّثیره هذكه انوار او الوان را از مالبسۀ اجسام مستق ینیب یفه است نمیخواصّ اجسام كث

  .شود ینم
ع یدر جم ان اویاحاطه و سر حقّ سبحانه و انكار یت ذاتیع معنن مقدّمات دانسته شد كه آن كس كه میاز او 

 یا مالبسه ین جهت است كه وآسه را از یاء خسیمر قاذورات و اش یموجودات كرده است بنابر لزوم مالبسۀ و
و منشأ آن جز قصور عقل و قلّت مالبسۀ موجود به موجود بلكه مالبسۀ جسم به جسم تعقل نكرده است  ايور

  .ستیگر نید یتأمل امر
از  یكه در سخنان بعض چنان یض حقّ سبحانه موجودند نه به ذات وید كه موجودات به فیگو یاگر كس سؤال
  .ل نباشدیق و تطوین تحقیاج به اید و احتیایسه الزم نیاء خسیخ واقع است پس مالبسۀ حقّ سبحانه با اشیمشا

ر اوّل یو بر تقد یاست اعتبار یا امری یقیاست حق یض موجودین فیست كه ایاز آن ن خاىلم كه ییجواب گو
به ذات  یگر باشد و متسلسل گردد تا منتهیض دیموجود بذاته نتواند بود و اّلا واجب باشد پس موجود به ف

 یفِ یما تَرَست یتفاوت ن ن اعتباریرا كه در موجودات به اید زیما الزم آ یبه مدّعا اعرتاف ٍئذٍواجب شود و حين
گر ید یبا امر یباشد انضمام و اجتماع و یعدم یاعتبار یكه امر یر ثانیو بر تقد ،خَلقِ الرَّحمنِ مِن تَفاوت

ق آن است یست و تحقیمعقول ن یقیحق یوجود یبه امر یكیا یام هر دو یق یت است بیكه ماه یعدم یاعتبار
ن نسبت از امور یق ممكنات و ایبار نسبت عموم و انبساط بر حقاض است امّا به اعتیض همان ذات مفیكه ف
 و الله تعاىل یقینفسها از امور حق یباشد و ف ین نسبت از امور اعتباریاست پس ذات مأخوذ به ا یاعتبار
  .اعلم

  
  سهیفه و خسیات اعم از شریت همۀ ماهیقُرب و مع

اشن یان ایسه  برابرند و میفه و چه خسیات  چه شریۀ ماهت همین قُرب و معیده نماند كه در ایپوش  ضاً منهایو أ
 یت مسبوقند به تحقّق بعضین معیات در تحقّق به ایماه یاست كه بعض ست تفاوت در آنیچ تفاوت نیه

ت قلم یات سابقند چون ماهین تحقّق بر همۀ ماهیلند كه در ایات از آن قبیماه یت و بعضیگر به آن معیات دیماه
است بالوجود الحقّ سبحانه  یت ویمع یاست خاصّ با وجود حقّ سبحانه كه مقتض ینسبترا  یكه و یاعل
ت قلم یت ماهیت مشروط است به معین معیدر ا یت لوح مثالً كه ویگر به خالف ماهید یاشرتاط به امر یب

بالوجود ت لوح و قلم معاً  یگر مشروط است به معیات دیماه یبعض نيچن بالوجود الحقّ سبحانه و هم یاعل
شود و بُعد آن  یش میء بیط وجود شیده نماند كه هر چند شرایما شاء الله و پوش و هكذا اىل   الحقّ سبحانه

است بوجودِه  یت انسانیت ماهیثین حیگردد و اَبعَد موجودات از ا یش میموجود از حضرت حقّ سبحانه ب
از همه  یاج و امكان در ویثالث پس جهات احت دیلن از موای است از مولود آخررينوع اخ یرا كه ویز یالعُنصر

 یقتِ انسانیتر امّا حضرت حقّ سبحانه در حق تر باشد و حجب مانعه از رجوع به وحدت افزون شیموجودات ب
و ما منّا الّا و له مقامٌ  یشان به مقتضایك از ایق كه هر یر حقایحجب نهاده است به خالف سا استعداد رفع آن

  .ن ندارندود محبوسند و استعداد تجاوز از آخدر مقام   معلومٌ
  

  ء صورت اوستیمظهر ش
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ا یمعقول  یء به ویاست كه آن ش یاز امر ء عبارتیست و صورت شء صورت اویمظهر ش  ضا منهایو أ
 ین وّیز و تعّیرتبۀ انواع تمكه ظهور جنس مثالً در م است چنان ین وّیز و تعّیء تمیمحسوس شود و ظهور ش

  .است نسبت به مشخصات یز وّیمتن و ّیدر مرتبۀ اشخاص تع و ظهور نوع به منوعات است
  
  ظاهر است یكه در و یزیرت مظهر در آن چیمغا
و ظاهر به صورت و شبح  ظاهر است یرا كه در و یزیر است مر آن چیكه هست مغا یهر مظهر  ضا منهایو أ

است  ظاهر ین معنید  اینما یان مشیو آنچه در انه و آب  یآ از كه چنان نه به ذات خود هم مظهر است خود در آن
شان به یا انیگر متّحدند و فرق میكدین جا ظاهر و مظهر با ه كه در آیمطلقه چون مظاهر اله قیمگر مظاهر حقا

د به مشخصات مظهر ّیعتبار تقاه به اعتبار اطالق ظاهر است و به یقت مطلقۀ انسانید است مثالً حقّیتق اطالق و
شد و ا ظاهر نبرين جا مظهر غیاند پس ا ی افراد خود است كه ظاهر ونيقت مطلقه عیكه آن حق ستیو شكّ ن

  .ظاهر بذاته در مظهر ظاهر باشد نه به صورت و شبح
  

  د تابع مظهر استی و تقنيظاهر در تع
به اعتبار  د تابع مظهر است و مظهر در تحقّق و ظهور تابع ظاهر پس مظهر رای و تقنيظاهر در تع  ضا منهایو أ
  .تیرا مرتبۀ آخر هرمر ظا یت ویت است و به اعتبار تبعیمرتبۀ اوّل مر ورا ت ظاهریتبع
  

  مظهر یدر معنا
د ینه از صورت پر بر آینه دارد چون آیحكم آ یرا كه ویهو مظهر  باطن است ز ثیمظهر  من ح  ضاً منهایو أ

امّا به ظاهر است  فسِن ن ظاهر همانیاباطنِ  نه پس ظهور  صفتِ ظاهر است نه مظهر وید نه آینما یورت م
 ینیت ذات هر متعیب هویم  از غیدان یل اجمال میبر حال ظهور و باطن  باطن آنچه بر سب یاعتبار حال تقدّم و

  .نيمسبوق است به ال تع
  

  یت اسماء و صفات الهیت مظهریدر صالح یتفاوت موجودات خارج
هر مظا شانیرا كه ایمتفاوتند ز یت اسماء و صفات الهیمظهر تیدر صالح یموجودت خارج  ضا منهایو أ
ها مختلف  ت و مقابالت آنیت و جمعیه و شئونات در اطالق و كلیان ثابته صور شئونات ذاتیاند و اع ثابته انیاع

آن   اوّل كه فوقنيست چون تعیگر نید ینین تعنات فوق آیطالقند كه در مراتب تعلند كه در كمال ایاز آن قب یبعض
ر ین دو مرتبه چون سایان ایم یبعض ه ویۀ جزوینات شخصید چون تعیقتدر كمال  ی است و بعضنيمرتبۀ التع

ل ین قباز آ یست و بعضیطه آن خارج نیاز حاز شئون  یچ شأنیتند كه هیدر كمال جمع ی بعضنيچن ق و همیحقا
لت كمال یانسان كامل است و فض ريغ ق متفرقه عالم كه یاز شئون است چون حقا یاست كه مشتمل بر بعض

در اين فضيلت متفاوتند زيرا كه اگر ز یشان نیاء و ایاء و اولیاست چون انب نيص كمّل افراد انسایت از خصایجمع
شان ظاهرتر و یاسماء در ا یكه احكام و آثار بعض لندیاز آن قب یبعضچه در مظهريت همه اسماء متساويند اما 

 ی نبرياء غیشانند از اولیو آنان كه بر قدم ا نبياءهمه ا ودر تحت آن مغلوب و مندرج اسماء  یتر است و باق غالب
شان بر یلند كه ظهور اسماء و صفات در ایقبشان از آن یاز ا یلند و بعضین قبیهمه از ا یو كمّل ورثۀ وص  ما 
  .یو كمّل ورثۀ وص  ما  یت چون نبیت و مغلوبیغالب یل اعتدال است بیسب
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  ان ثابتهیدر اع حقّ سبحانه و تعاىل اثر وجود
 نيان را در عیان را و احوال اعیاع یعنیان ثابته در نسبت ظهور است یانه در اعبحاثر وجود حقّ س  ضا منهایو أ
د ی و تقنيتع ید وی و تقنيان ثابته در وجود حقّ سبحانه تعیكه در علم بود و اثر اع چنان گرداند هم یم هرظا

 اسماء و صفات او را و نيچن د است و همی و تقنياطالق و عدم تعنفسه  یكه وجود را فرا یاست ز یصفات و
 نيد گردد و به حسب تعی و متقنيان ثابته منصبغ گردد به سبب آن انصباغ متعیاز اع ینیچون به احكام و احوال ع

 اعيان ه حسب استعدادور اسماء و صفات برا كه ظهید شوند زی و متقنيز متعین یاسماء و صفات و ید ویو تق
كند چه در ذات و چه در اسماء و  ید را تقاضا می و تقنياز تع ینوع ینیست كه ستعداد هر عیشكّ ن واست 
  .صفات

  
  یمظاهر و صور اسماء و صفات اله

ك اسماء و صفات حقّ یاند و ظاهر در هر  یو صور اسماء و صفات اله هرموجودات ممكنه مظا  ضاً منهایو أ
در  ینیب یمتعدد فرض كن و آنچه م یها نهیها را پس همه موجودات را آ مر ظهور آن یت ویر قابلاست به قد

نه فرض كن یك آیبلكه همۀ عالم را ! دان صور اسماء و صفات حقّ تعاىل ،عقولاز كماالت محسوسه و م ،شانیا
 یدر اوّل از اهل مكاشفه بودكه  چنان یتا از اهل مشاهده باش ی به همه اسماء و صفات ونيحقّ را ب یو در و
ط است به همه و یو ذات تو مح یدان یو م ینیب یمالحظه كن كه تو چون عالم را م نيو چن ین برتر آیپس از ا

و  یكرد ی خود مريها را در اوّل مشاهدۀ حقّ سبحانه در غ است مر آن یا نهیپس ذات تو آ یهمه مرتسمند در و
 موجودند پس ريغ  یث هیو آن را مالحظه كن كه ممكنات  من ح یتر آن بریپس از ا یكن یاكنون در خود م

سبحانه   پس همه كمال و جمال حقّند  ی و قائم به ونيات حقّ بیرا صور تجل هن كن و هموريان بیشان را ازمیا
  نيا بون كن و مدرك و مشاهد حقّ رريان بیو خود را از م ین برتر آیبعد از آن از ا ینك یكه در حقّ مشاهده م
  .فهو الشاهد و المشهود

  
  جهات موجودات نسبت به حقّ سبحانه

ه چ یكینسبت با حقّ سبحانه  را از موجودات دو جهت است یتر معلوم شد كه هر موجود شیاز پ  ضا منهایو أ
ن جهت را یگر و اید یتوسط امر یبالذّات ب یسبحانه در و یان ویبا حقّ سبحانه و احاطه و سر یت ویمع
ت توجه به ن جهیواسطه است و توجه بنده را به ا یرسد ب یق مین طریاز ا هك یضیند و فیوجه خاّص گوق یطر

ند و ین جهت جذبه گوین جهت را بر بنده و استهالك و اضمحالل بنده را در ایا یالیند و استیوجه خاص گو
بالوجود الحقّ  یت ویمع بود كه در یرسد به وساطت امور یكه به و یضیب است كه فیگر سلسلۀ ترتیجهت د

ها  متّنازِلّا به  ها مرور كند و منصبغ به احكام آن ب آنترسد بر مرا یكه به و یضیو فداشته باشند  یسبحانه مدخل
ك مرتبه یك یباز گردد تا آن كه احكام   ق  متّصاعّداً به حقّ  سبحانه و تعاىلی طرنيبرسد و چون بنده بر هم یو

است برسد و در آن مستهلك و  ی ونيكه مبدأ تع یكند تا به آن اسم یم یبۀ فوق آن ترقذارد به مرتگ یرا باز م
ن یند و روش بنده را به ایب گویقه را سلسلۀ ترتین طریباشند ا یو یذات یتجّل یمضمحل گردد و آن نسبت به و

هست  یا ق اوّل احاطهیرتر باشد از واصل به ط ن را اگر چه كمیند و واصل به ایق مرتبۀ بعد مرتبۀ سلوك گویطر
ق سلسلۀ یق اوّل را چون باز گردانند و بر طریست و واصل به طریق اوّل را نیبه احوال مراتب كه واصل به طر

به  یمنته یرا چون سلوك و یق ثانینند و سالك بر طرارا مجذوب سالك خو یب باز به مطلوب رسانند ویترت
د و یحب دولت اقتدا را شان دو صایك از ایند و هر یگوگردد سالك مجذوب  وجه خاصّ و استهالك در آن
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  .دیآ یدان از ویمر تربيت
  

  اقسام مقربات
آن را بر بندگان خود  تعاىل ل نوافلند كه حقّ  سبحانه ویا از قبیمقربات كه اعمال و عباداتند   ضاً منهایو أ
ن ارتكاب و یاند و چون در ا دهیخود الزم گردانبه   اللّه تعاىل ها را  تقرّباً اىل شان آنیجاب نكرده است بلكه ایا

دهد بلكه  یده نمیت فایت آن در جهت حقیذات و استهالك جهت خلق یان است فنایشان در میالتزام وجود ا
ت غالب یت بر خلقیكه جهت حقّ ی حقّ گردد به آن معننيع ی است كه قوا و اعضاء و جوارح ونيجۀ آن همینت
ن قُرب بندۀ سالك فاعل و مدرك یند و در این را قُرب نوافل گویمقهور گردد و ات مغلوب و د و جهت خلقيیآ

ده و یكنتُ سمعه و بصره و لسانه و ث ین مرتبه است حدیو اشارت به ا یآلت و  باشد و حقّ  سبحانه و تعاىل
  .یسعی یبطش و بی ینطق و بی یبصر و بی یسمع و بی یرجله ب

شان بنابر یجاب كرده است و این ااشیآن اعمال و عبادات را بر ا  حانه و تعاىلكه حقّ  سب ل فرائضندیا از قبیو 
جۀ آن فناء ذات یست نتیان نیشان در میا جاب و ارتكاب وجودیا اند و چون در ارتكاب آن نموده امتثال امر

رت ن قُرب حضیند و در ایض گوین را قُرب فرایت وایّ ت آن است در جهت حقیسالك و استهالك جهت خلق
ن مرتبه یو اشارت به ا ،ل و مدرك است و سالك با قوا و اعضاء و جوارح خود به منزله آلتحقّ سبحانه فاع

  .ه أو عبده سمع اللّه لمن حمدهیلسان نب یأنّ اللّه قال علاست 
ن را شایا متحقّق به قُرب نوافلند فقط و ایستند یون نريبدان كه مقرّبان از چهار حال ب ین را دانستیو چون ا

 نيا به جمع بیض خوانند و یشان را صاحب قُرب فرایض فقط و ایا به قُرب فرایصاحب قُرب نوافل خوانند و 
بلكه معاً معاً به هر دو قُرب و  یگرید یباشد و گاه یكی یكه گاه ،مناوبه ید به احدهم و بیتق یب، نيالقُرب

عونك یباین یأنّ الّذ هی و مقام كمال خوانند و آنيسن را مرتبۀ جمع الجمع و قاب قویاحكام آن متحقّ باشند و ا
د یگانه مق ن احوال سهیك از ایچ یا به هیو  ن مرتبه استیاشارت به ا همیدیدُ اللّه فوق أیعون اللّه یبایانّما 

ن یك از ایچ ید به هیتق یب ،رينهما نی ظاهر شوند و به جمع بنيك از قُربیشان راست كه به هر یستند بلكه مر این
ت و لكنّ یتَ إذ رمیو ما رمن است یخوانند و اشارت به ا یت جمع و مقام أو أدنین را مقام احدیو ا ،احوال
ن یاء را از ایاست و به وراثت و كمال متابعت كمّل اولص  ینين مقام به اصالت خاصّ خاتم النبیو ا  یاللّه رم
  .است یحظ

  
  ات حضرت حقّ سبحانهیاقسام تجلّ

  بر چهار گونه است  حضرت حقّ  سبحانه و تعاىل اتیجلّت  ضا منهایو أ
به صور معلومات  یو یل است تجلّ ین قبیان موجودات بر آمده است و از ایبه صور اع یبیغ یعلم یتجّل یكی

  .است شعور نباشد یات ویشان را به آن كه آن صور از تجّلیالعلم و اگر چه ا یاالت بر ذویو موهومات و خ
  .ان موجودات برآمده استیكه به صور اع یداشه یوجود یتجّل میدو
كه موجودات  نآ یكیبر دو گونه است  نشود و آ یظاهر م یكه بر نظر شهود اصحاب تجّل یداشه یتجّل میس
ات حقّ یصور تجلّ  یون كنند ودر نظر صاحب تجّلريت بّیريلباس غ یا بعضیهمه  یذهن یا علمی یخارج ینیع

موجودات  عین بر صور جمآا مطلق واقع شود و ید یدر حضرت مثال مق یآن تجّل كه م آنیدو. ندیسبحانه نما
ون از ريا بیباشد  یذوق یعالم مثال در كسوت معان یاز ورا یا آن تجّلیباشد  یباشد و در صور انوار م یم

  .یبرق یات ذاتیچون تجّل یصورت و معن
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ده بر اصحاب آن ظاهر یصور اعتقادات مق د بهیا تقلیكه از پس حجاب فكر  یاعتقاد یعلم یتجّل چهارم
  .شود یم
  

  یتدلّ   یمنازله  دان یدر معنا
 گردد و التقاء در نيكه سبب انجذاب از طرف یباشد گاه یان طالب و مطلوب میكه م یقۀ مناسبتیرق  ضاً منهایو أ

الباب الرابع و  یعنه  فالله  یخ رضیقال الش. ندیفه منازله گوین طایوسط واقع شود آن التقاء را در اصطالح ا
طلب ی ٍ كّل واحدٍنيتنزّل من اثن ی هنا و هنيأعلم إنّ المنازلةَ فعل الفاعلةی و ثلثمائة من فتوحات المكّنيالثمان

و هذا  ٍتلك منازلة لهذا الطلب من كّل واحد یسّمی فنيموضع مع یق فیالطر یجتمعان فیه فیتنزّل علیاآلخر ل
كه آن  یطلب بذلك الصعود النزول بالحقّ و وقتیناه نزوالً لكونه ید صعود و أنّما سّمقة من العبیالحق یالنزول عل

ت مقدّم خواهد بود و در ین طرف در محبوبآتر باشد صاحب  كیدالتقاء در وسط واقع نشود به هر طرف كه نز
 یبنده دارند تدان كه مضاف به یچه به جانب حقّ سبحانه اقرب باشد آن قُرب را وقت اگر چنان  ت مؤخریمُحبّ
  .خوانند و اللّه اعلم یچه به بنده اقرب باشد آن قُرب را از جانب حقّ سبحانه تدّل ند و اگر چنانیگو
  

  معرفت و ادراك حقّ تعاىل
ط و هو عبارة عن إدراك الوجود یاوّل ادراك بس معرفت و ادراك حقّ سبحانه بر دو گونه است  ضا منهایو أ

ادراك مركّب و هو  یانّ المدرك هو الوجود الحقّ سبحانه و ثانعن هذا االدراك و عن  الحقّ سبحانه مع الذهول
وجود  عبارة من ادراك الوجود الحقّ مع الشعور بهذا االدراك و بأنّ المدرك هو الوجود الحقّ سبحانه و در ظهور

ن ید اگر چه از ادراك امدرك شو یاوّل هست یرا كه هر چه ادراك كنیست زین ییط خفایحقّ به حسب ادراك بس
طا و كه ادراك مركّب است محل فكر خ یماند و امّا ادراك ثان یت ظهور مخفیو از غا یادراك غافل باش

  .ان ارباب معرفت به تفاوت مراتب اوستیل میمان و كفر راجع به اوست و تفصیصواب اوست و حكم ا
  

  ان محبّ و محبوبیرابطۀ محبت م
شان از پنج یان ایشان و مناسبت میان ایجۀ مناسبت است میان محّب و محبوب نتیرابطۀ محبت م  ضا منهایو أ

باشد به حسب ذات فحسب و  یان محّب و محبوب مناسبتیاست كه م یست اوّل مناسبت ذاتیون نريقسم ب
ابد كه سبب آن معلوم نباشد و اگر یبه جانب محبوب باز  یعالمت آن آن است كه محبّ در باطن خود انجذاب

 یكند آن را مناسبت فعل ی تعدّريبه غ یاثر ید بر ذات كه به سبب آن معنیباشد زا ین مناسبت به سبب معنآ
هست  یدر محلّ خود دوام و ثبات را نيست كه آن معیاز آن ن نكند خاىل ی تعدّريبه غ یچه اثر ند و اگر چنانیگو
است از مراتب  یا هست مرتبه یرا دوام و ثبات یكه و یند و اگر آن معنیگو ست آن را مناسبت حاىلیا نه اگر نی

و چون در  یند و الّا مناسبت صفاتیتب گواها آن را مناسبت مرريت و سلطنت و غیمرتبۀ نبوّت و وال چون
  .توان داشت یم یو صفات یام مناسبات را راجع به ذاتسند همۀ اقتل صفایاز قب ههم قت فعل و حال و مرتبهیحق

م و به یمد كه در مقصود شروع كنفه مذكور شد وقت آن آین طایقدّمات و اصطالحات ان مقدار از میو چون ا
  .ه التكالنیاإلحسان و عل م  بعون اللّه المستعان إنّه وىلییشرح موعود رجوع نما

 
  هیحمد در نزد صوف یدر معنا
ل محمود به صفات عبارت است از اظهار كما  اسرارهم ه  قدّس اللّه تعاىلیفۀ صوفیحمد در عرف طا الحمد
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 سبحانه و تعاىل تبۀ جمع است بر جمع چنان چه حقّا از مریم و اجالل و آن یل تعظیجمال و نعوت جالل بر سب
ه یو ما اشتمل عل یاألوّل و الثان ی و التجلّنيبر خود بالتع رامثالً اظهار كرد كماالت خود  یب و معانیدر مرتبۀ غ

   .اًیة ثانیة الكونیق اإللهیقامن الشئون و اإلعتبارت اوّالً و الح
  ةیرباع

 گفتیمینشانیعشق نشان ب ید
 من و تو یشنت بیاوصاف جمال خو

 گفت یمیاسرار كمال جاودان 
 گفت یم یزبان یبا خود به زبان ب

ه به السنۀ اقوال و افعال و احوال اظهار جمال و یكون ه و مجاىلیا از مرتبۀ فرق بر فرق چنان كه مظاهر خلقیو 
نزّل به حضرات وجود و مراتب است مر خودش را به واسطۀ ت قت حمد حضرت حقّیگر و آن به حقید كیكمال 
  .شهود

  ةیرباع
 زنند مرغان چمنیهر صبح كه م

 باشد همه وصف شاه خوبان ز من
 و سرو و سمن یگلبانگ جمال سور 

 د ز زبان او به گوش دل منیكا
  

 آنان موجودات كه به لسان اصطالح از یق و اعیافاضۀ نور وجود بر حقا ا از مرتبۀ جمع بر فرق چنان كه بهیو 
ن استعدادات و یكه ارا شان مر وجود و كماالت تابعۀ آن یات ایكند استعدادات و قابل ی مريض مقدس تعبیبه ف
  . ض اقدس استیات فیات از منقضیقابل

 ةیرباع
 زبوده و نابودهیعشق است غن

 ودهن و آن بنمیعكس رخ خود زا
 د به مستقر عز آسودهیجاو 

 و آنگاه به جمال و حسنشان بستوده
    

حمد ، قوالً و حاالً ،ع السنهیع وجود روحاً و مثاالً و حسّاً به جمیا از مرتبۀ فرق بر جمع چنان كه مراتب جمیو 
  .كنند یند و اظهار كمال ذات و صفات و افعال حضرت او میگو یذوالجالل و االكرام م حضرت

 ةیاعرب
 ب عقل و جانند همهیخوبان كه فر

 هر چند به حسن داستانند همه
  

 در عشق تو شهرۀ جهانند همه 
 ل تو خوانند همهیاوصاف شما

  فائدة
 یخواه مبن ،جنس مفهوم حمد یعنی به الم اختصاص فاست مصدّر به الم جنس مسرتد یغۀ حمد مصدریص

را كه یز ت مختص است به حضرت حقّ سبحانه و تعاىلیدت و محمویحامد یاعن ،للمعفول یللفاعل و خواه مبن
د ودر یخود سرا ینده نغمات حمد و ثنایو هم محمود به زبان هر ستا ع مراتب وجود هم حامد اوستیدر جم

  .دیلباس هر ستوده لمعات كمال و جمال خود نما
  ةیرباع

 ییان شاهد و مشهود تویدر چشم ع
 یینام و نشان قاصد و مقصود تو یب

 ییقبلۀ جان ساجد و مسجود تودر 
 ییگوش و زبان حامد و محمود تو یب

  
  

  

 اعتبار بيو  یدیاعتبار ق یب ،مطلقه ن اسم مبارك موضوع است به ازاء ذاتیاند كه ا فه گفتهین طایاز ا یبعض الله
اند كه  ه آن رفتهگر بید یضاً و بعضیعن ذلك التجرد أ یو اعتبارت حتع نسب یعدم آن بلكه مجرد از جم یا مرتبه
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ر ه نه میۀ وجوبیۀ فعلیع نسب و اعتبارات اسمائیت جمع جمیت را كه عبارت است از احدیعلم است مر مرتبۀ اله
ست چه مقصود از یدۀ آن ظاهر نیاسم به ازاء ذات مطلقه گر چه ممكن است اما فارا كه وضع یذات مطلقه را ز

مطلق است  یموضوع له كه ذات حقّ و هست ین جا معنیت و اموضوع له اس یا استفاده معنیوضع الفاظ افاده 
و عبارات بدان  ف كه به داللت لفظیچ كس نتواند بود فكیو تقدّس مدرك و مفهوم و مشهود و معلوم ه تعاىل

  .اشارات توان نمود
 ةیرباع
 عشق است برون ز پردۀ نور و ظالم
 خواهم كه بخوانمش به صد نام اما

 افهامخارج ز احاطۀ عقول و  
 او برتر از آن است كه گنجد در نام

    

ا مفعول و مراد به آن یمبالغه در فاعل  یل است از برایب فعیحب ،ات الجمالیبه بتجلّ ینور وجه حب یالّذ
مراتب كمال است امّا در  یت در اعلیت و محبوبی محّبنيلتیك از فضیرا كه در هر یزص  حضرت رسالت است

 كه چنان یلت محّبیمشعر است به آن و امّا در فض لوالك لما خلقت الكوناب كه خط چنان یلت محبوبیفض
  .مفصح است از آن تیل أوذمث ينب یما اوذث یحد

 ةیرباع
 یوسف اندر خوبیرشك جمال یا

 یبر جملۀ كائنات سبقت دار
  

 یعقوبیادت ازیو بال ز در عشق 
 یو محبوب یدر منقبت محّب

  

تواند بود كه  یمقته یذاته و حق یأ وجه ربك یبقیو  قال تعاىل. است یقت ویب ذات و حقیو مراد به وجه حب
د كه یآ یسؤال م ٍنئذٍیه و حیات الجمالینوره بانوار التّجل یأ ر باشدیصلۀ تنو" ات الجمالیبتجلّ"باء در قوله 

 یرا كه ویزز شده است ین ات جالىلیمنوّر شده است به تجل ات جماىلیچنان كه به تجّل هم یقت محمّدیحق
 اند كه جواب گفته یبعض. ستیجهت ن اص ریند پس تخصی الجمال و الجالل كه آن را كمال گونيجامع است ب
  .ان از آثار آن استیت مهتدیاست كه هدا ات جماىلیص آن است كه باعث حمد حامد تجّلیجهت تخص

ر وجه یشود كه تنو ی منيچن یكه معن رایشود ز یآن سؤال ساقط م ٍنئذیت را بود و حیكه باء سببتوان بود  یو م
 ات صفات جماىلیاز مقتض به صفات جالىل یر شیچه تنو ات جماىلیب خود كرد به آنچه كرد به سبب تجّلیحب

  .است
ت علم مرتبۀ یش از اعتبار دخول در تحت نورانیاء را پیق اشیرا كه حقایز ر را مراتب استیده نماند كه تنویو پوش

ر آن اوالً جز به آن نتواند بود كه از مرتبۀ استجنان در حضرت علم ظاهر یپس تنو ذات تیب هویاستجابت در غ
اً به آن تواند بود كه از ظلمت اجمال یر آن ثانیاست پس تنو یلیشوند و ظهور در حضرت علم را اجمال و تفص

تواند بود كه از ظلمت  ر آن ثالثاً به آنیاند پس تنو یند و هنوز محصور ظلمت عدم خارجیل آیت تفصیبه نوران
ست كه همۀ كماالت تابعۀ یالزم ن ینیمند شوند و بعد از وجود ع بهره ینیت وجود عیافته به نورانی ییعدم رها

ت فعل در یر آن را رابعاً به آن تواند بود كه از ظلمت قوّت به نورانیبالفعل حاصل باشد پس تنو شانیوجود در ا
رات ین تنویع اقسام ایو ظاهر است كه جم. تواند بود ینم زاىلیال زىلیلم  ايلات جمیّلز به تججن جمله ید و ایآ

 یا فتالأل. ن اقسام را شامل خواهد بودیهمۀ ا یر وجه ویواقع شده است پس تنو یقت محمّدینسبت به حق
سبحانه من وجه  فتألأل نوره یالفاعل أ ز من نسبة الفعل اىلّیتم نوراًبه و قوله یمن وجه حب یا منهسبحانه  اللّه
د و یبدرخش ینعی یخفیففرح به سروراً كماالً و األوّل أوفق بقوله اللّه سبحانه   المجرور اىلريو الضّمبه یحب

ق به یر حقایرا كه انبساط نور علم بر سایق زیر حقایبر سا یب ویمنبسط شد نور حقّ سبحانه از مشكات حب
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ق و انبساط یر حقایبر سا ی انبساط وجود خارجنيچن و هم یاز علم به و یاست و علم به همۀ منتش یواسطۀ و
از آن  یاست و انبساط بعض یاست كه قلم اعل یو یروحان یبه واسطۀ صورت وجود آن راكماالت تابعه مر 

د نور وجه یا خود بدرخشی یو یعنصر یبخصوصهم به واسطۀ وجود جسمان  یكماالت بر امّت متابعت و
چه مذكور  ناً چنانیق علماً و عیر حقایو منبسط شد بر سا یر ویّق سبحانه و تنوب حقّ سبحانه از جهت حیحب
  .شد

حضرت . ات كماالت األسماء و الشئونیغا یأ ات الكمالیغابه یوجه حب یف یا هیف اللّه سبحانه یأ وابصر
از  تقدّسوجوب وجود و قدم و  ست چونیشرط ن یكه در اتّصاف به آن تعّدد وجود یاست ذات حقّ را كماىل

 ىلاجم یوجه كلّ یبه احكامها و لوازمها عل رامر شئون و احوال و اعتبارات ذات  یصفات نقصان و شهود و
است  ه و كماىلیه و الكونیالمراتب االله یوحدتها كما تظهر و تشاهد ف یبطون الذّات و اندارج الكلّ ف یف

ا بر امثال أو جمعًا یا بر همان شأن یسبحانه  خودش كه ظهور حقّ است در هر شأن به حسب آن شأن بر یاسمائ
ا خود ی یا بر امثال خودش كذلك جمعاً و فرادیا بر خودش یا خود ظهور آن شأن است بر حقّ سبحانه ی یو فراد
ع أفراد شئونه أو شأن هو بعض من یجامع لجم يكلّبه إمّا شأن سحظهر الحقّ ب ین و الشأن الّذی الظهورنيجمع ب

الجامع للشئون  يالكلّهذا الشّأن  تحقّق إلّا بالنسبة إىلیة جمعه ال یه واحدیشّئون فظهوره سبحانه بكلأفراد تلك ال
را كه یز قة اإلنسان الكاملیهو حق يالّذ يالكلّضمن الشّأن  يفبعض منها لكّن باعتبار تحّققه  أو بالنّسبة إىل

 در مرتبۀ انسان كامل كه آن نيچن شتمل است هماز شئون بر همه م یهر شأن یت جمعیكه در مرتبۀ احد چنان هم
پس حقّ سبحانه در مرآت انسان كامل بر خودش  ستك از آن شئون بر همه مشتمل ایجامع است هر  یكلّ شأن
ر الشّئون یة جمعه ظاهر باشد فاكتسب كّل شأن حكم سایة وحدیك از افراد أو بكلّیت شأن جامع و هر یثیاز ح

نه من ظهوره بحسب كّل یو المراد بع ع و وصفه و حكمهیمجموع األمر كلّه بصورة الجمفظهر كّل فرد من افراد 
ا ظهور حّق یظهر هو سبحانه بحسبه پس ظهور شأن ی الشأن فقط أو نيظهر عیشأن هو االكتساب المذكور ال أن 

مذكور در  ست كه اكتسابیاكتساب مذكور است و شكّ ن یت كمال اسمائیاست و غا یبه حسب آن كمال اسمائ
و وصول آن به مرتبۀ كمال خود اكمل مراتب اكتسابات است و  یۀ عنصربعد از ظهور در نشأ یقت محمّدیحق

  .استص  یاء واقع است به حسب قُرب و بُعد از مرتبه كمال محمّدیاء و اولیر كمّل از انبیان سایكه م یتفاضل
 ريفرحاً فهو مصدر مؤكّد من غ یأ سروراًة الكمال یه غایث أبصر فیبه حیبوجه حب یأ بهاللّه سبحانه  یأ ففرح

  .لفظ فعله
ل یها تأو آن یگردد بعض یم ه از صفات و جوارح چون مضاف به حقّ سبحانه و تعاىلیهر چه مشعر است به تشب

 یانبساط یوجود یبر تجّل یبعض ون مقام بر رضا حمل كرده یرا در ا فرحاز شارحان  یكه بعض كنند چنان یم
به آن كه  ح كرده استیاللّه عنه تصر ین است صاحب فصوص الحكم رضیذهب محقّقان به خالف اامّا م
كن یل ،لیل و تعطیبالتأو ،ظاهر محمول است یبر معنرا كه حقّ سبحانه به خود اضافت كرده است همه  یصفات

است از  ینفسان ات آن صفات كه انفعاالتیبدا یعنیاضافت آن به حقّ نه بر وجه اضافت آن است به ممكن 
  .ق آن مثبتیاست و حقا یحقّ منف

 وفرح ث وارد است مثل یكه در قرآن و حد ی است كه صفاتنيز همیهم نريث و غیحد یو مذهب سلف از علما
  .لیل و تعطیتأو یمان به همه واجب بیهمه حقّ است و ا استواء بر عرش وان یات ونزول  و ضحك

مشناس كه  یرا بهرت از خدا یتو خدا فرموده است كهالمعرفة ب اللّه عنه در كتا یرضفصوصو هم صاحب 
  .ییمعطّله است اقتصار نما قیه صرف كه طریو بر تنز یكن ینف یرا كه به خود اضافت كرده است از و یصفات
است كه صفات مضاف به مرتبۀ جمع باشد و امّا اگر مضاف به مرتبۀ فرق باشد نه به  یرین سخنان بر تقدیو ا
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ه باشد و یم تشبخواه موه راع صفات یه بلكه مر او راست كمال مستوعب جمیحاجت است و نه به تنزل یتأو
  .خواه نباشد

زش یآم یخالص ب یرا دوست یو دوست داشت و رات گرفت او یپس بر دست عنا ده و صافاهی یصدّره علف
ست یز نیچ چیه یتابع دوست یو یاوست و دوست یت دوستیاء به تبعیهمه اش یرا كه دوستیز یگرید یبا دوست
  .محبوب باالصالة است یبلكه و
و ال القلم كاتباً و ال اللوح گفت  كرد و یبعد از آن ترقّ  یبالذّكر الوجود یأ ئاً مذكوراًیكن شیلم  و آدم

بود كه هنوز  افات در حاىلر و مصین تصدیا یعنی را كه وجود قلم و لوح بر وجود آدم مقدّم استیز مسطوراً 
ت و اجمال یل كلّیبر سب یرا كه در و یقیز حروف حقایمذكور نشده بود و قلم ن یت وجودیئیبه ش آدمهيلع

بود و چون  ز به آن حروف منقّش نشدهیل ننوشته بود و لوح نیمندرج بود بر لوح كه نفس كّل است به تفص
م در قوّت آن شود كه و ن كالیملزوم پس ا یالزم مستلزم نف یت الزم لوح و نفیكتابت الزم قلم است و مسطور

  .نیال القلم و الاللوح موجود
 ر چگونه موقت تواندیمعطوف است بر ابصار تنو یبیر و مصافات كه به فاء تعقید كه تصدیگو یاگر كس سؤال

قت عبارت از یر آن حقیاست و حال آن كه تنو یقت محمّدیحق یبود به وقت نابودن قلم كه صورت وجود
  .جاد قلم استیا

جاد سابق یر است كه بر ایجاد نباشد بلكه مراد آن مراتب تنویر ایتواند بود كه مراد به تنو یم م كهییوگجواب 
را كه چون وجود قلم یز یت از ویوصف كاتب یان نفیم و ملوجود ق یان نفیتواند بود كه فرق كنند م یاست و م

ست بلكه مرتبۀ ثبوت كتابت فرودتر از ینپس در مرتبۀ وجود قلم كتابت  یاست بر وجود كتابت و یرا تقدّم ذات
د كه مراد به كتابت باشد كه حقّ یشا یمرتبۀ وجود قلم است پس توان گفت كه در مرتبۀ وجود قلم كتابت نبود و م

است و  یا هر دوره ین كتابت در ابتدایرا كه ایز امَهیوم القِی اِىل یخَلقِ یفِ یاكتب عِلم گفت كه یبا و تعاىل
  .یود لوح است بلكه بعد از وجود عرش و كرسآن بعد از وج

و را  یق كونیو حقا یس اسماء الهیاست مر جواهر و نفا یت وین به اعتبار جامعیو ا فهو مخزن كنز الوجود
 و قبلة الواجد و الموجود جاد رایاست مر فتح باب ا یت وّین به اعتبار مبدأیو ا  الوجودنيمفتاح خزائ

  .كون و حصول یافت است نه از وجود به معنیوجدان كه  یاست به معن واجد و موجود ماخوذ از وجد
مدد  و تیكه ترب یهاست از اسماء ال یاستناد به اسم هایجهةُ هو مُوَلّ ِو لكلٍ وِ را به حكم  یبدان كه هر شخص

ت معرفت اوست ینرسد و مرجعش عاقبت آن اسم خواهدبود اسم ذات است و غا یاسم به وت آن یثیجز از ح
قت است و یرا كه مرجع همۀ اسماء همان حقیاست ز یمحمّد قتیاست پس حق ورچه در فصوص مذك انچن
است و  یقت محمّدیوجود حق یوجود یرا قبلۀ موجود و مشهود همه اوست به اعتبار تجّل ید كه ویشا یم

ست در است كه وارد شده ا یمعن اشارت به آن و صاحب لواء الحمد. در موطن حسّ و شهادت یظهور و
فََاحمَدُه بِتِلك اآلن  یحضِرُنِیمَدُه بِها ال محامدٌ اَح یلهِمُنیو  یوْذِنُ لِیف یربِّ یفَاسْتَأذَنَ عَلل كه یطو یثیاثناء حد
كند و بعد از  ین باب ویرا كه فتح ایمراد از مقام محمود فتح باب شفاعت است ز المقام المحمود و المَحامِد

لسان  یلّذا یث النبویالحد ی كما ورد فنيو در آخر همه ارحم الرّاحم ان شفاعت كننداء و مؤمنیاء و اولیانب یو
و وجوداتهم من وجوده و رجوعهم قته یقهم من حقیانتشاء حقا ی الحقّ فنيث توسّطه بیالحاصل له من ح مرتبته
  قولیبا لسّلوك او الجدبة  اليه

 یأبوتشاهد ب یه معنیفوىل  و ان كنتُ ابن آدم صورةیو اّن
خود پسر آدمم كه  یو بدن عنصر یاگر چه به حسب صورت حسّ یعنیه است یۀ فارضیدۀ تائیت از قصین بیا
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و آن گواه انتشاء  .را یهست مر پدر بودن من و یگواه یمعن یاز رو یمن در و یابوالبشر است امّا مرا از برا
  .كه گذشت چنان یو یودورت وجصاز  آدم یانتشاء صورت وجود یقت ویقت آدم است از حقیحق

وجود آدم است و علّت  ییعلّت غا یاعتبار تواند بودكه و آنند به ريگ یو اگر چنانچه به حسب وجود عنصر
 هیست به ذوالغایاست ن یمرتبۀ پدر یرا به اعتبار علم ییغا

 به مرتبه ز همه حال برترمیاز و  گفتا به صورت ار چه ز اوالد آدمم
  .سابق است یبت عریت ترجمۀ بین بیا

 قت مصورمیگردد همه جهان به حق  شینه عكس جمال خویچون بنگرم در آ
ق است بر وجه یع حقایت جمع جمیش را آن جمال احدینۀ علم و شهود عكس جمال خویچون بنگرم در آ یعنی
  .ل منندیصزاء و تفاجرا كه همه اینه مصوّر شود و صورت بندد زیان در آن آیقت جهان و جهانیحق یجُمّل یكلّ

 ذرات كائنات اگر گشت مظهرم  د آسمان ظهورم عجب مداریخورش
را كه یز یو كون ینات الهینسبت ظهور را كه مرتبۀ اسم الظاهر است از جهت رفعت قدر واشتمال بر نجوم تع

 یو ن درینات تا ابداآلبدی اوّل است و همۀ مراتب تعنيتع یاوّل مراتب و هك یاز اسماء اله یاست كلّ  یاسم
بر  یمعنو یت به حركتیب هویرا به آفتاب كه از باطن غ یقت محمّدیه كرده است و حقیمندرج به آسمان تشب

ت عالم اق موجودیحقا ن جا در همۀآافق آسمان ظهور كه آن افق اوّل مراتب اسم الظاهر است طالع شده و از 
  .اند شده یو نات اشارت به آن است تافته و ظهور كرده و همه مظهریكه ذرّات كا

  . است یت ویقت روحانیحق یمراد به معن ،ام یست؟ نمودار معنیارواح قدس چ
 یآن صورت است و لهذا در مقابلۀ معن یكر كه معنیه مراد به پكهمانا  كرمیست؟ نگه دار پیاشباح انس چ

  .است یقت محمدیحق یلیاست عالم شهادت است كه صورت تفص شدهواقع 
تواند بودكه صورت عالم به وجود  یچنان م آن یمعن" ن صورت استیدار ا اشباح انس نگه" اند كه و آن كه گفته

  الفصوص یاللّه عنه ف یخ رضیة انتظام دارد كما قال الشیرصانسان كامل بصورته العن
ها ما یف بقَیا لم یه هذا اإلنسان الكامل اَالتَراه إذا زال و فكَ من خزانة الدّنیال العالم محفوظاً مادام فزیفال 

  .اآلخرة و الحقّ بعضه ببعض  و انتقل األمر إىل ،هایها و خرج ما كان فیاختزنه الحقّ ف
است خواهند در نگاه داشنت اشباح انس مر  یقت ویحق كه صورت اجماىل یكر بدن عنصر محمّدیو اگر به پ

  .هست ییمتأخرند خفا یا از ویمتقدّم  یوكه بر  یص اشباحیآن را به تخص
تركّب چه در علم و چه  ا مقدس ازیلم امنبسط بر ع یعنی طینور بس ،ض فائضمیاز ف یا ط رشحهیبحر مح

  .عنيدر
ه واقع یۀ فارضیاست كه در تائ یاست و اشارت به آن معن یت ثانیل بیت تفصین بیا از نور ازهرم یا لمعه

  ةیعرب :است كه
 ط كَلَمْعَةٍ یالنور البسیو من مطلع

 بود یا ذرّهتا به فرش همه  شاز عر
 
 

 ط كقطرةیالبحر المح یو من مشرع
  منوّرمرينور آفتاب ضم

  

ة من یزاو یلو أنّ العرش و ما حواه مائة فلا مرّة ف قدس سره گفته است دیزیاست با یاشارت به سِعَت قلب و
  .ا قلب العارف ما احّس بهیزوا

اشارت به  .از هم فرو درمت یصفات بشر ینعی ذات من جهان گر پرده صفات خود یروشن شود ز روشن
و  یبه صفات كون یبه سبب اتّصاف و یبه و یاست و عدم اهتداء بعض یمظهر اسم الهاد یآن است كه و
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و اگر به  األسواق یف یمشیأكل و یو قالوا مالِ هذا الرّسول  بوده است كما قال سبحانه عنهم یئت بشریه
 یمهتد یو همه به نور و یدمهمه را شامل آ یوت ینور هدا ینبود یصفات بشر یبه غواش یفرض مغتش

  .یشدند
 كه زنده گشت از او خضر جاودان یآب

 زنده كرد همرد یح همیو آن دم كزو مس
 از حوض كوثرمیا قطره ستیآن آب چ 

 ه بود از نفس روح پرورمخك نفی
  

 یبود یت ثانیب بو در عق یالت به هم متصل بودین تفصیاست و اگر ا یت ثانیل بیز تفصیت نین دو بیا
  .یانسب بود

 .قت چو بنگرمیبل اسم اعظمم به حقیاسماء اله یعنی الجمله مظهر همه اسماء است ذات من یف
ا به مالحظۀ اتحاد یت عدول كرده است و آن یت به اسمیكند بنابر آن است كه از مظهر یم یاضراب كه افادۀ ترق

را كه اسم یاند ز یقة اسماء الهیالحق یز فین یكه موجودات كون ا به مالحظۀ آنی المظهر و الظاهر خواهد بود نيب
  .ناتیاز تع ینیعبارت است از ذات مأخوذ با تع

كه  وجود مطلق چنان یعنی ان مراتب عشقیچند در ب یا ن كلمهیا بعد اامّ آله و سلّم یه و علیاللّه عل یصّل
ان عشق و یدر ب خ احمد غزاىلیكه ش یارساست ف یا ق سوانح كه رسالهیبر طر یعنی بر سنن سوانح. دیایب

خ یش دیهر عاشق آ ینۀ معشوق نماید تا آباي یبه زبان وقت امالء كرده م ف كردهیمعشوق و عاشق تصن
ن خواهد یكه بعد از ا  كرده است و از ممكن به عاشق چنانريبه معشوق تعب ن كتاب از واجب تعاىلیمصنّف در ا

است كه سالك راه حقّ  یدیآن طالب و مر همخصوص است ك ین مقام عاشقیبه عاشق در ا یآمد امّا مراد و
د و یهر عاشق آ ینۀ معشوق نمایآن است كه گفته است تا آ ین معنینۀ واضحه بر ایو قر سبحانه و تعاىل باشد
 كلمه و كالم جمال معشوق توانند بود و امّا در نۀیست كه در آیت آن نیر ممكنات را صالحیست كه سایشكَ ن
كه ذكر  ین احوال و اوصافیخاص و به قرا یمعن یعام خواسته است و در بعض یمعن یمقامات در بعض یباق
بنابر آن تواند  ییلت معشوق نماین كتاب به فضیص كلمات مذكوره در ایگردد و تخص مي نيمقصود متب ،كنند یم

ن ین معلوم خواهدشد كه در اید از اتر است و اگر نه بع شیب یان احوال ویبود كه اهتمام به شأن معشوق و ب
  .احوال عاشق كرده انیان احوال معشوق كرده است بیچنان كه ب كتاب هم

ان گِردِ سراپردۀ جاللت او توان یبرتر از آن است كه به قوّت فهم و بث االطالق یمن ح یعنی با آن كه رتبت عشق
ا كشف یست كه اگر به قوّت فهم یو شكّ ن قت او نظر توان كردیان به جمال حقیدۀ كشف و عیا به دیگشت 

  .یتر بود آسان یان مراتب ویب كرد ین توانستآقت یادراك حق
د و در یدست همّت مردان مرد بتواند رس هۀ عشق برتر از آن است كیپا یعنی عن همم الرجال العشق تعاىل

  .تحت احاطۀ علم و معرفت در تواند آورد
ۀ عشق برتر از ان است كه به تفرّق و وصال موصوف تواند شد ی پانيچن و هم و عن وصف التفرّق و الوصال

در  یرا كه ویست زیت نینیاثن یان عشق و مراتب ویست و میت ممكن نینینرا كه فراق و وصالِ وصف اثیز
  . مراتب استنيمراتب ع

 جلّ عن االحاطة و المثالی  الیء من خیما جلّ شیتم
ن برتر خواهد و عقول و نفوس مجرّده است از آ ل برتر باشد و آن مرتبۀ ارواحایاز مرتبۀ خ یزیهر گاه كه چ یعنی

شود و سبب  یلۀ احاطت به ویافت كه احاطت به آن مثال وسیتوان  را مثاىل یو و احاطه توان كرد یبودكه به و
آن  دارند احاطه به همه جهات و حدود محدود یها كه صورت اىلیو خ ین آن است كه موجودات حسّیدر ا
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به  یزیست كه ادارك چیتوان دانست و شكّ ن یتوان كرد امّا مجردات موجوده را جز به احكام و لوازم آن نم یم
  .ستیز نیچ نقت آیلوازم آن موجب احاطه به حق

ت كه به یو قهر احد تبه عزّت وحد یعنی الماء باشد نيل لجید كه اضافت تتق به عزّت از قبیشا یم به تتق عزّت
  .و مانع است از ادارك او راب است مر او مثابه حجا

باشد  الم ید كه اضافت به معنیشا یجَبَ بِسَطوةِ نُورِهِ و شِدَّةِ ظُهُورِهِ و مل سُبحان مَن احتَیكما ق محتجب است
حجاب  یند كه بك یآن م یتقاضا یو ییایرا كه عزّت و كربیاست ز یو ییایعزّت و كرب یكه مقتض یبه حجب یعنی
تواند شد و به  آن است تا متعلّق ادراك و شهود ینشود پس حجب از برا مشهود معلوم و یو كون یلهنات ایتع
را كه ظاهر آن است كه آن یگفت كه حجب ذات او صفات اوست ز ن خواهدیناظر است آنچه بعد از ا ین معنیا
ار خود به حجاب یاختشود و احتجاب آن است كه محتجب به شعور و  یاست كه از احتجاب فهم م یان حجبیب

ن یخ صدر الدّیاست آن كه ش ین معنیرت به ااد و بر حجاب قاهر و غالب باشد نه مقهور و مغلوب و اشیدر آ
  .ه صورةینضف الیكّل صورة و انشاء لم  یانشاء اللّه ظهر ف گفته است
است كما  یتغنز و از آن به حسب صرافت ذات خود مسین یو یشود كه حجب ضرور ین جا معلوم میپس از ا
اوّل  یر معنیا بر تقریند و ك یق آن حجب میتحق یثان یابر معنپس بن ،و به كمال استغنا متفرّده بقولهیاشار ال
باشد و خواه  یخواه صفات اله  حجب ذات او صفات اوستدیگو یكند و م یان میگر از حجاب را بید ینوع
و عاشق الواحد  یاندراج االعداد ف مندرج در ذات و صفاتش.  است ني صفت متعنيرا كه تعیز  ینات كونیتع

مر  یو یمراد به جالل باطن وجود است و عاشق جالل او است ،الكائنات یالمنبسط عل هظاهر ینعی جمال او
تواند بودكه  یباطن است و م احبَبتُ اَن اَعرُفَ ن اعتبار است كه منشأ محبّت و عشق او ال بحكمال را به آجم

تعلّق به بطون  ،دارد جالل یكه جمال تعلّق به ظهور م را كه چنانیه باشد زینات وجودیور تعمراد به جالل ص
 و جمالش مندمج در جاللل جالل باشند یشان از قبینات به اعتبار خفا و تستّر ذات به ایدارد پس تع یم

 یر الثّانیالتّقد یاألعداد عل یر األوّل أو إندماج الواحد فیالتّقد یعل باطن قبل نسبة الظّهور یهر فااندماج الظ
ث یمن ح با خود ةینات الجاللیث التعیث باطنه المطلق أو من حیمن ح خوداألبد   من األزل إىل  الدّوام یعل

  .نرپدازد ی هست و با وريست نه آن كه غی نريرا كه غیز رپدازد خود نريعشق بازد و با غجماله المطلق 
و هر نفس كند  یعاشق تجّل به حسب استعداد یعنی براندازد یحجاب یعنی یا همعشوق پرد یهر لحظه از رو
 نخست حاصل آمده است یكه از تجّل یبه لسان استعداد یعنی آغازد یدستان یعنی یا پرده یاز راه عاشق
  . گر كندید یطلب تجّل

  :شعر
  نوازد ساز یعشق در پرده م

  نوازد یم یساز معشوق ات جماىلیدر پردۀ تجّل یعنی
 ه خود را قابل آنیز زنگ صور كوننۀ دل ایۀ آید كه به تصفیبا یم یعاشق یعنی كو كه بشنود آواز یعاشق 

نغمۀ دگر  یمعشوق یهر نفس از رو یعنی گر سازدیهر نفس نغمۀ د. قبول كند ات ساخته باشد تا آن رایتجّل
به لسان استعداد طلب  یشقعا یهر زمان از رو یعنی كند آغاز یا هر زمان زخمهدگر كند  یتجّل یعنیسازد 
 یعنی نغمۀ اوست یهمه علم صدا. ستیتكرار ن یكه در تجّل ت اشارت است به آنین بیكند و در ا  گرید یتجّل

د یكه شناوست  یشهاد  یو وجود یبیغ یعلم  یفرع تجّل یعنیقها و وجوداتها نغمه یاجزاء عالم به اعتبار حقا
راز ذات و اسماء و  ینعی راز او از جهان برون افتاد. طع نشودن منقیكه ابداآلبد دراز ی صدانين چنیا

ظهور آمد  یها را از نهانخانۀ بطون به صحرا مر آن یت ویاز سبب وجود جهان و مظهرّ یعنیصفات او از جهان 
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چنان كه  د پس همینما یم میرا كه صدا همان صوت اصل است كه در مرتبۀ دویز نگاه دارد راز یخود صدا ك
كند پس  ین مآ یاست افشا یز كه بر صورت ویكند صدا ن ی صاحب صورت مريالضم یما ف یل افشاصوت اص

  .توقّع سرت و كتمان آن چون توان داشت یاز و
وَ إن مِن  ت موجود كه به حكماسرّ وحدت ذات و صفات او از زبان هر ذرّه از ذّر ینعی سّر او از زبان هر ذرّه

 راتو خود  یعنی م غّمازیخود تو بشنو كه من نح حقّ سبحانه ناطقند ید و تسبیبه تحم سَبِّحُ بِحَمِدِهِیءٍ إلّا یشَ
 یافشا هرا كیم زیگو  ینم یت آن كرده باشیل صالحیكه تو تحص ش از آنیپرا  قابل سماع آن كن كه من آن راز

هر .  كرد یآن نتوان م تو فهمیر بگواگده و به فرض یپسنداست نا یترياست و آن س یآن غماز اهل ريراز به غ
گوش سخن خود را از زبان خود شنود هر  د هر دم به هریوزمان به هر زبان راز خود با سمع خود گ

 یهست یعنی وجود خود را یده حسن خود را بر نظر خود جلوه دهد هر لمحۀ به هر رویلحظه به هر د
است كه ظاهر در مظاهر اجزاء عالم  ن همه بنا بر آنیو ا كند یبر شهود خود عرضه مافت خود را یا یذات 

را كه اوست كه به زبان یز از من بشنوچنان كه هست    وصف او مظاهر است نياوست و ظاهر در مرتبۀ ظهور ع
  .یان نیدر م د و منیگو یمن سخن م

اللسانِ استَعمَلَ  یثُ أمراً مستقرّاً فیو لَمّا كانَ هدا الحد أو ناطقٍ ٍبلسان صامتٍ  يأ صامتِ ثمّ ناطقٍ يف یحدّثنی
و المراد بِاللسانِ الصّامتِ لسانٌ الحالِ هذا االستقرار  یهاً علیتَنبِ" الباء " یةِ أعنِة مكانَ حرفِ اآللید الظّرفیفیما 

كون ین و المراد بِاللسانِ النّاطق ما یمنها صامتٌ عند األكثر فَحسبُ فإن كانَ واحدٌ ِفهمُهُ أهل الكَشفِ یأو لِسانُ 
ِ مِن أنواعِ هاريُةِ و غییاإلله ِالكُتُبِ  ِعِیو النّاطقُ ألسِنَةُ جم ِالموجوداتِ  ِعِ یةُ جمفَالصّامتُ ألسِنَ  ِعندَ الجمهورِناطقاً 
 ون ثمّ كسر الحواجبیو غمز ع كون قولهیأو ناطقٍ و  ٍصامتٍ  ِمَظهَرِ  یبِظُهُورِهِ فِ یحَدِّثُنِیأو نَقولُ مَعناهُ  ِالكالمِ 

ون ی من عنيل فإنّ كالً منهم عرادَ بِهِ إشارات الكُمَّیمكِنُ أن ی و نيِك المُقدّر و الغَمزةُ إشارةُ بِالعذال یعَطفاً عَل
نات الحاجبة عن یات التعیراد بِكَسرِ الحَواجب كَسرُ طِلسماتِ ضمیحمهم و أن ريالخالئق ف نظر به إىلیالحقّ 

 ته شده استت گفین بیو در ترجمه ا .قةیشهود كنز الحق الوصول إىل
 خت فرویعشق از لب خامشان شكر ر

 كوان دو صد رمز نكویدر صورت ن
  

 شد از دهن سخنوران نادره گو 
 گفت از زدن چشم و شكست ابرو

  

  دیگو یم كند در گوشم یث میچه حد یدان
 ستید نیمغربم كه نشانم پدیعنقا  ستید نیعشقم كه در دو كون مكانم پد

اوالً  یعنی ام د كردهیز ابرو و غمزه هر دو جهان ص . صرف ینشان یه محض و بیت اشارت است به تنزین بیا
است به  ء از كثرت است اشارتیدر ذكر ابرو وغمزه كه مُنب ت وید عبودیاً به قیام و ثان د وجود در آوردهیبه ق

  .ت استیاشارت به مرتبۀ احد ،ستید نی و كمانم پدريمنگر بدان كه ت .تیمرتبۀ واحد
 ستید نیانم پدیت ظهور عیاز غا  اب در رخ هر ذرّه ظاهرمچون آفت

 یاست و در مصراع ثان یهر مدرك یوررط است كه ضیبر محجوبان مصراع اوّل اشارت به ادراك بس یعنی
  .ستیرا حاصل ن یادراك است و هر كس ِهست به ادراك مركّب كه ادراكِ  یاشارت

 ستید نیتر كه گوش و زبانم پدهن طُرفیو  م به هر زبان و به هر گوش بشنومیگو
ه و یبه تنز یه و مصراع ثانیالمظهر  از مقام تشب يفث ظهوره یمصراع اوّل اشارت است به اثبات آلت  من ح

ها را قصد كنند دور  ن نكتهیز این یت ثانیز و اگر از بیو به جمع ن یكید به یتق ینهما بیت به جمع بیتمام ب
  .دینما ینم
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ث اتحاد یث الوجود أو من حیقة و هم من حیث الحقیهم من ح همه عالم همه منم چون هر چه هست در
  .الظاهر بالمظهر

الوجود  ی فريكند و ال غ یت مینیرت و اثنیمغا یت تقاضایرا كه مثلیز ستید نیماننده در دو عالم از آنم پد
  .نهایاء و هو عیاألشة سبحانه من خلق ین المثلیفأنه یع ءيش و ألن كّل ءیس كمثله شیل قال تعاىل
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  مقّدمه

  در اشارت به موضوع و محموالت مسائل علمی كه شیخ مصنّف در صدد ایراد بعض مسائل آن است
  

د به یآ یكرده م ییمایاكه در این كتاب مذكور خواهد شد  بدان كه در اثنای هر لمعه از این لمعات 
علم است و مراد به تنزیه آن از تعّني آن است كه با وی  كه آن حقیقت موضوع مسائل این نيمنزّه از تعّ  یقتیحق

محلوظ نباشد بلكه مطلق ‐و ما یتبعهما من الصفات و االحكام  ‐هیچ نوع خصوصیتی از وجوب و امكان 
  .باشد از جمیع قیود و اعتبارات حتّی عن التقید باالطالق أیضاً

شاحّة مفاعله است از شُّح كه بخل است یعنی هیچ م .األلفاظ یخواه حبّش نام نِه خواه عشق إذ ال مشاحّة ف
توان كرد خواه به وضع  خواهند اطالق می بخل و تنگی نیست در الفاظ و عبارات هر لفظی را بر هر معنی كه می

از برای وی بر سبیل ارتجال اگر این لفظ را پیش از این معنی دیگر نبوده باشد یا اگر بوده باشد مناسبت بني 
حوظ نباشد یا بر سبیل نقل و تجوّز  كه میان معنی اوّل و ثانی مناسبتی ملحوظ باشد  كه مصحّح نقل المعنیني مل

و تجّوز باشد و اطالق لفظ عشق بر حقیقت مطلقه از این قبیل است كه مناسبت بني المعنیني مرعی است از دو 
وجودات  چه واجب و چه وجه یكی مشابهت مطلقه مر معنی عشق و محبّت را در عموم سریان در همۀ م

اند و اسمی را كه  سریان به معنای عشق و محبّت تشبیه كردهو پس حقیقت مطلقه را در عموم   .ممكنات
باشد و دیگری لزوم معنی عشق  به در مشبّه استعمال كرده چنان چه در استعاره می ،موضوع است به إذاء مشبّه

یات پس لفظی كه موضوع است به إزاء الزم در ملزوم است مر حقیقت مطلقه را در جمیع تنزّالت و تجّل
  .كنند چنان كه در مجاز مرسل می اند استعمال كرده

و چون شیخ مصنّف بنابر استمالت قلوب طالبان و مریدان و سرت بر منكران و معاندان در این رساله بیان حقایق 
ن اسلوب وقوع یافته الجرم لفظ عشق را كه به تر بر آ اكثر در صورت مجاز كرده و منظوماتی كه ایراد افتاده بیش

آن اسلوب مناسبتی تمام دارد و در عرف ارباب آن شیوعی كامل اختیار نمود و به حقیقت منزّه از تعني كه 
كند به محموالت كه آن در حقیقت  موضوع این علم است اشارت فرمود و بعد از اشارت به موضوع اشارت می

و گوید  گردد پس می ست كه آن حقیقت را به اعتبار تنزّالت و تجلّیات الحق میعبارت از احوال و اوصافی ا
یعنی اطوار عالم ملكوت از ارواح و عقول و نفوس و مظاهر   او در اطوارريت سیّفید به كآی ینموده م یاشارت

ید و قوای منطبعه در یعنی ادوار عالم ملك از افالك و عناصر و موال و ادوارمثاىل ایشان و غري آن از صور مثاىل 
كه ارحام امّهات  و استقراركه در نشأۀ انسانی از عقول است تا اصالب آباء  و سفر او در مراتب استیداعآن  

أی فلكم استقرار فی ارحام األمّهات و  أنشأكم من نفس واحدة فمستقّر و مستودع یو هو الّذاست قال اللّه 
  .استیداع فیما فوقها من المراتب

باید كرد و از مقام  اند بود كه از مراتب استیداع احوال و مقاماتی خواهند كه سالك را از آن عبور میتو و می
  .استقرار مستقرّ آخرین وی از مراتب كمال

یعنی اعیان موجودات در تجلّی  قیو حقایعنی اعیان ثابته در تجلّی علمی غیبی  یبه صورت معان او ظهور و
یعنی واجب تعاىل و تقدّس وقتی كه آن حقیقت مطلقه به اسماء و  سوت معشوقو بروز او به كوجودی شهادی 

یعنی ممكن وقتی كه تجلّی وی به صورت ممكنات  علماً أو عیناً  اعتبار  و عاشق. نسب الهی اعتبار كرده است
ی گشنت یعنی در نور دیده شدن و فان انطواءیعنی بعد از بروز وی به كسوت معشوق و عاشق  و بازكرده شود 

. است به شرط آن كه از افراد انسانی باشد و به سلوك طریق وصول به حقّ سبحانه موفق شده باشد عاشقوجود
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أی ذاتاً  و این در تجلّیات ذاتی باشد كه حقّ سبحانه به تجلّی ذاتی عني   ناًیعیعنی واجب تعاىل  در معشوق
و جز حقیقت مطلقۀ مقید به مرتبۀ الهّیت هیچ چیز عاشق را یعنی ذات وی را در نظر شهود وی ناچیز  گرداند 

یعنی ممكن  در عاشقیعنی واجب تعاىل  معشوق یو انزوا .مشهود وی نماند و این نتیجۀ قُرب فرایض است
یعنی به احكام خود كه صفات و اسماء اوست و این در تجلّیات صفاتی باشد كه عاشق   حكماًبه شرط مذكور 

متصّف به آن معنی كه جهت حقیت و اطالق صفات او بر  ،و به صفات معشوقاز صفات خود منسلخ گردد 
ام از مقام سعت كجهت خلقیت و تقید آن غالب آید و و از این معنی به انزوا تعبري كرده است زیرا كه آن اح

ه آن اطالق در مضیق تقید ظاهر شده است و این نتیجۀ قُرب نوافل است و این مرتبه اگر چه در تحقّق سالك ب
مرتبۀ اوّىل و تأخري مرتبۀ اخري اگر چه  فمقدّم است بر مرتبۀ اوّل تأخري كرده شده است در ذكر از جهت شر

در یعنی عاشق و معشوق   اندراج هر دو و .اشرف است از هر دو بنابر آن است كه وی نهایت مراتب است
الحَقیقةِ المُطلقةِ مُجتمعِني مِن غريِ  فِی یعنی وحدت عشق أی إندراجاً جمعاً ِباَن یندرجا سطوت وحدت او
یعنی آن جا كه عاشق و معشوق در سطوت وحدت عشق اندراج  و هنالك�المشاهد �افرتاقِ و تمیز فی نظرِ

و  و ارتتق الفنتیعنی المتفرقّني المتمیّزیني بالعاشقیّة و المعشوقیة و علی هذا القیاس قوله  اجتمع الفرقیابند
و أی فِی نورِ الحقیقةِ المطلقةِ الظاهرةِ فیها النّور یفأی كّل واحد من المعشوق و العاشق  و استرت النّورقوله

ظهورها و در عبارت استتار و بطون اشارت است به آن كه  فيأی بطن ظهورهما  الظهور فيظهور لبطن ا
 سُرادقات العزّةِ  من وراءِ یو نُودشود از نظر شهود مشاهد  شود بلكه مختفی می معشوق و عاشق منعدم نمی

مراد به سُرادقات عزّت تعینات و تمیزات مراتب است كه ساتر عزّت وحدتند و مراد به وراء آن مرتبۀ اطالق 
یعنی هر چیزی از مراتب و ارباب آن غري از حقیقت مطلقه كه ذات  ءٍ ما خَال اللّهُ باطلٌشيأال كُلٌّ  حقیقت

ظر شهود منتهیان در معنی مشاهده زایل است و اگر این مصراع یعنی از ن. بحث و وجود مطلق است باطل است
من الغیبوبة و  �و غابَتِ  .در مرتبۀ انطوی عاشق در معشوق ایراد نمودی انسب و به طریق ادب اقرب بودی

بعضی شارحان آن را تصحیف و تحریف كرده و غایة العني ساخته و در بیان معنی آن تكلّفات بارده التزام نموده 
بَقی مِنهُما ِفی  ال رسمَأی غابَت عنيُ العاشِقِ فِی عَنيِ الَمعشوقِ و عَنيُ المَعشوقِ فِی الحَقیقةِ المُطلقةِ  نيُلعا

للحقیقة  يأ للّهِ الواحد القهّارالتَّعینات السّاترة وجه الوحدة  �من حُجُبِ  و الأثرو بّرّزُواالمشاهِد ِ◌ نظر
  .نات االسمیة و الصّفاتیة والمظهریة و ذلك الربوز انّما هو باستهالكهم فیهاالمطلقة الّتی قهرت بوحدتها كثرة التعی
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  لمعۀ اوّل
در بیان مبدأیت عشق مر معشوق و عاشق را و كیفیت انتشاء ایشان از وی و این در تعّني اوّل است و در 

  بیان آن كه هر یك در چه محتاج است به آن دیگر
  

ز انتشاء عاشق و معشوق از حقیقت مطلقۀ عشق كه هر یك همان ا اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است
حقیقت مطلقه است مأخوذ با خصوصیتی به اشتقاق تعبري كرده است تا اشارت باشد به آن مشابهتی كه میان 
  .مصدر كه مبدأ اشتقاق مشتقات است و میان حقیقت مطلقه كه مبدأ انتشاء همۀ تعینّات است واقع است

كه مصدر ضارب و مضروب و سایر مشتقات مثالً ض ر ب است بر وجهی كه در آن جا هیچ  و بیان آن آن است
  .نوعی خصوصیتی از حركات و سكنات و لحوق زواید و عدم آن در آن ملحوظ نیست

ها اصالً  و همچنني معنی مصدر حدثی است كه در وی اقرتان به زمان و نسبت به فاعل ما و مفعول ما یا عدم آن
زیرا كه آنچه ساری است در جمیع مشتقات لفظاً و معناً  مصدر به آن معنی است كه گذشت و از  مأخود نیست

اند كه این اقرب الفاظ است به آنچه مصدر  این مصدر تعبري به لفظ ضرب به فتح ضاد و سكون راء برای آن كرده
لش لفظ ضرب به حقیقی است  چنانچه ظاهر است  و اگر نه معلوم است كه صیغۀ ضارب و مضروب مث

 نيخود از تعّو مقام وحدت و عشق در مقرّ عزّها لفظ مطلق است  خصوصه ساری نیست بلكه ساری در آن
كه  و ظهور كه صفت عاشق است   خود از بطوننيم عیمنزّه است و در حریعنی تعني عاشقی و معشوقی 

 ذات خود نيكه ع یز آن روایعنی كمال ذاتی و اسمایی  بهر اظهار كمال یمقدّس بلصفت معشوق است 
زیرا كه صفات   صفات خودنيو ع .زیرا كه وی را به اعتبار انتساب اسماء و صفات به وی ذات گویند است

  .عني وی است در وجود خارجی نه امری زاید بر وی. وی كه نسبت و اعتبارات وی است
شود زیرا كه امتیاز میان ایشان  مذكور می و این كالم تعلیل است مر وحدت متجلّی و متجلّی له را كه بعد از این

من  ینۀ عاشقیخود را در آگوید جز به اختالف نسبت و اعتبارات نیست و به حسب ذات متفقند چنان كه می
بر من حیث ظاهر الوجود الذّی من لوازمه الوجوب  یو معشوقحیث باطن الوجود الّذی من خواصّه االمكان

 یجلوه داد از رومن حیث باطن الوجود  بر نظر خودظاهر الوجود  من حیث خود عرضه كرد حسن خود را
نام  ومر باطن وجود را  ینام عاشقیعنی منظوری ظاهر وجود  یو منظور یعنی ناظری باطن وجود یناظر

یعنی ظاهر  ظاهر را .ظاهر گشتبر همني قیاس  یو مطلوب ینعت طالب ،شد دایپمر ظاهر وجود را  یمعشوق
بر از ممكن  ینمود آوازۀ عاشقیعنی باطن وجود كه ممكن است  به باطناست  تعاىل   وجود را كه واجب

 اراستیبیعنی ظاهر وجود  من حیث تجلّیاته الجمالیة   به ظاهریعنی باطن وجود كه ممكن است  آمد باطن را
نی یع  متّفقنيك عینظم  .آشكار شدمر ظاهر وجود را  ینام معشوقپس جمال ظاهر وجود مشهود شد 

به تجلّیني  نبود چون گشت ظاهر یا و ذرّهاكه جز شیء معه  البه حكم كان اللّه و  كهحقیقت مطلقه عشق 
یعنی وجودات متغایره به خصوصیاتها و مغایره مر  ار آمدهین همه اغیاشهادی  ،غیبی و وجودی ،علمی

  .مدهحقیقت مطلقه را به سبب تقیّدات خودشان و اطالق حقیقت از باطن به ظاهر آ
 معشوق را كه دید طلبكار آمده  ای ظاهر تو عاشق و معشوق باطنت

شاید كه مراد به ظاهر این جا حقایق ممكنات باشد  من حیث تجلّی وجود الحّق سبحانه بصورها  و مراد به  می
ر این زیرا كه وجود من حیث التجّرد عن المظاهر باطن است و ب .باطن وجود حقّ سبحانه  من حیث تجرّد عنها

تقدیر نیز عاشق و معشوق ممكن و واجب باشند موافق آنچه در منت مذكور شد امّا در تعبري از آن به ظاهر و 
ظاهر وجود باشد كه واجب است تعاىل و به باطن حقایق  ،شاید كه مراد به ظاهر نماید و می باطن مخالف آن می
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ب نیز طالب ممكنات است تا مجاىل اسماء و نماید اگر چه فی نفسه صحیح است زیرا كه واج مخالف آن می
صفات او باشند و همانا كه مراد مصنّف از ایراد این بیت بر هر تقدیر تنبیه بوده باشد بر آن كه هر یك از ظاهر و 

توان كرد  و اللّه  باطن یا عاشق و معشوق را بر هر یك از واجب و ممكن به مالحظۀ اعتبارات مختلفه اطالق می
  .اعلم

یعنی در معشوق كه به منزلۀ آینه  یدر وعاشق  تا هنه عاشق آمدیآكه ظاهر وجود است  یمعشوق یاز روعشق 
ظهور در مرآت  زیرا كه وی بی .اوالً و مطالعه توابع ذات خود ثانیاً خود كندذات و وجود مطالعۀاست مر او را 

  .ز ذات خود و توابع آن خربدار گرددمرآت وجود ظاهر شود ا در ظاهر وجود از خود و غري خود غافل است چون
زیرا كه هستی معشوق لذاته است و در آن  ندیتا در او اسماء و صفات خود ب ینۀ معشوقیآ یعاشق یو از رو

احتیاج به هیچ ندارد امّا تا اسماء و صفات وی متمیزه االحكام و اآلثار ظاهر شود عاشق در باید تا در وی و به 
  .گردد وی ظاهر

كالم سابق اشتقاق عاشق و معشوق از عشق مذكور شد و هر یك از این دو مشتق به خواص و احكام و چون در 
از آن دیگری ممتاز گشت محل آن بود كه محجوبان را توهّم آن شود كه مغایرت بینهما حقیقی است الجرم عذر 

اما ۀ عشق استكه حقیقت مطلق دیایش نیك مشهود بیدۀ شهود یهر چند در دگوید  خواهد و می آن می
تواند بود كه مراد به دو آینه مرتبۀ عاشقی و معشوقی و وجوب و امكان  می دینه نمایبه دو آ یرو یكیچون 

خصوصیت این عدد بر حقیقت خود باشد و مالیم كالم سابق این است زیرا كه مقصود از آن  ◌ٍ باشد و حینئذ
تعدد و كثرت بود نه خصوصيت اثنينيت و  آن مجردتواند بود كه مراد به  و می. جز بیان این دو مرتبه نیست

 ینه روینه در هر آیهر آ" چون گشت ظاهر این همه اغیار آمده" مصحح اين ارادت آن مصراع تواند بود كه
به حسب خصوصیتی كه آن آینه تقاضای آن كند در آینۀ مرتبۀ وجوب مثالً حقیقت عشق متلبّس به  دیدا آیگر پید

تأثري و فعل است پیدا آید و در آینۀ مرتبۀ امكان استعدادت و قابلیات كه منشأ تأثر و انفعال اسماء الهی كه مبدأ 
   .است ظاهر شود

  نظم
 إذا أنت أَعدَدتَ المرایا تَعدُداً   و ما الوجهُ إلّا غري أنّه

ها در نمایش  نها را متعدد گردانی آن روی به تعدد آ یعنی نیست روی مگر یكی لیكن آن است كه هر گاه تو آینه
   .متعدد گردد

  شعر
 گر تو به دو رُخ نظاره یار كنی
 نبود رخ او به جز یكی لیك شود
 غريی چگونه روی نماید؟ چو هر چه هست

 شكّ نیست كه بر وحدتش انكار كنی 
 بسیار چو تو آینه بسیار كنی

 ست پدیدار آمده عني دگر یكی
  

حقیقت از آن متعددات منتفی  نماید نسبت غريیت تعدد میهای مختلف م یعنی هر چند آن روی نسبت با آینه
مالحظۀ خصوصیات مرائی و مجاىل عني یكدیگرند زیرا كه خصوصیات ایشان در وحدت  ها بی است زیرا كه آن

نماید در حقیقت بود نیست بلكه به حسب  حقیقت مضمحل و مستهلك است و تعدد و تغایر و تكثری كه می
 ،تر مذكور شد كه چون گشت ظاهر این همه اغیار آمده عنی است كه اثبات غريیتی كه پیشنمود است و بنابر این م

  .پس بني البیتني تناقضی نباشد
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  لمعۀ دوم

  و مظاهر و این منتشی از تعني ثانی است  كه نمود خودَستش در مجاىل در بيان كمال جال
  

به مشیته األزلیة و اقتضائه الذّاتی لیكن از  خواستبعد از تنزّل وی به مرتبۀ معشوقی و عاشقی  سلطان عشق
زیرا كه ذات را من حیث هی  نسبت به وجود عالم و عدم آن برابر است نه  .روی معشوقی  ال من حیث االطالق

یعنی به صحرای مكوّنات  به صحرایعنی خیمۀ ظهور  مهیكه خكند و نه اقتضای عدم آن  اقتضای وجود آن می
ای است كه جواهر احكام و  زیرا كه هر اسم و صفت به منزلۀ خزینه .این اسماء و صفاتیعنی خز نیخزا رِزند دَ

یعنی گنج جواهر احكام و آثار  گنج  بگشود .آید آثار آن در وی مختفی است و بعد از تعني قابل به ظهور می
  .دیپاشیعنی اعیان ثابتۀ عالم  بر عالماسماء و صفات 

یعنی از بطون متوجه ظهور شد زیرا كه چرت برداشنت و علّم بر كشیدن سلطان  د علّمیچرت برداشت بر كش. نظم 
تواند بود كه مراد به چرت اعیان ثابتۀ عالم  م و میگاه عا د از خلوتگاه خاص به جلوهباش در وقت توجه وی می

رتبۀ علم به عني آیند زیرا كه چون از م .باشد و مراد از برداشنت آن رفع آن از مرتبۀ ثبوت در علم به ظهور در عني
ناچار سایۀ احكام و آثارشان بر ظاهر وجود افتد و ظاهر وجود به آن احكام و آثار منصبغ و مسترت گردد چنان كه 
صاحب چرت به سایۀ چرت و مراد به علَم اسماء الهی باشد و مراد به كشیدن آن رسانیدن آن از مرتبۀ قوّت ظهور 

یعنی عدم را كه عبارت از اعیان ثابته است و با وجود بیامیزد  زند وجود و عدمتا به هم بر  .آثار به مرتبۀ فعل
آرامی وی در مقام بطون و جنبش  یعنی بی زیعشق شور انگ یقرار یب .آمیختنی  معلوم اإلنّیة مجهول الكیفیة

میان احكام و زیرا كه چون اعیان از علم به عني آمدند  فكند در عالم یشرّ و شورنمودن وی به مرتبۀ ظهور 
آثار ایشان مخالفات و مصادمات ظاهر شد و مخالفت و مصادمت عني شور است و هر اثری نسبت با اثری 

در  و نابوددر علم  بابودپیش از افاضۀ وجود بر وی  و اگر نه عالم .دیگر كه مخالف و مصادم اوست شرّ است
حقّ سبحانه از مزاحمت اغیار و حجابیت یعنی حضور مع ال ده بود و در خلوتخانۀ شهودیآرممرتبۀ عني 

  " ء معهیكان اللّه و ال ش"آسوده آن جا كه ایشان
  شعر
 آن دم كه ز هر دو كون آثار نبود

 بودیم معشوقه و عشق و ما بهم می
  

 بر لوح وجود نقش اغیار نبود 
 در گوشۀ خلوتی كه دیار نبود

  

است به كمال جال واقع شد بر سبیل اجمال خواست و چون در كالم سابق اشارتی به تجلّی وجودی كه مسمّی 
كه تصریح كند به آن كه هر یك از فعل و تأثري و قبول و تأثر به كدام یك از مرّتبتني عاشقی و معشوقی مستند 

یعنی كمال  قرار بهر اظهار كمال یناگاه عشق ب گوید است و به آن كه رجوع قابل نیز به عشق است الجرم می
 .وجوب نموده بودند در مرتبت امكان نیز بنمایند ود تا هم چنان كه علم و وجود در مرتبتعلم و وج مرتبت
یعنی ظاهر  یمعشوق یبگشود و از رویعنی كار اعیان ثابتۀ عالم  كار یاز رویعنی پردۀ خفا و بطون  پرده

موجودات كه اعیان ثابتۀ   عالمنيبر عبه تجلّیة الوجودی  خود راوجود كه وجوب وصف خاصّ اوست 
   .و به آن جلوه همه را خلعت هستی بخشید جلوه فرمودخارجیۀ ممكنه است

یعنی فی الحال بی تراخی یا در نفس  نفس دا شد عالم اندریچو پیعنی وجود مفاض پرتو حسن او :نظم
  .دا شدیهو الرحمن كه وجود عالم منبسط است
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 وام كرد از جمال او نظری
  

 حسن رویش بدید و شیدا شد 
  

نی هر دانش و بینش كه در مرتبۀ امكان نمود مستعار از مرتبۀ وجوب است و ظّل و عكس آن است كه آن جا یع
  .از خود هیچ نیست رانموده زیرا كه ممكن 

 عاریت بستد از لبش شكری
  

 ذوق آن چون بیافت گویا شد 
ی آن تجلّی به كشف حقایق و یعنی به حسب استعداد و قابلیت خود اثری از تجلّی اسم متكلّم یافت و از چاشن

  .شرح معارف گویا شد
آن از حیثیت و قدس مو چون از بیان آن فارغ شد كه وجود عالم به تجلّی وجودی است كه مسمّی است به فیض 

خواهد كه اشارت كند به آن كه استعداد آن فيض مستند به تجلي علمي غيبي است كه مسمي  معشوقي است مي
یعنی جمال معشوقی كه  باز فروغ آن جمال گوید عاشقی است پس می ز حيثيتبه فيض اقدس قرآن ا است

پیش از تجلّی وجودی  یعاشق را كه عالمش نام نهثابته  نيعجا تجلّی علمی غیبی است  مراد به فروغ آن این
. ن دیددر مرتبۀ ثبوت در علمتا بدان نور آن جمال بدید چه او را جز بدو نتوا دادیعنی استعدادی  ینورعینی 

دریافتنی مناسب  افتیچون لذّت شهود دریعنی عني ثابتۀ عالم  عاشق  اهُمیمَطا اهُم إلّایال تَحمِلُ عَطا
كه صورت " كن" زمزمۀ قولچشیدنی مناسب همان مرتبه و  دیبچشیعنی یافت  ذوق وجودمرتبۀ ثبوت 
  .مناسب همان مرتبه شنيدني دیبشنارادت است 

ها مر عالم را پیش از وجود عینی كرده  بوت به جهت آن است كه شیخ مصنّف اثبات آنتقّید این امور به مرتبۀ ث
و شیخ در  چنان چه هم در این لمعه خواهد آمد . ها خواهد كرد و بعد از وجود عینی نیز اثبات بعضی از آن

و الخمسني و ثلثمائة  فتوحات اثبات امثال این امور كرده مر اعیان را در مرتبۀ ثبوت حیث ذكر فی الباب السّابع
  .فی معرفتة منزل البهائم

إنّ أعیان الممكنات فی حال عدمها رائیة مسموعة سامعة برؤیة ثبوتیة و سمع ثبوتی فعني الحقّ سبحانه ما شآء 
كُن فاسمعه أمره فبادر  بمن تلك األعیان فوّجه علیه دون غريه من أمثاله قول المعّرب عنه باللسان العربّی المرتجم 

عني كلمته و لم یزل الممكنات فی حال عدمها األزلّی لها تعرف  لمأمور فیكون عن كلمته بل كانا
الوجود لذاته و تسبّحه و تحمده بتسبیح أزلّی و تمجید قدیم ذاتّی و ال عني لها موجود و ال حكم لها ‐الواجب
  .مفقود

به اعتبار مبدأیت و فیاضیت وی با عشق  دیدوكه سر چشمه فیض وجود است خانۀ عشقیرقص كنان بر در م
یعنی قدح استعداد  یقدح ن من است پر كنیكه دل و دیعنی وجود مفاض  یاز آن م یساق یا :گفت شعر

زیرا كه من  ن من استیريجان شاین قدح یا آن می  كهای وجود در عني پر كن  مرا كه وجود در علم نیمه كرده
گر هست  .رسم د با فیضان آن می به زندگی وجود عینی میاز مردگی عدم عینی به واسطۀ قدح استعداد خو

یعنی محجوبان چون حكیم و متكلّم زیرا كه ایشان را اعتقاد آن است كه فیض وجود  شراب خوردن آیني كسی
یعنی كشف و شهود من تقاضای آن  معشوقه به جام خوردن آیني من استمغایر وجود مفیض است با لذات 

ان وجود حقّ است سبحانه كه به اعتبار عموم و انبساط بر اعیان ممكنات وجود كند كه وجود مفاض هم می
چندان شراب كند  كه به تجلّی وجودی  عینی افاضۀ وجود بر ماهیات می ساقی .گویند مفاض و فیض می

  ریخت كهیعنی اعیان ثابته كه به عدم خارجی موصوفند  در جام نیستیكه وجود مفاض است  هستی
  ۱: نظم

                                                            
  از صفــــــــاي مي و لطافت جام                 در هم آميخت رنگ جام و مدام« ۱
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كه احوال و  در هم آمیخت رنگ جامیعنی جام اعیان ثابته  و لطافت جامیعنی وجود مفاض  ای میاز صف
كه ظهور است در عني یعنی احوال هر یك از احوال آن دیگر متمایز  مدامرنگ  واحكام هر عني ثابته است 

م كه احوال اعیان است كنند و گاه نسبت سایر احكا گاه نسبت ظهور كه حال وجود است به اعیان می .گردد نمی
پس احوال و احكام و نسبت و ظهور همه مضاف به اعیان باشد و  همه جام است و نیست گویی من به وجود

پس همه  و نیست گویی جامیعنی وجود   یا مدام استاین اشارت به حال صاحب فرق قبل الجمع است 
 رنگ آفتاب گرفتنی اعیان ثابته یع چون هوا. مضاف وجود باشد و این اشارت به حال صاحب جمع است

یعنی اعیان  و شبیعنی پرتو وجود روز .یعنی ظلمت عدم رخت برداشت از میانه ظالمیعنی وجود منصبغ شد 
  .از آن گرفت نظامبه اعتبار وجود عینی   با هم آشتی كردند كار عالمثابته به اعتبار ظلمت عدمّیت ایشان

كه متعلق به وجود اعیان ثابته بود در مرتبۀ عني   تينسیم عنا نفس زددر مرتبۀ وجود عینی   صبح ظهور 
 چندان بارانیعنی فیض مقدس   در جنبش آمد سحاب فیضافاضۀ وجود بر اعیان ثابته  دریای جود .بوزید

یعنی  بر زمني استعداد" �ثمّ رشَّ علیهم من نُورِه"وجود مفاض كه اشارت به آن است حدیث نبوی 
 �بنُوریعنی ارض استعدادات االعیان الثابتة  وَ أَشرَقَتِ االَرضُكه  باریده مر وجود عینی را استعداد اعیان ثابت

از خواب  .شدكه وجود مفاض است  سرياب آب حیاتیعنی اعیان ثابته  عاشق ،أی بتجلّیة الوجودی رَبِّها
در ندارد   یافته هست اگر چه علم ب .یافتیعنی هستی یافت زیرا كه  برخاست قبای وجوددر عني  عدم

لیكن به آن شهود حاضر نبود الجرم چون به  بر سر نهادیعنی حضور مع الحقّ سبحانه  پوشیده كاله شهود
كمر شوق باشد  وجود و شهود خود مر موجود و مشهود را حاضر نبود به حكم انجذابی كه فرع را به اصل می

این مصراع اجمال تفصیلی  .از گوش به آغوشدر میان بست قدم در راه طلب نهاد از علم به عني آمد و 
شود كه  جا كه مذكور گشت و حینئذ معنی وی آن می تا این عاشق سرياب آب حیات شد جا كه گفت است از آن

شاید كه متعلّق به همني اخري باشد كه قدم در راه طلب نهاد و حینئذ  از مرتبۀ ثبوت به مرتبۀ وجود عینی آمد و می
دانست بدید  از مرتبۀ علم به وجود حقّ سبحانه به مرتبۀ شهود و عیان آمد یعنی آن را كه می شود كه معنی آن می

كه به حسب  نخست بار. نماید تر می شنید در آغوش كشید و این معنی به سابق و ال حق مناسب و آن را كه می
با شعور به  وق افتاددیده بگشاد نظرش بر جمال معشسلوك به قُرب نوافل متحقّق شد و بصر وی حقّ بود 

  زیرا كه  ."ما رأیتُ شیئاً إلّا رأیتُ اللّهُ قبلَه" گفت آن كه آن جمال معشوق است
  بیت
 محقق را كه وحدت در شهود است

  

 نخستني نظره بر نور وجود است 
چون به  و .اما چون صاحب قُرب نوافل بود ادارك و شهود مستند به وی بود و حقّ سبحانه مر او را به منزلۀ بصر

و ادارك شهود را مستند به وی دید و خود را  كرد همگی خود او را یافت  در خود نظر قُرب فرایض ترقّی كرد
أی نفسی و ذاتی أو لم  غري عینییعنی بصری   فلم انظر بعینیبلسان الجمع  گفتبه مثابۀ آلت تصور نمود 

در چشم  جا عاشق اشق كیست اینست چون من همه معشوق شدم ع كاری عجب .انظر بذاتی غري ذاتی
عاشق تواند تا به آن بود  از خود بودي نبود رااو چه در اين مقام دريافت كه  عني معشوق آمد شهود خودش

چنان كه نبود در  یعنی هم هنوز كما لم یكنیعنی عاشق   اوزیرا كه  .پس عاشقی نیز مستند به معشوق باشد بود
                                                                                                                                                                                         

  همه جام است و نيست گويي مي                يا مدام است و نيست گويي جـام    
  از ميــــانه، ظالمرخت برداشت          چون هوا رنــــگ آفتـــاب گرفت           
 .          »كـار عـــــالم از آن گرفت نظام           روز و شب بـا هم آشتــي كردند           
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 در قدم برقرار خود استچنان كه هميشه بود  يعني هم وق كما لم يزلو معش در عدم بر قرار خود استازل 
  ِ .الغري ِمعیتِهِ بوجودمِ فِی االَّزلِ مِن عد و هو االن علی ما علیه كانبی معّیت وجود غريی 

  بیت
 چون وصل در نگنجد هجران چه كار دارد  جامعشوق و عشق و عاشق هر سه یكی است این
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  لمعۀ سيّم
  در مظاهر و مجاىل و ما یتبع هذا الشهود من االحوال كمال استجال كه شهود خودَستشدر بيان 

  
خواست كه  ،دید میوساطت مظاهر و مجاىل  یعنی بی هر چند دایم خود را به خوداز روی معشوقی   عشق

فی حّد زیرا كه دیدن چیزی  .خود مطالعه كند یز جمال كمال معشوقینیعنی آینه مظاهر و مجاىل   در آینه
آینه حاصل نیست وی  افزاید كه بی ذاته چنان نیست كه در آینه  به سبب آن كه خصوصیت آینه در وی چیزی می

متلبسّ به خصوصیتی كه مقتضای  كرد صورت خودشیعنی ذات وی   عاشقنينۀ عینظر در آرا الجرم 
به مالحظة نفس الحقیقة   اأم أنیعنی به مالحظۀ خصوصیة المظهر  در نظر آمد گفتأنتخصوصیت مظهر بود 

تواند بود كه  تكرار كلمۀ تنزیه می یحاشا یحاشاالمتجلّی فیه أو العني الباصرة   نيالع یفالمتجلّی   نيهذا الع
كنم همه منم به اعتبار اطالق  ه نظر میكهریت و مظهریت باشد یعنی به هر یك از حیثیتني انظر به حیثیتني ظ

چون  .۱نيمِن إثبات إثنو اطالق و تقید صفت من و صفت من عني من فأنا منزّه   و به اعتبار تقید مظهر مظاهر
 در جهان انداخت و چون" حبّهمی" عاشق صورت خود گشت و دبدبۀعاشق صورت خود دید ،در آینۀ عني

  ببینی كه  یدر نگربه چشم حقیقت بني 
  شعر

 بر نقش خود است فتنه نقّاش
  

 كس نیست در این میان تو خود باش 
ه محجوب را كچون از كالم سابق چنان معلوم شد كه ظاهر در آینۀ عني عاشق صورت معشوق است محل آن بود 

ظهور معشوق را در عاشق به ظهور آفتاب  .توهّم آن شود كه معشوق یا چیزی از وی در عاشق حلول كرده است
از ماه نور مقید به ظهور در جرم وی تواند بود كه  می نۀ آفتاب استیماه آ گوید كند و می در ماه تمثیل می

گردد و حینئذ مماثلت میان مثال و ممثّل له بر وجه  خواهند و به آفتاب نور بسیط مطلق كه از جرم وی منبسط می
ست یچ نید در ماه هیچنان كه از ذات خورش همباشد زیرا كه بر این تقدیر حكم به آن كه  كمال واقع می

بنابر آن خواهد بود كه میان ماه و آفتاب  ءیسواه من ذاته ش یء و ال فیذاته من سواه ش یس فیلذالك ل
. هر گویند و به اعتبار اطالق ظاهراثنینیت نیست چنان كه میان مظهر و ظاهر چه یك حقیقت را به اعتبار تقید مظ

رم یكی در جرم م منري خواهند مماثلت جز به آن نخواهد بود كه از ججِرو اگر چنان چه از ماه و آفتاب آن دو 
 یس فیل"و قوله .امّا نه به سبب وحدت چنان كه در ممثلٌ له است بلكه به سبب مغایرت .دیگری هیچ نیست
من ذاته شی كافی  .اگر نه در ادای مقصود لیس فی سوااست و  از برای تعمیم فایده" ءِیذاته من سواه ش

صورت چنني  و نور ماه گویند هم ماه نسبت كنندبه كه در آینۀ ماه ظاهر شده است  چنان كه نور مهر رااست 
چنان كه موالنا شمس  به محبّ اضافت كنندگردد   كه محبوب در مراتب به آن صورت ظاهر می محبوب را

بر از ظهور احكام و آثار اعیان ثابته  كهو صورت  هر نقشالدّین كشّی در این رباعی به آن شارات كرده است
كه وجود  كهن یایداست آن صورت آن كس است كان نقش آراست دریپت كه ظاهر وجود اس یتختۀ هست

 یچو بر زند موجكه وجود قدیم است  كهن یایموجش دراز صور حوادث  نو یچو بر زند موجقدیم است 
قت یحق در و صورت تمّوج را مضاف به آن موج دارند و آن موج موجش خوانند واز صور حوادث  نو
 كثرت و اختالف صور امواج بحر را متكثر نگرداندچنان كه  .به ویو صورت تمّوج مضاف  استیدر
یعنی وجود حقّ را سبحانه كه به مثابۀ بحر  را یمسمّچه الهی و چه كونی كه به منزلۀ امواجند  اسماءچنني  هم

                                                            
  .»حاشاي، حاشاي من إثبات اثنني    انت أمّ أنا هذا العني يف العني« ۱
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الهی است موجب تعدد است در عقل نه در خارج و  ،زیرا كه اگر اسماء ع الوجود متعدد نكندیمن جماست
 نفس زندچون به سبب تاثري حرارت  ایدر .اسماء كونی است موجب تعدد است در نمود نه در حقیقت بوداگر 

فرو  ،ابر خوانندو بر هم نشیند  ند مرتاكم شودیبخار گویعنی اجزای صغار گشته به جانب هوا متصاعد گردد 
وندد همان یا پیون به درند و چیلش گویسو روان گردد  جمع شود ،بارانش نام نهندو متقایر گردد  چكد
ما  یعلثابت  بحرأی بحر الوجود الواحد بعد ظهوره بصور التعینات اإللهیة و الكونیة  شعر فالبحر :ا بودیدر

أی مثل األمواج  أمواج و أنهارأی التعینات الطارئة علیه  إنّ الحوادثمن الوحدة الحقیقیة  فی قدمعلیه  كان
فكما ال یتكثّر بحر الماء بتكثّر األمواج و األنهار فكذلك ال یتكثّر الوجود الحّق و األنهار بالنسبة إىل بحر الماء 

أی تشابه هذه األشكال تلك  شاكلهایأی تعینات  أشكالأی ال یمنعنّك  عجبنّكیال المطلق بتكثّر التعینات 
و حجب  استارها أی تلك األشكال بسبب كثرت یفهأی فی تلك األشكال  هایعمّن تشكّل فاألمواج و األنهار 

و این قعر و ساحل وی را  ن بحر ازل است و ساحلش ابدیقعر ا .الوجود الواحد المسترت بهاعلی وجه وحدة 
كران و یساحلش قعر است و قعرش بنظر به وجود موهوم ما حاصل آمده است و اگر نه به اعتبار ذات بحر 

نمايد و به  توئي موهوم حادث تو دو مي است ازیكی فی حّد ذاته  تو بحر ییتوفاصل میان ازل و ابد   برزخ
نبودی وحدت صرف بود و چون تو پیدا آمدی و تو را مبدأ و منتها زيرا كه چون تو . ازل و ابد منقسم ميگردد

اگر تو  .الزم وجود را به اعتبار عدم انتها از جانب بدایت ازل گفتند و به جهت عدم انتها از جانب نهایت ابد
زد بحر ازل با یان برخیتوست از م ییكه آن تو یبرزخو در وی ناچیز شوی  یا دهین دریا خود را فرا آب

   .یعنی اوّل و آخر یكی بود د و آخر به رنگ اوّلیبر آ به رنگ آخركه ازل است  زد اوّلیامیبحر ابد ب
ان را به اعتبار به اعتبار حقیقت زمان زیرا كه حقیقت زم بود یكیو فردا هر چار  یو د یامروز و پر۱ :نظم

دی و پریر و نظر به اقرتان با  ،مقارنه با امور حادثۀ حاضره امروز گویند و به اعتبار اقرتان به امور حادثۀ منقرضه
یعنی متفرد شو و به فنا در واحد فرد متحقّق باش تا به  فردا �از این اعتباراتِ توپس  .امور حادثۀ آتیه فردا

كه از همه متفرد شده باشی و به فنا در واحد فرد  گاه آن .ارگانه یكی استذوق دریابی كه این اعتبارت چه
زیرا كه چون كسی در مشهود خود فانی  یهمه تو باشدر نظر شهود خود  ییده بگشایچون دمتحقّق گشته 

فانی  زیرا كه تو از تویی خود ان نهیو تو در مشود خود را او بیند و چون مشهود او همه باشد وی نیز همه باشد 
   .ای شده

  نظم
 همه خواهی كه باشی ای او باش

  

 رو به نزدیك خویش هیچ مباش 
  

                                                            
  .»هر چار يكي بود، تو فردا    امروز و پري و دي و فردا« ۱
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  لمعۀ چهارم

  عاشق و محبّ نيز در همۀ مراتب، حضرت حق است در بيان آن كه معشوق و محبوب بلكه
  

 بدان كه غريت حقّ سبحانه از مقتضیات عزّت وحدت و قهر احدّیت اوست زیرا كه در مقام احدیت وی به
  .هیچ نبود ال علماً و ال عیناً كان اللّه و لم یكن معه شیموجب 

ها بر خود تجلّی كرد پس اعیان  نخست تجلّی كه كرد آن بود كه خود را به شئون ذاتیه خود دانست و به صور آن
  .ثابته در مرتبۀ علم متعني شدند

ت عینی خارجی گشت پس هر نسبتی از و ثانیاً منصبغ به احكام و آثار آن اعیان در عني ظاهر شد و موجودا
نسب را  چون عاشقی و معشوقی و ذاكری و مذكوری و عارفی و معروفی و غريها  كه مالحظه كنند عزّت 
وحدت وجود حقّ  سبحانه و تعاىل  و عموم سریان وی در مراتب اقتضای آن كند كه آن نسبت جز وی را ثابت 

   .بت ثابت باشد به حقیقت وی را ثابت باشدنباشد و در همه مرتبه هر چیز را كه آن نس
كه به واسطه  آن اقتضا كرد كه عاشق یت معشوقريغ گوید و اشارت به این معانی است این كه شیخ مصنّف می

 او ريغها ثابت  اشتمال وی بر امور متعددۀ متغريه به اشیاء مختلفه محتاج است و به قدر احتیاج وی را محبت آن
 او محتاج نشود ريدوست ندارد و به غپس  ،را  چه آن غري عني عاشق باشد و چه غري اویعنی غري معشوق  را

اء كرد تا هر چه را دوست دارد و به هر چه محتاج شود او ی اشنيعبه تجلّیني مذكورین آنفاً  الجرم خود را
   .۱بود
گویی كه دوستی آدمی اگر  یستین جا بدان كه تو كیا. ز را چنان دوست ندارد كه خود رایچ چیه یو آدم

خود را عني اشیاء كرده است جمیع اشیاء در این برابرند پس چرا  ،مر خود را چون به واسطۀ آن باشد كه معشوق
باشد و شكّ نیست كه آدمی به خود اعرف است  تر باید داشت؟ گوییم محبّت به قدر معرفت می خود را دوست

من عرف نفسه فقد عرف اند كه   كلید معرفت حقّ ساخته از همۀ چیزها و لهذا معرفت وی را به نفس خودش
  .ربّه
كه هر تویی را وجودی باشد مغایر  دو تویعنی سلسلۀ وجود اشیاء  ۲ن رشتهیكه هست ا یتا ظّن نرب :شعر

كه  خود اصل و فرعیعنی یك وجود است  ك توستی .وجود تویی دیگر كه یكی را اصل گویی و یكی را فرع
اوست یعنی سلسلۀ وجود اشیاء نیكو ایبنگر ن .بار اطالق اصل گویند و به اعتبار تقید فرعآن وجود را به اعت

پیدایی از تعینات يعني حيثيت ظهور و  و ليك پيداست به مناست يعني وجود مطلق است كه اصل  همه
و وی  یعنی قیام من به دوست ك بدویلمن حیث الظهور ن جمله منمیست كه ایشكّ ن .خلقیه است كه فرعند

 چون آفتاب. زیرا كه اگر چه ظهور مطلق در مراتب به مقید است لكن قیام مقید به مطلق است .قیوم من است
و در بعضی نسخ چنني  آفتاب پندارددر سُطوت آن نور گم كرده  نه خود راینه تابد آیدر آبا سُطوت نور خود 

ز ید چه همه چريگ دوستخود پنداشته یعنی آفتاب را كه  الجرم خود را" كه خود را آفتاب یابد"است
در این  آفتاب است چهكه متعلق و مناط احكام اوست  او ییقت اویخود و در حق یمجبول است بر دوست

                                                            
  الجرم عني جمله اشياء شد    تغيرتش غير در جهان نگذاش ۱
  يك توست خود اصل وفرع بنگر نيكو    تا ظن نربي كه هست اين رشته دو تو ۲
 شـك نيست كه اين جمله منم ليــك بدو    اين اوست همه و ليــك پيــداست به من 
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مر ظهور آفتاب را و خصوصیات  ستیش نیب ینه قابلیآ .یعنی آفتاب را ظهور او راستحال در نظر شهود او 
   .وی در سطوت نور آفتاب مضمحل

  نظم
 سها فغُیبتُ فیهاظهرت شم

  

  فإذا أشرقت فذاك شروقی 
  رباعی            :گوید می

 خورشید رُخت حجابِ بودم بشكافت
 آز آینۀ نیستی من چو بتافت

  

 چون سایه دلم به سوی نابود شتافت 
 مسكني دلم او ار خود و خود را او یافت

اما در تو كه  ،است مر خود را یعنی دوستی تو مر خود را دوستی او دارد در تو یاوست كه خود را دوست م
بلكه ال   اللّهريحبّ اللّه غیجا معلوم شود كه ال  نیااز  .مظهر اویی هم از روی محبّی و هم از روی محبوبی

چه بلكه الرائی و ال مرئی الّا اللّه  الّا اللّه یریدارد مفهوم گردد كه ال  یچه معنمحّب و ال محبوب الّا اللّه 
ند مربهن گردد كه یگو  چرا .بلكه ال ذاكر و ال مذكور الّا اللّه ذكر اللّهیكه ال  اشارت است روشن شود

به مقتضای  بك چه ید كه متّعنیگو یمگر می �و بّصَرِ بِسمعياللّهمّ مَتِّعِنی  دیگو یبه هر چه مص  یمصطف
صر صوری فانی شود یعنی چون سمع و ب .أی الباقني  ني الوارثريو أنت خ ییسمع و بصر من توقُرب نوافل 

             .سمع و بصر معنوی كه تویی باقی خواهد بود
  نظم
 تبارك اللّه وارَت عینه حجبٌ

  

 فلیس یعلمُ إلّا اللّه ما اللّه 
ها  های عالم امكانی پس محتجب به همه حجاب یعنی بزرگوار خدایی كه پوشانید عني ذات وی را حجاب

زند  فی الحقیقة  دانش و بینش اوست  ها سر بر می از این حجاباوست و هر دانشی و بینشی كه نسبت به وی 
یعنی هر طرف  .ث شئت فانّ اللّه ثَّم و قل ما شئت عنه فانّ الواسع اللّهیخُذ ح .ها سر بر زده است كه از آن

بلكه گريندۀ آن همان جا است  نَما تُولُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللّهیاَكه خواهی گري كه به درستی كه خدای به حكم فرمودۀ 
ی آن دارد كه گنجائ مٌ یانّ اللّه واسعٌ علطرف در صورت تو هموست و بگوی هر چه خواهی كه به حكم فرمودۀ 

پس هر كه گوید و هر چه گوید همه راست  .هم به صورت همه گویندگان و هم به صورت هر چه گویند بر آید
  :دارد كه ینازكی دارد اما معذور مباشد اظهار چنني اسرار هر چند 

  بیت
 خود گفت حقیقت و خود اشنید

  

 زان روی كه خود نمود و خود دید 
یعنی هر سخن كه گفت و هر صفت كه كرد از آن روی یعنی  من وجهه الباقی  كه خود نمود و خود دید آن روی 

وی ندۀ آن چنان كه نمای است و بس همرا در مظاهر موجودات به حقیقت گویندۀ آن سخن و شنوندۀ آن همه وی 
گویم و  سی سال است با حّق سخن می"گفت كه لسانی است از السنۀ حقّ  جنید. و بیننده وی است و بس

 گفت و شنونده دید  سخن با وی می یعنی جنید در مجاىل خلق حقّ را می. "گویم خلق پندارند كه با ایشان می
حّق  .ایشانند بلكه جنید نیز در میان نبود دهگويد و شنون دانست و محجوبان پنداشتند كه با خلق مي وي را مي

هم او شنید كه به زبان شجره گفت  به سمع موسیهيلع. گوید پنداشتند كه جنید می گفت و محجوبان می می
  .اِنِّی اَنَا اللّه ربّ العالَمِني

  بیت
 شنوندگویند و باز خود میخود می

  

 اند و ز ما و شما بهانه بر ساخته 
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  لمعۀ پنجم

  ان اختالف مظهر در هر آن و تفاوت ظهور ظاهر به حسب اختالف مظهردر بي
  

یعنی  دیگر نماید یهر لحظه روخواه در تجلّیات وجودی و خواه در تجلّیات شهودی    نهیمحبوب در هر آ
نه هر دم یرا كه صورت به حكم آید زیگر بر آیدم به صورت د هر .هر شودابه اسمی دیگر و صفتی دیگر ظ

گردد زیرا  یعنی احوال استعدادات دیگرگون می گردد یگر مینه هر نفس به حسب احوال دیود و آش یگر مید
بخشد و هر استعدادی تقاضای صورت دیگر مغایر  كه تجلّی به هر صورتی متجلّی له را استعدادی دیگر می

   .كند پس الیزال استعدادات در فزایش است و صورت به حسب آن در نمایش تر می صورت پیش
  نظم

 در هر آینه روی دیگرگون
 گه بر آید به كسوت حوّا

  

 نماید جمال او هر دممی 
 گه بر آید به صورت آدم

  

بیت ثانی مناسب مقام نیست زیرا كه كالم در آن است كه در مرآتی واحد در هر آنی به صورت متجلّی است و 
است و  أین أحدهما عن اآلخر  مگر گویند كه  كند كه در هر دو مرآت به دو صورت متجلّی بیت ثانی افادۀ آن می

 .آید و در آنی دیگر به صورت آدم یعنی به صور مختلف مراد آن است كه در هر آینه در آنی به كسوت حوّا بر می
نه به ید و در دو آیننما یصورت دو بار روآینه به یك  كیهرگز در در تجلّی تكرار نیست  ن جاست كهیاز ا
واحدةٍ لشخصٍ  صورةٍ یفأی الحّق سبحانه    یتجلّیال "د كه یفرما یابوطالب مكّ . دیایدا نیصورت پ كی

ر فِی التّجلّی و هو عبثّ و یتعاىل الواحد او أال یلزم الّتكر" نيالثَنواحدةٍ  صورةٍ یف یتجلّی و ال نيمرَتواحدٍ 
عینه معاد نگردد و آن مستلزم دو م بوآید كه معد اگر كسی گوید از عدم تكرار تجلّی الزم می. الحقّ عن العبث

در وقت تكلیف در وقت جزا غري آن است كه فساد است یكی بطالن جزا دادن مكلّفني در دنیا و آخرت زیرا كه 
  .و حشر اجساد ثابت شده است شرعاً و كشفاً .عمل بود دویم حشر اجساد و جزای اعمال

ذات و حقیقت است و آن منافی اختالف در صور و جواب گوییم كه مبنای ثبوت امرین مذكورین بر اتحاد در 
   .احوال و نشئآت نیست

  نظم
 چون جمالش صد هزاران روی داشت

  

  داری دگرـــــود در هر ذرّه دیـــــب 
ش یاز جمال خویعنی در فیض مقدّس  الجرم هر ذره را بنمود بازیعنی استعداد دیدار دیگر در فیض اقدس 

تواند بود كه بیت اوّل را اشارت دارند به عدم تكرار تجّلی در  می. اوست كه مناسب استعداد دگر یرخسار
اند و بیت ثانی به عدم تكرار در مظاهر مختلفه در عني كه اعیان  مظاهر مختلفه در مرتبۀ علم كه اعیان ثابته

ب و اند و معنی بیتني آن باشد كه چون جمالش كه ظاهر وجود است صد هزاران روی داشت از نس خارجیه
اعتبارات شئون و صفات وی را در عني ثابتۀ هر ذره از ذرات موجودات در تجلّی علمی عینی نمود و دیدار 
دیگر بود الجرم هر ذرّه را بنمود باز یعنی بار دیگر در تجلّی وجودی عینی رخساری دیگر مناسب آنجه استعداد 

فهام است و جواب سؤال آن آن است كه است ك است اصل عددیچون  .آن یافته بود در تجلّی علمی  غیبی
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ق دارد و از الو حاصل سؤال آن است كه واحد كه صفت اط ۱دگر یاز بهر آن تا بود هر دم گرفتارگوید  می
خواصّ و احكام خصوصیات اعداد مقدس چرا اصل و منشأ اعداد شد و به تكرار تجلّیات به صور اعداد بر 

ت در این آن است كه تا هر دم گرفتاری دیگر یعنی عددی مقید به آمد؟ و حاصل جواب آن است كه سرّ و حكم
به جهت تفاوت استعداداتی كه  الجرممرتبۀ خاص پیدا شود و مظهر صفتی از صفات واحد مطلق گردد 

اند و محققان  عاشقان را كه طالبان و مریدانند و عارفان را كه به سرّ توحید شناسا شده امّا به نهایت كار نرسیده
 هد و هر عارفی از او عبارتی دیگر گر دید یاز او نشان یهر عاشقاند واقع است كه به نهایت كار رسیدهرا 
و حُسنك واحدٌ و  یعبارتُنا شتّ ۲ن است كه نظمید و سخن همه ایگر فرماید یاشارت ید و هر محقّقیگو
ل با كمال تو پراكنده است امّا جمال یعنی عبارت ما در بیان جما ريشیذاك الجمال  إىلأی كّل واحدٍ منّا    كلٌّ

تو در آن پراكندگی جمع است و در آن كثرت صاحب وحدت و هدف سهام اشارات ما از آن عبارات حسن 
یگانه و جمال جاودانه توست و چون در این بیت عربی به تفاوت عبارات ارباب اشارات تصریح كرد بدین دو 

  گوید و میكند  بیت فارسی كمیت آن تفاوت را بیان می
 ها چون در نگرند از كران  نَظّارگِیان روی خوبت

  

این  ذاتي یعنی متجلّی در صورت متجلی له مشهود ایشان گردد و نهایت تجلّیات نندیش بیخو یتو رو یدر رو
پس تجلّیات را  .اند و شكّ نیست كه حقایق اصحاب تجلّیات متفاوت است باشد كه چنان كه ارباب آن گفته می
تر دارند بلكه  شاید كه این را از تجلّی ذاتی عام تفاوت باید بود و نشانی كه از آن باز دهند مختلف و مینیز م

   .شیخ عطّار فرماید ها نجاست تفاوت نشانیز .دعوی كنند كه تعمیم ظاهرتر است
  بیت

 گر ندانی از خَران باشی یكی  شكیهر چه دانی آن تو باشی بی
  بیت         .و امري حسینی گوید

 در آینه عكس خویش دیدند  قومی كه زجمله بیش دیدند
 شهود نیكه بر ا یدان. المتجلّی له  �و فی فصوص الحكم التجلّی مِن الذّات ال یكون إلّا بِصورةِ استعدادِ
 ،كه را اطالع دهند؟ لِمن كانَ له قلبٌیعنی شهود این معنی كه محبوب در هر آینه هر لحظه روی دیگر نماید 

مثل قبض و بسط و خوف و رجا و انس و  خود در احوالدلِ  بیبتقلآن را كه صاحب دل شده باشد  یعنی
 .ها دل را استعدادی مر تجلّی حقّ را به صورتی خاص حاصل آید هیبت و غريها كه به حسب هر یك از این

لعه فهم تواند كرد كه مطالعه داند كرد و از آن مطایعنی در صور تجلّیات  در صوریعنی تقلّب حقّ  ب اویتقل
أی قلّبه بتقلّبه فِی األحوال و إفادة كّل حال له استعداداً خاصّاً  مَن عَرَفَ نَفسَه" چرا فرمود كه ص  یمصطف

  .بتلك الصّورة "فَقَد عَرَفَ رَبَّهلِصورة خاصةٍ مِن صُور التجلّیات 
رنگی كه در  .ذاتِه  هیچ گونه رنگی نیست یعنی آب را  فِی حدِّ "لَون الماءِ لَون إنائِه"د بهر چه گفت یو جن

نماید و اگر سرخ  اگر آن ظرف سبز است سبز می .شود رنگ آن ظرفی است كه آب در وی است وی نموده می
چنني تجلّی حقّ سبحانه مطلق و وحدانی است و در وی هیچ نوع خصوصیتی و تقییدی  هم .سرخ و اگر زرد زرد

                                                            
  از جمال خويش رخساري دگر  الجـــرم هر ذره را بنـــمود بـــاز« ۱

  »تا بود هر دم گرفتـاري دگر  آن رچون يك است اصل عدد از به  
  و كلّ إيل ذاك الجمال يشير    عبارتنا شتي و حسنك واحد« ۲
  ها چون در نگرند از كران    نَظـــّار گِيـــان روي خوبــــت  

 .»ها زينجاست تفـاوت نشان    در روي تو روي خويش بـيـننـد
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  .بل و مظاهرنیست مگر به حسب استعدادات قوا
هر دم به صورت در استعداد قبول صور  نهیبه حكم اختالف آیعنی هر صورت  صورتیعنی جنید  دیگو یم
هر لحظه استعداد وی مر صور  كه دل به حسب تنوّع احوال شود چنان یمتبّدل متر  مغایر صورت پیش گرید

 .گردد تر متبدّل می مغایر صورت پیش گردد و هر صورت از صور تجلّیات به صورت دیگر تجلّیات را مختلف می
خواهد كه تنبیه كند بر این كه تقلّب  جا سخن در تبدّل صور تجلّیات بود به حسب تنوّع احوال دل پس می تا این

 مصطفی  در خرب است كهفرماید الجرم می .دل در احوال به حسب تقلّب حقّ  است  سبحانه  در شئون افعال
زاد چون پری است  یعنی مثل دل آدمی"  احُ ظَهراً لِبَطنِیفَالةٍ تُقَلَّبُها الرّ  یشةِ فِیرِ مثلُ القَلب كَ"فرمود كهص 

كه  احین ریاصل اگرداند  كه باد آن را در بیابان به دست تصرف خود گرفته از رو به پشت و از پشت به رو می
ال "تعبري كرد آن جا كه فرمود .ننَفَسُ الرَّحماز آن به ص  یح تواند بود كه مصطفیآن ر دۀ دل است گردانن

زیرا كه تجلّیات حقّ سبحانه به جمیع شئون از مقتضیات رحمت رحمانیه " حَ فَإنَّها مِن نَفَسِ الرَّحمنَیتَسِبُّوا الر
  .است كه به نَفَس الرَّحمن از آن تعبري رفته

اند كه اصل این  ما گذرانیدهیعنی نَفَس الرَّحمن یا این نفس كه بر لب  ن نفسیكه از نفحات ا یاگر خواه
و به نظر كشف و  شَأنٍ نظاره شو یهُو فِ ٍومیبه مشام تو رسد در كارستانكُّل  ییبوریاح آن ریح تواند بود 

 .نماید مرتتب بر تقلّب حقّ است  سبحانه  در شئون  یقني ببني كه تجدّد همه افعال و احوال كه در مرتبۀ امكان می
لَونُ الماءِ لَونُ " كه  یدر احوال از تنوع اوست در شئون و افعال پس معلوم كن كه تنوع تو ینیان بیتا ع
 همان رنگیعنی در این محل كه بدانی تنوع تو در احوال از تنوع اوست در شئون و افعال  جا نیا" انائِهِ

جلّی حقّ سبحانه باشد به زیرا كه چون احوال دل تابع ت .دارد كه لَونُ المُحِبِّ لَونُ مَحبُوبِهِیعنی همان معنی 
 لَونُ الماءِ لونُ أنائِهپس به این اعتبار معنی  .شئون و افعال پس دل به منزلۀ آب باشد و صور تجلّی به مثابۀ إناء

  .همان معنی لونُ المُحِبَّ لونُ مَحبُوبِه باشد
تجلّی واقع است  و حاصل این سخنان آن است كه حضرت حقّ را  سبحانه  نسبت به دل صاحب تجلّی دو نوع

یكی آن است كه دل به حسب آن منقلب است در احوال پس این جا دل تابع تجلّی است و تجلّی متبوع و بر 
باشد و دیگری تجلّی است كه مرتتب بر استعداد حبِيبِه به معنی لونُ المُحبِّ لونُ  لونُ الماءِ لونُ إنائِهاین تقدیر 

لونُ الماءِ لونُ جا تجلّی تابع است و دل متنوع و بر این تقدیر  ایندر احوال و در  بدل است به حسب تقلّ
شود جواب آن سؤال كه قدوةُ العرفا خواجه  و از این جا معلوم می .به معنی لونُ المَحبُوبِ لونُ مُحِبَّه باشد أنائِه

   .ابوالوفا به نظم آورده و آن این است
  نظم

  
  

 قویتقدوۀ اهل دانش و
 شیخ جنیدكه چه باشد مراد 

 از چه فرمود صاحب لمعات
 عكس آن چیست این كه رنگ محب

 بنویسد جواب این فتوی 
 ز رمز لون الما
 عكس آن را كه شیخ كرد ادا
 هست رنگ حبیب بیهمتا

  
  :پس به مالحظۀ این اعتبار گویی

  نظم
 األمرُ  فَتَشابَها و تشاكَلَ  رقَّ الرُّجاج و رقَّت الخَمرُ 
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 فَكَاَنَّما خمرٌ و ال قدحٌ
  

 و كَاَنَّما قدحٌ و ال خمرٌ 
یعنی هر یك از آبگینه و شراب از بس كه رقیق و لطیف شدند و به صفت یكدیگر بر آمدند به آن دیگری 

یا همه  .جا كه اعتبار كنیم كه آبگینه به صفت شراب بر آمده آن .گوییا همه شراب است و آبگینه نیست ماند می
عتبار كنیم كه شراب به صفت آبگینه بر آمده همچنني وقتیكه تبعیت تجلّی مر آبگینه است و شراب نیست چون ا

دل را اعتبار كنیم گویا همه دل است و چون تبعیت دل مر تجلّی را گویا همه تجلّی است و ترجمۀ این دو بیت در 
اما . تاألبیا" از صفای مِی و لطافت جام"جا كه گفت  لمعۀ دویم از نظر شیخ مصنف قدس سره گذشت آن

  .واللّه أعلم .جا در بیان تجلّی شهودی ن تجلّی وجودی ایراد یافته بود ایناجا در بی آن
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  لمعۀ ششم

آينۀ يكديگرند و هر يك به طور آن ديگر بر مي در بيان آن آيد و به  كه هر يك از محبوب و محبّ 
  خصوصيت خود مقيّد نيست

  
آن است كه محبّ محبوب ت رسند و خواه به طریق جذبه   خواه به طریق سلوك به این نهای  ن كاریت اینها
جا محبوب  پس مشهود در آن نۀ اویو خود را آ  .جا محبّ باشد نه محبوب پس شهود در آن ندینۀ خود بیرا آ

باشد نه محّب یعنی نهایت كار جمع است میان این دو رؤیت و آن را مقام جمع الجمع گویند و این مرتبۀ سیم 
د حاىل و مرتبۀ چهارم احدیت جمع است كه مرتبۀ اكملیت و وراثت مقام محمّدی است و آن جمع باشد از توحی

تقید به یكی و نهایت علی االطالق این مقام است و مقام جمع الجمع كه شیخ  گانه بی است میان احوال سه
  .مصنّف آن را نهایت گفته است نهایت اضافی است

  نظم
 هر دم كه در صفای رخ یار بنگرد

  

 گردد همه جهان به حقیقت مصوّرش 
  

این بیت ناظر به آن است كه محبوب آینه است و محّب مشهود و چون حقیقت محّب كه انسان كامل است 
قت یگردد همه جهان به حقاحدیت جمع جمیع حقایق است از آن جهت گفت كه از شهود در آینۀ محبوب 

  .مصوّرش
 چون باز در فضای دل خود نظر كند

  

 چه آفتاب رخ خوب دلربشبیند 
  

  .و این بیت ناظر به آن است كه محّب آینۀ محبوب باشد
مشهود كه  نیگاه ا.یعنی عاشق نیشهود ایعنی معشوق  د و اویآیعنی معشوق  شاهد اویعنی عاشق  نیگاه ا

و در این مقام نسخ  .یعنی معشوق نیمنظور ایعنی عاشق  گردد و اویعنی عاشق  ناظر اومعشوق است 
  .مختلف است و مقصود ظاهر است

كه كنایت از بود تواند  هر یك از اسم اشارت و ضمري می درين گیا ید و گاه او بوین به رنگ او بر آیگاه ا
  .عاشق و معشوق باشد

  نظم
 آمیزای است رنگعشق مشاطه

  

 كه حقیقت كند به رنگ مجاز 
  

  رآرد و امّا بیت ثانی را كه این استیعنی معشوق را كه حقیقت است به رنگ مجاز كه عاشق است ب
 تا به دام آورد دل محمود

  

 بطرازد به شانه زلف ایاز 
  

در پوشاند و خاص معشوق است   تكه خلع گاه عاشق را حلّه به او كمال. با سوق كالم مناسبتی ظاهر نیست
 ندیا همه او بند بلكه خود ریرنگ معشوق ب هد چون در خود نظر كند همیارایور حسن و جمال بیبه ز
و گاه لباس عاشق در مشعوق " ؟یريِن غَ یالدّار ی؟ و هَل فِ یمَن مِثلِ! یما اعظمُ شَأنِ  یُسبحان" گوید

و  یإنّ"كند كه  یگر هبد و با عاشق الینزول فرماكه مقام اصلی اوست  ا و استغنایپوشاند تا از مقام كرب
  " مُحِبّاً یكَ كُن لِیعل یلك محبُّ فَبِحَقَّ یُحَقَّ

  نظم
 در خلوت اُنس رازدار من باش  ای غمزده یار غمگذار من باش
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 سوگند به حقّ من كه من یار توام
  

 تو نیز به حقّ من كه یار من باش
به یعنی معشوق زیرا كه معنی طلب به ارادت نزدیك است و ارادت صفت معشوق است  نیگاه دست طلب ا

زیرا كه شوق مستلزم طلب و ارادت است  یلِقائِ یإلَ ِِوقُ األبرارِ أال طالّ ش" زد كهیدر آویعنی عاشق  دامن او
 نیگاه ا "لِقائِهم لَاَشَدُّ شوقاً إىل یَو اِنِّ"سر بر زند كه یعنی معشوق  نیبان ایاز گریعنی عاشق  و گاه شوق او
  شود كه یعنی عاشق  او یینایبیعنی معشوق 

  نظم
 رأیت ربِّی بِعَنيِ رَبِّی

  

 نتَ؟ قالَ اَنتَافقلتُ مَن أ 
  

  :گوید  می
  نظم

 وقتی گفت كه ای عاشق شیدا تا تو
دیدم او را به چشم او پس گفتم 

  

 ام با تو یكتا شدی از دویی یكی 
 ای جان جهان تو كیستی؟ گفتا تو

  

یعنی  وو گاه او این اشارت به قُرب نوافل است زیرا كه رویت را به خود استناد كرده و آلت آن عني حقّ را داشته 
و این اشارت به قُرب فرایض است زیرا  سمعَ كالمَ اللّهی ید كه فأجرهُ حتّ یآیعنی معشوق  نیا یایگوعاشق 

بوده است پس وی ص  پس متكلّم حقّ باشد و شكّ نیست كه آن بر لسان نبی .كه كالم را اضافت به حق كرد
  .آلت حقّ بوده باشد در تكلّم

عنی مراتب وی در مرتبۀ جمع الجمع  كه در صدر لمعه گذشت  و در قرُب ی ها باشد ی بوالعجبنيدر عشق چن
جا مذكور شد  منحصر نیست و دور نیست كه این را اشارت به مرتبۀ چهارم دارند كه  نوافل و فرایض  كه این

  .مرتبۀ اكملیت و وراثت محمّدی است
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  لمعۀ هفتم

  به كسوت معشوقي بر همۀ مدارك و مشاعردر بيان ظهور عشق با طالقه در جميع مظاهر و بروز او 
  

زیرا كه اوّل  است یسارچه علمی  غیبی و چه وجودی شهادی  در همۀ موجوداتبه اطالق ذاتی خود  عشق
به شئون ذاتیۀ خود بر خود تجلّی كرد اعیان ثابته كه ماهیات اشیائند در مرتبۀ علم متعّني شدند و ثانیاً منصبغ به 

و مراد به سریان وی در همه عموم  .بته در عني ظاهر گشت موجودات خارجی ظاهر شدنداحكام و آثار اعیان ثا
ای بی وی تحقّق نتواند بود  تجلّی اوست مر موجودات را  ظاهراً و باطناً  پس هیچ چیز را در هیچ مرتبه

ناخته مانَد عشق و یعنی چون ناش الوجود إلّا هو ینكَرُ العشقُ و ما فیف یو كَ. اء استیر جمله اشیناگزالجرم
  .حال آن كه در وجود نیست الّا عشق

  رباعی
 در كون و مكان هیچ نبینم جز عشق
حاشا كه ز سِّر عشق غافل مانم 

  

 پیدا و نهان هیچ نبینم جز عشق 
 چون در دو جهان هیچ نبینم جز عشق

  

زیرا كه حقایق اشیاء صور  .تیعنی اگر عشق نبودی ظاهر نشدی آنچه ظاهر شده اس و لواله ما ظَهَرَ ما ظَهَرَ 
پس  و ظهور ايشان به تجلي وجودي او بعد از حصول شرايط كه آنها نيز از صور تجليات اوست تجلّیات اوست

و  وما ظَهَرَ فَمِن الحبِّ ظَهَرَ ی ظاهر نشدی آنچه ظاهر شده است دب كه مفقود بوتوی در هر مرتبۀ از این مرا
یعنی  لحُبِّ ظَهَرَ بِاو ده است و این اشارت به مبدأیت اوست مر اشیاء را آنچه ظاهر شده است از عشق ظاهر ش

هر چه ظاهر شده است به عشق ظاهر شده است و این اشارت به نوریت وی است كه وی به ذات خود ظاهر 
كه  یعنی عشق ساری است در آنچه ظاهر شده چنان سریانی هِیوالحُبُّ سارَ فِ .است و ظهور سایر اشیاء به اوست

  .یعنی بلكه آنچه ظاهر شده همه عشق است چنان كه به تحقیق پیوست بل هو الحبُّ كلُّهدانستی 
  نظم

 پوستتو را ز دوست بگویم حكایتی بی
جمالش از همۀ ذرات كون مكشوف است 

  

 همه از اوست و گر نیك بنگری همه اوست 
 حجاب تو همه پندارهای تو بر توست

  

یعنی صفت ذاتی  ذات محّب استستی چنان كه سخنان آینده مشعر است به آن یعنی نسبت محبت و دو حبّ
یعنی نفس   اونيوعمحّب است و الزم ممتنع االنفكاك از وی از جهت مبالغه در این لزوم وی را ذات او گفته 

زیرا كه هیچ كس نیست كه از محبت امری  كونی یا الهی صوری یا  محال است كه از محّب مرتفع شوداو 
به  یبلكه تعلّق او نقل شود از محبوبعنوی  خاىل باشد پس اصل محبّت از هیچ كس مرتفع نتواند شد م

و فی الحقیقهِ متعلّق آن حبّ در همه محبوبان محبوب حقیقی خواهد بود و به این معنی اشارت كرده  یمحبوب
  است در این بیت

 لحبیبِ األوّلما الحبُّ إلّا لِ  نَقَّل فؤادَكَ حیثُ شِئتَ مِن الهَوی
ب تعلّق به محبوب اوّلني تدوستی نقل كن كه وی در همۀ مرا به هر مرتبه كه خواهی از مراتب راگوید دل خود  می
  .دارد

  رباعی
 هرگز نشود رابطۀ عشق تو سست  گاه دل توستبا آن كه نخست قبله
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 عشق تو بود در همه با یار نخست صد جای كی گر سبق عشق درست
  .یاو باشد اگر چه ندان یآر یو به هر چه رو یوست دارهر كه را د

  تیب
 جمیعُهم لك قد دانُوا و ما فَطَنُوا  و كلٌّ مغری بِمَحبوبٍ یدین لَه

 .كند از هر جنس كه باشد آن محبوب یعنی هر محبّی كه شیفته و فریفتۀ محبوبی شده است فرمانربداری او می
كنند و بندگی تو به جای  فرمانربداری تو می اهیبُّك اَلّا تَعبُدُوا إلّا إر یو قَضَجمیع آن محبان به حكم فرمودۀ 

  .دانند آرند و نمی می
  نظم

 اند در روی بُتانحقّا كه ندیده
گاه گشتي  اگر كافر ز بت آ
 اند آنان كه به عشق اين و آن ساخته

 اند جز روی تو را اگر چه نشناخته 
 ن خود گمراه گشتيكجا در دي
 اند ا بتان باختهشق بغافل ز تو ع

  

  :گوید مگر می
 میل خلق جمله عالم تا ابد
  جز تو را چون دوست نتوان داشنت

 گر شناسندت و گر نی سوی توست 
 دوستی دیگران بر بوی توست

  

كه  یرا كه هر چه را دوست دارند بعد از محبّت ذاتید كه دوست دارند بلكه محال است زی او را نشاريغ
دارند و آن اثر مناسبت باشد میان  دانند كه چرا دوست می دارند و نمی یعنی دوست می موجبش معلوم نبود

انضمام امری دیگر از اوصاف و افعال پس متعلّق محّب ذاتی جز ذات نتواند بود و  ذات محبوب و محّب بی
قّ سبحانه شكّ نیست كه هر ذات ظّل و فرع ذات حقّ است  سبحانه  پس محبّت آن هم راجع به محبت ذات ح

باشد و همانا كه شیخ مصنّف رجوع محبّت ذاتی را به محبّت ذات حقّ سبحانه ظاهر داشته و لهذا اثبات آن 
 او را رين هر دو غیا بهر احسان و ایا بهر حُسن دوست دارند ی .نكرده و الّا در تعلیل از آن چاره نیست

ظۀ اتحاد الظاهر و المظهر و بر این قیاس است چه حسن خوبان پرتو جمال اوست بلكه عني آن به مالح دینشا
  .احسان محسنان

 مُعارٌ لَهُ بَل حسنُ كلِّ ملیحةٍ  و كلُّ ملیحٍ حسنُه مِن جمالِها
یعنی هر خوب رو كه پريایۀ حسن را سرمایۀ بازار دلربایی كرده آن پريایه از خزانۀ بیكرانۀ جمال مطلق پیش او 

این  و الّا آن است كهر و ذكورت باشد و خواه در زوایۀ خفا و انوثت  عاریت است  خواه بر سر بازار ظهو
هر چند به حسب ظاهر  پسِ پردۀ اسباب و چهرۀ احباب محتجب است قبلۀ نظر مجنونحسن و احسان 

 و لهذاكه عكس جمال مطلق در آن نموده  ستیش نیب یا نهیآ یلیلبه حسب حقیقت  است امّا یلیجمال ل
ه جمال مجازی همان جمال حقیقی است كه در صور مجازی نموده قتیل عشق آن را به شرط یعنی از برای آن ك

مَن عَشَقَ و عَفَّ و "اند و مرتبۀ شهادت داده چنان كه در حدیث وارد است كه عفت و كتمان قدری بلند نهاده
مد و در آن عشق به یعنی هر كه محبت وی مر جمال صوری را به حّد عشق انجا" داًیماتَّ شَه ،كَتَمَ ماتَّ

سازی با اغیار در میان ننهد و اندوه آن را از دل بريون ندهد و در آن  های نفس نیارامد و آن را به قصد چاره وای
و شرط عفت و كتمان از برای آن است كه  .اندوه از هستی فانی خود بمريد هر آینه از سعادت شهادت بهره گريد

ی از آن مناسبات است كه در مقدّمات مذكور شد نه میل طبیعی عفت دلیل است بر آن كه سبب محبت یك
كند كه محبت مضاف به آن سرّ وجودی است كه مكتوم و باطن است نه به  شهوانی و كتمان بر آن داللت می
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یعنی  است بر جماىل یلینظر مجنون در حسن ل .جویی كند نفس و طبیعت تا به افشا و اظهار به غري چاره
زیرا كه ظاهر در مظاهر  ح استیهمه قبمطلق نماید در مظاهر و مجاىل  جز آن جمالر چه ه كهجمال مطلق 

پس آنچه در مظاهر مغایر جمال مطلق است  .همان جمال مطلق است متعّني به تعینات عدمی و تقیدات اعتباری
و اگر چه ح است جز تعینات و تقیدات كه روی در عدم دارند امری دیگر نیست و هر چه روی در عدم دارد قبی

یعنی خدای تعاىل جمیل است و چون در ادای مقصود اثبات جمال مر آن " لُیمجنون نداند انّ اللّهَ جم
   .د كه جمال بودی او را نشاريغگوید حضرت را كافی نبود بلكه از حصر آن در وی چاره نیست می

  تیب
  

 او را ز كجا جمال باشد  آن را كه به خود وجود نبود
در هر مرتبه كه باشد  چه الهی و چه  چه جمالدارد جمال را  و خدای تعاىل دوست می بُّ الجمالحِیو هو 

پس هر كس كه مشاهدۀ آن كند  چه حقّ و چه خلق  آن را دوست دارد و از این جا  محبوب لذاته استكونی  
شود الجرم  م نمیآید كه محبت در حضرت حقّ سبحانه منحصر باشد با آن كه مقصود بی آن تما الزم نمی

كند  ینظر به جمال خود ممثالً  كه به چشم مجنوننه غير او  اوستگويد  كند و مي تصريح به انحصار آن مي
  .دارد یدوست مدر صورت لیلی مثالً   خود رایعنی مجنون مثالً  و بدومثالً  یلیدر حسن ل

  تیب
 دایما بر جمال خود نگران  مرد عشق تو هم تویی كه تویی

كه همان  كه نظرشبه شرط آن  پس بر مجنونمعلوم شد كه جمال هر دو منحصر است در آن حضرت  و چون
زیرا كه آن فی  بر جمال مطلق بود قلم انكار نرود یلینۀ حسن لیآ درنظر حقّ است  سبحانه  به چشم وی 

  .الحقیقة نظر حقّ است بر جمال حقّ و مجنون در میان نی
  تیب

 در همه آفتاب گردش نیست  بیطلاین چنني عاشقی كه می
شاید كه غري مشبع باشد و افادۀ تنكري كند یعنی چنني  تواند بود كه یای عاشقی مشبع باشد و مصدری و می می

ی عشقی كه متعلّق آن در مقیدات مطلق »یا« .عاشقی كه در مظاهر مقیده جمال مطلق بیند و به آن حاضر باشد
یعنی دور است و چه دور است كه عشقی چنني یا عاشقی  هاتیهات هیهباشد در گردش روزگار نایاب بود 

چنني یافت شود زیرا كه تا سالك از بشریت خود خالصی نیابد این سعادت وی را دست ندهد و از هزاران یكی 
  .را این خالصی روی ننماید

  تیب
 ست انسان چه كار دارد جا كه شهر عشقآن  دعوی عشق مطلق مشنو ز نسل آدم

یعنی  .دعوی عشق جمال مطلق یا دعوی عشقی كه خودش مطلق باشد به اعتبار متعلّق مشنو ز نسل آدم یعنی
جا كه مقام چنني عاشقی است مراسم  مادام كه به بشریت گرفتار است و از گرفتاری به خود رهایی نیافته آن

خواهد  منحصر داشت می  انسانیت را چكار و چون جمال و محبّت جمال را در حضرت حقّ  سبحانه و تعاىل
ل ینۀ جمال اوست پس همه جمیآ ینیهر چه بگوید كه بیان كند كه همۀ موجودات جمیلند و محبوب پس می

دوست  را دوست دارد و چون درنگری خود راالجرم همه  أحسنَ كلّ شئ خَلقَه یالّذقال تعاىل  باشند
چه آن عاشق حقّ باشد   ینیكه ب ید هر عاشقخوزیرا كه جمال اوست كه در آینۀ اشیاء نموده  داشته باشد

و این معنی وقتی كه  ندینۀ معشوق جز خود را نبیرا كه در آیجز خود را دوست ندارد زسبحانه  و چه بنده 
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عاشق حقّ باشد و معشوق بنده ظاهر است زیرا كه همه موجودات مظاهر و مجاىل جمال و كمال اویند و وقتی كه 
حقّ بنابر آن است كه وجه باقی حقّ سبحانه از آن برتر است كه در دیدۀ شهود گنجد  عاشق بنده باشد و معشوق

دوست  راخود عاشق هر كه باشد  الجرمو در احاطۀ ادارك در آید پس عاشق خود را بیند اما در آینۀ وی 
ه حقّ سبحانه در آینه اما بیان آن ك كند ین همه میان ایالمُؤمنُ مرآةُ المُؤمنِ وَ اللّه المُؤمنَ ب"  ید كرينگ

  .بنده جز خود را نبیند بنا بر آن است كه از مؤمن اوّل بنده گريند و از مؤمن ثانی حقّ سبحانه
و امّا بیان آن كه بنده در آینۀ وجود حقّ جز خود را نبیند بنابر آن است كه از مؤمن اوّل حقّ بگريند  سبحانه  و از 

كند كه رائی و مرئی و مرآت حقّ است  و مؤمن حقّ خواهند بیان آن میچه از هر د مؤمن ثانی بنده و اگر چنان
  .گردد تر در اوّل این لمعه مذكور شد مفهوم می چه از عموم سریان وی كه پیش چنان

كه مرآت بودن در  گوید كند و می و چون بیان كرد كه معشوق مرآت است و مرئی در وی عاشق از آن ترقی می
ی شدن در عاشق بلكه هر چیز را صالحیت مرآتیت آن هست كه در وی همه چیز معشوق منحصر نیست و مرئ

  :كند كه مرئی شود و از برای بیان معنی این بیت را ایراد می
 ست جهان نمای چون در نگریجامی  رو دیده به دست آر كه هر ذرّۀ خاك

حاصل كن كه هر ذرّه از ذرّات خاك زمني عني حقّ باشد "  كُنتُ سَمعَه و بَصرّه"ای كه به مقتضای  یعنی تو دیده
ای است كه همۀ حقایق الهی و كونی را در  امكان به جهت سریان وجود حقّ سبحانه در وی با احدیت جمع آینه

  .وی مشاهده توانی كرد زیرا كه همه در هر یك هست
 دل یك قطره را گر بر شكافی
  یك ذرّه و صد هزار خورشید

 فیبرون آید از آن صد بحر صا 
 یك قطره و صد هزار دریا

  

نۀ یند آن محبوب بود كه صورت خود را در آینۀ ذات خود صورت محبوب بیكه محبّ در آ ینیب یآن كه م
كنتُ " یبه بصر بود و بصر او به مقتضامر محبوب را  را كه شهود محبّیند زیبیعنی آینه ذات محّب  او

از مبصرات و  د و شنودیند و گویپس هر چه عاشق ب محبوب است نيع" دَه و لسانَهیسمعَه و بصرَه و 
یعنی آالت بینش و دانش و گفنت و شنیدن یا بیننده  ه بیند و داند و گوید و شنودبه آنچمقوالت و مسموعات 

و در بعضی نسخ و الیه نیز هست " و لَهبِه فانّما نحنُ " محبوب آمد نيهمه عو داننده و گوینده و شنونده 
ایم تا در ما به اسماء و صفات خود  ایم و او قیوم ماست و از برای وی ه ما متحقّق و قائم بوییعنی به درستی ك

یعنی  پس محبّ و محبوب و طالب و مطلوب و مسمع .ظاهر شود و رجوع ما نیز به استهالك در وی است
كه  عیو مطانه  كه حقّ است  سبح و مطاعیعنی شنونده كه بنده است  عیو سمشنواننده كه حقّ سبحانه است 

زیرا كه ظاهر و مظهر اگر چه فِی حَدِّ أنفُسِها به اعتبار اطالق و تقید مختلفند  اند یكیظهور  یاز روبنده است 
مظهر در آن مرتبه ظهوری  اما به حسب ظهور متحدند زیرا كه ظاهر در مرتبۀ مظهر عني مظهر است و وی را بی

  .نیست
عَنيُ كُلِّ شَیءٍ فِی الظّهور و ما هو عنيُ األشیاءُ فِی ذواتِها  سُبحانَه و تَعاىل  بَل  قال الشیخ فی فتوحات المكّیهفَهُو

  .ن جا نرسد و ادارك نكندیاما فهم هر كس او چون در این معنی خفایی بود فرمود  .هُو هُو و األشیاءُ أشیاءٌ
  نظم

 ای آخر سلیمان كی شودپشه  هر گدایی مرد سلطان كی شود
شاید كه تركیب اضافی بود یعنی  بود كه تركیب مرد سلطان وصفی بود چون مرد گدا در بیت دویم و میتواند  می

نقد هستی را صرف نتواند كرد مر سلطانِ حقیقت كی تواند بود و طاقت تجلّی قهر . هر گدایی كه از دنائت همّت
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للّه نتواند آورد سلیمانِ تختگاه بقاء وار تاب تند باد فناء فی ا احدیت وی گی تواند آورد و هر ضعیفی كه پشه
  .باللّه نتواند شد

  نظم
 نی عجب این است كاین مرد گدا
 بوالعجب كاری است بس نادر رهی

 چون كه سلطان است سلطان كی شود 
 این چو عني آن بود آن كی شود

  
چون آن منشأ تعجّب آن است كه چون محّب و محبوب به حسب ظهور یا به حسب حقیقت عني یكدیگرند 

شود كه  كند و رفع تعجّب به آن می دیگری شود؟ و حال آن كه صريورت شیء شیء دیگر تقاضای اثنینیت می
مظهر و ظاهر اگر چه به حسب ظهور یا حقیقت عني یكدیگرند اما به حسب اطالق و تقید غري یكدیگرند و تا 

پندارد و چون به واسطۀ سلوك یا جذبه از  مظهر از حجاب تقید و تعني بريون نیامده است خود را غري ظاهر می
  .قید تعني خالصی یابد و قید تعني از نظر شهود وی برخیزد در نظر شهود خود نیز عني وی شود
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  لمعۀ هشتم

  شود و بيان احكام در اشارت به تجلّياتي كه ارباب سلوك را واقع مي
  

اشد و ختم آن بر صور صاحب تجلّی ب كه در صور موجودات می تجلّیات صوری و آن بر چهار قسم است
لوم و اذواق و معارف و آن در ع تجّلیات ذوقی نیز در صوری داخل است و تجلّیات نوری و  باشد می
  .اختصاصی برقی كه ارباب نهایات راست ذاتیتجلّیات  باشد و می

چون تجلّی در علوم  ینۀ معنیا در آیباشد  چه در تجلّیات صوری می چنان دینۀ صورت رخ نمایا در آیمحبوب 
جمال را بر محبوب  اگرو آن تجلّی ذاتی اختصاصی برقی است  یصورت و معن یا ورایو لذات و امثال آن 

لذت تواند در آن صورت  در كسوت صورت جلوه دهد محّب از شهودكه صاحب تجلّی است  نظر محبّ 
 یتُ ربَّیسرّ رأباشد  متجلّی له نمیزیرا كه تجلّی در كسوت صورت معنی  افت از مالحظه قوت تواند خوردی
 یبا وكه آن سرّ داللت این خرب است بر امكان ظهور حقیقت مقدّس از صورت در صورت  اَحسَنِ صُورةً یفِ

زیرا كه چون امكان ظهور حقیقت در صورت ثابت شد  نَما تُوّلُّوا فَثَمَّ وجهُ اللةِ چه وجه داردید كه فَاَیبگو
آن خواهد بود كه آن به اعتبار ظهور اوست در جمیع صور موجوده در جمیع جهات و بر این  فَثَمَّ وجه اللّهوجه 

   :با او در میان نهد كه اللّه نور السّموات و األرض  معنیگوید  قیاس است آن كه می
  شعر

 آی هر چه هستی توییندانم چه  جهان را بلندی و پستی تویی
همانا كه به جسم و  دارم كه جسم و جان صورت اوست یاری۱ كس كه گفت چگونه بود معلوم كند كه آن

چه جسم و چه جان گوید  كند و می جان ابدان حیوانات و ارواح متعلّقه به آن مراد است الجرم تعمیم می
یعنی نه تنها جسم و جان بلكه باقی جواهر و جمیع مقوالت تسع عرضی نیز  جمله جهان صورت اوست

همانا كه به صورت خوب آن خواسته است كه مرضی  زهیپاك یهر صورت خوب و معنصورت و مظهر اوست 
آن اسمی باشد كه آن صورت مظهر اوست و به معنی پاكیزه آن كه از صفات صورت و لوازم آن مّربا باشد و این 

د آن صورت یكاندر نظر تو آتعمیم برای آن است كه مظهریت وی خصوصیت به هیچ صورت و معنی ندارد 
یعنی در  یاز درون پردۀ معنیعنی جالل محبوب و قهر احدیت او  اگر جالل او وچرا گفته است  وستا

تاخنت آرد محّب زیرا كه متجّلی له در تجلّی معنوی حقیقت روحانیت سالك است  لم ارواح؟بر عالباس معنی 
ن جا یا .نه رسم ماند و نه اسم یعنی از وجود كونی او كه از او  بستاندیعنی از وجود كونی او  را چنان از او

و اگر لذّتی و ذوقی  دشناسیعنی یافت  ابد و نه ذوق وجودینه لذّت شهود    من حیث وجوده الكونی  محبّ 
وجود ممكن  كُنیمَن لَم  یجا فنا نیابه وی مضاف بود به اعتبار وجود حقّانی و بقای بعد الفنا تواند بود  

بعدَ أی أبقیته  "  تَیظَهَرتَ لمن أبق" :۲د كه شعریبا او نماد واجب است كه وجو زلْ یمَن لَم  یو بقااست  
صلِ عَلی غَريِ المُختارِ  یعنی فأی كنتَ إیاه فَوُضِعَ الضّمريُ المّتصلِ مَوضِعَ المُن  كونٍ ألنَّكَ كُنتَهبِالفنائِه فكان 

از فانی شدن وجود كونی او پس وی ای او را به بقای خود بعد  ظاهر شدی مر آن كسی را كه باقی گردانیده
                                                            

  جهان صورت اوست چه جسم و چه جان، جمله    ياري دارم كه جسم و جان صورت اوست« ۱
 .»كانــــــدر نظر من آيـــد آن صــــورت اوســت              هر صـــورت خوب و معـــــــني پــاكيـــــزه  
  .»فَكانَ بِال كونِ ألَّنَّكَ كُنتَهَ    ظَهَرتَ ِلمَن أبقيتَ بعدَ فَنائِه« ۲
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كه  فِی حدً ذاتِه  مجرد  اگر محبوب یوای  باشد بی وجود كونی زیرا كه تو قائم مقام وجود كونی وی شده می
بر این نشری است  ش جمال و جاللیاز پ یحجاب صورت و معنو مربّاست از تعینات صوری و معنوی 

دارد و جمال كه مشعر به ظهور است نسبت به  ت تعلّق به معنی میی از بطون استرتیب لّف زیرا كه جالل كه مبن
د ین گویجا با محبّ همه ا نیا یحجاب صورت و معن یبر افكند سطوت ذات محبوب بباید  صورت می

  كه 
  تیب

 در شهر نگویی كه تو باشی یا من
  

 
  

  بدو تنیعنی حكومت كاشفته بود كار والیت 
  

نهر عیسی جویی  .یسیكه إذا جاءَ نهرُ اللّهِ بَطَلَ نَهَرُ عَز مقولۀ قول استیغۀ امر است و ابه ص رخت بر بند
جا بر آن است هرگاه كه باران بسیار بارد و سیل از هر طرف در  است در بغداد كه بنای زراعت بسیار مواضع آن

اد یاز باد به فرمان یش سلیپشّه پدجله و فرات جمع شود و مزارع ایشان از آن سرياب گردد  این مثل گویند 
اد یخود از او به فر یاگر مرا تاب مقاومت او بود"گفت " خصم خود را حاضر كن" مان گفتیآمد سل

  " یامدمین
  تیب
 در كدام آینه در آید او  خلق را روی كی نماید او

بقای و پوشیده نماند كه در هر دو قسم آخر فنای بنده باشد در وحدت صرف لكن در ثالث فناء اتمّ باشد و 
و  "إىل وَجهِكالنظر أسألُكَ لذّةَ "فرماید  میص  مرتتب بر آن اكمل و لذّت در بقا باشد و لهذا رسول

به آن باشد كه بعد از شهود كه معنی است اثری صوری یا معنوی بر  تو لذ أسألُكَ النَّظرَ إىل وَجهِك گوید كه  نمی
  .ه تعاىل أعلمآن ترتب یابد كه صاحب تجلّی به آن ملتذّ باشد واللّ 
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  لمعۀ نهم

ر بيان مراتب شهود ددر آينۀ آن ديگري چه چيز است و  كه مشهود هر يك از معشوق و عاشق در بيان آن
  عاشق و نهايت آن

  
به یعنی در محبوب  در اوپس محّب وقتی كه به قُرب نوافل متحقّق نشده باشد  نۀ محبّ استیمحبوب آ

جز اسماء و صفات  .ان قُرب متحقّق شده باشد حكم آن خواهد آمدو چون بد ندیچشم خود جز خود را نب
اعتبار ظهور آن در مظهر  در ذات  زیرا كه اسماء و صفات ظاهری  بی ندیخود مطالعه نكند و احكام آن نب

 .نمایند ظاهر باطنند و احكام ایشان در ایشان متسجن و بعد از ظهور ظاهر در مظهر متمایز االحكام و اآلثار می
 ابد الجرمییعنی عني محبوب   نيعیعنی محبوب را كه در خود ظاهر بیند  و چون محبّ اسماء و صفات او را

  .دیگواز آن به نفس محبوب تعبري كند در مخاطبۀ محبوب به مالحظۀ آن كه خود را آینۀ او داند 
  شعر
 كثريةً ذاتَ أوصافِ و أسماءِ   شهدتَ نفسَك فِینا و هی واحدةٌ

ائی اعیان ما ذات خود را كه واحد است به وحدت حقیقی مشاهده نمودی كثري است به كثرت نسبی یعنی در مر
  اسمائی زیرا كه در هر یك محبوب را آینۀ خود داند گوید
 عَیناً بِها المرئُّی و الرائی  و نحن فیك شَهِدنا بعدَ كثرَتِنا

ت ما و اضمحالل آن از نظر شهود ما عینی یعنی یعنی و ما  در تو كه محبوبی مشاهده كردیم بعد از نمود كثر
حقیقتی كه به آن از میان رائی و مرئی دویی برخاست و هر دو یكی نمودند و آن حقیقت هستی صرف و وجود 

 ،شاید كه مراد به آن عني محّب باشد زیرا كه چون محبوب آینۀ محّب باشد و می. مطلق است كه ذات توست
نظم نماید  تر می د پس رائی و مرئی متّحد باشند و این معنی به سوق كالم مناسبمحّب در وی جز خود را نبین

قت من است یچه حقاین مصراع ناظر به بیت ثانی است گر  توست یطرب فزا یمن رو یجام جهان نما
ن آن گاه كه ینۀ اینۀ او بود و گاه او آیگاه آن آاین مصراع ناظر به بیت اوّل است  تو یجام جهان نما

صورت باطن و معانی خود را بیند مشكل به یعنی در محبوب  نه بود محبّ نظر كند اگر در اویبوب آمح
زیرا كه وی هنوز به قُرب نوافل متحقّق نشده است تا شكل ظاهر خود نقش خود را دیده باشد به چشم خود 

  .به بصر حقّ سبحانه بلكه به حقّ دیده باشد
ني و خمسمائة من فتوحات المكّیة فی معرفة االسماء الحسنی فی حضرة قال الشیخ فی الباب الثامن و الخمس

فإذا حضر العبد و هو عبد السالم مع الحقّ فی هذه الحضره و كان الحقّ مرآة له فلینظر ما یری فیها  اإلسم السّالم
لت له درجة من من الصّور فإن رای فیها صورة باطنة و معاینة مشكلة بشكل ظاهره فعلم انّه رای نفسه و ما حص

یعنی مثاىل كه بر صورت اجسام باشد اما از مقوله اجسام  یند جسدیب یتو اگر صور .یكون الحقّ جمیع قواه
كه به این صورت مصوّر شده است و فی حّد ذاته  گر داند كه هستیز دیآن چ یشكل خود و ورا غرينباشد 

زیرا كه محّب حینئذ متحقّق است به  بده باشد به چشم محبویصورت محبوب داز این صورت منزّه است 
  .قال الشیخ فی الباب المذكور آنفا. قُرب نوافل و حقّ سبحانه جمیع قوای وی گشته است

و إن رأی  یعنی العبد  صورة غري مشكلة بشكل جسدی مع تعقّله أنّ ثمّ أمراً ما هو عینه فتلك صورة الحقّ فإّن 
  .قواه لیس هو العبدّ فی ذلك الوقت قد تحقّق بأنّ الحقّ
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أن یكون تلك الصّورة غري مشكلة بشكل " صورة غري مشكلة بشكل جسدی" و المراد بقوله  رضی اللّه عنه  
جسدی واقع علی شكل ظاهر العبد كما یشهد به الشق المقابل له المذكور آنفاً فالبد أن تكون الصّورة جسدیة 

  .لكن علی غري شكل ظاهر العبد
این تقدیر عبارت شیخ مصنّف با عبارت شیخ در فتوحات موافق است به حسب حقیقت  و پوشیده نماند كه بر

  .نماید و اعرتاض بعضی شارحان مندفع گردد اگر چه به ظاهر مخالف می
یعنی صورت محبوب متجلّی  نظر كند اگر صورتو متجلّی در آن محبوب بود محّب  نه بودیاما اگر محبّ آ

كه عني محّب است و مراد به شكل آینه كه عني محّب است احكام و  نهیآ د است به شكلیمقدر آینۀ محبّ 
بر صورت مرئی در  باشدیعنی آینه را  حكم او راخصوصیات وی است هر چه باشد نه مجرد اوصاف جسمانی 

لونُ " كهچنان كه شیخ جنید فرموده  وی یعنی صورت محكوم و مغلوب احوال آینه باشد نه آینه مغلوب وی هم
 و اگرو حینئذ ماء اشارت به صورت محبوب متجلّی است و اناء به آینۀ عني محّب است " ءِ لونُ اِنائِهالما
یعنی مكیف به كیفیات عني خود  ندیخارج از شكل خود بچه محبّ صورت محبوب را در آینۀ عني خود  چنان

و لیكن از آن  مصوّر استوی  صورت متجلّی در آینۀ كه آن  بداندنبیند و مغلوب احكام و احوال خود نیابد 
تواند شد نه از آن حیثیت كه مقید است به احكام  و در همۀ صور ظاهر می ط است به همۀ صوریكه مححیثیت 

و ان كان العبد فی هذا الشهود هو عني المرآة و  قال الشیخ فی الباب المذكور .و اللّه من ورائِهم محیطآینه  
  . ظر العبد من كونه مرآة ما تجلّی فیه فإن ما تقید بشكله فالحكمُ للمرآة ال للحقّ كان الحقّ هو المتجلّی فیها فلین

الرائی إلیها و  دفإن الرائی قد یتقید بحقیقة شكل المرآة من طول و عرض و استدارة و انحناء و كرب  و صغر فرت
ی شكل صورته فی أنواع ما یعطیه لها الحكم فیه فیعلم بالتقیید المناسب لشكل المرآة أنّ الّذی رآه قد تحوّل ف

  .حقیقته فی تلك الحال و إن رآه خارجاً عن شكل ذاته فیعلم أنّه الحقّ الّذی هو بكلّ شیء محیط
و در بعضی نسخ به جای مفلس مخلص است و مراد به اخالص آن است كه تخلیص  و چون محبّ مفلس

ه از نقد وجود مضاف به خود و كافالس آن  به حقیقت خود از تقید به مجاىل صوری و معنوی كرده باشد و
كه از رقّ تقید  قدم فراتر نهد همّتشچه صور ظاهری و چه معنوی    از عالم صورمفلس شده باشد  نتوابع آ

خواهد كه از ورای صورت و معنی متجلی است  صفت محبوب متعاىلبه صورت و معنی خالص یافته است 
 د علمیتا به قچه در تجلّیات صوری باشد  چنان د شكل و مثالید به قبو یدارد كه مقیفرو ن یو سر به محبوب

جمله از كه مثال متّصل است و آن نیز از قبیل تجلّیات صورت تواند بود  الیو خچه در تجلّیات معنوی  چنان
 نيتبیكه انّما زیرا   ندیبخواه ظاهری و خواه معنوی    واسطۀ صور یشهود او محو شود و محبوب را ب

متبني گردد كه رسوم بشری و و یعنی حقّ به وحدت حقیقی گاهی ظاهر شود  ّق عند اضمحالل الرّسومالح
  .نسب امكانی مرتفع و ناچیز گردد

  نظم
 شدباتا تو باشی و او جدا

 او را باش و نقش خود بر تراش
 آسمان از زمني و نور از فیء 

 تا شود جملۀ جهان یكی شیء
یعنی در تنگنای تقیدات صوری و معنوی معنی مطلق كه فِی  گونه گنجدچ ینصورت مع یدر تنگنا :نظم

و الحقیقة بِخالفِها فَكیفَ  ةحّد ذاته از همه مربّاست  گنجایی ندارد ألنّ الصّورة معنویة كانت أو صوریة محدود
یی را گویند بنگه به تقدیم الباء المضمومة علی النون جا ان سلطان چه كار دارد؟یبنگه گدادر  .تسع الحقیقة

  .كه رخت و بنه در وی نهند
یعنی آن كس كه به مشاهدۀ صور مقیدات مقید است و از آن معنی  چه داند آخر یصورت پرست غافل معن
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  مطلق كه به آن صور ظاهر شده غافل آن معنی مطلق را چه داند و از آن چه بهره تواند گرفت؟
هایی كه دیده شده این مصراع بر همني وجه است و  خدر جمیع نس گو با جمال جانان پنهان چه كار دارد؟

همانا كه حرف كاف در اوّل آن از تحریف كاتبان است كه بنابر توهّم آن كه مفعول چه داند واقع شده است 
شود كه او یعنی  اند و اختالل به معنی بیت راه یافته است و بر تقدیر اسقاط كاف معنی چنان می الحاق كرده

یعنی در مقام بطون و اطالق و تجرد از  ،با جمال جانان كه آن معنی مطلق است پنهان ،صورت پرست غافل
  .واللّه تعاىل أعلم .شود صور مظاهر چكار دارد و از آن چه بهره دارد و حینئذ مصراع ثانی تأكید مصراع اوّل می
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  لمعۀ دهم

آنچه مظهر را عارض  شود از جهت خصوصيت مظهر و در بيان آنچه ظاهر در مظهر را الحق مي
  شود از جهت ظهور ظاهر در وي مي

  
یعنی صفت وجود مطلق زیرا كه وجود مطلق به خود  م صفت محبوب استیدادر عرصۀ وجود عینی  ظهور

موجود است و در وجود خود احتیاج به هیچ ندارد و همچنني ظهور بر بصایر و ابصار صفت وی است لكن به 
و كه عني ثابته است ال مطلقاً زیرا كه من حیث االطالق وی نیز باطن است  شرط انصباغ وی به احكام محّب

یعنی عدم ظهور در عرصۀ وجود عینی صفت عني ثابته است  فانّها ما شمّت رائحة  خفا و كمون صفت محّب
یت شود به تبع چنني عدم ظهور بر بصایر و ابصار  صفت عني ثابته است و ظهوری كه الحق وی می الوجود  و هم

كه ظهور مظلم مستنري به تبعیت ظهور نور است نه به واسطه ذات وی و ذكر الشیخ  ظهور ظاهر است چنان
صدرالدین القونیوی فی النص اآلخر من كتاب النصوص إن الظّهور لِلوجود لكن بشرط التّعدد مع آثار األعیان 

  .ل وحدتهفیه و أنّ البطون صفةٌ ذاتیةٌ لألعیان و للوجود أیضاً من حیث تعقّ
هریت ایشان اتواند بود كه حكم به آنكه دوام ظهور صفت محبوب است و خفا صفت محّب از حیثیت ظ و می

إذا امتألت بما ینطبع فیها ال تری و  .باشد ألنّ المظهر من حیث مظهریته باطن ألنّ حكمه حكم المرآة فالمرآة
  .منطبعأنّما یری المنطبع فلذا قیل كل مظهر باطن والظاهر هو ال

عند التّجلی الوجودی  چون صورت محبوبشود كه  نماید به آنچه بعد از این مذكور می و این معنی مناسب می
یعنی حقایقی كه  ق خودیبه حسب حقایعنی آینه عني محّب  نهی محبّ ظاهر شود آنينۀ عیدر آاو الّشهودی 

كه به آن متحقّق شده است در سلوك از مأخوذ است در وی از ذاتیات و عرضیات در تجلّی وجودی یا اموری 
كه آن حكم پیش از ظهور در آینه نبوده باشد  بخشد یحكم راظاهر احوال و مقامات در تجلّی شهود محبوب 
بینی كه احكام وی از استدارت و طول و غريهما  كه در آینه محسوس می یعنی به احكام خود منصبغ گرداند چنان

بخشد كه  یاسمیعنی آینه را  او رادر آینه  ظاهرصورت  ن كه ظهوراچنكند  در صورت منطبع در وی تأثري می
تر از آن ظهور آن اسم بر آینه منطلق نشدی چون اسم موجود و اقسام آن از جوهر و عرض و انواع و  پیش

ند و هایند در مرتبۀ علم مادام كه آینۀ وجود مطلق نشو زیرا كه اعیان ثابته كه صورت معلومیت آن .اشخاص آن
وجود مطلق منصبغ به احكام ایشان نشود موجود نشوند و اسم جوهر و عرض و اسماء و انواع و اشخاص 

و این در تجلّی وجودی است و امّا در تجلّی شهودی چون اسم مرید و  .منطلق نگردد تها به حقیق ایشان بر آن
گردد زیرا كه تا حقّ   یات منطلق میها از اسمایی كه بر بنده به حسب اختالف تجّل عارف و محقق و غري آن

   .چنني در سایر اسماء سبحانه و تعاىل  بر باطن بنده به صفت ارادت تجلّی نكند وی را مرید نگویند و هم
خُفِّفَت لِرعایةِ الوزن و همانا كه این مصراع از أعجوبات أی " أباها إنّ ذا من أُعجبات یوَلَدَتْ أُّم" :شعر

ید كه  مادر من كه بزاد عني ثابتۀ من است پدر خود را كه محبوب است  اعنی الوجود گو می .زبان محّب است
وجود مطلق حاصل آمده است پس وجود مطلق به  المطلق  زیرا كه تعني عني ثابتۀ وی به تجلّی علمی  غیبی

ست كه بعد از ظهور والد عني ثابتۀ وی باشد و والدت وجود مطلق از عني ثابته به اعتبار آن ا اعتبار علمي غيبي
  .فهو من حیث التقید و االنصباغ بأحكامها متولد عنها .در وی منصبغ به احكام وی است

مقصود شیخ مصنّف از ایراد این مصراع این معنی است كه مذكور شد امّا مقصود ناظم كه حلّاج است ظاهراً 
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مَن لَم یولَدْ مَرَّتَني  ِملكوتُ السّمواتِكه لن یلِجَ  والدت ثانیه است و اشارت به این والدت است قول عیسیهيلع
و این از لمعات نیست لكن كاتبان در " المُرضَعات ِِِو اَبی شَیخٌ كبريٌ فِی حُجُورِ"و مصراع اخري این است كه 

  . اند بعضی نسخ نوشته
از یكدیگر متمیز  یعنی در این مقام كه هر یك از ظاهر و مظهر را در آن دیگر نوعی اثر باشد و به آن اثر جا نیا

جا از اوّل لمعه محتمل  یعنی امتیاز حاصل آید و تا این آشگار گردد ییو او ، توييدیدا آیپ ییو ما یمنگردند 
مادام كه محبّ  .آید نصّ است و تجلّی شهودی بود هر یك از تجلّی وجودی و شهودی را و آنچه بعد از این می

لذّت با الم صورت بندد اندوه و  دینما ینۀ صورت رویآ جمال محبوب دركه قابل تجلّی شده باشد  را
زیرا كه تجلّی صوری مُنفی محبّ متجلّی له  .دريد قبض و بسط دامن گیظاهر شود خوف و رجا گِرد آ یشاد

نیست پس این احوال كه بر وجود متجلّی له موقوف است با تجلّی صوری جمع تواند شد به خالف وقتی كه آن 
از خود  لباس صورت به واسطۀ تحقّق به فنا ّ محب اما چونگوید  رت باشد چنان كه میتجلّی از ورای صو
د یم نه امیاو را نه از عذاب خرب بود نه از نعو در آن ناچیز شود  ت غوطه خوردیط احدیبركشد و در مح

حقّق هر چند ت .و مستقبل بود یم نه خوف شناسد و نه رجا چه تعلّق خوف و رجا به ماضیداند و نه ب
باشد اما چون بعضی امور مستقبله نتیجۀ احوال ماضیه است از جهت اشعار  خوف و رجا نسبت به استقبال می

  .بایست نمود به این معنی ذكر ماضی نیز كرد و الّا بر مستقبل اقتصار می
و نه مستقبل است بل همه حال است در  یجا نه ماض كه آنیعنی بحر احدیت  غرق است یو او در بحر

  الح
  تیب
دانم تر نمی من این دریای پر شور از نمك كمسگی كاندر نمك سار اوفتد  گم گردد اندر وی

كه برتسد از سُبُحات وجه سوخته  ا از رفع حجابیكه مانع شهود است  ا از حجاب بودیت خوف یز غایون
ان دو یرا كه حجاب میز تمن اسیمحبّ از هر دو ایعنی در مقام استهالك در بحر احدیت  ن جایو اگردد 

تواند بود و از رفع حجاب هم باك  ینم یكیجز یعنی در مقام استهالك  جا نیز فرض توان كرد و ایچ
لَو كَشَفَها الَٔحْرَقَت سُبُحاتُ "به حكم  را باك بود كه ترسد كه از تاب سبحان ید چه از رفع حجاب كسرندا

آن كس كه باشد آتش ز آتش  سوخته گردد و من هو النار كیف یحرتققِه وَجْهِهِ كُّل ما انتَهَی إلَیهِ بَصَرَه مِن خَل
   .و در منت همان مصراع ثانی مذكور است ِِهبِبِمس اوله یحرَق بِالنّار مَن . چه باك دارد

  شعر
 ستنیست را كعبه و كنشت یكی

 إذا طَلَعَ الصّباحُ لِنَجمٍ راحٍ 
 

 ست سایه را دوزخ و بهشت یكی
 ران و صاحتساوی فیه سك

 

یعنی وقتی كه طالع شود صباح كشف و شهود حقیقت احدیت از جهت اشراق نور ستارۀ راح  .راح خمر است
مست با هشیار  .خلقیه است برابر شود در آن صباح همه متقابالت �تعینات �كثرت �محبت كه مُزیل ظلماتِ

مناسبت مقام است و اگر نه معانی دیگر  پرست با پرهیزگار یكی نماید و حمل بیت بر این معنی از جهت و می
  .نیز محتمل است

گردد محل آن بود كه محجوبان را  و چون در كالم سابق مذكور شد كه محّب در بحر احدیت مضمحل و ناچیز می
 نور. گوید األمر نه در نظر شهود خودش دفع آن توهّم را می توهّم آن شود كه مراد به آن فنای وی است در نفس

 مندرج گرددیعنی در نور غالب  در اونور مغلوب  نسوزد بلكهیعنی نور مغلوب را  نور رار غالب یعنی نو
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ت را نه خوف یپس اهل احد .شود كه نیست می  یابد نه آن اندراج می  كه در روز نور ستاره در نور آفتاب چنان
" و ال مَساءَ یالصباحَ ِعنِد "گفت" فَ اَصبَحتَ؟یك"د را گفتند یزیابو .م یم نه جحیباشد نه رجاء نه نع

  .یعنی در وقت من اختالف نیست كه گاهی صبح كشف و تجلّی آید و گاهی شب احتجاب و استتار روی نماید
نه بیم و نه امید و نه حال و نه مقامجا كه منم نه بامداد است و نه شام این

یعنی در عالم تقابل و دو رنگی كه عالم صفات  یصِفةَ لِ دُ بِالصِّفةِ و اَنَا بایتقیإنّما الصّباحُ و المَساءُ لِمَن 
صفتی  اند كه به صفات خود مقیدند و به مقام بی است صباح تجلّی و مساء استتار باشد و اهل آن عالم كسانی

ام  ام و به كشف ذات متحقّق گشته اند و به آن متحقّق نگشته و من كه در بحر احدیت ذات مضمحل شده نرسیده
  .ست مرا ذات صفات چون باشدیچون ننیست تجلّی و استتار  كی تواند بود  مرا صفت
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  لمعۀ يازدهم
نمايد و بدان در ورطۀ حلول و اتحاد و زندقه و  اي چند كه سالكان ايل اللّه را روي مي در دفع شبهه

  افتند الحاد مي
  

عبد متجلّی له به ظهور صورت مرئی در كند یكی آن كه ظهور حقّ متجلّی را در  این شبهه را از دو وجه دفع می
چنان كه صورت حال نیست در آینه و متحد نیست با آن بلكه میان صورت و آینه  كند یعنی هم مرآت تمثیل می

چنني میان حقّ متجلّی و عبد متجلّی له نسبتی  شود در آینه هم نسبتی است مخصوص كه سبب ظهور صورت می
و بدین وجه .توهّم حلول و اتحاد  شود بر بنده بی انكشاف حقّ می است مخصوص مجهلول الكیفیة كه سبب

كه عبارت است از  چ وجه نه اتحادینه و صورت به هیان آیبدان كه مگوید  اشارت كرده است اوالً كه می
چنان كه میان آینه و  و هم .كه عبارت است از در آمدن چیزی ن بود نه حلولكممصريورت شیئني شیء واحد 
  . چنني میان حقّ متجلّی و عبد متجلّی له واقع نیست از این واقع نیست هم صورت هیچ

كه تجلّی نداند او ز حلولگوید آن كس در این مقام فضول
یعنی در دو موجود متمیز از  در دو ذاتبه حسب توهم  و اتحادبه حسب واقع  حلولو وجه دیگر آن است كه 

صورت بندد ودر هر دو عرض و خواه یكی جوهر و دیگری عرض  یكدیگر  خواه هر دو جوهر باشند و خواه 
كه آن ذات  فی حّد ذاته  بر صفت اطالق باشد و  تواند بود یك موجود نمیچشم شهود در همۀ وجود جز 

بر صورت سایر موجودات مقیده بر آمدۀ وی به اعتبار ظهور عني مقیدات باشد و مقیدات در مرتبۀ بطون عني 
امامیان  .ی را قیاس با مقیدات كنند عني مقیدات باشد پس نه حلول ممكن باشد و نه اتحادپس وقتی كه و .وی

تواند بود و اتحاد به حسب توهّم زیرا كه اتحاد بني الشیئني مطلقاً محال است  مقیدات حلول در نفس  األمر می
  .اند ه چه در علوم عقلیه بیان كرد چنان

اك سرٌّ ألهلِ العلمِ ینْكشِفُو ذالعنيُ واحدةٌ والحُكمُ مختلٌف
یعنی ذات حقّ كه وجود مطلق است یكی است اما احكام اعیان ثابته كه در وی نمایان شده مختلف است زیرا 

آن اختالف احكام است نه تعدّد  كه اعیان به حسب احكام و آثار متفاوتند پس تعدّد و تكثّری كه می نماید منشأ 
است و تعدّد متوهّم ناشی از احكام مختلفه است نه آن كه ذوات متعدد باشند ذوات و این معنی كه عني واحد 

كه ذات واحد  ند نه در ذات چه داندیكثرت در احكام بسرّی است كه بر ارباب علوم موهوبه منكشف شده 
 نگرداندمتغير  راو آن احكام در ذات نكند  ريچه تغاست و به تعدّد و تكثّر احكام متغري و متكثر نگردد زیرا 

و آن كمال وجوب وجود و قدم وحدت است پس وحدت  ستیو تأثّر ن كمايل است كه قابل تغيّر راچه ذات 
به الوان فی حّد ذاته    نوركه  چنان .ذات به احكام مختلف متغري نگردد و ذات متكثر نشود بلكه متكثّر نماید

  .كه منصبغ شده دینما منصبغ نشود اما چناناز حمرت و صفرت و خضرت و غريها  نهیآبگ
  شعر
فیه الوانٌ  ٰ◌ شعاعُهُ فَتَراءیال لونٌ لِلنّور لكنّ فِی الزّجاجِ بَدا

یعنی نور را كه عني واحد است در این مثال هیچ رنگی نیست لیكن زجاج را رنگ هست چون بر زجاج پرتو آن 
ني است كه نور  فی حّد ذاته  قابل و نماید كه آن نور رنگني شده و یق كند می افتد و رنگ او پیدا می نور می

  .ینینگر تا ب یو م یم در چشم من آیگو یكه چه م یو اگر ندانپذیرای رنگ نیست 
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  نظم
 آفتابی در هزاران آبگینه تافته

های مختلف جمله یك نور است اما رنگ
 پس به رنگ هر یكی تابی عیان انداخته
 اختالفی در میان این و آن انداخته

 

از آن عیان  يكهستی حقّ و آفتاب وجود مطلق بر آبگینۀ اعیان ثابته تافته است و به صبغ احكام هر  یعنی پرتو
چنان بر صرافت وحدت خود  این تعدد وی به حسب نمایش است و در حقیقت هم .منصبغ گشته و متعدّد نموده

  .شود است و این اختالف از تغایر احكام اعیان متوهّم می
 گوناگون بودهایاعیان همه شیشه

هر شیشه كه سرخ بود یا زرد و كبود
 كافتاد بر آن پرتو خورشید وجود
.خورشید در آن هم به همان شكل نمود
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  لمعۀ دوازدهم

  در بيان وصول سالكان به تمامي سير ايل اللّه و شروع ايشان در سير يف اللّه و تحقيق آن
  

و از ذات  ندید كه در خلوتخانۀ نابود خود نشیند بایبگشا ن دریااز راه سلوك یا جذبه  قتیبر هر كه به حق
در آینه دوست خود را نگرد و در آینۀ  .ندیگر بید كینۀ یو خود را و دوست را آو صفات خود كرانه گزیند 

زیرا كه سري اىل اللّه تا فناء فی  نكندكه سري اىل اللّه است  ش سفریب .خود مطالعۀ اسماء و صفات دوست كند
چنان كه بعد از فتح مكه هجرت به  یعنی هم الفَتحِجرةَ بعدَ هال  .كه فتح عبارت از آن است بیش نیست اللّه

چنني بعد از فناء فی اللّه كه به منزلۀ فتح مكّه  شد منقطع شد هم مدینه نماند و اجری كه بر هجرت مرتتب می
  .فی اللّه بیش نیستاست هجرت سري اىل اللّه نمانَد زیرا كه سري اىل اللّه تا فناء 

كان پذیرای صورت از نور استآینۀ صورت ز سفر دور است
یعنی آینۀ صوری كه عبارت از آن آهن مصقول است از برای انطباع صورت ناظر در وی حاجت به آن ندارد كه 
ر به جانب صورت سفر كند و جنبش نماید زیرا كه وی پذیرای صورت از جهت صفا و نوریت وجه خود شده ه

 .حركت وی به سوی صورت گردد بی نماید و صورت آن در وی منطبع می افتد در وی می چه در مقابل وی می
چنني چون آینۀ معنوی دل از خشونات صور كونیه خالص یافت و نوریت و صفا وی را فرو گرفت و ظلمات  هم

ه سري و سلوك ندارد زیرا كه وی زایل شد در قبول تجلّیات ذات و صفات الهیه حاجت ب زهای طبیعی ا خواهش
  . الت رسید از آن مستغنی شدل وجه قلب است چون آن به صفا و صقسري و سلوك وی عبارت از تصفیه و تصقی

  نَ تَذهبُونیفأجا بیش نیست   زیرا سفر كه سري اىل اللّه است تا این ن خلوتخانه سفر نتوان كردیخود از ا
  ".دُ اِىل أوصافِهِالفانی الیرِ "زیرا كه  ستیجا غربت ممكن ن نیاز ا روید یعنی چون در عني مقصودید كجا می

كه عبارت  جا راه نیااند   در این اشارت است كه به حقیقت امّت وی اهل فناء فی اللّه" ال سیاحَة فِی أمَّتِی"
ول طلب زیرا كه بعد از وص نماندیعنی طلب وصول  برسد طلباز مسافتی است كه میان بنده و خداوند است 

تمام شود در مراتب سري اىل اللّه  ید ترقیارامیبو اضطرابی كه از برای وصول باشد  قلِق .آن محال است
زیرا كه در اضافت و اشارت از مضاف و مضاف الیه و مشري و  اضافات ساقط افتد اشارات مضمحل گردد

نبی از ابتداء كه مُ "مِن"حكم اند  كردهمشارالیه ناچار است و در این مقام همه متقابالت لباس اثنینیت بريون 
 ابتدایعنی بحر وحدانیت وجود حقّ را  طرح افتد چه وجود راكه مشري به انتهاء است  "اىل"و حكم است 

  .دین گویحال صاحب خلوت همه ازبان ن جا یست تا طرف تواند بود ایوانتها ن
  شعر

 غَِريی لَم یصِحَّ وجودُهاو لَو كانَخَلَوتُ بِمَن أَهوَی فَلَمَ یكُ غَريُنا
به معنی یافت است نه به معنی كون و حصول و ضمري وجودها راجع به مَن وجود در موضعني تامّه است و  كان

یعنی خلوت گزیدم به آن كه  .اَهوی و تأنیث بنابر آن است كه شایع در عرف شعرای عرب تأنیث محبوب است
ی كه غري یكی از ما هر دو باشد و شكّ نیست كه چون در آن دارم وی را و نبود در آن خلوت كس دوست می

باید كه ایشان لباس غريیت بريون كرده باشند و اگر نه غري هر یك باشد كه آن  خلوت غري هیچ یك نباشد می
جا غري من به آن سبب كه غري ما بودی یا ما لباس غريت بريون نكرده بودمی درست  دیگری است و اگر بودی آن

  .افت وی به اطالقه زیرا كه اثبات غري موجب تمییز است كه از غري و تمییز تحدید است و تحدید تقییدنبودی ی
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و تذكري بنابر ظاهر لفظ موصول یعنی  یمَن اَهوشاید كه كان در موضعني ناقصه باشد و اسم وی ضمري  و می
من بودی درست نبودی یافت  خلوت گزیدم با دوست و در آن خلوت وی غري من نبود و اگر چنان چه وی غري

  .او به اطالقه چنان كه گذشت
 با یار خودم كرده به یك جای مقام
 گر من بودی گرفته با غري آرام

 

 ست نه نام جایی كه نه از غري نشانی
 كی دولت یافت دادیم دست تمام

 

ابویزید فی اللّه گویند كه آن سفر دویم است كه سري  بود در او بود و در صفات او ین اگر سفریبعد از ا یبل
یعنی روزی كه حشر كنیم پرهیزگاران را به سوی  این آیت بشنید كه یومَ نَحشُرُ المُتَّقنيَ اِىل الرَّحمنِ وَفْداً 

كه نزدیك ویش جاست به كجا   یعنی آن" حشَرینَ یاَ كونُ عِندَهُ اِىلیمَن " نعره زد و گفترحمان گروه گروه 
یعنی اگر چه " مِیالرَّحِ  اِسمِ الرَّحمنِ و مِن القَهّارِ إىل مِن اِسمِ الجَبّارِ إىل "تد گفیبشن یگریدحشر كنند؟ 

توان بود كه وی را از  سري فی اللّه منتهی شد اما سري فی اللّه باقی مانده است و آن را نهایت نیست پس می
سمع أبو یزید البسطامی  المكّیه قال الشیخ فی الباب الثالث و الثالثني من فتوحات. اسمی به اسمی حشر كنند

فبكی حتّی ضرب الدمع المنرب بل روی أنّه طار الدم ر المتّقني اىل الرّحمن وفداً شیوم نح اآلیةقاریاً یقرأ هذه 
  ". یا عَجَبا كیف یحشر إلیه من هو كان جلیسه" من عینیه حتّی ضرب المنرب و صاح و قال
لیس العجب ألّا من قول أبی یزید و اعلموا أنّما كان ذالك النّ المتّقی فلمّا جاء زمانناً فسألنا عن ذالك فقلت 

أنّما الرّحمن یعطی اللني و اللطف و  .جلیس الجبّار فیتقی سطوته و االسم الرّحمن ما له سطوة من كونه الرّحمن
المتّقني فی الدّنیا من  العفو و المغفرة فلذلك یحشر ألیه من اسم الجبّار الّذی یعطی السطوة و الهیبة فإنّه جلیس

كونهم متّقني و علی هذا األسلوب تأخذ األسماء كلّها و كذا تجدها حیث وردت فی السنة النبوات إذا قصدت 
زه من غريه فإنّ له داللتني داللة علی المسمّی به و داللة علی حقیقته الّتی بها یتمیز عن اِسم حقیقة االسم و تمّی

  .آخر
مراد شیخ است و پوشیده نماند كه " دیبشن یگرید" شود كه آن كه شیخ مصنّف گفت كه یو از این كالم معلوم م

آنچه دیگری گفته كه  وست پس وی را چون به وی حشر كننداگر مراد ابو یزید آن بوده باشد كه متّقی نزدیك ا
الرّحمن  در مقابله  متّقی نزدیك اوست  مِن حیثُ اسمِه الجبّار  پس وی را به وی حشر كنند  مِن حیثُ اسمِه

چه مراد ابو یزید آن باشد كه آن كس كه نزدیك اوست یعنی در مسمّی مستهلك شده  افتد و اگر چنان مناسب می
را    است و از مرتبۀ اسماء در گذشته وی را به كجا حشر كنند جواب چنني باید گفت كه مراتب تجلّیات حقّ

ی الزم آید پس هیچ مرتبه از مراتب تجلّیات نتواند بود كه مگر بعد سبحانه  نهایت نیست و اگر نه تكرار در تجلّ 
  .و اللّه تعاىل اعلم .از آن مرتبۀ دیگر باشد پس وی را از آن مرتبه به این مرتبه حشر كنند
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  لمعۀ سيزدهم
  و سفر مذكور عبارت از رفع آن حجب است در بيان حجب نوراني و ظلماني كه موجبات سفر مذكورند

  
 ◌ٍ أنّ للّه سبعّني فلا حجابٍ" چه حدیث به آن مشري است كه چنان هفتاد هزار حجاب نور و ظلمتوب جمح

ند تا یب یپس پرده میعنی محبوب را از بهر آن فرو گذاشت تا محبّ خُو فَرا كند و او را" و ظلمةٍ ◌ٍ مِن نورٍ
كان یكان یها  ردهده آشنا شود و عشق سلسلۀ شوق بجنباند محبّ به مدد عشق و قوّت شوق پیچون د
یعنی انوار جمال كه اشراق آن موجب تسبیح و تقدیس مالئكة مقربني  گاه پرتو سبحات جمال آن .دیفرو گشا

 او یبه جایعنی معشوق  بسوزد و اوكه محبّ میان خود و محبوب توهّم كرده است  ت موهوم رایريغگردد  می
  عاشق شود چنان كه یند و همگیبنشیعنی عاشق 

  تیب
هر چه بخشد از او بدو بخشده گريد از او بدو گريدهر چ

یعنی عاشق هر چه گريد از معشوق گريد نه از غري او و به او گريد نه به خود زیرا كه معشوق عني قوای وی شده 
  .است و بر همني قیاس است معنی مصراع ثانی

 و نيقیچنان كه علم و  یوراناست ن یصفات آدمشود  كه از حدیث مذكور مفهوم می ن حجبیاند كه ا گفته
چنان كه جهل و گمان و رسوم و عادات و جملۀ  یده و ظلمانیاحوال و مقامات و جملۀ اخالق حم

  .مهیاخالق ذم
  تیب           

اند در یقني و در گمان دانستههای نور و ظلمت را ز عجزپرده
د از جهت عجز ادراك و قصور فهم منحصر در های نور و ظلمت را كه از حدیث مذكور مفهوم می گرد یعنی پرده

  .اند ها از صفات آدمی دانسته یقني و گمان و امثال آن
هر آینه این  یبودمذكوره  صفاتمذكوره در حدیث مذكور  چه حجب است اگر چنان یجا حرف نیكن ایل

ه بَصُره مِن یاِل یهلو كشفها الَ حرَقَت سبحاتِ وجهِهِ ما انتَ "را كه یز یسوخته گشتندصفات با موصوف آن 
  "خلقِه

عاید با خلق تواند بود به آن طریقه كه عاید به اسم موصول " بصره"های " ما ادركه بصره"و فی بعض النسخ 
یعنی اگر  .عاید به حق تواند بود ال غري" الیه"و بر این تقدیر های "  من خلقه"باشد كه مبني شده است بقوله 

یعنی به آن برسند و میان  ادراك سُبُحات كننددیر كشف حجب اوصاف بر تق چنان چه خلق و اوصاف خلق
اما صفات از برای آن كه میان صفات و  سوخته شوندایشان هیچ واسطه نباشد نه آن كه آن را بینند و بدانند 

حقّ سبحانه حجابی كه عني آن صفات باشد نیست و اما میان موصوف آن صفات و حقّ سبحانه از برای آن كه 
خلق و  م كهینیب یو مها نماند  ها و حقّ سبحانه نیز حجاب آن صفات سوخته گشتند میان موصوف آن چون

یعنی فرو  م مسدولیدایعنی حجب مانع از سوخنت میان ایشان و سُبُحات  سوزند و حجب ینماوصاف خلق 
یعنی حّق  او اسماء و صفاتمسدول اوصاف خلق نباشند بلكه  آن حجبباید كه  می م پسیابی یمگذاشته 
اند كه مراد به  زیرا كه اگر غري اسماء و صفات خواهند از امور كونیه چنان كه بعضی گفته تواند بودسبحانه 

حجب نوری روحانیت است از عقول و نفوس و به حجب ظلمانی جسمانیات احراق ایشان عني كشف ایشان 
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این مقام ناچار است از تحقیق معنی حدیث مذكور باشد نه امری مرتتّب بر آن تا جزای آن واقع تواند شد و در 
تواند بود كه هر یك از حجب و كشف  گوییم می و تفصیل احتماالت آن تا آنچه صواب است ظاهر گردد پس می

تواند بود كه نظر به تجلّیات شهودی مالحظه نمایند و  و احراق را نظر به تجلّیات وجودی اعتبار كنند و می
آن " ما انتهی الیه بصره" و حینئذ چون متبادر از قوله  .كه ضمري عاید به خلق خواهد بود چنني احتمال دارد هم

است كه این انتها بعد از كشف حجب باشد و تعلّق بصر حقّ سبحانه به مبصر  بعد الكشف و قبل الكشف  برابر 
و  .انتهاء بصر است واسطگی باید خواست كه نسبت به خلق الزم حجابی و بی است از انتهای بصر معنی بی

ٍ مِن نورٍ  ٍشود كه إنّ لِلّه سبعني ألف حجابٍ حینئذ معنی حدیث وقتی كه نظر به تجلّیات شهودی اعتبار كنند این می

ظلمةٍ لو كشفها اللّه سبحانه عَن نَظَرِ شُهودِ بَعضِ عِبادِهِ أَفنتهُ إشراقاتُ نورِ الذّاتِ عَن وجودِهِ و وُجودّ أوصافِهِ  و
  .ظرِ شُهودِهِ حَیثُ لَم یتقَ بَینَهُ و بَنيَ اللّهِ حِجابٌ یبقَی عَلیه وجودُه و وجوُد أوصافهِ فِی نَظرِ شُهودِهِفِی نَ

إنّ للّه سبحانَه سَبعنيَ أَلف " و وقتی كه معنی حدیث را نظر به تجلّیات وجودی اعتبار كنند چنني شود كه 
و تَجَلَّی بِوَحدَتِِه . بِالنَّسبةِ إِىل الموجوداتِ العَینیةِ كُلُّها أَو بَعضُهامرِفسِ االَٔلَو كَشَفَها اللّهُ سُبحانَه فِی نَ ◌ٍ حِجابٍ

العَینِی  دمَا ارْتَفَعَت بِالنِّسبةِ إلیهِ تِلكَ الحُجُبُ و إخرَجَتْهُ مِن مَرتِبَةِ الوُجوُ تالصِّرفةِ لَأَحرَقَتّهُ إشراقاتُ وحدةِ الذّا
 ". ِإىل العَدَم
عاید به حقّ " الیه"چنان كه شیخ مصنّف اعتبار كرده ضمري  .قدیری كه ضمري بصره عاید به خلق باشدو بر ت

اِنَّ لِلّه سبحانّه سَبعنيَ "خواهد بود و حینئذ معنی حدیث وقتی كه نظر به تجلّیات شهودی اعتبار كنند چنني شود كه 
ِ أَوصافِه فِی نَظرِ الذّاتِیةِ عَن وجودِهِ و وجودِ  ِهِ اَفْنَتْهُ التَّجَلَّیاتِ بَعضِ عِبادِ ِأَلف حِجابٍ لَؤ كَشَفَها عَن نَظرِ شُهودِ 

  ".و إدرَكَها ِشُهودِهِ حِنيَ انْتَهَی بَصَرُهُ إِىل تِلكَ اإلشراقات
و پوشیده نماند كه بنابر این معنی انتهاءِ بَصَر بر حقیقت خود است و احتیاج به تأویل ندارد و همانا كه شیخ 

را به خلق متعني داشته است و مع هذا در ایراد اعرتاض بر بعضی " بصره"ف نظر به همني جهت عود ضمري مصّن
  .از انتهاء بصر الزم معنی خواسته است چنان كه معلوم شد

لوُ كَشَفَها فِی ، ٍإنَّ لِلّه سَبعنيَ ألف حجابٍ"و وقتی كه نظر به تجلّیات وجودی اعتبار كنند معنی چنني شود كه 
ما لم یبقَ بَینَه و بَنيَ الحَقَّ  ِالعَینیةِ  كلِّها أَو بعضِها  لَأَحرَقَت أنوارُ الذّاتِ ِبِالنِّسبةِ إِىل المَوجوداتِ فس ن ِالَٔمرا

  ".حِجابٌ
و ظاهر است كه بر این تقدیر انتهاء بصر بر حقیقت خود نخواهد بود زیرا كه بعض موجودات را قوّت ابصار و 

  .داشته است" ما انتهی الیه بصره"صاف خلق مثالً كه شیخ مصنّف وی را از جملۀ ادراك نیست چون او
و چون این تفصیل را دانستی بر تو ظاهر خواهد بود كه آن كس كه از حجب اوصاف حمیده و ذمیمه خلق 
خواهد آن را حجب در تجلّیات شهودی خواهد داشت نسبت به موصوف آن و شكّ نیست كه چون آن صفات و 

نشان شود قابل تجلّی ذاتی خواهد  صفت و بی آن از سالك منمحی گردد و از نظر شهود وی برخیزد و بی آثار
راست نباشد مگر وقتی " سوزند بینیم كه نمی می" گوید كه  پس آن كه شیخ مصنّف می .شد و سوخته خواهد گشت

حجابی  واسطگی و بی اهند كه بیكه آن را حجب در تجلّیات وجودی اعتبار كنند و از انتها بصر الزم آن خو
ها یعنی منعدم گردند فی نفس  آید كه اوالً صفات بسوزند و ثانیاً موصوف آن است زیرا كه بر آن تقدیر الزم می

بینیم كه با  و در بعضی نسخ چنني است كه می .شوند بلكه موجودند سوزند و منعدم نمی بینیم كه نمی االمر و می
باید كه رؤیت را چون انتهاءِ بصر بر الزم معنی حمل كنند تا مناسب آن گردد كه  میسوزند و حینئذ  رؤیت نمی

اوصاف خلق را ادراك سبحات اثبات كرده است و چون شیخ مصنّف حجب را بر اسماء و صفات فرود آورد آن 
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جمال و  چنان كه ظهور و لطف و یحجب نوران"گوید  كند به نورانی و ظلمانی پس می را تقسیم می
مرتفع شود چه اگر این حجب كه اسماء و صفات است  كه  دیكه بطون و قهر و جالل نشا چنان یلمانظ

ز یشوند و ناچ یمتالش یاء به كّلیت ذات از پردۀ عزّت بتابد اشیحجب اسماء و صفات مرتفع شود احد
كه  ت استاء ذایاء به وجود واسطۀ اسماء و صفات تواند بود هر چند وجود اشیچه انصاف اش .گردند

زیرا كه اثر را از مناسبتی  ذات پس پردۀ اسماء و صفات اثر نكند یامّا تجلّ وجود بحت و هستی ساذج است 
چاره نیست و میان ذات  من حیث هی  و هیچ چیز مناسبتی نیست اگر مناسبتی هست من حیث االسماء و 

  .الصفات است
صاحب قوت  كه چناناند  چنان كه بعضی گفته .نه صفات آدمیت پس حجب او اسماء و صفات او تواند بود 

و ظاهر است كه " ألفعالبِابالصّفات و حجب الصّفات أی اللّه سبحانه    حجب الذّات" القلوب فرموده
معنی احتجاب ذات به صفات و صفات به افعال تنزّل است از مرتبۀ اطالق و ما یقرب منها به مرتبۀ تقید و تعني 

پس در ایشان معنی مرآتیت است نه  .كه از ادراك امری ممكن االدراك مانع آیند آنتا ادراك ممكن گردد نه 
كه مانع رؤیت است و لهذا  اشراق آن تحجابیت بلكه ایشان حجاب حجابند یعنی مانعند از سطوت نور و شد

زیرا  حجاب او هم او تواند به شدت ظهور محتجب است یقت نظر كنیو اگر به حقگوید  شیخ مصنّف می
كس به وی حاضر نشود لمّا قیل و بِّضِدّها تتبني  كه از بس كه ظاهر است و ظهور وی دایم بی طریان ضدی هیچ

یعنی پنهان شدی به واسطۀ شدت ظهور و سطوت نور پس پیدا نیامدی بر هیج  و به سطوت نور مسترتاالَٔشیاءِ 
و ندارد و چگونه دریافته شودكسی كه ای زیرا كه دیدۀ هیج صاحب دیده طاقت اشراق نور ظهور ت صاحب دیده

به سبب دیدۀ هر ناظر و قصور آن از ادراك نور ظهور وی پوشیده ماند و دریافته نشود یا خود چگونه دریافته و 
دیده شود كسی كه به عني بینایی بیننده پنهان ماند و حال آن كه دیده قاصر باشد از دیدار خویش یا خود چگونه 

یعنی نور وجود او را زیرا كه وی بذاته دیده  نمیب یمبه ذات و نفس خود پوشیده باشد دریافته شود كسی كه 
الجرم از جهت دوام ظهور و عدم طریان ضّد مینیب یم كه چه میدان یو نمشود و سایر اشیاء به واسطۀ وی می
  :مییگو یم

  شعر
ینهانی از همه عالم ز بس كه پیدایحجاب روی تو هم روی توست در همه حال

  .كند كه خفی لشدّة ظهوره این بیت این معنی را ادا می
آیی در چشم من تو می هاز آن میان همبینمنگرم صورت تو میبه هر چه می

  ".ما رأیتُ شیاً إلّا رأیتُ اللّهَ فِیهِ" معنی این بیت ناظر به آن است كه 
ییجمال خود به لباس دگر بیاراز رشك تا نشناسد كسی تو را هر دم

كه مبادا كسی تو را بشناسد در هر آنی به لباسی دیگر ظاهر شوی زیرا كه اگر تو را در  یعنی از رشك و غريت آن
  .یك لباس دایم یا مكرر ببینند محل آن هست كه تو را بشناسند و به تو آشنا شوند

ره نیست كه به زیرا كه حجاب را از آن چا باشد راد چه حجاب محدود یاو را حجاب آ یريد كه غینشا
پس  ستین یو او را حّدمحجوب محیط باشد پس محجوب محاط وی باشد و محاط را البته محدود باید بود 

زیرا كه صور صوری و معنوی همه  صورت اوست یدر عالم صورت و معن ینیهر چه بمحدود نتواند بود
در  یعجب كار .ید نیصورت مق چیه بهفی حّد ذاته و مرتبة اطالقه    و اومقیداتند و مقید صورت مطلق 

  .بلكه همه او باشد منصبغ به احكام آن چیز و آن چیز فی نفسه معدوم ز خود نباشدیهر چه او نباشد آن چ
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یعنی اتحاد تو با جهان  خواه جسمانی و خواه روحانی من حیث الظهور  ۱دیپد ییك چون آیل یتو جهان
یعنی جان  نهان یك چون گردیل یكه جان ین .باشد حد میاست زیرا كه ظاهر با مظهر  من حیث الظّهور  متّ

من حیث صرافة ذالك  .مدام نیچو پنها یید آیچون پداین جهانی و منصرف در آن  من حیث البطون  
نه   هم .ییهر دو یانیهم ع یهم نهانمن حیث اتحادك بالمظاهر   انیع یدیچو جاو یچون نهان گرد

  .هم نه این و آن تا استدراك الزم نیایدیعنی  ن و آنین هم ایهم نه ا یآن
  

                                                            
  نني، كه جاني ليك چون گردي نهـا    تو جهاني ليك چون آيي پـديـد« ۱

  چون نهان گردي چو جاويدي عيان    چون پديد آيي چو پنهاني مـدام  
  .»هم نه آني هم نه اين، هم اين و آن    هم نهاني، هم عياني، هر دويي  
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  لمعۀ چهاردهم

در بيان تمايز قوس وجوب و امكان از يكديگر و تحقيق مقام قاب قوسني و بيان سرّ و باطن آن كه مقام 
  أو أدني است و تميز ميان ايشان

  
كه بر شكل  م كندیبه دو ن یره فرض كن كه آن را خطّیك داییعنی ممكن و واجب را محبّ و محبوب را
مقصود از این كالم تمثیل هویت مطلقۀ غیبیه است به دایره و تمثیل انتشاء ممكن و واجب  دو كمان ظاهر شود

باید كه قابل قسمت  از آن به انقسام دایره به قوسني و تخصیص دایره به این تمثیل از آن جهت است كه مثال می
ثیل نیست لعدم انقسامه و خطّ متناهی در وضع كه غري نقطه قابل تم. باشد و به وحدت و بساطت اقرب باشد

محیط دایره است اگر چه قابل تقسیم هست اما محیط دایره به وحدت اقرب است زیرا كه خطّ متناهی مشتمل 
های بالفعل كه طرفني خطّ است به خالف محیط دایره و در سطح و جسم خود كثرت زیادت  است بر نقطه

  .است
ای است و تنزّل او به مرتبۀ وجوب و امكان به  است كه هویت مطلقۀ غیبیه به مثابه دایره و حاصل این تمثیل آن

كند  خواه در مرتبۀ علم و خواه در مرتبۀ  منزلۀ انقسام دایره به قوسني و تعیناتی كه ممكن را از واجب امتیاز می
یعنی وجود حقیقی ندارد بلكه از عني  به منزلۀ خط فاصل بني القوسني است و این تعینات امری است متوهّم 
یعنی تعینات  ن خّطیاگر اگوید  نسب و اعتبارات حقیقت مطلقه است و اشارت به این تعینات است این كه می

در حقیقت  وبه هستی حقیقی  كه هستدر وهم  دینما یكه مامكانیه كه ما به االمتیاز ممكن است از واجب 
و از نظر شهود سالك برخیزد نه آن كه فی  طرح افتدن ممكن و واجب یعنی از میا انیوقت منازله از م .ستین

و  نيد سرّ قاب قوسینما یكیفی الحقیقه در نظر شهود وی نیز  ره چنان كه هستیدا .الواقع منعدم شود
باطن آن كه مقام أو أدنی است یعنی تعني اوّل كه جامع است میان احدیت و واحدیت و این تعني اوّل سرّ و 

  .عني ثانی است كه مرتبۀ قاب قوسني و الوهیت استباطن ت
  :پیدا آید

  شعر
جز خطی در میان نور و ظلمنماید كه هست و نیست جهان می

  .نماید كه هست جهان به هستی حقیقی و نیست جز مثل خطّی متوهّم فاصل میان نور و ظلم یعنی می
بشناسی حدوث را ز قدمگر بخوانی تو این خط موهوم

اگر حقیقت این خط موهوم را كه تعینات امكانی است بدانی كه وجود حقیقی ندارد بشناسی كه حدوث یعنی 
  .عبارت از ظهور حقیقت است  متلبسة بالتعینات االمكانیة  و قدم عبارت از بقای آن بر صرافت و تجرد خود

حقیقت آن را كه امری است  چنان كه هست بخواندكه دایره به سبب وی انقسام یافته است  ن خط رایهر كه ا
  .اعتباری بداند

 ن خطید دانست كه اگر چه ایاست ببا یجا حرف نیچ اوست كه اوست امّا ایچند هی بداند كه همه هنيقی
هود وی در نظر ش رهیصورت دا وو از نظر شهود سالك برخیزد  انۀ طرح افتدیاز مكه دایره را به دو نیم كرده 
و اثری كه بر وی مرتتّب گشته بود  حكم خطم انقسام و تطرق كثرت به وی بی توهّ چنان شود كه اوّل بود

زیرا كه معلوم است كه ارباب  .ماند یباقفی الواقع  ل شود اثرشیاگر چه خط از نظر شهود زا .ل نگرددیزا
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شهود وعرفان را مشاهد و معارف خود تفاوت بسیار است و آن تفاوت مقتضای تعینات ایشان است اگر 
باید كه میان  چه از نظر شهود ایشان برخاسته است به حسب واقع نیز مرتفع شود می چه آن تعینات چنان چنان

  .ایشان بلكه میان ایشان و حقّ تعاىل نیز در علم و شهود هیج تفاوت نماند
  بیت

كه هر كو در خدا گم شد خدا نیستخیال كژ مرب این جا و بشناس
و در وی ناچار است از دو چیز و از اتحاد كه فنای  دیحاصل آ یو دوگانگ ت كه از اتحادیرا كه هر وحدانیز

یعنی فردانیت وحدانیت كه عبارت از اشتمال بر این امور ثالثه است یا خود  تشیفرداناحدهماست در دیگری 
یعنی  تینگذارد كه گرد سرا پردۀ احدفردانیت حقّ سبحانه كه انفراد وی است به احدیت آن وحدانیت را 

  .كه در وی هیچ شایبۀ كثرت نیست گردداحدیت ذاتیه 
  عربیة

و ما كتمه اَحظَی لَدَیهِ و اَجمَلو مِن بَعدِ هذا ما تَدُقُّ صفاتُه
یعنی بعد از این مرتبه كه خطّ فاصل بني الواجب و الممكن زایل گردد و سرّ قاب قوسني پیدا آید مقامی است كه 

ء است و آن امری است كه پوشیدن آن در تحت استار جالل نزدیك صفات آن در غایت دقت و نهایت خفا
  .تر هم متكلّم را و هم سامع را تر است و با جمال ناك حصول آن و فوز به آن بهره

 فدعه مصوناً بالجالل محجباً كسی را دل دهد  كاین راز  گوید
تی الحق شده باشد كه به مالحظۀ یعنی امور متكثّره را وحد ت كثرت تواند بودیاسماء احد یت از رویاحد

شایبه  كه عني واحده را مالحظه نمایند بی نيت عیذات احد یو از روآن وحدت آن امور را احد توان گفت 
و این كالم اشارت به آن معنی است كه شیخ در فصّ یوسفی  .دیو در هر دو صورت اسم از او احد آكثرتی 

كثرة و أحدیة اللّه من حیث الغنی عنّا و لاء إاللهیة الّتی تطلبنا أحدیة افأحدیة اللّه من حیث األسم"فرماید كه  می
  ".عن األسماء إحدیة العني و كالهما یطلق علیه االسم األحد

است كه واحد در  یچنان سار ا همیدر اشخواه احد به احدیت كثرت باشد و خواه به احدیت عني    احد
ظاهر نشوند كه ظهور ایشان به تجلّی و سریان احد است در ایشان  اگر احد نباشد و در اعیان موجودات .اعداد

و  اگر واحد نباشدكه  و اگر احد به احدیت خود ظاهر شود هیچ عینی از اعیان موجودات را وجود نباشد چنان
بعة و ثالثة واراثنني چون اعيان اعداد ظاهر نشود و اعداد را اسم تكرار خود اعيان اعداد را ظاهر نگرداند به 

ظاهر شود كه منبیء از واحدیت است و عدم تكرار وی در مراتب  نبود و اگر واحد به اسم خودو غريها 
  . ظاهر نشودنيعدد را ع

  نظم
ور هیچ نیم من این فغان چیستگر جمله تویی پس این جهان چیست

ندراج اعداد در وی بالقوة و تواند بود كه مراد به جمله واحد باشد به اعتبار ا می و هم همه تو ییهم جمله تو
 توست آن ريغكه ز یآن چ وعلی سبیل االجمال و به همه مجموع اعداد  كه عالم است به تفاصیل اجزای خود 

  .ستیچ
آوازۀ این همه گمان چیست؟چون هست یقني كه نیست جز تو

ان از وحدت خود یعنی وحدت حقّ سبحانه را به طریق ذوق و وجد وحدت او را از وحدت تو توان شناخت
و كثرت و دویی را به تو راه نیست  یكیبه اعتبار وحدت و تجرد و كلّیت حقیقت خود  را كه تویزتوانی شناخت 

یعنی یكی خود به آن طریقه كه از  .یكیجز بدان  یندانیعنی یكی او را به طریق ذوق و وجدان  و او را
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اض كنی و به وحدت حقیقی خود باز گردی و آن را صورت كثرتی كه حقیقت مجرّده تو به آن مغتشی شده اعر
وحدت حقّ بینی كه در تو تجلّی نموده است و این دانش و بینش را به واسطۀ تحقّق به قُرب فرایض مستند به 

  .حقّ بینی و خود از میان بريون آیی
 یان نیدر مثنینیت یعنی ا نفس خود را دانسته باشد و تو و اواست  سبحانه    كه حقّ یكیبر این تقدیر  پس

كند شیخ مصنّف قدس سره تجلّی حقّ را  سبحانه  در صورت وحدت بنده یا رجوع وحدت بنده  ري میپس تنظ
چنان كه ضرب واحد در  را به وحدت حقّ سبحانه چنان كه دانستی به ضرب واحد در واحد به آن معنی كه هم

نني ظهور وحدت حقّ در وحدت بنده یا چ هم .واحد موجب كثرت نیست و حاصل الضرب همان واحد است
همان یك  وحدت بنده به وحدت حق سبحانه موجب كثرت نيست و حاصل آن تجلي يا آن رجوع رجوع

و فی بعض النسخ فی الوحدة  الواحد یافراد االعداد فگوید  پس می .نماید وحدت است كه در مرتبۀ دیگر می
افراد اعداد را چون واحد و اثنني و ثالثه و اربعه كه هر یك از یعنی هر فردی از  واحد .و فی بعضها فی االعداد

ها عدد واحدند چون در واحد حقیقی یا عدد واحد كه از صور تجلّیات واحد است و وحدت وی از سرایت  این
اگر هر یك از  .وحدت واحد است در وی ضرب كنند حاصل الضرب آن واحد خواهد بود یعنی واحد حقیقی

اگر یكی از طرفني ضرب یا هر دو عدد واحد باشد نه واحد  ،فیه واحد حقیقی باشد یا عددمضروب و مضروب 
حقیقی مثالً وقتی كه اثنني را كه عدد واحد است در نفس خودش ضرب كنی اربعه كه وی نیز عدد واحد است 

بر همني  یكیاندر یعنی واحد حقیقی یا عدد واحد  یكیگوید  كه می حاصل خواهد شد و همني معنی است آن
این معنی را به  یدرست شود و كم كسكه تفصیل كرده شد  ن حرفید بدیتوح .مثل ذلك باشد یكیقیاس 

  .و اللّه تعاىل اعلم .و اگر چه به طریق فكر و گمان تعقّل آن تواند داندطریق ذوق و وجدان 
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  لمعۀ پانزدهم

  ت و شقاوتهر چيزي به او و تحقيق سعاد در بيان فعل محبّ چگونگي اضافت
  

یعنی تابع اوست در وجود و توابع وجود به منزلۀ سایه است و محبوب به منزلۀ  ه محبوب استیمحبّ سا
چنني محبوب به هر صفت كه تجلّی كند  هم او رود یدر پسایه  رودشخص  كه ییهر جاچنان كه  هم .شخص

كند محب به احكام و آثار آن چون كه اگر محبوب مثالً به صفت جالل تجلي محّب در آن صفت تابع او باشد 
خشیت منصبغ شود و چون به صفات جمال تجلّی كند محّب به احكام و آثار آن چون بسط و انس بر ب و هيب

  .آید و علی هذا القیاس
نمود  بود به سیاق كالم انسب می اگر در این مصراع به جای نور شخص می جدا باشد یه از نور كیمصرع سا

نور از برای تنبیه بر آن باشد كه همچنان كه از وجهی نسبت محّب به محبوب چون نسبت سایه و همانا كه ایراد 
  .است به شخص از وجهی دیگر چون نسبت سایه است به نور و هر دو نسبت در كالم این طایفه واقع است

ۀ یرود ناصكج ن»م یصِراط مستق یعَلَ یانّ ربّ«به حكم   رودیعنی در پی محبوب  او یدر پمحّب  و چون
یعنی به دست محبوب پس  به دست اوست تِهایما مِن دابَّةٍ الّا هو آخذُ بِناصِیعنی ناصیۀ محّب به حكم  او

  راست نتواند رفت  هجز به رامحّب 
  نظم

 فال عبث و الخلق لم یخلقوا سُدّی
 علی سِمَةِ االَسماءِ تَجِری امورُهم

 

 و اِن لم تكن افعالُهم بِالسِّدِیدَة
ةُ وصفِ الذّاتِ لِلحكمِ اجرتِ و حكم

عني ثابتۀ هر موجودی كه آن موجود عبارت از حقیقت وجود است منصبغ به احكام و آثار آن عني ثابته عبارت 
و هر عني ثابته را استعدادی است كلّی مر قبول   متلبسة بِالشّئون و الصفاتاست از صورت معلومیت ذات  

قلم اعلی و بعضی به شرط واحد چون لوح محفوظ و بعضی به یك وجود را بعضی بالشرط چون استعداد 
شود بعد از  و هرعني ثابته را كه بعد از تحقق شرایط وجود موجود می .تر چون ما عدای قلم و لوح شرط بیش

باشد به حسب تجلّیات اسمائی یكی بعد از دیگری تا آخر االمر به كماىل برسد كه  وجود استعدادات جزویه می
. كماالت وی است و آن مظریت وی است مر اسماء و صفاتی را كه حقیقت وی از آنها منتشی شده استنهایت 

و شكّ نیست كه مربی هر عینی همان اسم است كه مبدأ انتشاء آن عني شده و كمال این عني ثابته آن است كه به 
 .آن واقع شود ناچار مستقیم باشدجا انتشا یافته راجع گردد پس آن راهی كه این رجعت بر  آن مبدئی كه از آن

برد  زیراكه استقامت عبارت از آن است كه آن راه وی را به كمال وی برساند و آن اسمی كه وی را بر این راه می
شاید كه نظر به كمال اسماء دیگر غري مستقیم  نیز مستقیم است نظر به آن كمال كه منتهای آن سري است اگر چه می

  .ضاف به اعیان آن اسم است كه مبدأ و معاد وی استباشد و مراد به ربّ م
  :گفت یدم كه میشن یگفت از مطرب دیا التوحمدند كه ید پرسیاز جن

  نظم
 ما غنیكو غنی ىل منّی قلبی

 

و كنّا حیثما كانوا حیث ما كنّا
جا كه  بودیم ما آن گفتند و كه ایشان می یعنی سرود گفتند از برای من آرزوهای دل من و من نیز سرود گفتم چنان

  .جا كه ما بودیم ایشان بودند و ایشان هم بودند آن



۶٧ 
 

روم كه مرا  یعنی من بر همان راه می "بر مذهب خدا" گفت " یتو بر چه مذهب" دند كه یحالج را پرس
  برد  می

  یرباع
 كس كه هزار عالم از رنگ نگاشت آن

 این رنگ همه هوس بود یا پنداشت
  

 ای ناداشترنگ من و تو كجا بَرَد
رنگ است رنگ او باید داشت او بی

ها نگاشتۀ وی است كی تابع رنگ من و تو خواهد بود بلكه ما را تابع او كه به هیچ  كس كه همۀ رنگ یعنی آن
پس ما بر مذهب وی باشیم و تابع وی نه وی  .باید بود تا ما را به هر رنگ كه بر آرد بر آییم یك مقید نیست می

  .تابع مابر مذهب ما و 
 یدان چه راستیعنی استقامت سایه   استقامت اونيع یآن كژ ینیب یه كژی در سانيزم یاگر از ناهموار

  .اوست یابرو در كژ
  :مصرع

  .از كژي راستي كمان آيد
چنان كه راستی هر یك از كمان و ابرو در كژی اوست زیرا كه راستی ایشان عبارت از آن هیأتی است كه  یعنی هم

چنني  آید هم ر آن باشند تا ابرو و كمان باشند و شكّ نیست كه آن معنی در كژی ایشان راست میباید ب می
باید كه ظهور آن در قوابل به حسب  استقامت و راستی حقیقت و بودن آن بر طریق مستقیم آن است كه می

چه قابل تقاضای  ر چنانبر آن وجه باشد پس اگ .اقتضای قابلیت ایشان باشد و هر چه قابلیت ایشان تقاضا كند
ظاهر شود ظهور وی بر طریق استقامت خواهد بود كه اگر به فرض " المضلّ"آن كند كه حقیقت در آن اسم 

مثالً در مظهر خود بر طریق استقامت است و كژی كه در او متوهّم " المضلّ"مستقیم نخواهد بود پس ظهور اسم 
  . عني راستی اوست چون سایه كج بر زمني معوج شود به قیاس وی به مظهر اسم الهادی آن كژی می

ر در جمیع مظاهر هیعنی حقیت متسمی به جمیع اسماء و ساری در جمیع حقایق و ظا قة كالكرةیو الحق
و نسبت آن به جمیع  حاّق وسط او باشد یكه انگشت نهاز كره  بر هر جاچنان كه  همچون كُره است هم

از اسماء كه كنی و ظهور آن را در مظاهر آن مالحظه نمایی بر عني  جوانب متساوی هم چنني نظر به هر اسم
  .یعنی بحث درسایه بود از آن دور افتادم هات كجا افتادمیهاستقامت خواهد بود  چنان كه شرح كرده شد 

 ب بتافتیاز مشرق غو ظاهراً كه مراد به محبّت همان معنی است كه به عشق خواسته  بدان كه آفتاب محبّت
كه وجود عام منبسط  ۀ خودیسرا پردۀ سایعنی واجب تعاىل  محبوب .صورت محبوبی و محبّی بر آمدو به 

ۀ یبه سا یگفت آخر نظریعنی ممكن را گاه محبّ را د آنیكشكه عالم امكان است  ظهور یبه صحرااست 
  .لممكنات و هو الوجود المضافأی الظّلّ الممتّد علی اعیان ا اَلَم تَرَ اِلَی رَبِّك كَیفَ مَدَّ الظِّّل یمن نكن

  . ینیدر امتداد او مرا نب
  :مصرع

  .كز خانه به كدخداي ماند همه چيز
اسماء و اوصاف فاعل در فعل وی ظاهر  .یعنی كار هر فاعل بر طریقۀ وی است شاكِلَتِهِ یعمَلُ عَلیقُل كُلُّ 

  .ن مثل شخص و سایه ویاست و احكام و آثار مؤثر  در اثر وی متبیّ
پس حركت سایه تابع حركت شخص باشد  ه متحرك نشودیكه اگر حركت شخص نباشد سا یبار نكناعت
ممكن بلكه همه صفات او بلكه ذات او در وجود و توابع وجود تابع وجود حقّ  ِچنني حركات و سكناتِ  هم
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  .است سبحانه
كه در ذی ظّل بالقوّه  به آن یعنی اگر خدای تعاىل خواهد آن سایه را ساكن گرداند »و لو شاء لجعله ساكناً«

و از این قبیل است حركت ممكن از عدم به وجود و از علم به عني تابع تجّلی  .بماند و از قوّت به فعل نیاید
چنان  چه آن حركت معقوله واقع نشدی ممكن هم وجودی حقّ است  سبحانه  كه حركتی است معقوله اگر چنان

بعد از امتداد سایۀ ما بر اعیان  و اگر خود. لم به عني جنبش ننمودیبر عدمیت خود ساكن بودی و از مرتبۀ ع
ه یبتابد از سایعنی قهر احدیت مر كثرت را  از مطلع عزّتپرده اسماء و صفات  بی ت مایآفتاب احدممكنات 

كه  یا هیاثر نماند چه هر ساتواند بود  كثرت شخص و نور و محلی كه سایه بر آن امتداد یابد نمی كه بی خود
  .و از وی هیچ اثر باقی نگذارد دريدر برگ »نایقَبَضْناهُ اِلَ«ه آفتاب شود آفتابش به حكم یهمسا

  تیب
 نتواند نفسی سایه بر آن صحرا شدپرتو خورشید گرفتهروی صحرا چو هم

ا ه ریه نماند و سایساجا حایل گردد  بی آن كه شخص میان آفتاب و آن است هر جا آفتاب بتابد یعجب كار
ز را یوجود نبود هر چكه پرتو وی در مرتبۀ ثانیه بر محلی افتد كه میان وی و آفتاب حایلی باشد خود  فتابآ یب

كه حركات و سكنات  ۀ شخصیو ذات ساكه همه احكام و اوصاف وی مضاف به آن ذات است  است یذات
ثال بر سبیل تجوّز و توّسع سایه مستند به شخص است و ظاهر است كه این حكم كه ذات سایۀ شخص است در م

صحیح است اما در ممثّل له بر سبیل حقیقت است زیرا كه بنده و همه صفات وی قائم و مستند به ذات حقّ 
  .ه به حركت شخص باشدیحركت سا الجرماست و چون ذات سایۀ شخص باشد 

  نظم
 تا جنبش شخص هست مادام
 چون سایه ز ذات یافت مایه

 نیستچیزی كه وجود او به خود 
 هستی كه به حّق قوام دارد

 

 سایه متحرّك است مادام
 پس نیست خود اندر اصل سایه
 هستیش نهادن از خرد نیست
 او نیست و لیك نام دارد

  

ن لذاته ككه آن مم یگفت هر گاه مخلوقابواسماعیل عبداللّه األنصاری الهِروی  قدّس اللّه سرّه   شیخ االسالم
زیرا كه  .و این قیام را به طریق ذوق و وجدان دریابد قائم گرددذاته است كه واجب ل یبه نامخلوقاست 

جمیع مخلوقات قائم به حقّند و حقّ تعاىل قیوم همه است بالتفاوت امّا تحقّق به این معنی به ذوق و وجدان 
مشروط است به صفای حقیقت عارف از احكام قیود و غريیت موهوم و غلبۀ حكم حقیقت مطلق بر قوای 

شود و محو  یمتالش"كه وجود قدیم است  در آن نا مخلوقكه حادث است  آن مخلوق .عنوی و حسّی اوم
  .و حقیقت وی از كدورات خلقیت صافی شود" گردد

  نظم
 چون قدیم آید حدث گردد عبث

چون زد قدم رنگش كند ثبر حد
 پس كجا یابد قدیمی را حدث؟

 كه كردش نیست هم رنگش كند چون
و مِن بعد  ت بودیعار یبر و یمنبداند كه  گردد یصافیعنی حقیقت بنده از امور مذكوره  قتیو چون حق

یعنی آن  ست گفنت من و تویچ یمن .نه بر ویبود اگر از وی منی واقع شود در حقیقت بر حقّ واقع خواهد 
ه از من و تو هر دو و این وقتی است ك .تمیز و تعني كه به آن متكلّم از مخاطب ممتاز است یعنی تعینات خلقیه

تعینی است كه متعني " منی"حقّ سبحانه معنی بر آن باشد كه  توخلق باشد واز  منمراد خلق باشد و اگر مراد از 
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  .گرداند را از غري متعني ممتاز می
اگر  .زیرا كه وجود یكی بیش نیست ه دونبود  یكیقت پس حّق كو و اگر حّق است حّق یبه حق ییاگر تو

این مصراع ظاهر در  را دو یمن و تو كرد آدم ۱تیبخلق نیست و اگر خلق است حقّ نیست آن حقّ است 
  .من و من تو ییمن و تو تو یبآنست كه مراد به من و تو تعینان خلقیه باشد 

                                                            
 .بي من و تو، من و من تو    من و تو كرد آدمي را دو ۱
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  لمعۀ شانزدهم
در اشارات به مثايل كه به آن روشن گردد كه چگونه كثرت اشكال مختلفه در وحدت واحد حقيقي اثر 

  در عني كثرت، واحد به همان وحدت حقيقي خود باشد نكند و
  

ای كه چون ظّل و خیال هر چه مستند  یك استاد یعنی یك لعبت باز مستور پس پردۀ ظّل و خیال یعنی پس پرده
باشد بدان از اشكال و افعال آن استناد بر سبیل توهّم و تخیل باشد نه بر سبیل حقیقت چندین صور مختلف از 

نماید و حركات و سكنات و احكام و تصرّفات همه به حكم  و اسلحه و غريها اشكال متضاد می اسب و سواران
چون پرده براندازد و آن استاد مستور خلف االستار مشاهده گردد تو را معلوم شود كه  .و و او پس پرده پنهان

ست حقیقت آن صور همان نمایدچی حقیقت آن صور مختلف وافعال آن صور كه بريون پرده مستند به آن صور می
افعال خود ساخته است و حقيقت آن افعال، افعال آن استاد است كه و مظاهر  استاد است كه آن صور را مالبس

كه مراد به یك استاد فاعل حقیقی باشد  جّل ذكره  و  تواند بود نماید و می مستند به آن صور می به حسب ظاهر
و حینئذ در تعبري از فاعل حقیقی به استاد واز مظاهر افعال  .عالمبه صور مختلف و اشكال متضاد صور اعیان 

  .وی به صور مختلف و اشكال متضاد اشارت باشد به آن تمثیل گذشته
  ةیعرب

  بِمُفرَدِهِ لكن بِحُجُبِ األكنِّةو كُلَّ الّذی شاهَدتُهُ فعلٌ واحدٌ
است یگانه متلبّس به تنهایی خود لیكن  و هر چه مشاهده كردی از این صور از جنس افعال همه فعل فاعلی

  .آن متعدّد نماید و آن افعال مستند به ها كه به واسطۀ آن متعدّد می ها و پوشش مستور است به حجاب
 ریبةاشكالو لَم یبقَ بِاإلشكالِ إِذا ما اَزالَ السَّرت لَم تَرَ غريَه

باز را نبینی و آن جملۀ صور از  ترداند غري آن لعبیعنی چون آن حجب را از پیش بردارد و آن سرتها را زایل گ
  .نظر تو مضمحل و متالشی شوند و هیچ اشكاىل كه موجب شكّی و ریبتی تواند بود تو را باقی نماند

كند كه جملۀ كاینات سرت  آن اقتضا مییعنی پروردگار تو فراخ پوشش است   اشارت اِنَّ ربَّك واسِعُ المَغفِرَةِ
  .سرت،ه مغفرت از غفر است و غفرزیرا ك او باشند

  تیب
 بان همی بینم پیش اوسایهآفتابی است حضرتش كه دو كون است

های  دانند و پندارند كه این فعل فاعل را نمی ِیعنی وحدتِ شعُرُونیبان و هُم ال  هین سایو او فاعل پس ا
  .شود مختلف از این حجب مختلف صادر می

كه سرّ خلق ایشان ظهور حقّ است به صورت ایشان و سرّ خلق  »و ما تَعلَموُنَواللّه خَلَقَكُم «كه اگر سرّ  
جرباً و قهراً  همه را معلوم   یشان غمزه زدیبا اافعال ایشان ظهور فعل حقّ از ایشان به قدر استعداد ایشان 

جرب و قهر و  زیرا كه علم به نتیجه بعد از ترتیب مقدّمات یا به مشهود بعد از كشف و شهود بر سبیل یشد
  كه اضطرار است 

  تیب
 هَم از آن روی بود كو ما شدنسبت فعل و اقتدار به ما

شود  یعنی به صورت ما ظاهر شد بلكه عني ما شد  التحاد الظّاهر و المظهر  پس فعل و قدرتی كه ازما ظاهر می
  .نماید همان فعل و قدرت وی است كه در ما می
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  .نبود فعل چگونه بود اقتدار  كی تواند بودو الّا آن را كه به خود وجود 
  تیب

 بابر هم ز آفتاب جود كنندهم از او دان كه جان سجودكند
به مقتضای استعداد آن محل آن  یكه در هر محلّ است الّا آن است یكیكه تجلّی وجودی است  اصل فعل

 یبعضٍ فِ یو نُفَضِّلُ بَعضَها عَلَ  ٍبِماءٍ واحدٍ یسقی«ابد یگر ینام د یید و در هر جایگر نماید یرنگفعل 
نهیم بعضی را بر بعضی در  شوند همه موجودات به فیض واحد و فضیلت می یعنی پرورش داده می  »االُكلِ

اغتذاء به آن فیض كه بعضی را صالحیت آن است كه آن غذا در وی بر وجه كمل و اشرف ظاهر شود و بعضی 
  .را نه



٧٢ 
 

 
  لمعۀ هفدهم

به حسب آن تجلّيات و در تحقيق سخناني   جلّيات معشوق و ترقّي عاشق در استعداداتدر بيان تنوّع ت
  نهايتي راه در سير يف اللّه اند و اشارت به بي كه اين طايفه در معني استعداد گفته

  
 یوبا عاشق ر ،جمالیةً كانَت أو جاللیةً  یچۀ صفتیاز در»هُو فِی شَأنٍ  ٍكُلُّ یومٍ«به حكم   معشوق هر لحظه

 او یاز پرتو نور رویعنی حقیت وی یا چشم بصريت وی   عاشقنيعیعنی به وجه دیگر تجلّی كند  دیگر نماید
مراد به این  گر كسب كندید ییناید هر نفس بباگر يید ییروشنایعنی از نور تجلّی وی به وجه مذكور 

زیادت  ون روشنائي و بينائيصفاي استعداد وي است مر تجلي ديگر را و شك نيست كه چ روشنایی و بینایی
و  ش عرضه كند عشقیهر چند معشوق جمال بگردد ظهور جمال وعرض آن بر عاشق زیادت گردد الجرم 

  .زیرا كه غلبۀ عشق به حسب غلبۀ ظهور جمال است .دیتر آ بر عاشق غالبمحبت 
و هر چند عشق است زیرا كه نمایش جمال به قدر فزایش  دیتر نما د جمال خوبیتر آ و هر چند عشق غالب

زیرا كه  ودتر ب شیبو امتیاز محبوب از محّب   معشوق از عاشق یگانگیبتر نماید  یعنی كامل تر جمال خوب
تر گردد پس بیگانگی و امتیاز  تر نماید در مقابلۀ آن نقصان و ذلّت عاشق بیش هر چند كمال و عزّت معشوق بیش

یعنی از جفای بیگانگی وی و غلبۀ امتیاز از وی  معشوق یجفاعاشق از غایتی كه  تامیان ایشان افزون گردد 
و وحدت وی كه در آن مرتبه میان  در پناه عشقيعني از جفاي بيگانگي وي و غلبه امتياز از وي  در پناه عشق

یعنی  یگانگیدر یعنی از دوگانگی عاشقی و معشوقی  یگانگ زد و از دویگر یمعاشق و معشوق اثنینیت نیست 
گردد و حكم ما به االمتیاز بالكلیه از نظر شهود وی  و به شهود وحدت متحقّق می زدیآو یمی عشق در یگانگ
  .گوید خیزد و زبان حالش می بر می

  رباعی
 با دوست به عاشقی بسی بنشستیم
در وحدت عشق چون به هم پیوستیم

 وز ناخن كثرت رخ وحدت خستیم
 از عاشق و معشوق هم وارستیم

  

  
  دیتمه

نخواهد بود كه در آن مرتبه كه شئون و صفات حقّ سبحانه در وحدت ذات مستجن بودند  استجنان  پوشیده
چنني وجود حّق  در مرتبۀ عني و هم اًیثاندر مرتبۀ علم و  اوالًاللوازم فی الملزوم  آن شئون را استعداد ظهور بود 

به تعدّد و تكثّر تجلّیات وی ظاهر شود اوالً در  را  سبحانه  استعداد آن بود كه تعدّد و تكثّری كه كامن بود در وی
  .علم و ثانیاً در عني

و چون آن شئون در علم متمیز شدند صور علمیۀ ایشان را كه اعیان ثابته خوانند استعداد وجود عینی پیدا آمد و 
ن را همیشه بعضی را استعداد وجود عینی و كماالت تابعه مر آ .استعدادات ایشان وجود عینی را متفاوت است

علی تعبري كنند ابالفعل ثابت است واز تغیري زیادت و نقصان مربّاست چون عقل اوّل كه در شریعت از آن به قلم 
  .و غري آن

مادام كه آن  .اند كه ظهور آنچه استعداد آن دارند در ایشان مشروط است به بعضی شرایط و بعضی از آن قبیل
آن قبیلند افراد انسانی كه ظهور كماالت ایشان مشروط است به  شرط وجود نگريد مشروط وجود نگريد واز
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باشد از  مثل كماالتی كه ارباب سلوك را می .شود مادام كه آن شرایط موجود نشود آن كماالت ظاهر نمی .شرایط
انواع تجلّیات ذاتی و اسمائی و صفاتی كه هر یك از این تجلّیات را شرایطی است مخصوص از تخلیه و تحلیه 

شود و همانا  توجه تامّ به حضرت حقّ سبحانه كه به وجود آن شرایط ایشان را استعداد آن تجلّیات حاصل می و
ر تجلّیات ایعنی انو اند ظهور انوار گفته گوید كه اشارت به این معنی است آن كه شیخ مصنّف قدس سرّه می

بر آن  تبرتیعنی فیوض م ضیو فوار را یعنی استعداد متجلّی له مر آن ان به قدر استعداد استحقّ سبحانه 
لّی له مر آن فیوض را و فقدان ظهور انوار و حصول یعنی قابلیت متج تیبه قدر قابلتجلّیات از علوم و معارف 

             .فیض به قدر فقدان استعداد و قابلیت است
  شعر

 نريوستگر ز خورشید بومْ بی
 هر چه وی روی دلت مصفّاتر

 پی اوست از پی ضعف خود نه از
 زو تجلّی تو را مهیاتر

  

اند ظهر انوار به قدر استحقاق است و فیض به قدر قابلیت مطابق واقع است و  كه گفته یعنی این ن خود هستیا
زیرا كه این  .گردد شود و رجوع جمیع امور به جانب حقّ سبحانه معلوم نمی لیكن به مجرد این سخن تمام نمی

كه افاضۀ انوار مستند به حضرت حقّ است اما به حسب استعداد عني عبد پس كند  كالم افادۀ آن بیش نمی
كند كه آن استعداد نیز از جانب  الجرم شیخ مصنّف تنبیه می. استعداد عني عبد را نیز در آن افاضه مدخل است

كه نخست  ای آنیعنی " ا مبتدئاً بِالنِّعم قبلَ استحقاقِهای"شان كه یكن قول ایلگوید كه  كه می حقّ است چنان
كند كه چون  یان میبكه مسبوق باشد به استحقاق نیست نعمت استحقاق است  آن دهی بی بار نعمت می

كه  جلوه دهد نخست از پرتو جمال خودیعنی بر دیدۀ شهود وی   عاشقنيمحبوب خواهد كه خود را بر ع
عاریت دهد تا بدان نور استعدادی  یعنی ینوریعنی دیده شهود او را   او رانيعاستعدادْ بخش هر قابل است 

حظّی تمام بستد یعنی شهود جمال  نور آن جمال را بیند و از او تمتع گريد و چون بدان نور از آن شهود
یعنی نور استعداد  بخشد تا بدان نوریعنی نور استعدادی دیگر  باز فروغ نور روی او عني عاشق را نور دیگر

و علی شود   زیرا كه هر بار استعداد زیادت می .تر از اوّل كسب كند  روشنیعنی نور جماىل  مالحظۀ نوری
القیاس  هر نور استعدادی مستلزم شهود نور جماىل است وهر شهود نور جماىل مستتبع نور استعدادی اىل  هذا

بیش تر گردد  و هر چند تشنه تر گردد بر مثال تشنه كه آب دریا خورد هر چند بیش خورد تشنه .ما شاءَ اللّه
غایتی و همچنان كه هر چند آب دریا خوردن بیش تشنگی بیش  رانه آب دریا را نهایتی و نه تشنگی تشنه  .خورد
  .بیشیعنی طلب وی  بیش طلبیعنی وجدان حقیقت  هر چند یافتچنني  هم

  بیت
 به جز دوست را تا نیابی نجوییهمه چیز را تا نجویی نیابی

بنده را حاصل باشد و شكّ نیست كه علم به چیزی مستلزم یافت وی نیست یافت آن است كه ذات یافت شده یا
فقود بود و شرط در جسنت و طلب كردن هر چیز آن است كه آن چیز معلوم بود زیرا متواند بود كه معلوم  پس می

ومیت وی اما در طلب حقّ سبحانه همچنان كه معل .كه تا چیزی را ندانند طلب نتوان كرد و تا طلب نكنند نیابند
بر باطن مرید " المرید"اسم  زیرا كه تا به .چنني یافت وی به وجهی شرط است شرط است هم هبه وجهی از وجو

تجلّی نكند و طالب آن تجلّی را در خود باز نیابد به ارادتی معتّدها كه شرط یافت و وصول است متحقّق نگردد 
این ارادت از  مادام كه .سر بر نزند وصول میسّر نیستو به مجرد علم به وی مادام كه این ارادت از باطن وی 

  .تشنه این آب هرگز سرياب نشود .باطن وی سر بر نزند وصول میسر نیست
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  عربیة
 حتّی یعُودَ إلیه الطَرفُ مشتاقاًما یرجعُ الطّرفُ عَنهُ عِندَ رُؤیتِهِ 

  :گوید می
  رباعی             

 یك چشم زدن ز روی آن شمع طراز
 ز شعلۀ شوق و نیازسوخته دل  نا

 

 هرگز نكنم دیدۀ غمدیده فراز
 نَظَارۀ روی او نیندیشم باز

  

عَنه أی ینتَفِی رجوعُ الطّرف عنه إىل وقت عود  ِالطَرفِ ِغایةٌ النتقاء رجوعِ " حتّی یعودَ إلیه الطرفُ " قوله 
مُشتاقاً فَكُلَّما یتَحَقَّقُ الرُّجوعُ یتحقّق العودُ  إلیهِ  ِهِعَنه إلّا وقتَ عودِ ِالطرف إلیه مشتاقاً  فال یتحقّق رجوعُ الطّرف

فالیحصَلُ الری إبداً و یحَتِملُ أن یكونَ غایةٌ لِلرَجوعِ أی ما یرجعُ عنه حتّی یعودَ إِلیه مُشتاقاً فَیكونُ دائمُ النّظرِ 
به ابو  یمعاذ راز ییحی .ف كما ال یخفیالمصنّ ِالشیخِ  ِإلیه فال یحصَلُ لَه الری اَبداً و األوّلُ أنسَبُ بِسِیاقِ كالمِ 

  :نوشت كه ید بسطامیزی
  تیب

 یك جرعه از این بیش خورم پست شوممست از می عشق آن چنانم كه اگر
  :د در جواب نوشتیزیبا

  ةیعرب
 كأسٍ كاساً بعدشربتُ الحبَّ

 گر در روزی هزار بارت بینم
 

 فَما نَفِدَ الشَّرابُ و ما رَوَیتُ 
 دگر خواهم بود در آرزوی بار

یعنی میان من و پرودگار من در معنی "تَقَدَّمتُ بِالعُبودَةِ  یفرقٌ إلّا أنّ ی ربّنيَو بَ ینیسَ بیل "ورّاق گفت 
در فیضان وجود و كماالت تابعه مر وجود را فرقی نیست مگر آن كه من به عبودیت و افتقار و استعداد  مدخليت

كه  پس همچنان .استعداد من ربوبیت او را ظهور نیست و افاضه آن امور و بیپیش آمدم و پرودگار من به ربوبیت 
چنان كه شیخ  .وی را در آن فیضان مدخل است مرا نیز مدخل است بلكه مفتاح ربوبیت وی عبودیت من است

  .گوید مصنّف در شرح كالم وی می
ان استعداد طلب وجود توابع آن كه اگر من به لس افتقار و استعداد من مفتاح جود اوستیعنی ورّاق  گفت

  .نكردمی هرگز بر من افاضه نكردی
كه  نيمفتاح جود نخست یعنی" و مَن أعدَّ األوّل"د گفت یبشنتر از وراق چون سخن وراق را  تیزبني یگرید

یعنی نزدیك حّق » بیو عنده مفتاح الغ «چه بودفیض اقدس است و استعداد مستعدان به حسب آن است 
آن را به صور اعیان ثابته و تعاىل است مف اتیح غیب هویت كه ابواب تجلّیات را بر وی بگشاد و اوالً 

اند از عدم  استعدادات آن جلوه داد و مراد به مفاتیح غیب اسماء كلیۀ الهیه است كه مبادی افتتاح وجود كونی
  .اند كه در مواضع آن تحقیق كرده چنان
چنان كه افاضۀ وجود كه تعبري از آن به فیض مقدس  كه هم یعنی مكاشف شد به آن دیجا رس نیا یخرقان
انَا أقَلُّ  اد برآورد كهیفر. اند از اوست استعداد قبول وجود كه تعبري از آن به فیض اقدس كنند هم از اوست كرده
ی از فیض تر و فروترم كه یكی از آن دو چیز استغنا یعنی من به دو چیز از پروردگار خود كم نيئِ یبِشَ یمِن رَبِّ

نه به افاضۀ  .زیرا كه حقیقت حقّ سبحانه نفس وجود است .مقدّس است و دیگری استغنای از فیض اقدس
واقع است تثنیه سنه كه سال است و حینئذ  نيبِسِنَتِ و در بعضی روایات .وجود محتاج است و نه به استعداد آن
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  .حانه باشد بر خلق به اعتبار فیض اقدس و فیض مقدّسشاید كه مراد به سِنَتِني مجموع مرتِبَتِني تقدّم حقّ سب می
كما هُو  ِد هو خالقُ العدمِیگو یابوالحسن راست م فرمودچون سخن خرقانی را بشنید  یابو طالب مكّ
سبق مشیت نه ایجاد و مراد به  همانا كه مراد به خلق تقدیر و تعیني است بلكه مجرد فیضان بی ِخالقُ الوجود

چنان كه تعیني و  كند هم است یعنی تعیني و تقدیر اعیان ثابته بر استعداد خاص حقّ سبحانه میعدم اعیان ثابته 
  .كند تخصیص وجود به حسب استعدادات اعیان وی می

كه مراد به عدم معدوم است كه اعیان ثابته است و به خلقی كه در  شاید كه مراد به وجود موجود باشد چنان و می
شود كه استعدادات اعیان  توهّم آن می" خالق العدم"ود ایجاد و جعل و چون از قوله ش خالق الوجود ملحوظ می

متوهّم یعنی صاحب فتوحات المكّیه در ردّ آن  یگریدفرماید  ثابته به جعل است و جعل مسبوق به مشیت می
زیرا كه اعیان  .با آن كه ثبوت استعدادات مر اعیان ثابته را مسبوق به مشیت باشد در استعداد اثر نكندگفت 

سبق مشیت و استعدادات از لوازم ایشان است پس مشیت را نیز  اند بی اند كه از ذات فایض شده ثابته صور علمیه
یعنی استعداد اعیان نیز به  قت استعدادیحقدر آن مدخل نباشد و بعد از آن كه استعدادات از لوازم اعیان باشد 

  .ستعداد دیگر و نه به تبدّل به آننه به انقالب به ا" گر نشودیدحسب مشیت 
چنان كه  خاص را یاستعدادظهور  مرو مادّۀ مخصوصه  خاص ی محلّینيدر تعیعنی اثر مشیت  اثر او یبل

مادّۀ مخصوصۀ ممتزجه از عناصر را به استعداد فیضان صورت انسانی مخصوص گرداند چه این تخصیص به 
  .استعداد فیضان صورت فرسیه مثال مخصوص گرداند حسب مشیت است زیرا كه ممتنع است كه آن را به

یعنی غیب علم كه محل ثبوت اعیان ثابته است  بیدر عالم غ ن اشارت آن است كه حّق تعاىلیحاصل ا
به یعنی عني ثابتۀ وی  ت بندهیدر حقگردد  كه اثری خارجی بر آن ثبوت مرتتّب نمی را یباطن یحكم تجلّ

رت از قابلیت وی است مر وجود عینی خارجی را و مشیت را در آن هیچ كلّی كه عبا یصورت استعداد اصل
و موجودی گردد از موجودات  بول كندق ینیع یوجود یتجلّاستعداد  ظاهر گرداند تا بداناثری نیست 

  .عینی و محلّی خاص گردد مر استعداداتی را كه تعیني آن محل مر آن استعدادات را مسبوق به مشیت باشد
یعنی تجلّی وجودی عینی منضمّ با  یگاه به واسطۀ آن تجّل حاصل شد آنجلّی وجودی عینی ت نیو چون ا

زیرا كه  .فرعی جزوی ابدیگر ید یاستعداداموردیگر از ریاضیات و توجّهات كه موجب ارتفاع حجب باشد 
در  .شود یفرع استعداد اصلی است و جزوی از استعدادات مندرجه در تحت آن كه یكی بعد از دیگری ظاهر م

یعنی  یشهاد یوجود یتجلّفرعی جزوی  كه بدان استعدادبعد از اتّصاف به وجود عینی  عالم شهادت
پس مراد به تجلّی شهادی تجّلی  .قبول كندتجلّی شهودی كه در عالم شهادت بعد از اتصاف به وجود باشد 

ی بعد از وجود در عالم شهادت زیرا كه این تجّل .باشد كه سبب شهود حقیقت گردد نه سبب وجود در شهادت
بوده وی شهادی ساخته و دلیل بر این آن است كه این  يتجلّی شهود .است و غالباً كه این سهوی است از ناسخ

و تحریر هذه المسألة أنّ للّه سبحانه « جا كه گفته است مأخوذ از كالم شیخ است در حكمت شعیبیه از فصوص آن
دة فمن تجلّی الغیب یعطی االستعداد الّذی یكون علیه القلب و هو التجلّی تجلّیني تجلّی غیب و تجلّی شها

  .»الذّاتی فإذا حصل له أی للقلب هذا االستعداد تجلّی أی الحقّ له التجلّی الشّهودی فِی الشَهادة
هر دم و احكام مرتتّبۀ بر آن تجلّی یكی بعد از دیگری  به حسب احوالتجلّی شهودی  و بعد از آن

و  گردد یگشوده م یت بر وینها یات بیتجلّ ِدرِمر تجلّی دیگر را و به آن سبب  ابدی یگر مید یداستعدا
عالم غیب یعنی غیب عارف كامل شاید كه معنی كالم مذكور در بیان حاصل اشارت آن باشد كه حقّ تعاىل در  می

حقیقت وی به صورت روحانیت بلكه جهت انائیت وی است حكم تجلّی باطنی و اثر آن را در  كه جهت
چنان كه استعداد اصلی كلّی  یعنی هم .استعداد اصلی كلّی كه عني ثابتۀ وی در مرتبۀ علم داشت ظهر گرداند
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چنني حكم هیوالنی الوصف بود  هیوالنی الوصف بود نسبت به قبول تجلّیات مرتتبه بر استعدادات جزئیه هم
هیوالنی الوصف گرداند و وی را حیثیتی خاص و  نسبت به حقیقت وی آن باشد كه حقیقت موجودۀ وی را

كه تجلّی ذاتی برقی است  )بالغني المعجعة و الباء(نگذارد تا بدان استعداد تجلّی وجودی غیبی   نيجهتی مع
گاه به واسطۀ آن تجلّی ذاتی استعدادی دیگر یابد در عالم شهادت كه بدان  قبول كند و چون این حاصل شد آن

زیرا كه چون وی صافی شد هر چه در  .ادی  وجودی كه از مقولۀ عالم شهادت باشد قبول كنداستعداد تجلّی شه
مقابلۀ وی افتد از صور تجلّیات مشهود وی گردد و بعد از آن به حسب احوال خارجه از وی هر دم استعدات 

  .گردد ه مینهایت بر وی گشاد جلّیات بیِتِِها و درِ  تقید وی به یكی از آن شود بی دیگرش حاصل می
ی وجودی و شهودی و ظاهراً كالم پس بر تقدیر این معنی مجموع این تجلّیني در تجلّیات شهودی باشد نه تجّل

  .گردد كه به تأمل صادق در ما قبل و ما بعد آن ظاهر می صوص محمول بر این  معنی است چنانف
پس علم او را متجلّی له را متجلّی مر عبد  است یمستلزم علم یست و هر تجّلیت نیات را نهایچون تجلّو 
 یقُل رّب زِدنِگردد به لسان الحال أو المقال بعد از حصول هر علمی به امر  مخاطب می ت نباشد الجرمیغا

   .عِلماً
 اللّه است رسیدند و از سر چشمه وصال سرياب شدند ىلكه به اوّل مراتب وصول كه نهایت سري ا یاصحاب رأ

وستند یپ" ه ترجعونیال"دند و به یت مراد رسیند غرض حاصل شد و به غاپندارند كه چون واصل شد
زیرا كه شئون و صفات  نیال تنقطعُ أبدُ االَبدكه مراتب سري فی اللّه است  ق الوصولیمنازل طر ،هاتیه

  .الهی كه تجلّیات به حسب آن است غري متناهی است
عند انتشاء حقیقة العبد منه سبحانه  كه صدور بودنه بدان جا بود بعد از تمامی سري اىل اللّه  چون رجوع

زیرا كه اگر چه سري اىل  منقطع شود راه كجا برسد یككه سري اىل اللّه است اوالً و سري فی اللّه ثانیاً  سلوك
 ایستد بلكه گردد اما بر آن نمی شود و بنده در آن سري به همان اسم كه مبدأ انتشاء وی بود راجع می اللّه منتهی می

صاحب گلشن  .آرد خورد و ابداآلبدین در هر آنی گوهری دیگر به دست می آید و غوطه می به لجّه وصول در می
  راز گوید

 ز حقّ با هر یكی حظّی و قسمی است
 بدان اسمند موجدات قایم

 كی زان مصدری شديبه مبدأ هر 
 از آن در كامد اوّل هم به در شد

 

 ك ز اسمی استـــــمعاد و مبدأ هر ی
 مــح دایــد در تسبیــــوز آن اسمن

 ن چون دری شدـبه وقت بازگشت
 دـــــاش اودر به در شـــاگر چه در مع

  

اشارت است به آن كه بر آن در كه كنایت از اسمی است " از آن در كامد اوّل هم به در شد"و در این مصراع كه 
  .آید در میشود و به لجّۀ وصول  ایستد و به در می كه مرجع وی است نمی

 ده دهدیپس آمدن چه فاو بعد از رجوع به آن اسم كه مصدر بوده بباید ایستاده   مصدر باشدنياگر مرجع ع
ای كه در نظر كُمّل معتدّ بها باشد و اگر نه بعد از آن كه بر مراتب گذشته و از آن منخلع شده خواصّ  یعنی فایده

گُل گذشته باز آب شود خواص گُل چون بوی و غري آن بماند با  چنان كه آب كه بر مرتبۀ هم .آن باقی خواهد بود
  .وی
   چنني خرب داد كهبه اعتبار سري فی اللّه  ن راهیا یو دور یتینها یاز ب   قدسّ سرّه  ینور

  ةیعرب
 و حَسبُ لحاظِ شاهِدٍ غَريِ مَشهدِ شَهِدتُ وَ لَم اَشهُدْ لِحاظاً لَحَظتُه
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دیدم و نگریستم محبوب را "گوید  قبل ذلك می ٍغريِ مشهودٍ ٍی حسب لحاظٍ شاهدو فی بعض النسخ غري مشهود أ

نگرم  نگریستنی كه هرگز به آن نگریسنت وی را ننگریسته بودم زیرا كه جمال وی غري متناهی است هر بار كه می
پیش از  نگریسنت شاهدی كه .نگرم پس آن نگریسنت دیگر است و نگریستنی است پسندیده مرا جمال دیگر می

  ."این مشهود نشده باشد
  رباعی

 هر دم ز تو در دیده خیاىل بینم
 چون جلوۀ تو نیست مكرر حاشا

 

 در هر دیدن تازه جماىل بینم
 كز دیدن تو به دل مالىل بینم

 یو اعل د بر طلب اوىلیایشوق باعث ندر سري فی اللّه چون به بعضی از مراتب وصول برسند  اگر واصالن را
نَ یخالِدِ«بمانند   »قُصُورِهم یثُمّ رَدُّوهُم اِلَ«اند اقتصار كنند و در مقام  افتهیبر آن قدر كه اند  افتهاز آنچه ی

  .أی تحوّالً و انتقاالً و اللّه اعلم »ا حِوالطلِبُونَ  عَنهٰیال  یبغُونَ  أیها ال یفِ
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  لمعۀ هجدهم

  قّي او ابداآلبديندر بيان سبب حركت عاشق و طلب او و تحقّق آن حركت و تر
  

چنان دیدنی كه  ده بودیمعشوق ند یهنوز رو .ده بودیآرمدر مرتبۀ عني  و نابوددر مرتبۀ علم  عاشق با بود
كنند  چنان كه گذشت   بعد از وجود در عني باشد چه در آن مرتبۀ نیز سمعی و بصری مناسب آن مرتبه اثبات می

كه عبارت از حصول  یخت از سماع آن نغمه او را وجدیخواب عدم برانگ ازاو را " كن"كه نغمۀ قول 
و آن حال قبول وی است مر آن امر را و جنبش وی از عدم به  حاصل شدتر نبوده باشد  حاىل است كه پیش

  .در عني افتی یو از آن وجد وجودوجود 
  .ذوق آن نغمه در سرش افتاد در حال گفت

  تیب
 عشق شوری در نهاد ما نهاد

 

 كف غوغا نهاجان ما را در 
یعنی گاه باشد كه گوش به واسطه شنیدن اوصاف و احوال معشوق سبب عشق  اناًی اِحنيِعشِقُ قَبلَ العیوَ االُذُنُ 

تواند بود كه معنی آن باشد كه گوش به واسطۀ شنیدن آواز و گفتار  و می .گردد پیش از آن كه چشم دیدار وی بیند
  .نماید تر می گردد و معنی اخري به سیاق كالم مناسب ب عشق میمعشوق پیش از آن كه دیدار وی بیند سب

یعنی عاشق سر گشته دایم " هواه زوّاریانّ المحبّ لِمَن "گشت ظاهر و باطن عاشق را به ترانۀ  عشق مستوىل
  .گرد كوی محبوب گردد و خاك مشك بوی او را بوید

  بیت
 طواف عاشقان در كوی جانانطواف حاجیان در كعبه باشد

رقص ظاهر رقص معهود است یا  .باطن را همیشه و ظاهر را در بعضی اوقات به رقص و حركت در آورد
  .اعمال ظاهرۀ مرتتّبه بر استیالی عشق و رقص باطن تقلّب و تحوّل وی در احوال و مقامات باطنی

به اعتبار كه حضرت حقّ است  چه مطلوب .شود و نه آن رقص منقرض ین نه آن نعمه منقضیتا ابد اآلبد
  ن بود كهیجا زمزمۀ عاشق همه ا نیا .است ینامتناهشئونات و تجلّیات جزئیه 

  تیب
 تا گوش باز كردم آواز تو شنیدمتا چشم بر گشادم نور رخ تو دیدم

 یو تَرَ «دیظاهر ساكن نمادر بعضی اوقات  است و اگر چه یم در رقص و حركت معنویپس عاشق دا
  .»تَمُرُّ مَرَّ السَّحابُ یةً و هِ الجِبالَ تَحسَبُها جامِد

  نظم
 دردی ای مدعین بیعمزن ط

به صورت چو كوهیم مانده به جای
 گر از جا نجستیم در رقص و درد
 به معنی چو ابریم گیتی نورد

  

  
از كلمات  است ای چه هر ذرّه كلمه .از ذرّات محرّك اوست ای خود چگونه ساكن تواند بودكه هر ذرّه

خاصّ در  است یرا زبان یوهر اسماز اسماء الهی كه آن كلمه مظهر اوست  است یلمه را اسمو هر كوجودی 
 و چونمناسب آن قول  یاز محّب سمع را و هر قوىلدال بر آن اسرار  را قوىل یو هر زبانبیان اسرار مسمّی 
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كه الّسماعُ  یابی یكینماید در مرتبۀ جمع  كه در مرتبۀ فرق دو می ل و سامع رایقا یك بشنوینتیز گوش شوی 
  .مصرع مرغی است سماع كز حقّ آمد سوی حقّ الحَقَّ ی مِنَ الحَقَّ اِلَريُطِی ريٌطَ
 یشبل یم تو بر سر منرب آشكارا كردیگفت یها پنهان م كه ما در سردابه یسرّ"عتاب كرد كه  ید با شبلیجن

  :گوید می.یريِن غَیالدّار یگفت أنّا أقُولُ وَ أنَا أسمَعُ و هَل فِ
  رباعیة

 در دایرۀ دور زمان جز من كیست
من محو در او و او در اعیان ساری

 در سلسله كون و مكان جز من كیست
 گویم كه در جهان جز من كیست زان می

  رباعی
 هر بوی كه از مشك و قرنفل شنوی

 گل شنوی چون نغمۀ بلبل از پی
 

 از سایۀ آن زلف چو سنبل شنوی
 .لبل شنویهم گل گوید  گر چه ز ب
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  لمعۀ نوزدهم

در بيان فراخي حوصلۀ عاشق و كمال سعت و تمامي قابليت او و تحقيق معني قلب و بيان وحدت 
  حقيقي

  
و یعنی عزّت وحدت و غلبه وی مر كثرت را  م قباب عزّت استی كه مخنياست منزّه از تع عاشق را دىل
ن دل یو اكه مرتبۀ حسّ است  و شهادتۀ حسّ كه آن غیب هویت هویت ذات است تا مرتب بیمجتمع بحر غ

  است كه  یرا همّت
  تیب
 هنوز همّت او بادۀ دگر خواهداگر به ساغر دریا هزار باده كشد

زیرا كه اگر  نگنجدوجود دل انسان كامل در وی  بی كه در همۀ عالم است كه آن یا الجرم سعت او به مثابه
 جملۀ عوالم در قبضۀظهر احدی جمعی كماىل نیست بلكه چه در وی مظاهر متفرقۀ اسمائی هست اما م

  .زیرا كه متناهی را در جنب نامتناهی هیچ قدری نیست د بودیاو ناپدوحدت و جمعیت و اطالق 
 او زند بارگاه سلطنتیعنی وحدت مجموعی  تیدر ساخت وحدانیعنی وحدت حقیقی  تیسرا پردۀ فردان

ن همه آن جا ین و تكویقبض و بسط تلو ،حلّ و عقد .جا پردازدجا سازد كار آن  آنو تصرف در همۀ عوالم
كلمات  بالقبض و همانا كه این ٰىو إذا بَسَطَ أعادَ ما أخفبالبسط  ٰىما أبد یفإذا قَبَضَ أخفَ .ظاهر گرداند

رسد وی چون  رسد همه از ممرّ وی می زیرا كه هر فیض كه به عالم می .ت استّیاشارت به مقام قطبیت و غوث
گريد و  به رویی كه در حقّ دارد فیض می .در مركز عالم نهاده  هم مواجه حقّ و هم مواجه خلق رآتی است كرّیم

  .رساند به رویی كه در خلق دارد فیض می
  بیت

 كه دایم در دل تنگم خان و مان سازدگنجد عجب دارمبتی كز حسن در عالم نمی
اگر عرش و صد بار صد هزار بار چند عرش و هر چه در   خرب داد كهنيرۀ دل خود چنید از سعت دایزیبا

المُحدِثُ إذا قُورن  كه  ابدیگفت چگونه خرب   دینج در گوشۀ دل عارف نهند عارف از آن خرب نیابداوست 
جا كه آفتاب قدم نور افشاند از سایه هیچ اثر باقی نماند و شكّ نیست كه چنني  یعنی آن بَق لَه أثرٌ یمِ لَم یبِالقَد

  .ل مطرح انوار قدم است الجرم عرض و مادون عرش نسبت به وی در حكم عدم استد
به لسان حقّ  ند الجرمیم بیهمه قدبه بصر حقّ  دوكند كه محدث را اثر نب  دىلنيد چون نظر در چنیزیبا

شكّ نیست كه آن  ساخت و پر آب كرد یا كوزه. كه آبی است منجمد خیاز  یكیل  یتمث.  دیگو یسبحان
و كوزه به گداخنت شتافت  چون آفتاب بتافته به صفت انجماد و صورت كوزگی از آب ممتاز بود اما كوز

چنني چون حقیقت مطلقه به صور تعینات ظاهر شد و مظاهر متكثّره پیدا آمد ناگاه آفتاب  هم .افتیكوزه را آب 
حل گردانید همه را یكی دید احدیت بر دل صاحب دولتی تافنت گرفت و صور تعینات را از نظر شهود وی مضم

    .اریه دريالدّار غ یس فِ یگفت ل
  تیب
 ساقی و حریف و می و پیمانه هموصیاد همو صید همو دانه همو

دل و دل در قبضۀ   مِن أصابعِ الرّحمن او درني إصبعنيَو القَلبُ ب یقَلبُ عبدِ یاست و سَعَنِ یعجب كار
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  . او مگر بر زبان ترجمان این معنی رفته است
  نظم
 گر چه در زلف توست جای دلم
 تا بدانی كه از لطافت خویش

 

 در میان دل حزین منی
 هم تو در بند زلف خویشتنی

 یگانگیجز در  یگانگی .جز در خود نگنجدزیرا كه غري نیست   نداردريغ یهمه در بند خود بود پروا
كه وحدت مجموعی دل است  تینجز در وحداكه وحدت حقیقی حقّ است  سبحانه   تید فردانريقرار نگ
ق الهی و كیانی و يو آن برزخی است جامع میان حقا قت دل معلوم توان كردین حرف حقیاز ا .دیایآرام ن

  :خرب داد صاحبدىل ،داند یو كم كسبرزخ زاید نیست بر طرفني خود چنان كه از لوازم برزخیت است  
  یرباع
 گفتم كه كرایی تو بدین زیبایی

عاشق و هم معشوقمهم عشقم و هم 
 گفتا خود را كه خود منم یكتایی
 .هم آینه هم جمال هم بینایی
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  لمعۀ بیستم

در بیان تقسیم صفات به وجودی و عدمی و اضافت صفات وجودی به معشوق و صفات عدمی به عاشق 
  غنا و ترجیح فقر بر" الفقر سواد الوجه فی الدارین"و تحقیق معنی فقر و بیان مراتبش و بیان 

  
مذلّت و نه به عاشق  سلطنت واستغنا به معشوق دادیعنی نسبت محبت كه طالب طرفني و معشوق است  عشق

نه به معشوق زیرا كه عاشق را از جهت عاشقی ناچار است از شعور به جمال معشوق و میل به  افتقار به عاشق
صول و دفع قوادح در آن و این هم آن و طلب وصول به آن و رفع موانع از وصول و استمرار وصول بعد الح

افتقار است و افتقار مایه مذلّت و امّا معشوق اگر چه در اتصاف به صفت معشوقی محتاج است به عاشق امّا 
پس وی را  من حیث هو معشوق   .شاید كه وی را شعور به آن نباشد و اگر باشد طالب وجود و بقای آن نباشد

د نیست و اگر وی را فرضاً شعور به صفت معشوقی باشد و ابقای آن را هیچ نوعی حاجتی كه موجب تذّلل باش
خواهد و در میل به ابقا مذلّتی كشد از آن حیثیت وی عاشق خواهد بود نه معشوق و آن مذلّت از جهت عاشقی 

  .خواهد كشید نه از جهت معشوقی
یعنی غلبه و  ذلّت از عزّت عشقعاشق مو چون این را دانستی كه مذلّت الزم عاشقی است نه معشوقی بدان كه

در  ار باشد كه معشوق بنده بودیچه بس .یعنی غلبه و استیالی وی كشد نه از عزّت معشوقاستیالی وی 
و شكّ نیست كه مملوك را هیچ نوع غلبه و استیال نیست بر " یا عبادی اشتقت اِلَیكُم" حدیث قدسی واقع است

  .مالك خود
غنا صفت معشوق آمد و فقر صفت عاشق پس لك بود و خواه مملوك خواه معشوق ما كلّ حالٍ یو عل
وقتی كه از ممكنات مقیده باشد و معشوق حقیقت مطلقه كه در جمیع اشیا ظهور دارد و هنوز عاشق به  .عاشق

ء او به همه محتاج یه شَیحتاجُ اِلیء و ال یكُلِّ شَ حتاجُ اِىلیبود كه  یريفقكمال فقر متحقّق نشده باشد 
شاید كه كسی كه به چنني فقری متحقّق شده  زیرا كه می .یعنی در نظر شهود وی یز بدو محتاج نیچ چیو ه بود

  .باشد محجوبان وی را محتاج الیه توهّم كند
و هو الوجود الحقّ سبحانّه  دیاء آیقت اشیكه نظر محقّق بر حقاما آن كه او به هم محتاج بود جهت آن بود 

اء یند الجرم بر همۀ اشیدر هر چه نظر  كند رخ او بر آن بیند پس هو همه اشیاء را مظاامّا در پس پردۀ اشیاء 
و معنی احتیاج ذاتی آن است كه وصف ذات فقري  " حاجةٍ نيِ تَعُريِمِن غ یاجٌ ذاتیالفقرُ احت" محتاج بود كه 

ی حقیقت مطلقه است انضمام امری دیگر به وی و معنی عدم تعني حاجت آن است كه چون قبلۀ طلب و بود بی
و آن را به هیچ خصوصیتی از خصوصیات تعینات اختصاصی نی پس نسبت همه به آن فقري برابر بود پس به 

  .همه  از جهت ظهور آن حقیقت  محتاج بود و خصوصیت هیچ تعني را در آن احتیاج مدخلی نبود
موجودات را  بود سبب آن است كهبدو محتاج ناز موجودات عینی در نظر شهود وی  زیچ چیكه ه و امّا آن 

كه قمع  دیو مقام تفركه قطع عالیق ظاهری است  دیاج به موجود تواند بود و عاشق را در حال تجریاحت
كه نزد او امانت بود به حكم انّ اللّه از صفات و افعال و آثار  و توابع آن یخلعت هستعوایق باطنی است 

در خارج  افت خودیعشوق باز گذاشته است و او به سر خِرقۀ نااَهلِها به م ا االَماناتِ اِىلأمرُكُم اَن تُؤَدُّوی
و از خود جز عني ثابته  حال او آمده ،األزل یاآلن مع اللّه كَهُو فِ رفته و هوكه مرتبۀ ثبوت وی است در علم  

  .باز نیافته زیرا كه در ازل جز عني ثابته نبود



٨٣ 
 

زیرا كه انجاح مطالب و قضای حاجات  محتاج نتواند بود بدودر نظر شهود او  زیچ چی حال هنيدر چن
موجودات جز از موجود نتواند بود و وی در نظر خود به عدم یعنی عني ثابته خود بازگشته و از خلعت وجود 
عارضی منخلع شده است و اما چون از وی عني ثابته باقی مانده است به احتیاج موصوف تواند شد زیرا كه عني 

  .ود و توابع آن محتاج استثابته به وج
چ یز به هینچنان كه هیچ چیز در نظر شهود وی به وی محتاج نتواند بود وی  رياست كه فق یدر فقر مقام و
  اج صفت موجود باشدیرا كه احتیز الفقريُ الیحتاجُ إِىل اللّه "  گفتريكه آن فق ز محتاج نشود چنانیچ

زیرا كه حینئذ  .نه در عني وجود دارد و نه در علم ثبوت غوطه خورد یستی چون در بحر نريو فقعلماً أو عیناً  
عني ثابتۀ خود را از جملۀ تجلّیات حقّ داند به صور قابلیات پس وی نیز از جملۀ اسماء حقّ باشد و به فقري 

ري باید و آن نیز از این فق زیرا كه احتیاج را الاقل ثبوت در علم می .اجش نماندیاحتمضاف نگردد الجرم 
زیرا كه هیچش نماند تا غایتی كه احتیاج كه سرمایۀ فقر وی همان بود هم  .فقرش تمام شدمرتفع شده است 

  .نماند
زیرا كه الشیءُ إذا جاوزَ حَدَّهُ اِنعَكَسَ ضدّه أی إنقَلَّب إِىل ضِدِّهِ فَقَولُه  .اللّهمَن تَمَّ فَقرُه  یأ و إذا تمّ الفقر فهو

یعنی چون صفت فقر از حّد خود در  .فیه معنی الصريورة " انعكسَ" خافض أو قوله منصوب علی نزع ال" ضده"
گذرد به ضّد خود كه غناست منقلب گردد و غنی مطلق حضرت حقّ است  سبحانه  و تحقیقش آن است كه 

ثابتۀ  چون فقري به كمال فقر متحقّق گردد چون به وجود عینی خود نگرد وجود حقّ را بیند منصبغ به احكام عني
پس هر چیز را كه پیش از این  .خود و چون به عني ثابته نظر كند هم وجود حقّ را بیند بلكه همه را عني حقّ بیند

  .توهّم كرده بود اكنون همه را حقّ بیند  سبحانه
اگر احتیاجی هست  ستیمحتاج نكه به سمت غريیت موصوف باشد  زیچ چیز به هیچ چیدر ه و اللّه تعاىل
  .سماء راست به بعضی دیگر واالسمُ عنيُ المسمّیبعضی از ا

  تیب
  همه باشی چو هیچ گردی توهیچ باشی چو جفت فردی تو

 .یعنی چون جفت فرد باشی و خود را در برابر وی وجود اثبات كنی كه شفع كننده وجود وی باشد هیچ باشی
به جای تو بنشیند اما چون به فنای در وی  ای تا وی زیرا كه تو را به خود وجودی نیست و در حقّ نیز فانی نشده

  .هر چه مضاف به وی باشد به تو مضاف گردد پس آن وقت همه باشی .هیچ گردی وی به جای تو بنشیند
 و ال يحتاج يءقيري كه يحتاج ايل كل شف تر آمد از منزلت ايلعايل الله حتاجُ یكه ال  یريپس رتبت فق

و از هستی وی نیز  ندیب یاء میاء مطلوب را پس پرده اشیمه اشچه آن كه محتاج است به ه .ءٌیه شیإل
و آن كه در چیزی باقی مانده است كه ثبوت در علم است كه صفت احتیاج به اشیاء به وی قائم است 

فتَقِرُ ی ال ريُد الفقین جنیافت بساخت فهو كما قال اكمل الدّ یافت و نایبا علماً و عیناً    خلوتخانۀ نابود
 از سر وجود خود بر خاست و با عدم خود بساخت اگر به رين حال كه فقیربِّه و در ا إِىل السِهِ و نَف إِىل

كند عكس ظلمت نابود خودش در نظر كه آینۀ وی است  نظر به جمال دوستنه به بصر حقّ    چشم خود
 یافكنده نه در سرا یبر رو ِعدمِ و ال ِالوجودِ ِأی فِی دارِ  نیِِالدّارِ یند به رقع سواد الوجهِ فِ یب راخود  .دیآ

یعنی عالم  عدم یگردد و نه در سرا ید رویند كه بدان نور سفیب یخود را نور .یعنی وجود عینی وجود
سؤال اگر كسی گویدكه چون به فقريی چنني هیچ چیز مضاف . ابدیخالص  ییه رویكه از س یظهوراعیان ثابته 

جواب گوییم كه  در نظر شهود آن فقري هیچ چیز به "  نظر كند اگر به چشم خود" نیست شیخ مصنّف چرا گفت 
تواند بودكه چیزی به وی مضاف باشد اما از نظر شهود وی  وی مضاف نیست نه فِی نفسِ األمر پس می
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  .كونَ كُفراً یكاد الفقرُ اَن برخاسته باشد پس مالحظۀ وی آن اضافت را منافی فقر است نه نفس اضافت 
  تیب

 ست كه سواد فقر پوشندآنسواد اعظمدر مذهب ما
تحریض بر تحصیل این مقام است به " كم بالسّواد االعظمیعل"  و همانا كه این اشعار به آن است كه قولههيلع

به حسب  د بودیبعبه حسب ظاهر به سبب تلبّس وی به مقرّبات  ت قُربیتوانگر غالباً در غالسان اشارت 
ست و آن با ملك و اضافات جمع نشود الّا نادراً در بعضی كمّل و شیخ مصنّف معنی زیرا كه سرمایۀ قُرب فناء ا

زیرا كه  بیقربه حسب صورت از جهت تلبّس وی به مبعدات  ت بعدیش در غایو درو .غالباً برای این گفت
  . موانع مرتفع است و خاىل بودن وی از اضافات ممّد و معاون وی در تحقّق به قُرب

  ةیعرب
 غناءٍ و لو بِالفَقرِ هَبَّت لَرّبَّتریحُ الوال قَصَفَت أخامَتی عَصَفَت

یعنی هر گاه كه به جهد باد حقیقت عشق در هم شكند توانگر را به همه اضافات و تعلّقات و اگر آن باد بر 
ز درویشی وزد كه از آن اضافات و تعلّقات رسته باشد هر آینه وی را پرورش دهد در آن صفت فقر و به كلّی ا

  .خودش بستاند و به مقام یگانگی برساند
  بیت

 گیاه آسوده باشد سرو رنجورز بادی كو كاله از سر كند دور
 یقصد عالم عشق كنند مثال در دست توانگر چراغ یشیو درو ید اگر توانگریگو یم ،دیگو یچه م یدان

بوزد چراغ عالم عشق  یعنی كه از آن عالم یمیم سوخته نسین یزمیش هیبود افروخته و در دست درو
بردند  "أنَا عِندَ المُنكَسِرَةِ قُلُوبُهُم"ش را برافروزاند پس به چوگان یزم درویتوانگر را بنشاند و ه

  .یدان گوین میشكستگان از ا
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  لمعۀ بيست و يكم

بايد كه از غرض پاك شود و طلب و ارادت خود را از ميان بردارد و به مراد  در بيان آن كه عاشق مي
  معشوق نِگرد اما ميان مرضي و نا مرضي فرق كند

  
زیرا كه چون صحبت عاشق با معشوق بنابر غرضی باشد به  غرض با معشوق صحبت دارد یكه ب دیعاشق با

اند  كه گفته چنان ان بردارد و كار به مراد او گذاردیخواست از محقیقت معشوق وی آن غرض بود نه معشوق 
شیخ الوالحسن شاذىل . دريو ترك طلب گو الّا عاشق مراد خود باشد نه عاشق او "   اإل رادةِ تركُ إإل رادهُ "

تلطّفتَ بِی حتّی عَلمتُ أنَّ طَلَبِی لَكَ جهلٌ و لِغريِكَ كُفرٌ فَأَجِرنی مِنَ الجَهلِ و اعْصِمِنی "گوید در مناجات خود 
را كه هر مطلوب یزنان كه معشوق است چ او وصول به معشوق هم چه طلب عاشق سّد راه اوست". ِِمِنَ الكُفر

و مرتبۀ معشوق از آن برتر است كه حوصلۀ هیچ طالبی  افت شود به قدر حوصلۀ طالب باشدیكه از پس طلب 
  .گنجایی وی داشته باشد

چون بر حسب  ر چه در عالم واقع شودهگذارد و   د و كار با مراد اوريالجمله ترك طلب و مراد خود گ یف
  .مراد خود انگارد تا آسوده و شادمان بماندست ارادت معشوق ا

  تیب
 یك بار مراد در كنارت نایدتا ترك مراد خود نگویی صد بار

زیرا كه مراد اگر موافق امر ایجابی  .از جهت عدم موافقت با حكم و امر معشوق باشد یو اگر واقع نا مرض
پس رضا همان ارادت است لیكن  .ا غري مرضیچه موافق امر ایجادی است آن را مرضی گویند و الّ باشد چنان
چندان كه تواند جهد كند باشد واقع نامرضی   آنیريدر دفع و تغكه ارادت موافق امر ایجابی باشد  به شرط آن
و اگر عارف   را خواسته باشدیريباشد و محبوب آن تغ ی آن نامرضیريتغبعد از این جهد كردن  كه واقع

باید كه در تغیري آن كوشد   یري آن نخواسته است و واقع آن نامرضی خواهد بود میكامل نیز داند كه محبوب تغ
  .زیرا كه مقصود كامل امتثال امر است نه تغیري آن ،عبودیة و امتثاالً المر محبوبه

 دو در همه صور فاعل او را دان ندیان بیدوست ع یرو یكه در هر صورت و اگر محبّ مكاشف بود چنان
در یعنی وجه حقّ  چه وجه او .رضا ندهدو مؤثر در آن او را داند  ندیاگر چه وجه او ب ید كه نامرضیبا

اگر چه آن نامرضی به ارادت وی است امّا موافق امر و حكم وی كه امر ایجابی است  ست كه آن ینامرض
چه به ارادت و ایجاد كفر در كافر اگر . " لِعِبادِهِ الكُفرِ  یرضَ یو ال " قال تعاىل .ستین یراضنیست پس به آن 

باید كه  زیرا كه همۀ كافران مأمورند به ایمان پس مرضی نباشد پس می .اوست اما موافق امر ایجابی نیست
اگر كسی گوید كه شكّ نیست كه نامرضی مقتضی حقّ است و رضا به قضا واجب گوییم  .مرضی بنده نیز نباشد

  .كه رضا به قضا باشد و به مقتضی نه شاید فرق است میان رضا به قضا و رضا به مقتضی می
ند بر یحّق بصور تجلّیات  ند و عالم را همهیحّق را به حّق ب" كنتُ سمعَه و بصرَه " از مقام  كه یمحبّ

زیرا كه حقّ وی را به آن انكار فرموده است و اگر نه همه در نظر وی  .نه به خود منكرات انكار كند به حق
نه برای  حّق یو براه فاعل آن منكر در نظر شهود وی یكی از مظاهر حقّ است زیرا ك .و بر حّقمعروف است 

بلكه  ندیقائم بود چه در هر چه شرعاً حرام است جمال حّق نبدر این انكار  و حجّتشحظّ نفس خود 
قهر زیرا كه اجتناب از مظاهر  .طبعاً رغبتش نبود م از ان اجتناب نماید بلكه در آنالجرجالل و قهر وی بیند 
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  .و سخط طبع وی شده است
  اء رایهمه اش یاست و تجلّ یمحكوم تجلّیعنی محّب مكاشف  هد كه چون اود ای زحمت می جا شبه این

از نظر خود وقتی كه در امری نامرضی باشد  را یشامل است تجّل ،خواه مظاهر جماىل باشند و خوه جالىل
تجلّی در آن واقع شده است انكار آرد و در تعبري آن به آن معنی كه بر آن نامرضی كه  چون دفع توان كرد

 ،دو گونه استكه كمال ظهور و وضوح حقّ است بر متجلّی له به جهت تصفیۀ محل  یم تجلّییگوكوشد 
كه انكشاف ذات  اسماء و صفات یو تجلّمالحظۀ اسماء و صفات  كه انكشاف ذات است بی ذات یتجلّ

  .است متلبّس به اسماء و صفات
امّا در .و از احكام آن اعراض نتوان نمود دفع نتوان كردلقوّته و استیالئه علی المتجلّی له    ذات را یتجلّ
 یتجلّچون قوّت تجلّی نه در آن مرتبه است كه متجلّی له را قوّت تمیز و تصرّف بماند  اسماء و صفات یتجلّ
ع توان كرد در هر چه نامشروع دف یلطف یجدا توان ساخت و آن را به تجلّ یلطف یرا از تجلّ یقهر

از مظاهر قهر بگریزد و در  .ابدیبود نشان لطف و جمال  یند و در هر چه مرضیاست نشان قهر و جالل ب
ظاهر لطف آویزد و از اسم و صفتی كه بر مظاهر قهر حاكم است پناه گريد به اسم و صفتی كه بر مظاهر لطف 

معّوذ به رضا را دارد و  "أعوذُ بِرضاك مِن سَخَطِك"گوید  یعنی در تجلّیات صفات جا نیپس ا .حاكم است
  .معوّذ به و معوذ منه یكی را بیند "اَعوذ بِك مِنكَ "د یگو یذات یو تجلّمعّوذ منه سخط را 

  تیب
 پیش كه روم قصّه به دست كه دهماز تو به تو گر در نگریزم چه كنم
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  ومدلمعۀ بيست و 

به اشتغال وي به صور افعال و اعمال از مجاهدات صوري و معنوي و  در بيان سرّ تكليف عاشق سالك
ها، از شهود عني جمع كه بُعدي كه مراد محبوب است عبارت از آن است و در  احتجاب وي به آن

  تحقيق معني قُرب در عني بُعد كه مرتتّب بر آن تكليف است
  
و مرضی وی  ز دوست داردیاو ن یعنی مرضی وی بود شرط عاشق آن است كه هر چه دوست دوست دارد

یعنی بُعد و فراق عاشق از شهود عني جمع و استهالك در ان به اشتغال به صور  اگر همه بدو فراق بودبود 
و غالباً برای آن گفت تا مغلوبان و مجذوبان  و غالباً محبوب بُعد و فراق محبّ خواهد .عبادات و طاعات

یعنی از جفای محبوب و  او یتا از جفان در این حكم داخل نیستند مستهلك در عني جمع بريون روند كه ایشا
چه  تا چنان زدیگرو شهود او  بوحدته و اطالقه   در پناه عشقحجابیت وی مر شهود حقیقت مطلقه عشق را 

از نظر و چنني وی را فانی گرداند  هم ،افنای وی كرده است  بالكیة ذاتاً و صفةً حتّی عن نظرِه و التفاتِه اِىل نفسِه
  .التفات به معشوق  بل عن العشقِ ایضاً و هی الّتی تسمّی الحريةُ العُظمی المضافة اىل اكابرِ االَكابرِ

یعنی بُعد و فراق از مرتبۀ شهود  .النّارُ سوطٌ یسوقُ إهلَ اللّهِ إىل اللّهِ اشارت به چنني چیزی تواند بود
ای است كه مستأهالن تحقّق به آن  وسیلۀ آن شود تازیانهرتكاب فرایض و نوافل عبادت تا احقیقت مطلقه به 

را بعد دوست محّب چون بُعد و فراق مستتبع چنني قُرب و وصاىل است  پس .رساند راند و می شهود را می
 دُ وصاَلهیأرآن است كه  ،نیا یو معنباشد تا به چنني قُرب و وصاىل برسد  ،د داشت و تن به فراق در دادیبا
لكَ بِذألصلِ  دُیرید لِما یفَأَتْرُك ما أربِرَدَّی إِىل وادی الفرق  یریدُ هجریهالكی فِی شُهُودِ الجَمعِ  و أی بِاسْتِ ۱

یعنی صور عبادات را كه سبب بعد وی است از عني  نه دوست نداردیاما فراق را بعِ.الجَمعّ ِإىل جَمعِ ِالرتكِ 
 .شان عبادات و نتایج آن است از لذّات و شهوات بهشتجمع بعینه دوست ندارد چون عابدان كه قبلۀ توجه ای

زیرا كه از این جهت  دوست دارد كه محبوب محبوب است یبلكه از آن روزیرا كه این همه حجاب است 
  .مسكني چه كند جز این كه گوید ، و كلّ ما یفعلُ المحبوبُ محبوبٌ استها عني محبّت محبوب  محبّت آن

 بیت
 من فارغم از هر دو مرا عشق تو بسهی به وصالخواهی به فراق كوش خوا

 .من فارغم از خصوصیت هر یك و به هیچ یك مقید نیستم .دار و خوه در بحر جمع یعنی خواه مرا در وادی فراق
  .ام و نه در صورت جمع از آن عاری بس است مرا شهود وحدت مطلقۀ تو كه نه در صورت فرق از آن خاىل

د چون داند كه دوست آن یتر از قُرب آ تر از وصال دارد و بُعدش خوش وستد كه فراق را دیبلكه با
را كه در قرّب و یز .تر بود از قُرب و هجرش سودمندتر از وصال خود بُعدش مقرّب .دارد یدوست م

و همانا كه بنابر همني بوده است  وصال به صفت مراد خود است و در بُعد و فراق به صفت مراد محبوب
اگر خدای تعاىل مرا "ارباب والیت حضرت امري المؤمنني علی  صلوات اللّه علیه  منقول است كه   آنچه از سرّ

  ."مخري گرداند میان مسجد و بهشت من مسجد را اختیار كنم نه بهشت را
 تیب

                                                            
  .فَأَترُكُ ما أريد ِلما يُريدُ    أريد وصالَه و يُريد هجري ۱
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 تر از وصل هزار بار خوشهجری كه بود مرا محبوب
  ةیعرب
 النّی فی الوصال عبیدُ نفسی

 وجه و شغلی بالحبیب بكلّ
 و فی الهجران موىل للمواىل
  احب اىل من شغلی بحاىل

ام  تر است از قُربی كه مراد من باشد زیرا كه وقتی كه در قُربی یعنی بُعدی كه مراد محبوب است پیش من خوش
نمایم و در بُعدی كه مراد  كه مراد من است بندۀ حقري ذلیل نفس خودم كه در تحصیل مراد وی ایستادگی می

نمایم كه  ام و به تحصیل مراد خواجه قیام می زیرا كه حینئذ بندۀ خواجه. ام مر خواجگان را ب باشد خواجهمحبو
اند و مشغوىل من به محبوب من و در بندگی وی ایستادگی نمودن به هر وجه كه  همۀ خواجگان بندۀ بندگان وی

اگر چه این حال بر نفس گران است اما تر است به من از شغل من به حال نفس و مراد وی دادن و  باشد دوست
  .چه توان كرد حكم عشق این است

  بیت
 هوس دیگر و عاشقی دیگر استمگس قند و پروانه آتش گزید

و آن خصوصیت تعلّق به  محبوب صفت او شده باشد"  كنتُ سمعَه و بصَره"از مقام  باشد كه یو اگر محبّ
اگر بعد را  پس محبی .دو صفت محبّند پس عني حقّ باشنددارد و بُعد و محبّت هر  صفتی دون صفتی نمی

كه به صورت صفت محّب بر  به محبوبكه به صورت صفت بُعد ظاهر شده  دوست داشته باشد محبوب را
صدق معنی خود مقتضی  زیرا كه بُعد از جهت  بُعدنيت وصل بود در عیغا یدوست داشته باشد و اآمده 

  .صفت محّب است و صفات محبّ عني محبوب غایت وصل استمفارقت است و از آن جهت كه وی 
این سخن خاىل از خفایی نیست زیرا كه عینیت صفات محّب با محبوب در صفات  ن جا نربدیو هر كس راه ا

وجودی راست است زیرا كه هر چه به وجود متصف است  چه در عني و چه در علم و چه از ذوات و چه از 
وجود حقّ است امّا در صفات اعتباری نسبی چون قُرب و بُعد مثالً عینیت مشكل  صفات  از قبیل صور تجلّیات

نماید زیرا كه آن صفات را در عني و علم وجود نیست پس چون آن را از قبیل صور تجلّیات وجود حقّ توان  می
ثبوت مر اللّهمّ مگر گویند كه آن صفات اگر چه فی نفسه به وجود متّصف نیستند اما به وجود و  .داشت

موصوفات خود را متّصفند و فرقی ظاهر است میان این نوع صفات و میان معدوماتی كه نه فِی حّد ذاته 
  .موجودند و نه مر غري را ثابت

 نيو اوصاف او عكه ما به االمتیاز است میان وی و میان محبوب  بدان كه موجب بُعد اوصاف محبّ است
اَغوذ بك "د یگو یالجرم مكه اشارت به قُرب نوافل است  "كنتُ سمعَه و بصرَه" یمحبوب به مقتضا

گريیم از تو كه عني اوصاف منی آن اوصافی  ای و پناه می گريیم به تو كه به صورت من بر آمده یعنی پناه می" منك
و كه ما به االمتیاز است میان من و تو و موجب بُعد من است از تو پس عایذ و ما یعاذ به و ما یعاذ منه همه ت

   :كه یتا بدانباشی 
 تیب
  دست او اندر آستني دیدمدامنش چون به دست بگرفتم

شود كه در وقت پناه گرفنت به وی چون دامنش  آن می" اعوذ بك منك"زیرا كه معنی بیت قیاس بر  چگونه باشد
دست او پس دست من  .را به دست بگرفتم دست او را در آستني خود دیدم و در آستني من جز دست من نبود

باشد یا خود دست او در آستني او دیدم كه آن دست من است زیرا كه دست او در آستني دست من است و بر هر 
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  .تقدیر دامن گري او دست او باشد پس عایذ و ما یعاذبه وی باشد
گویم بر تو تو  یعنی ثنا نمی نفسك یت علیك أنت كما اثنیثناء عل یال احص ییاس گوین قیبر ا پس
گویی بر خود در من پس در این ثناء من چون زبانم تو را و تو به من ثنا گویی بر خود پس  نی كه ثنا میچنا هم

  .عایذ و ما یعاذبه و منه همه تو بودی" اعوذُ بك منك"ستاینده و ستوده شده هر دو تو باشی چنان كه در 
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  لمعۀ بيست و سوم

همه حتي كه از معشوق نيز و تحقيق وحدت ذاتي  در بيان كمال تجريد و تفريد عاشق و انقطاع او از
  عشق

  
است كه چون در دل افتد هر چه در دل  یآتشیعنی حقیقت مطلقه به تجلّی ذاتی خود یا نسبت محبت  عشق

ز ینمن حیث هو معشوقّ  كه مرتبۀ نسب و اعتبارات است   كه صورت معشوق یابد همه را بسوزد تا به حّدی
  .عشق هیچ نماندو جز نفس  از دل محو كند

بان فراغت فرو یام و سر به گر یلیمن خود ل"گفت " آمد یلیل"ن سوزش بود كه گفتند یمگر در ا مجنون
مجنون گفت " باز یمان یآخر بنگر كه از كه م" مصرع "  كه منم محبوب تو  سر بردار"گفت  یلیل" برد

  .كه دوستی تو مرا از تو فارغ گردانید ز منیعنی دور باش ا" عَنك یفَاِنّ حبّك قد شَغَلَنِ یك عَنّ یاِل" 
  بيت

 از عشق تو پرواي توام نيست كنونبودم شادآن شد كه به ديدار تو مي
اي آن "گفت  كه اللّهمّ اجعَل حُبَّك اَحَبَّ اِيلّ مِن سَمعِي و بَصَرِياز اين مقام خرب داد ص  طفيدر دعا، مص

  ."كه بينايي و شنوايي من تويي
  تیب

 كز عشق تو با تو هم نرپدازم بیشكه كنی چنان به عشقم مشغولخواهم 
چنان كه محبّ  د كهیبا تو نما هُمیفَنَسِ"اشارت یعنی از محّب نظر بر محبوب اندازی  یو اگر نظر باالتر كن

ز یمحبوب نچنني  هم .مغلوب عشق چگونه گردد و نسب و اعتبارات محبوبی از نظر شهود وی چگونه برخیزد
و نسب و اعتبارت محبّی چگونه زایل شود كه تجلّی به صفت اطالق و وحدت  عشق چگونه گردد؟ مغلوب

وقوع یابد نه به حسب نسب و اعتبارات محبّی و همانا كه مراد به نسیان محبوب مر محّب را كه به اعتبار مقام 
  .جمع از آن مقدّس است مثل این معنی تواند بود

یعنی این سخن را كسی فهم كند كه این معنی را چشیده باشد و به ذوق  عرِفْیقْ لَم ذُیلَم فهم و مَن فَهِمَ مَن 
دریافته و این اشارت به طرف افراط عشق و نهایت وی تواند بود كه كمال تمكّن عشق است در والیت هستی 

ن نظرِهِ إىل المَعشوقِ بَل عَن باكلیة ذاتاً صفةً حتّی عن نظرِه و اِلتفاتِه إىل نفسِهِ بَل عَ" مجازی عاشق و افناء او 
  ".العشقِ إیضاً و هی الّتی تُسمَی الحريةَ المضافةُ إىل أكابر األكابِر

بان عاشق بر زند یگر  سر ازبه صورت طلب و ارادت معشوق  ن رموز آن است كه نخست عشقیا شرح
زد و چون هر دو را یر آوبه دامن معشوق ددر لباس ارادت تجلّی به حسب اقتضای طلب و اراد محّب  گاه آن

نخست روی هر یك از دیگری بگرداند  ابدیموسوم یعنی كثرت عاشقی و معشوقی  و كثرت ییبه سمت دو
به آنكه نسبت معشوقی را از نظر شهود وی محو كند و وجهۀ طلب وی  عاشق را از معشوق بگرداند یرو

كه نسب و اعتبارات محبّی را محو گرداند و بگرداند به آن  از عاشق رامعشوق  یو رواحدیت ذات را گرداند 
ارادت وی به آن كه به صفت وحدت و اطالق تجلّی كند نه به حسب نسب و اعتبارات محبّی انبعاث یابد و 

گاه لباس  آنچون وجهۀ طلب محّب احدیت ذات شود و ارادت محبوب به تجلّی به صفت وحدت انبعاث یابد 
  .صرف است بر آرد یگانگیو بر كشد و هر دو را به رنگ خود كه هر د ازیعنی محبّی و محبوبی  كثرت
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  تیب
 خم وحدت كند همی همرنگهای پر نرينگاین همه رنگ
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  لمعۀ بيست و چهارم

در بيان آن كه صفات وجودي كه عاشق راست، در حقيقت آن صفات معشوق است و پيش عاشق امانت 
  واقع است است و تحقيق آن كه تبادل ميان ايشان در صفات

  
از صفات  نمونۀ طلب معشوق است خود هر صفت "یحبُّهم و یحبّونَه"از حكم  عاشق یوجو طلب و جست

از صفات وجودی كه  ا و شوق و فرح و ضحك بل هر صفتیكه عاشق بدان متّصف شود چون حوجودی 
چه از اگر  ش محبّ امانت استیكه محبّ بر آن محبول است به اصالت صفت محبوب تواند بود پ

صفات نقص باشد زیرا كه آن نقص به اعتبار اضافت به ممكن است و به اعتبار اضافت به حقّ محض كمال و 
  .خري است و موجب ظهور صفات الهی و كمال معرفت و پیدایی

  بیت
 بد به نسبت باشد این را هم بدانمطلق نباشد در جهانس بدپ

ل كند بر یدلمشاركتی حقیقی  ست چه مشاركت در صفاتین یچ شركتیدر آن صفات هیعنی محّب را  او را
و در چشم شهود در زیرا كه شركت حقیقی را از دویی حقیقی چاره نیست  .مباینتی حقیقی ت ذواتیمبان

  .اگر چه به حسب نمود متعدّد و متكثّر نماید ك ذات نتواند بودیقت جز یهمه وجود به حق
  تیب
 جمله یكی بود به حقیقت چو بنگریاشیا اگر صدست و گر صد هزار و بیش

یعنی همه یكی بود هم از جهت حقیقت كه عني ثابته است و هم از جهت وجود و هم از جهت تعني زیرا كه عني 
ها بر آمده است و وجود اشیاء نفس  ثابتۀ اشیاء  همان حقیقت وجود است كه در حضرت علم به صور آن

ان ثابته متعدّد و متكثّر گشته است و تعینات وجود آن اقرتان صور حقیقت وجود است كه به سبب اقرتان به اعی
شئون مستجنّه در غیب ذات است پس همه یكی باشد و از  غري نشان نباشد و چون همه یكی باشد و صفات 

 یچ صفتیخود ه ازصفات جمله محبوب را باشد و محبّ را  پسایشان صفات آن یكی كه محبوب است 
به تجلّی وجودی  اما اگر از راه كرم محبوب .چگونه تواند بود یصفت وجود رام نتواند بود عد یوجود

 قدم نهدیعنی عني ثابتۀ وی به تقدیر اوّل و دل صافی شدۀ وی به تقدیر ثانی  در خانۀ محبّیا تجلّی شهودی 
سماء و ا به كسوت صورتكه محّب است  منوّر كند و صاحب خانه را و خانه را به جمال خودو تجلّی كند 

جلوه دهد محبّ را در در مرتبۀ جمع یا فرق  مشرّف گرداند و خود را در لباس محّب بر خود خودصفات 
چ یچند هیكه همه هو توهّم اتصاف خود به آن صفات را به خود ره نباید داد  د افتادیخود به غلط نبا
خواست كه صنع خود  عاىلگفت كه حّق تابواسمعیل عبداللّه االنصاری  شیخ االسالم .اوست كه اوست

زیرا مظاهر متفرقۀ عالم مجاىل اسماء و  دیعالم را آفرتا مصنوعات مجاىل اسماء و صفات او باشند  ظاهر كند
زیرا كه آدم مظهر كماىل  دیافریآدم را ببا حدیث جمع كماىل  و خواست كه خود را ظاهر كندصفات اویند

  .اند ا الحاق كردهجمعی واحدی  احدی است ودر بعض نسخ این بیت ر
 پوشید دلق آدم ناگاه بر در آمدآن پادشاه اعظم در بسته بود محكم
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  لمعۀ بيست و پنجم

  در بيان تفرقه ميان علم اليقني و عني اليقني و حقّ اليقني و بيان مراتب عشق در اطوار
  

الیقني است و چون ند علم وی به وجود آتش به داللت حرارت بر وی علم ابدان كه چون كسی چشم پوش
بگشاید و آتش را معاینه بیند عني الیقني است و چون در آتش افتد و ناچیز شود و صفات آتش از وی ظاهر شود 

  .چون احراق و اشراق حقّ الیقني باشد
وساطت  كه بی خواستدانست  هر چند به داللت آیات و آثار به علم الیقني وجود دوست و كمال وی می محبّ 

سرگشته  "االفاقِ یاتَنا فِیهِم آیسَنُرِ "به موجب ن طلبیدر ا یعمر .ندی جمال دوست بنيقی النيبه ع ها آن
  .به سمع سر او ندا آمد "اَنفُسِهِم یو ف"به موجب  گشت تا كه یم

  تیب
 ای در منزل توست لیك انباشتهكان چشمه كه خضر خورد از او آب حیات

كم به اعتبار تعینی كه ما به االمتیاز وی بود از ما عدای وی  را در خود نظر كرد خود نيقی النيچون به ع
ك نظر كرد یچون نو به عني الیقني مشاهده كرد  افتیدوست را باز حجاب تعني مرتفع شد  گاه كه افت آنی

قني پس به حقّ الی .زیرا كه مانع از آن كه خود را عني او بیند تعني او بود و آن مرتفع شده بود  او بودنيخود ع
  گفتمتحقّق شد و 

 جستیمای دوست تو را به هر مكان می
دیدم به تو خویش را تو خود من بودی

 جستیم هر دم خربت زاین و آن می
 جستیم ام كز تو نشان می خجلت زده

بیت اوّل اشارت به مشاهدۀ آیات آفاقی است و آن مفید علم الیقني است و بیت ثانی اشارت به عني الیقني و 
كند كه اوالً وی مشهود بود چون نور كه چون چیزی را به وی  قني زیرا كه دیدن به وی داللت بر آن میحق الی

بینند اوّل وی مشهود شود و این عني الیقني است و چون این مشاهده مفضی به آن شود كه خود را وی بیند آن 
  .حق الیقني باشد

را حاصل است اما آن است كه از شدّت ظهور  یده وریهر دكه به وی دوست را معاینه بیند  دهین دیا
چون نور وقتی كه به وی اشكال و الوان بینند اوالً وی دیده شود اما از وی غافل  .نندیب یكه چه م  دانند ینم

اند كه غري از الوان و اشكال امری دیگر  اند و گفته باشند تا غایتی كه بعضی از ارباب نظر انكار وجود وی كرده
  .ئی شودنیست كه مر

ند عجب یب یند اما نداند كه چه میكه از خانه به صحرا شود به ضرورت آفتاب را بیعنی مورچه  در ذرّه
  دانند یست اما نمیت مجرّد نیقت جز احدینند چه در حقیب ی جمال دوست منيقیال نيهمه به ع یكار

الجرم  .ادراك است مفقود ِادراكِ  یعنی ایشان را ادراك بسیط حاصل است و ادراك مركّب كه نند یب یكه چه م
 بداندكه چه نيقیبه حّق الخیزد و  حجاب تعني وی از نظر بصريتش بر ابد كهیند لذّت آن بای یلذّت نم

ه خود را به تفاصیل شئون و صفات چ برای آن كه تا چنان ندیب یو به هر چه مبیند در خلق  حقّ را می ندیب یم
 "یطمَئِنَّ قَلبِیو لكن لِ"قوله تعاىل  .دانست در مرتبۀ فرق و تفصیل نیز بیند و اسماء در مرتبۀ جمع و اجمال می
نان یبود اطمیعنی حقّ الیقني  ینیقی نيمگر اشارت به چنواقع شده است  كه بر سبیل حكایت از ابراهیمهيلع
وم وی زیرا كه صاحب علم الیقني طالب آن است كه معل .دیای حاصل ننيقیقلب و سكون نفس جز به حّق ال
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پس بر آن علم اطمینان و قرار ندارد و صاحب عني الیقني طالب آن است كه در مشهود خود  .مشهود وی گردد
ی كه تاما وق .فانی شود و تعني وی مرتفع گردد و خود را عني وی داند و بیند پس به آن مشاهده اطمینان ندارد

لیقني متحقّق گشت اطمینان حاصل آمد و مرتبۀ تعني وی مرتفع شد و مشهود وی به جای وی بنشست و به حقّ ا
  .دیگر نماند در دانش كه طالب آن باشد

یعنی نهایت یقني كه حقّ الیقني است   هو اللّهُنيُقی گفت النيُقیدند كه ما الیپرس یسهل بن عبد اللّه تسرتاز 
   ."ق بنيخود را چو همه هستی مطل"مصراع .آن است كه همه حقّ بینی بلكه همه را حقّ بینی 

  .أی اللّه بِتجلّیهِ علیك و افنائك فیه " نيُقیك الیأتِ ی یو اعْبُد رَبَّك حتّ"ز یتو ن
  بیت
 یقني گردد تو را كو تو تو اوییدر این ره گر به ترك خود بگویی

آن  به ترك خود بگویی یعنی رفع تعني خود كنی و تو او شوی زیرا كه امتیاز تو از وی جز به آن تعني نیست چون
  .مرتفع شد تویی و اویی یكی گشت
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  لمعۀ بیست و ششم

در بیان كیفیت مراقبۀ محبّ مر محبوب را و بیان احتیاج هر یك به آن دیگری از حیثیت محبیت و 
  محبوبیت

  
خواه بصر و   یمحبّ چون خواهد كه مراقب محبوب باشد چارۀ او آن بود كه محبوب را به هر چشم

در هر یعنی محبوب را چه او را .ناظركه به هر چشمی باشد  یو به هر نظر اشدمراقب بخواه بصريت  
یعنی  یو در هر صورت وجهمناسب آن عالم  است یصورتاز عوالم حسّ و مثال او ارواح و معانی  یعالم

و  مراقب باشد رااء ظهور او یدر همۀ اش .اسمی از اسماء كه مقصود از وجود ان صورت ظهور ان وجه است
زیرا كه ظاهر اشیاء نیست اال ظاهر وجود منصبغ به احكام  اء اوستیچه ظاهر همه اشمه او را بیند ظاهر ه

  .باطن وجودكه اعیان ثابته است
زیرا كه باطن و حقیقت اشیاء نیست اال اعیان ثابته كه ظل و صورت  اء اوستیقت اشیچنان كه باطن و حق

ز یچ چیه ."و هو الظاهر و الباطن"ویت عني هویت است شئونات ذاتیه است كه آن شئونات در مرتبۀ غیب ه
ا یچیز وقتی كه از مؤثر به اثر رود  ش از آنیپیعنی حقّ را سبحانه  كه او رابه هیچ چشمی و هیچ نظری    ندینب

 به حكم ا با آنی "اَنفُسِكُم اَفال تُبصرون یو ف"به حكم  ا در آنیچیز وقتی كه از اثر به مؤثر رود   پس از آن
عزلت و  د چهیش در خلوت نتواند نشست عزلت نتواند گزیجا ب نیمحبّ ا .ندینب "نَما كُنتُمیو هو معكم اَ"
بلكه نفی خواطر نتواند كرد زیرا كه خواطر نیز از صور  ندیاء بی اشنيمحبوب را عت از اغیار بود و وی وخل

ت یز عزلت نتواند كرد چه غایچ چیند از هیبر نگز یبر مقام یمقام .تجلّیات وی است در باطن محّب
زیرا كه وی مراقب ذات و  ند و از جملۀ اسماء و صفات حّقیعزلت آن بودكه در خلوتخانۀ نابود خود نش

زیرا كه این همه از مراقبۀ ذات كه  ندیعزلت گزكه تعینات و توابع آن است  خلقاز اسماء و صفات  ومتوجه آن 
 یاو خوار یكن پس از آن كه ناظریو لز مالحظۀ اسماء مانع نیستند قبلۀ توجه وی آن است مانعند اگر چه ا

زیرا كه به ازاء هر  هست یا او تعلّق گونه یرا به عاشق یدوست آمد و دانست كه مرتبۀ معشوق یمنظر
تواند بود  صفتی كه معشوق راست صفتی دیگر است مر عاشق را كه تحقّق آن صفت معشوقی بدون آن نمی

ودر خلوتخانۀ نابود خود  چگونه كنداز صفات خود و خلق  عزلتها و تعزز و تذلل و غري اینچون ناز و نیاز 
مقابالت خود از صفات عبودیت مُحال  یعنی صفات ربوبیت بی ةِ محالٌ ی العُبُودِريِةُ لِغیالرُّبوبِچون نشیند 

  .است
ابد معشوق از كرشمۀ ین ابلرا ق ید چه اگر عاشق كرشمۀ معشوقآی یدر م یجا هم به حساب نیعاشق ا
فرماید كه قال  شیخ در فصوص می .ةُیةِ سِرّاً لَو ظَهَرَ لَبَطَلَتِ الرُّبُوبِیإِّن لِلرُّبُوبِ "را كه  یماند ز یته یمعشوق
ظَهَرَ هیهنا " و در فتوحات گفته است " إن للرّبوبیةِ سرّاً و هو أنت یخاطب كّل عني لو ظهر لبطلت الرّبوبیة"سهل 

شود كه ربوبیت را سرّی است  كه آن عني توست كه اگر آن سرّ زایل شود  پس حاصل معنی آن می ".زالَ بِمعنَی 
ربوبیت باطل گردد و نماند زیرا كه ربوبیت نسبتی است میان ربّ كه حقّ است  سبحانه  و میان مربوب كه تویی 

كی از این منتسبینی باطل شوی و نمانی يتواند بود پس وقتی كه تو  هیچ یك از منتسبني وجود نمی و نسبت را بی
  .نسبت ربوبیت نیز باطل شود و نماند

د مصراع بت را چه یبا یدر نم یچكمال ه یهر چند معشوق را حسن و مالحت به كمال است و از رو
یعنی  نيجا از جانبَ نیت ایحر. دیدربا ینظارۀ عاشق یمعشوق یكن از رویان كه بت پرستش نبود لیز
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 رفتاز طرفني  تینسبت آمد حركه میان دو چیز  د چه هر جاینما یمتعذّر مربّ و مربوب  و قعاشق و معشو
  .زیرا كه هر یك از طرفني به جهت آن نسبت به دیگری محتاج است

  تیب
 بنده شدم و نهادم از یك سو خواستآید راستآزادی و عشق چون نمی

 یو الّا از رومالحظۀ اسماء و صفات  بیكه نفس ذات راست  مطلق است یت مطلق در مقام غنایحر
 كرشمه و ناز او را طلب نيچن د همیاز و عجز عاشق را ناز و كرشمۀ معشوق در بایچنان كه ن هم یمعشوق

ن یهمه ا یبا نعوت عاشق یجا صفات معشوق نیا .دیایگر راست نیكدی ین كار بید ایاز عاشق به كار آیو ن
  :دیگو

  ةیعرب
 لیس الّا بكم یتمّ السرورو لكننحن فی اكمل السّرور

  :دیگو یم ،رود ید میچه گفت و شن یدان
  تیب
 گوی روز میدان چوگان چه كار داردبیتشریف دست سلطان چوگان بود و لیكن

یعنی اگر چه  .صفت ربوبیت و معشوقی و مراد به گوی عاشقی ،مراد به سلطان حضرت ذات اوست و به چوگان
ذات یگانه است كه استغناء صفت اوست به عاشق محتاج است چنان كه دانستی و ربوبیت و معشوقی صفت 

پوشیده نماند كه این سخن نظر به فیض مقدّس است كه قابل عني بنده است امّا نظر به مجموع فیض مقدّس و 
  گوید اقدس كه قابل و مقبول هر دو راجع به حضرت حقّ است  سبحانه  آن است كه در این دو بیت می

 جا عاشق و معشوق اوستغلط گفتم كه این نی
 تا نپنداری كه مااز ما چه آید  ایم ما كه

 

 ایم گر چه ما از عشق او اندر جهان افسانه
 ایم روی او را آینه یا زلف او را شانه
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  لمعۀ بیست و هفتم

  شود در بیان مبدأ شهود عاشق و تحقیق آن كه شاهد چگونه مشهود می
  

  و لم تفن ما ال يتجلي فيك صورتي: مصراعبه حكم  عاشق را
درِ عدم و و هستی مجازی  بهر فناء است از وجودبه مجاهدات و ریاضات و دوام ذكر و توجه  طلب شهود
بود هم  آسودهیعنی عدم اعیان ثابته از رنج وجود و ذل حجابیت آن  زند كه در حال عدم یآن م ینابود برا

  .آن مرتبه علم با عالم و معلوم متحد است زیرا كه در .شاهد بود و هم مشهود
  تیب
 كه به نزدیك خویش هیچ نبودزان قبل بود شاهد و مشهود

بصر  یغطابه ظهور حقیقت وجود در وی و تقید اطالقش به وی به سبب آن تقید و تعني  چون موجود شد
او  ییو او" بصرَهكنتُ سمعَه و "ل ی محبوب آمد به دلنيخود گشت از شهود محروم ماند بصر او ع

تویی ابر بر آفتاب حقیقت كه به صورت تو  قَةَ نَفسِكیشَمسِك فَاعرِف حَقِ  یأَنتَ الغَمامةُ عَلَ .ن بصریا یغطا
متلبّس شده است پس بشناس حقیقت نفس خود را كه همان آفتاب است به صورت تو متلبّس شده یا آن 

  .ده از شهود آن آفتابصورت حجابیّت تعني و تقیّد است كه غطای بصر تو ش
گاه  آن .تویی توست از پیش بصر كشف شود محبوب محبوب را بیند و محبّ در میان نهن غطا كه اگر ای

   :كه  به سمع سّر او این ندا آید
  شعر
 بَدَا لَك سرٌّ طال عنكَ اكتتامه
 فَأنتَ حجابُ القلبِ عَن سِرِّ غَیبِهِ 

 

 و الحَ صباحٌ كنتَ أنتَ ظالمه
 لَم یطبَع علیه خِتامَهو لوالك 

پس تویی  .كشد پنهانی وی از تو و روشن شد صباحی كه بودی تو تاریك او از یعنی ظاهر شد بر تو سرّی كه در
پردۀ دل خود كه او را از سرّ غیب خودش در حجاب كردی و اگر تو نبودی مُهر تعني و هستی بر وی منطبع نشد 

  .و حجاب سرّ غیبش نگشتی
  رباعی

 تودم و نمیدانستمروزت بس
ظنّ بود مرا به من كه من جمله منم

 دانستم شب با تو غنودم و نمی
  من جمله تو بودم و نمیدانستم

در مقام از ظلمت هستی من برهان و  مرا یعنی" نُوراً ياللّهّم اجْعَلِن" ن بود كه یعاشق همه ا یجا دعو نیا
هر كس كه مرا دید عیان حقّ را " الحَّق یفَقَد رَأَ یمَن رَآنِ" م یگه گو نم به تو كه من توام آنیشهود بدار تا بب

و حرف تعني  كه اگر من من باشمبر خداست فرمان فرمان بر پیمرب " طعِ الرَّسولَ فَقَد اَطاعَ اللّهَیو مَن "دید 
   .بینم او رانوری است محیط چون ب" أَراه ينورٌ أَنَّ"م ینم الجرم گویتو را نبخود را از لوح هستی نرتاشم 

  تیب
 در كدام آینه در آید اوخلق را روی كی نماید او

یعنی كسی را كه از خلقیت خود نرسته و به ظلمت تعني خود محجوب است روی كی نماید؟ و مادام كه از قید 
حَقَّ و ما قَدّرُوا اللهَ  "آید  ای است محدود آن نور نامحدود در وی چون گنجد و چگونه در تعني نرسته آینه
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  .اندازگی است اندازه است در آنچه اندازه دارد نگنجد مگر به اندازه و قدر وی بی زیرا كه نور خدای بی .قَدرِه
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  لمعۀ بيست و هشتم

در بيان تبديل صفات عاشق و بقاي بعد الفناء و وصول او به مقام فرق بعد الجمع و موطن تكميل 
  وارشاد

  
نخست هر و به ذروۀ قُرب و كمال رساند  بركشدیض بُعد و نقصان از حض محبوب چون خواهدكه محبّ را

با او همراه شده باشد از او از عوالم اعیان و ارواح ومثال و حسّ  یاز هر عالماز احوال و اوصاف  لباس كه
سوی القدم و   خودش بخواند یها پس به همۀ نام .بركشد و بدل آن خلعت صفات خودش در پوشد

كه مقام  المواقفش ا در موقفیو حینئذ حال از دو بريون نیست  خودش بنشاند یو به جا الوجوب الذّاتیني 
ل ناقصان باز گرداند و چون به میا به عالمش بهر تكیموقوف گرداند استهالك در شهود عني جمع است 

خود ده بود اكنون به رنگ یعالم كه از او بركش یاه د آن رنگیمراجعت فرمابهر تكمیل ناقصان  عالمش
   :كه ان بماندحريد ینگر بیعاشق چون در كسوت خود نگرد خود را به رنگ د .پوشاند یدر و

  تیب
 چه لباس است بدین یكتاییاین چه رنگیست بدین زیبایی

  .دیابد با خود گویگر ید یاز خود بو
  ةیعرب
 اشمّ منك نسیماً لست اعرفه
بوی تو ای خاك ناچیز از گل و ریحان گذشت

 جرت فیك ارداناً اظن لمیاء
 یار گویی بر تو امروز آستني افشان گذشت

  یعنی  "أنَا مَن أَهوَی و مَن أَهوَی أَنَا"در خود نگرد همگی خود او را یابد گوید 
  بیت

 ن ذكر دوییكچون من تو شدم تو من مجانا ز میان ما منی رفت و تویی
  دیچه وجه دارد چرا شا  "ءٍ هالِكٌ اِلّا وَجهَهُیشَُكّل  "كه  ند معلوم كندیدر هر چه نظر كند وجه دوست ب

ر گیعنی هر چیزی هالك است م باشد" ءیش"د به یعااند  اگر چه مفسران عاید به حقّ داشته  وجههريكه ضم
قال الشیخ فی الباب السادس و الخمسني و ثالثمأئة من فتوحات المكّیه  .وجه او  كه حقیقت و عني ثابتۀ اوست

لِالِستِحاالتِ إلّا وَجهَهُ وَ الضَّمريُ فِی وجهِهِ یعُودُ إىل الشّیء فَالشیءُ هالكٌ مِن حَیثُ صُورَتِهِ غَُري  هالك كُلُّ شَیءٍ
  .مِن حَیثُ وجهِهِ و حقیقَتِهِ ٍهالكٍ 

یعنی از روی  یمعن یو از روالستحاالت الصّور بعضُها بِبَعضٍ  صورت هالك است یء از رویبهر چه ش
كه  آن وجه یو به چه وجه معنزیرا كه صور علمیۀ حقّ سبحانه ممتنع الزّوال است  .یباقثابته حقیقت و عني 

بدان وجه كه حقیقت هر شیء و عني ثابتۀ وی ظهور حّق  ظهور حّق است سبحانه؟واقع است " الّا وجهه"در 
به این معنی باقی  است سبحانه بر خودش به اعتبار شأنی كه آن شیء مظهر اوست و شكّ نیست كه ظهور حقّ

تواند بود  است و غري هالك به خالف ظهور وی به حسب صور و دلیل بر این معنی كه معنی وجه ظهور حقّ می
  .اضیف الوجه اىل الرّبّ ال اىل ضمري المخاطب "وجهُ ربِّك یبقَیو " كهآن است 

اءَ كَما یاَرِنَا االَش"پس  وجه حقّ سبحانه یعنیاء وجه اوست یقت اشیو حق یكه معن یدوست چون دانست یا
كه حقایق اشیاء و اعیان ثابتۀ ایشان وجه حقّ است یعنی ظهور وی بر  تا مكاشف شوی به آن یگو یم" یهِ
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به اعتبار خصوصیات شئون كه در غیب هویت عني  .خودش در مرتبۀ علم و آن نیست جز ظهور وجود واحد
اجع شود و اعیان ثابته به وجود واحد پس چون به این معنی ذاتند پس صور همۀ اشیاء به اعیان ثابتۀ ایشان ر

و هِی رجوعُ صورتِه اِىل عَینِه الثّابتَةِ و رجوعُ عینِه الثّابِتَةِ  ۱ةیءٍ له آیكل ش یكه شعر فف ینیان بیعحاضر شوی 
أی الوجودُ الحَقِّ  واحدٌ پس شیخ   تَدُلُّ عَلَی اَنَّهه اآلیةَ ِالحقِّ سُبحانَه و ال شَكَّ اَنَّ هذِ  ِاِىل وحدةِ الوجودِ

 "قُولوُنَ للّهیها اِنْ كُنتُم تَعلَمُونَ سَیقُل لِمَنِ االَرضُ و َمن فِ"كند به این آیات كه  مصنّف تأكید همني معنی می
یعنی بگوی با اهل حجاب كه مر كه راست زمني استعدادات و قابلیات كه اعیان ثابته است و آنچه ظاهر و مؤثر 

زود باشد كه . را كه بازگشت ایشان به چیستدانید حقایق اشیاء  چه شما می آن از اسماء الهی اگر چناناست در 
بگویند بعد از زوال حجاب به موت اختیاری یا اضطراری كه همه مر خدای راست سبحانه هم قابلیات راجع به 

   .اوست هم فاعلیات
فانّ الصّور العلمیةِ ثابتةٌ لِلعالَمِ المحالةَ أو  لهثابتونَ  وازالً و ابداً    هبمن حیثُ أَعیانِنا الثّابتِة باقُونَ  فإنّما نحن

كند و  ثابتونَ الَجلِهِ لِتَكونَ مظاهرَ اسمائِه صفاتِه و چون در این محل افشای بعض اسرار توحید كرد اعتذار می
  معذور دارآید  یعنی از غلۀ حال می رود یسخن مستانه مگوید  می

  ةیعرب
 و كلّ ناطقةٍ فِی الكونِ تَطربَنیكلِّ مَعنی لطیفٍ احتسی قدحاً مِن

كشم و هر كه از حقایق  چشم قدحی در می یعنی چون سخن مستانه نرود كه از هر معنی لطیف كه به ذایقه می
  .آورد وار مرا در طرب می گزارد مطرب عشق و دقایق جمال به زبان حال یا مقال سخنی می

  .چه توان كرد
  تیب

 به گرد اهل مناجات و زهد كی گردمكشد هر دممرا چو دل به خرابات می
  .ستید نیكه كرانش پدیعنی بحر جمعیت وحدت  ام افتاده یدر بحر
یعنی با دریای وحدت كه احدیت جمع صفات سبعۀ كمالیه است كه  ایكنم با هفت در یم یفیحر:۲مصرع

كه  مفهوم ین كلمات نسبت با بعضیا یم ندارم اگر معانك شبنیاگر چه زور هایند  همه صفات راجع به آن
به ساحل  رانم كه خود ك كه هر چند قصد می .معذورم دیمكرر نمادر هر محل ادراك خصوصیتی نتواند كرد 

  .افكندهیعنی معظم بحر كه محل تالطم امواج است  اندازم تا خرب است موجم در ربوده است و به لجّه
  شعر

 أنَّنیالحمدُ لِلّه عَلَی
إن هِی فاهَت مَلَأَت فاها

 كَضَفدعٍ تَسكُنُ فِی الَیمِّ
 أو سَكَتَت ماتَت مِنَ الغَمِّ 

ام در بحر وطن كرده اگر دهان بگشاید دهانش را تمام آب گريد و  كه من چون غوكی یعنی سپاس خدای را بر آن
  رباعیة      و  .اگر خاموش گردد از اندوه بمريد
 منزل منام بحر شدهمن غو ككی

 گر لب بگشایم دهنم پر گردد
 

 كس مشكل من حلّ ناگشته ز هیچ
 ور دم نزنم زغم به درد دل من

  

      كنم كه یو چندان كه خود را مالمت م
                                                            

  .تدلّ علي انّه واحدٌ    آيةٌ ففي كلّ شيءٍ له  ۱
 .اگر چه زور يك شبنم ندارم    كنم با هفت دريا حريفي مي ۲
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  تیب
 شاید كه شبنمی نكند قصد آشناجا كه بحر نامتناهی است موج زن آن

  تیب   ستیشرط ن یدید كه نا امیگو یاما همت م
 چه دانی بوك! دست و پایی بزنكرانه چو غوكاندر این بحر بی

ز به موجب یدل نیعنی بو كه از خود برهی و از هستی خود خالص شوی بلكه دیگری را خالص گردانی 
یعنی  دهیزند و با جان به لب رس یم ییگران دست و پایخالص خود و استخالص د یفرمودۀ همّت برا

  :كند كه یم یخطاببه لب دریای نیستی رسیده 
 من و تو رفته و خدا ماندهكی بود ما ز ما جدا مانده

وجود  ِایم كه صور تجلّیات ذاتند به صور قابلیات و به حسب وجودِ  یعنی ما كه به حسب حقیقت اعیان ثابته
كه حقایق خود را صور تجلّیات ذات دانیم در  منصبغ به احكم آن عیان كی باشد كه ما از ما جدا مانیم به آن

پس من و تو از  .علم و وجودات خود را صور وجود حقّ منصبغ به احكام آن صور تجلّیات در مرتبۀ عنيمرتبۀ 
میان بريون رویم و همه را خدا ببینیم به حسب تنزّالت یا خود در شهود وحدت چنان مستهلك شویم كه همه را 

              .یك بینیم و اوّل اكمل است
  رباعیة

 نیمكه لباس وَهم را شق بی خوش آن
 كه شود قید حجاب اطالق بی آن

 

 حقّ را همه خلق و خلق را حقّ بینیم
 در ضمن مقیدات مطلق بینیم

  

  
  رباعیة فی الخاتمه

 جامی تن زن در سخن چند زنی
 افتاده خسی به روی این تازه غدیر

 

 بیهوده دم از  كن و مكن چند زنی
 الف از تك دریای كهن چند زنی

  
  یحةرباعیة أخری فی النّص

 توحید حقّ اِی خالصۀ مخرتعات
رو نفی وجود كن كه در خود یابی

 باشد به سخن یافنت از ممتنعات
 سرّی كه نیابی ز فصوص و لمعات

  
  قطعة فی التاریخ

 ام هستی است جامی اسريبه آث
 به تسوید این شرح توفیق یافت
 و اِذ قال اتممتُه قد بَدا

 

 مُحی اللّه آثار آثامِه
 لّات اقدامهمُقِرّاً بز
 تمامِهقال تاریخُ ا بِمــــــا

 


