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  اللّه الرّحمن الّرحیم بسم
ازلیّته؛ و تجلی بهما من ذات القدم الرواح الممحبني و اسرار  الحمدلله الذی استأتر لنفسه المحبة و العشق فی

ولَهَ العاشقني؛ و کشف تهما حُجُبَ الملکوت عن جمال الجربوت لقوب المتهرتین و صدور الخائفني اىل ابدیته؛ فَأْ
  . حبته؛ وحیّر سرار الموحدین بحالوة عشقه فی قفار صمدیتهمقلوب العارفني بلذّة 
بة فؤائد النبییّن؛ وصفی بصفاء العشق ارواح المرسلني؛ عشق بأهل انهایات فی األزل، فجعلهم فألیس انوار المح

عاشقني بجمال ذاته؛ واحب اهل البدایات فی قدمه، فجعلهم محبني بجالل صفاته؛ فر بالمحبني بنور انسه فی 
قدمه؛ و بأصطفائه لهم کنف قربه؛ فر بالعاشقني بکشف قدسه فی حجر وصلته؛ بشوقه شوقهم اىل عظیم جمال 

لمعرفته غرقهم فی بجار کرمه؛ اصطفاهم عشقه، بحبل المحبة مجذوبون، بسالسل العشق محزونون، بسیف العشق 
  .مذبوحون، علی باب الحبیب مطروحون، حیاری سکاری من شراب حبیبهم

کر نفسه بنفسه اظهار الحمد و البقاء فی قدمه و دوام دیمومیته؛ فش فسبحان الذی استحق المجد و الثناء و
عجائب صنایعه و غرائب بدایعه؛ فالبسها انوار جماله و جالله الرواح عشاق حضرته و عقول الباء سرادق قربه؛ و 

  . ، حتی الفت االرواح و العقول بجماله فی مصنوعاتهاراها من مرآت لطائف صنعه حسن االزلیة و جمال االبدیة
اآلدمیني مشکاة نور و سناء  و جمال قدرته فیها؛ فجعل االشخاص وعشقت االسرار فیها من لطائف صانعها

  . صفاته و محل اظهار بروز تجلیه؛ و فلا قلوب بعضهم بعضا بسبب سلطان نور قدرته و مشاهدة صفاته
الذی ظَهَرَ من ارواحهم، جمع ارواح المؤتلفني بنعت المحبة و العشق لعشقه و محبته فی هذا العالم، کما جمعها 

فطارت . فتصلت محبةُ البدایة محبة النهایة» الستُ بربکم؟«االجساد فی حضرته التی هی مشهد خطاب  قبل
  . االرواح فی عالم العشق الربانی یجناح العشق االنسانی بمراکب العشق الربانی

تم و صلی الله علی خلیفته آدم بدیع فطرته، و سراج نور جماله، المخصوص باصطفائیته، المنقوش بنقش خا
عرتته المطهرة، و علی ازواجه المقدسة، قدرته، و علی رئیس مملکته محمد، المجتبی بخلته، المصطفی بمحبته، و 

و علی صحبه الکرام الربرة، و علی اخوانه من االنبیاء و المرسلني، و علی خدامه من المالئکة المقربني، و علی 
  . ئما ابداًعشاق امته المجالسني فی زمرة محبته، سالما دا

  
  فی مالطفة العاشق و المعشوق الفصل االول

که چون بعد از سري عبودیت بعالم ربوبیت  بارک الله فی فهمک و فی زمان عشقک اما بعد افهم یا اخی،
مقامات و از خوان روحانيان مائده ملكوتي بديدم در منازل مكاشفات سير كردم مال ملکوت بچشم ج رسیدم، و

بچشم یکتایش  اسمهعز  با مرغان عرشی در هواء علیني پریدم، و صرف تجلی مشاهدۀ حق. و کرامات بخوردم
حالوت عشق قدم دلم را کسوت . دیم، و شراب محبت ذوالجالىل از قدح جمال صرف بمذاق جانم رسیديبنگر

  . معارف و کواشق اصلی در پوشید
در بحر معرفت بحق توانگر گشتم، و از لجّۀ آن بسفینۀ حکمت امواج قهریات و لطفیات بربیدم، و بسواحل 

معارف توحید و تفرید و تجرید سوی عالم ازل رفتم، و لباس قدم یافتم، خطاب  صفات فعل رسیدم، بمدارج و
قدم از رسم  عظمت و کربیاء و انبساط و حسن و قرب بشنیدم، فناء توحید عزت خودبه من نمود، و مرا در عني

  . حدوثیت فانی کرد، و ببقا باقی کرد
صرت عاشقا «: باس حریت در من پوشانید و گفتحق مرا در کنف خود برد و جامۀ عبودیت از من برکشید، و ل

فاصنع بصنعی، و انظر بنظری، و اسمع بسمعی، وانطق و امقا محبّاً شائقاً حراً شطاحاً عارفاً ملیحاً موحداً صادقاً؛ 
بنطقی، واحکم بحکمی، واحب بحبی، انک من اولیائی حقاً؛ انت کنف عصمتی، آمنا من قهری و من عني 
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ببلیات العشق واخترب فیک الحق، من یحبک انجیه من الیم عذابی، و هو من خواص  فی؛ لکن امتحنکلط
  ».المریدین مناحبائی

چون دور ملکوت و روز جربوت جانم را حاصل شد، در من درد پیدا شد، و خود را در امتحان عشق دیدم 
ور شدم؛ پس در جهان جمال متواری، و چون از آن عالم باز آمدم، درین شرایط امتحان از یافت و نایافت رنج

جست، عقل در حسن صانع قدم طلب  بنشستم؛ روح از سهام عشق در سرای امتحان بخست؛ نفس حالوت می
از قضا بسوی بازار نیکان . کردم کرد؛ تا ناگاه از سوز ان سوداء عشق جمال حق در عالم حدثان سري می می

سر چهار سوی مکرمات در مرآت آیات جمال آن صفات  جستم، تا ناگاه بر برآمدم، و در هر صدفی در لطفی می
  . دیدم

حسن  در» خلقنا االنسان فی احسن تقویم«مرغ باغ ازل در آشیان افعال برپدۀ صنع در پنهان شده بود، و لباس 
مزین بود؛ صنعت صانع در صانع گم شده بود، من » خلق الله آدم علی صورته«بجمال معنی » احسن صورکم«

بی اختیار چشم جانم در آن آینه بماند و شور عشق بر من غالب شده . آن چه نادره بود و آن که بودبدانستم که 
بود، دیدۀ جان در صانع بماند، و چشم عقل از کافری در صنیعت؛ بچشم جان جمال قدم دیدم، و بچشم عقل 

  . صورت آدم فهم تصرف کردم
ت آمد، و جنی لعبتی دیدم که بحسن و جمال جهانیان در چشم صورچشم دل . »بدیدۀ انسانی نگر«: و مرا گفت

طرف چشمش صد هزار هاروت  ردازین کافری؛ رعنایی، مکاری، زراقی، شوخی، عیاری که : داد را در عشق می
رنگ رخسارش زهره را خجل کرده، و با مشرتی در : و ماروت بود، و در حلقۀ زلفش هزار لشکر ابلیس و قارون

  . ات نمودهسماء بحسن وجمال مباه
زار کردی، از راه تبخرت درو  در تبخرت آهوی عشقش شريان شکار کردی، و برعنائی زاهدان را از صومعۀ ملکوت بی

  : گفتم وبه زبان الل او را می نگاه کردم، و از روی زهد پردۀ شرم برگرفتم،
ــــــــــــــری از گــــــــــــــوهری و از عرضــــــــــــــی  برت
   عـــــــــرش و فرشـــــــــت ســـــــــرای بارگهســـــــــت

  

 ،جملـــــــــــــۀ کاینـــــــــــــات را عرضــــــــــــــی 
ــــــــــرا چــــــــــو کارگهســــــــــت ــــــــــرینش ت  آف

  

  . بشوخی این چه نظریست که در تصوف، در غري حق نگاه کردن کفرست، و در عقل و علم ضایع کردن عمرست
نگارا که سخت در خوری، اگر چه از آن شراب عشق در زمرۀ عارفان عاشق توئی «از سر خوش دىل گفتمش که 

الم باز آمدن غفلت است، و بما نگرسنت محل آفتست، از آن ع«گفت مرا » .با ما نخوریدر مجلس بیخودی 
در عشق راه گم بسیار است، و عقلها دست از سرمایۀ عشق تو در آن عشق بی کار «گفتم . »ئی مگر ره گم کرده

سر الهوتی بی زحمت حلول در «گفت » بامن بگوی در عني الله تو کیستی، یا از سر افعال چیستی؟. است
بدایت آفرینش ماراست، نهایت امر خدای . وت از عکس جمال الهوت استناسوت است، و جمال ناس

  » .راست
ــــــــو«گفــــــــتم  ــــــــرا نکــــــــوئی ت  ای جــــــــان م
ــــــــت  ــــــــن دســــــــت کــــــــرد«گف ــــــــوتم م  اله

 اول خلـــــــــــــــق در جهـــــــــــــــان مـــــــــــــــائیم«
 بـــــــــــــدنا وســـــــــــــفله کـــــــــــــم کـــــــــــــردیم«
  نظــــــــر حــــــــق بماســــــــت از همــــــــه خلــــــــق«

  

ـــــــــو؟  ـــــــــوئی ت ـــــــــرا نگ ـــــــــائی، م  »از کج
 »قایــــــــــــــد و رهنمــــــــــــــای ناســــــــــــــوتم
ـــــــــ ـــــــــره بنم ـــــــــای چه ـــــــــه ج  »ائیمز هم

ـــــــــــــردیم ـــــــــــــا ف ـــــــــــــت زخلقه  »در جبل
ـــــق ـــــه خل ـــــت از هم ـــــا جداس ـــــت م  ».خلق

  

با ما بلعجب باز، هر که باما خو کند از صرف جان جان رنگ معدن اصلی حسن گريد، و ! ای بلعجب باز«گفت 
  :بیت. »رنگ نیم رنگ حدثان دیگر نگريد؛ هر که همرنگ ما شد جان و روان جهان جهان در جانش فنا شد
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  او مکــــــــــان داردهــــــــــر چــــــــــه در صــــــــــحن

  

  .تـــــــــا بســـــــــنگ و کلـــــــــوخ جـــــــــان دارد 

  

سر جماىل در جالل حسن فطرت نقش گل آن عروس دیدم، که از لب لعلش نور ازل ارواح قدسی را در عني فناء 
ضحک بود که در لب روح القدس پیدا بود، و هم رهان جان چو عقل کل و نفس . عشق در کمند اجل داشت

  :بیت. اجل شیدا بود کل در آن جان جان جانشان در دست
  اجـــــــــــل از دســـــــــــت آن لـــــــــــب خنـــــــــــدان

  

 .ســـــــــر انگشـــــــــت مانـــــــــده در دنـــــــــدان 
  

بی  علیه السالم چون نیک بدیدم، صفات صفاء جانش صورت بی مکان بود، و عني حقیقت در صورت آدم
در خوش دىل سرا گشود و غرچۀ عشق . نشان بود، جائی که گویمش که شهر خدای جای جانست و جان ندارد

عکس روح تو با روح متحد صفاء صورت اشیاء، «گفتم . بچابکی و رعنائی خواست که از من سر بپیچانددید، 
دیوار کعبۀ قدرت، سایۀ جان ماتست؛ این چه بد خوئی بود؟ چون کار عشق بدین سامانست، بر گشنت از ما ظل 

خفته است؛ اگر ترا مالل چند گوئی، سخن عشق نکته است ونایافته، کام عشق از عشق «گفت » .کار خامانست
  : اشارت در آن، بیت» .نیست، ما را کارست

ــــــو گفــــــتم غــــــم ــــــن کــــــه بــــــا ت   یکــــــدمی م

  

ــــــــــدهم آن یکــــــــــدم  ــــــــــر ن ــــــــــه عم  بهم
  

نظر صائب تفکر در مقادیر است، . اباحت نیست و مرا نگرسنت کار اهل والیت نیست بدیدم، صوفئی راه«گفت 
است؛ نفس را در این عالم حظ نیست، که هر که را نفس  والباء حقیقت را نظر حسن قدرت قادر در حسن تصویر

  . پیش رو باشد، در معرفت بحقیقت مرد نیست
  .تأمل بعني الحق، ان کنت ناظرا اىل صنعة فیها بدیع و فاطر و کن ناظرا بالحق قدرة قادر

ر بدایت آن عشق تو د«گفتم که » در آن عشق این عشق را چه کار است؟! ای صوفی«از آن همه بامتحان گفت 
عشقم در راه شما مگر «گفت » .عشق و شرط التباس مبتدی ومنتهی را در سکر عشق الهی ناچار است

قوله عز و : گفتم» گواه کیست؟«گفت » .گواه استعشق عفیف را شرع احمد صلوات الله «گفتم » خطاست؟
 یوسف و زلیخا: شوقای نحن نفص علیک قصة العاشق و المع» علیک احسن القصص قصنحن ن«جل 

الن قصة العشق احسن القصص عند ذوی العشق  علیهما السالم و ایضاً محبت یعقوب و یوسف علیهما السالم،
  .والمحبة
من فیه حبةً وغلبةً بالله و « علیه السالم و قال» .من عشق و عف و کتم ومات، مات شهیداً« علیه السالم و قوله
من استانس بالله، استأنس بکل شیء ملیح و « رحمة الله علیه و قال ذوالنون ».فی الله، یحب وجه الحسنلله و 

و ألهل المعرفة فی هذه . المستأنس بالله یستأنس بکل شیء ملیح و بکل صورة طیبة«و ایضاً قال » .وجه صبیح
  ».االشیاء اسرار ال یصلح کشفها اال الهلها، فمن افشا بغري اهلها حلت به العقوبة والمثالت

در این علم بس چابکی، هل یجوز اطالق العشق علی الله تعاىل؟ و هل یجوز ان «بعد ازین دلیل مرا گفت 
یدعی احد عشقه؟ وهل اسم العشق عند العشاق من االسماء المشرتکة؟ وهل یکون جوازالعشق علی الله و من 

اجاز؛ فمن انکر اخفی هذا السر م اختلف شیوخنا فی ذلک؛ فمنهم من انکرو منه«قلت » الله و فی الله و بالله؟
المحبوبون  من اهل هذا العالم غريةً علی الخلق، و من اجاز فمن جرأته فی العشق و االنبساط؛ و العاشقون و

  . »یخافون فی الله لومة التم، ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیمال«
و ابویزید البسطامی، و ابوالقاسم الجنید، و ابوالحسني النوری، و  بن زید و اهل دمشق،فممن جوز ذلک عبد 

و . ذوالنون المصری، و یوسف بن الحسني الرازی، و ابوبکر الواسطی، والحصری، والحسني بن منصور، والشبلی
ه مسالةً کان ینکر العشق فی قدیم الزمان حتی وقع علی رحمة الله علیه شیخنا و سیدنا ابوعبدالله محمد بن خفیف
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البی القاسم الجنید فی العش ذکر فیها معنی العشق و اشتیاق اسمه، و ما بینه و قال به ابوعبدالله، ورجع عن 
  .انکاره، و جوزه و صنف فیه مسالة

ان الغالب علی قلب عبدی االشتغال فی  اذا علمت«انه یقول الله تعاىل  صلی الله علیه و سلم قد روی عن النبی
بینه و بني السهو  فأذ کان عبدی کذلک، فاراد عبدی ان یسهوی عنی، حلت. لت شهوة عبدی مناجاتیمسألتی، جع

عنی، اولئک اولیائی حقاً، اولئک االبطال، اولئک الذین اذا اردت اهل االرض بعقوبة، رویتها عنهم من 
  ».اجلهم

اینست أدلّه جواز . »قد عشق ربّه ان محمداً«و قال قریش . کان یسمی عشیق الله علیه السالم وروی ان داود
حق نزد آدمیان، که  ای سبب عشق ربانیان، و ای سرمایۀ عشق روحانیان، و ای تحفۀ عز و جل العشق علی الله

وارد شد از بحار رحمت، و صادر شد از معدن معرفت، جانِ جانِ آدم و غرض عالم و آدم، عشیق الله و محبُّه 
  . ات الله علیهوصَفیَّه محمد المصطفی، صلو

معلوم باشد که عشق لیلی و مجنون، و جمیل و بَثَینَه، و دعد و رافع، و وامق و عذرا، و هند وبشر، و : و اما بعد
و البّاءِ حقیقت دانند که تألیف از تهمت طبیعت . امثالهم و نظراءهم در عرب و عجم، نزد عقال و علما معروفست

فت در زمان بدایت بعضی را مرغان مقدس در قفس عشق انسانی در و نیز سالطني معر. ونجائح اشباح است
  . افتاد، مثل ابوالحسني النوری، و ابوالغریب اصفهانی، و در صحابه بشر و هند

سید آفاق از حالشان خرب شد، بریشان ترحم کرد و . جوهر دریاء عشقشان به جهان عشق از جهان امتحان نقل کرد
و نیز در عريال انسانی که منهاج عشق ربانی است » متی مثل یوسف و زلیخاالحمدلله الذی جعل فی ا«گفت 

و لقد «؛ »ان هذا اخی له قسع و تسعون تعجةً وىل نعجة واحدة«؛ »واتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه«
ون توحید بی از دفرت انبیا برخوان، تا بدانی که د رعشق این نظر نیست، و در آن عشق از جیح. »همت به وهم بها

آن نکته است . انبیا و اولیا در عشق انسانی از تهمت طبع شهوانی مقدس اند. قنطرۀ عشق تو ما را گذر نیست
  . کهاهل التباس در عشق دانند

رَأیتُک بحرا فی ! ایها الصوفی العارف«فلما رأتنی فی الحکمة و الشریعة منطقاً و فی اللسانني فصیحا قالت 
 العشق هل تقدر ان تشرح ىل! عشقتُ بلطافة طابک و طاراوة نبلک و جمالک، بالله. الحکمةالمعرفة وعالما فی 

االنسانی فی العشق الربانی باللسان الفارسی فی کتاب مختصر، لیکون لنا و لجمیع العشاق و المعشوق اماما و 
  »لسالک المحبني مقاما؟

الن العاشق محکوم المعشوق و الشائق . قکاشرع فیه لحسن عهدک و امتثال امرک فی عش. االمر لک«قلت 
فصنفتُ کتاباً فی بیان العشق » .لو کنت تذکر حبَّه، الطعته، ان المحب مطیع. شوق، یحکم ما یریدالم ملک

االنسانی و العشق الربانی، بعون الله و حسن تأییده، لیکون للمحبني و العاشقني تزهة االنس و الریحان من حظرية 
  : و وضعته بأحدی و ثلثني فصالً» عبهر العاشقني«القدس، و سمیته 

  
  تمهید الکتاب

  فی مالطفة العاشق و المعشوق: الفصل االول
  فی المحبة مقدمة العشق : الفصل الثانی
  العقلی فی العشق االنسانی فی ذکر الشواهد الشرعی و: الفصل الثالث
  تحسن و المحبوبني المستحننيفی فضیلة المحبني الذین یألفون الحسن والمس: الفصل الرابع

  ن و الحَسَن و المستحسن فی الحُسْ: الفصل الخامس
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  فی کیفیة جوهر العشق االنسانی و ماهیته: الفصل السادس
  فی بیان سبب بقاء العشق فی العاشقني: الفصل السابع
  .فی السالکني الذین لیس فی بدایتهم العشق االنسانی فی العشق االلهی: الفصل الثامن

  فی وصف العاشقني الذین بدایتهم العشق االنسانی : فصل التاسعال
  فی بدایة العشق: الفصل العاشر

  فی بدایة العشق و امتحانه : الفصل الحادی عشر
  فی لزوم العشق و تأثريه : الفصل الثانی عشر
  فی تربیة العشق : الفصل الثالث عشر
  فی نزول العشق : الفصل الرابع عشر

  فی طریق العشق فی قلب العاشق : الفصل الخامس عشر
  فی بیان مقامات العشق االنسانی و ترقیها فی مقامات العشق الربانی : الفصل السادس عشر

  فی خالصة العشق االنسانی: سابع عشرلالفصل ا
  فی غلط اهل الدعوی فی العشق االنسانی : الفصل الثامن عشر
  فی بدایة العشق االلهی: الفصل التاسع عشر

  فی بدایة هذا العشق و هو العبودیة : لعشرونالفصل ا
  فی مقام الوالیة فی العشق: الفصل الواحد و العشرون
  فی المراقبة التی هی جناح لطري االنس فی مقام العشق: الفصل الثانی و العشرون
  فی خوف العشاقني فی العشق : الفصل الثالث و العشرون
  فی رجاء العاشقني : الفصل الرابع والعشرون
  فی وجد العاشقني: الفصل خامس العشرون

  فی یقني العاشقني: الفصل السادس و العشرون
  فی قربة العاشقني: الفصل السابع و العشرون
  العاشقني ةفی مکاشف: الفصل الثامن و العشرون
  فی مشاهدة العاشقني: الفصل التاسع و العشرون

  العاشقني  فی محبة: الفصل الثالثون
  فی شوق العاشقني: الثونالفصل الحادی و الث

   فی کمال العشق: الفصل الثانی و الثالثون
  

  فی المحبة مقدمة العشق الفصل الثانی
اعلم ایها السائل فی العشق، که عشق را مقدماتست، و بدایت عشق ارادت است، از آنجا بخدمت آیند؛ بعد از آن 

  : از دو طرف در آیدموافقت است؛ بعد از آن رضایتست؛ حقیقتش محبت است، و آن 
بحقیقت چون بکمال رسد، شوق است؛ . از انعام معشوقی و از رؤیت معشوق؛ اول عمومست و دیگر خصوص

  . هاست، برتتیب گفته آید، ان شاءالله تعاىل آنکه آن را نتیجه. استغراق رسد، یسمی عشق
اتست، جز اهل مشاهده و توحید وحقیقت را نوعی الهی است، و آن منتهای مقام :اما العشق، فعلی خمسة انواع

و نوعی . و نوعی عقلی است، و آن از عالم مکاشفات ملکوت باشد، و آن اهل معرفت راست. نباشد
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است، و آن رذال الناس را  و نوعی بهیمی. روحانیتست، و آن خواص آدمیان را باشد، چون بغایت لطایف باشد
  . شود، ان شاء الله تعاىلكرده برین قاعده هر یکی را بیانی . ق را باشدو نوعی طبیعی است، و آن عامۀ خل. باشد

اما بهیمی، رذال خلق را باشد، اهل خمر و فساد و زهر و فسق و ارتکاب معاصی جز بتأثري هوی نیست، و از 
که عني  میالن نفس اماره باشد، که بدان فتّد، نامهیج شهوات مذمومه شود، تا بحدی برسد که ضعف حیوانی

، از عالقۀ حرقت آتش ؛ بعد از صحبت محبوب و الفت با وی که یکدمهوت فطری است در اصل خویشش
  . نزد شریعت، چون بر احکام و امر الهی نباشد، مذموم باشدشهوت نفس اماره برهد و این در جهان عقول 

نفس ناطقه است، و شماالً نفس اماره اما آنچه طبیعی است، که از لطافت عناصر اربعه است، که مهیج آن یمینا 
است، و فوقاً نفس کل است، و تحتاً نفس فریبنده است، اگر غلبه عقلیات و روحانیات را باشد، محمود است، و 

چون عقل و علم  اگر نه، که میالن طبع جسمانی است، در محل عشاق، مذموم است؛ و مال این طایفه هر دو
اینجا بدین آتش بسوزند که شهوت حیوانی است، و آنجا بدان آتش بسوزند . جز هاویۀ ذوزخ نیست غالب نیست

  . که آتش جسمانی است
جواهر صورت و معنیشان صفاء روح مقدس یافته، و . اما عشق روحانی، آنست که آن خواص الناس را باشد
ن بغایت استغراق هر چه مستحسنات ببینند، در عشق آ. تهذیب از جهان عقل دیده، صورتشان همرنگ دل باشد

مادام که به آتش مجاهدت، خبث طبع انسانی محرتق شده باشد، و آتش شهوات از صر صر انفاس خمود . برسند
یافته باشد، این عشق بعشق اهل معرفت پیوندد؛چون نردبان پایۀ ملکوت باشد، الجرم مستحسن باشد نزد مذهب 

  .اهل عشق
این . ناطقه در عالم ملکوت پدید آید از لوایح مشاهدۀ جربوتاما عشق عقلی، از سري عقل کل در جوار نفس 

انبساط و نهایات . اما عشق الهی، دزوۀ علیاست، درجۀ قصوی است، و آن را بدایاتست. بدایت عشق الهی است
  . و سَنبني فی اثناء الکتاب، ان شاءالله تعاىل. جز از مشاهدۀ جالىل و جماىل برنخیزد

یعت برونست و محض محبت باشد، میان آدمیان معهود است و معروف نزد علماء اما الفتی که از عالم طب
چون خواهد که کسی را بجهان غیب . نیست و اجسادی نیست سبحانه وتعاىل معرفت، که آن عشق جز فعل باری

 وشدلدر بدایع فطرت و صنایع قدرت افکند، تا حقایق اصطناع الهیات بچشم جان ببیند، و در آن خراه نماید، 
بر بام خانۀ . لکن از حق بجمال فعلش مرهون شود، تا بحقیقت بحد آن نرسد، نتواند گذشت. و خوشوقت شود

غیب جز به نردبان پایۀ افعال برنیاید، زیرا که بدایت جمیع عاشقان از راه شواهد درآید، اال بعضی از خواص 
  . و آن از نادرات غیب باشداهل توحید که مشاهدۀ کل بی مشاهدۀ حدثان بجان ایشان درآید، 

 و العیاذبالله اگر. کند لکن اصل فطرت روحانی است، که در جهان جسمانی سري در افعال و شماهدۀ حق می
الکن . عاضی طبعی نفسانی در میان درآید، این اصول عشق بر قانون باشد، بعارضی مذموم اصول آن تباه نکند

 که در شوق شهوت نهاده است ، خطوت خطاست، و نفس اماره راغلطی عظیم باشد اگر بماند، و اگر نماند
سَنَذکر . غبار قدم آن گرب بدم حرقت مضمحل باید کرد؛ و این عشق را شواهد شرعی است، و دواعی عقلی است

  . حقیقتها، ان شاء الله
  

  فی العشق االنسانی فی ذکر الشواهد الشرعیة و العقلیة صل الثالثالف
ز جالل ذات و جمال صفات و تجلی افعال در ممکنات عقول روحانیان عباد صبغ عشق در چون محبت خاص ا

عقل فرو کرد، و باز قهر عشق امر ربانی بچنگل جان جان زد، و بالبل حقایق معرفت منقار شوق بدل راسخان 
ستود؛ و در جذب محبت بجهان مشاهده برد، حق دوستان را با دوستان نمود، و ایشان را به شایستگی محبت ب
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ت منت نهاد و گفت بحفضیلت آن بر محبان خویش بعد از اصطفائیت جان مقدس ایشان را به عشق و م
  . »مودة فی قلوب المومنني«قال مجاهد . »والقیت علیک محبة منی«

انوار معدن  محض صفاتست که از پس از این جایست که ارواح قدسی را، چون نور محبت حق فرو پوشیدند
ان و رواه عقال صفت عشق تأثري کند، و بدان سبب عشق ایشان در ج ارواح در اشباح تأثري حسن میصفت از 

کند، و این از حق دوستان را دری گرانمایه است و نعمتی عظیم، که مر ایشان را در بدایت و نهایت والیت  می
گفت لعلی بن ابی  ات الله علیهصلو سرمایه است؛ زیرا که سید مشاهدان غیوب و مبارزان فرسان میادین قلوب

قل رب اقذف ىل المودة فی صدور المومنني، و اجعل ىل عندک ولیجة و حباً، و اجعل ىل « کرم الله وجهه طالب
  .»عندک عهدا ووداً

چون داعیۀ قلوب اولیاء حق شده، محبت انسانی از صفات ربانی و جاذبه ارواح مومنان شد، از معادن طبایع 
 عز اسمه محبت جالىل خداوند. جاودانی، تا در عني مشاهده بحسن صفت کمال معرف یابد انسانی بجهان

محبةٌ فی «و قیل . »ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحم وداً« بموافقت دعای سید آیت فرستاد 
مرقعی درو طباب یافت ؛ هر که دولت انوار محبت یافت، و بخاصیت حسن الهی مزین شد، »صدور المومنني
گویند، و » مراد الله فی ارضه«باسباب حسن مقبول دلها باشد، وی را كه س داللت شد که هر پ. دلهاء اهل حق

: قال. بلی: اَالَ اُخربکم باحبکم اىل الله؟ قالوا« صلی الله علیه و سلم خوانند، لقوله» حبیب الله فی الناس«
  .»احبکم الناس

جانها از رؤیت مستحسن معیاری شد، تا عاقالن امت نیکویان بنی آدم را بمحبت خلق زیرا که تأثري حسن با قبول 
و . در قدر محبت ایشانست مستحسن را که محبوبان حق راست کنند، که قدر آن محبت با محبت حق موازنه می

قد  نگه نیکوی دادنخست نیکوانرا برگزید پیش از نیکوی، و آ سبحانه و تعاىل معلوم باشد عاقالن حق را که حق
  .از حق خلعت خلق را آمد، اعنی الحسن خلعةً اعده محبةً

شیء عزیزتر از محبت انسانی و وجدان خود دوست دارد، و درین هیچ عجب نبود، و در حقایق اسباب هیچ 
و چون حسن احسن . بدان پایه ببام سرای ازل بوان رفت. محبت روحانی نیست، زیرا که وسیلت خاص است

قل ان کنتم «که  صلی الله علیه و سلم ط بود، این محبت فرمود بلبل عشق ازلیات و سیمرغ آشیانۀ ابدیتوسای
بهر موئی در زندان صد حسن . ، زیرا که حسنش جالىل در جمال سید ما بود»تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله

  . از جمال جربوتی بنگاشتیوسف داشت؛ و در هر لوح جانی، صد هزاران نقش شموس واقمار ملکوتی 
از آن، درین جهان، نشان آن جهان آمد، که لجۀ . جمالش پرتو تجلی ذات بود، زیرا که او آیینۀ صفات ذات بود

بعضی را عشق از : بحر عمیق قدم از راه عدم در میان آمده، خلق را در دو طریق عشق آن سید حاصل آمد
 رؤیت و صحبت خلق و خُلق عظیمش که حق آنرا عظیم خواند، موافقت او پدید آمد، و بعضی را عشق از تأثري

  . »لعمرک«یافته بود، زیرا که گفت » خلق الله آدم علی صورته«جانش نقش . زیرا که تخلق بخُلق او داشت
چون بنی آدم را هیچ سرمایه ئی . پدید آمد» وانک لعلی خلق عظیم« خلقش حق را صفت بود، زیرا که گفت 

: اال اُخربکم باحبکم اىل الله و اقربکم منی؟ قالوا«لها ندید، از تأثري اخالق حسن صفات گفت بهرت از قبول د
و قال ان الله تعاىل یحب الود . احسنکم اخالقاً الموطؤن اکنافاً الذین یالفون و یؤلفون: فقال. بلی یا رسول الله

فانها . اذهبوا بها اىل فالنة: ی الیه هدیّة، قالاذا هذ صلی الله علیه کان رسول الله«و روی انس، قال » .القدیم
  » .کانت تحب خدیجة

است در  بنگر که اهل معرفت را چه داللتی است در عشق حق، عشق دوستانش و محبت بندگانش؛ و چه اشارتی
قاعدۀ عشق چنني است که عاشق بانگ سگان کوچۀ معشوق نیم . عشق انسانی دوست داشنت قریبان معشوق
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  : شعر. شنود، و آن را در وسیلت عشق اسباب عشق داندشبان بجان 
ــــــدر دشــــــت ــــــد ان ــــــون روزی ســــــگی بدی  مجن
   گفتنــــد کــــه مهــــر ســــگت از بهــــر چــــه خاســــت؟

  

 گشــــت نــــانش میــــداد و گــــرد آن ســــگ مــــی 
 .گفتـــــــا روزی بکـــــــوی لیلـــــــی بگذشـــــــت

  

  :العریبة
ــــــــــــا ــــــــــــی هویه ــــــــــــی ف ــــــــــــعُ آلل لیل   اُطی

  

ـــــــــــارا  ـــــــــــاغر و الکب ـــــــــــلُ االص  .و اَحتم
  

و روی . ن مثابت بود و عشق را این دولت، حسنُ العهد عشق سید عاشقان نگاهداشتچون محبت را ای
عاشقان بعد از انقطاع . »علیک بالحبیب االول! یا بنی«قال سلیمان بن داود البنه : االوزاعی عن یحیی

احرتاق عشق و نقل از مقام عشق، حالوت عشق در نهایت یاد آورند، و خیال محبوب در آینۀ خیال 
  .نگرند، که از دست تنگی نایافت باشد میخود

چون منبع عشق که محبت خاص است، حق را صفت آمده، شاه و شاهزاده را بجلوه گری در کاینات بخلَّت و 
چون خوف و رجا  و جمیع مقامات علیهما السالم، محبت بستود، ابراهیم را خلیل خواند، و محمد را حبیب

حق است، و مهیج بشناخت قلوب عارفاست، برؤیت وارد غیب در جوار  جز رضا که رضا صفت وصرب و توکل
حق است، زیرا که  که عاشق و معشوق بدان موصوف اند، حق فنا شود، جز محبت که محبت صفت ذاتی است

تأثري رؤیت جمال قدیم و آالء عمیم است ازال و ابدا، ال یزول فی الدارین حقیقة ال مجازا، که معدن اصلیش عني 
  .له است و آن را تغیري نیستال

گرت باید که جان محبت بدیدۀ جان به بینی، بجان  .مایۀ تو اینست، فضیلت تو از شواهد اخبار و آیات وعقلیات
یعنی صد هزار صلصل و بلبل انفاس عشقی دردناک  من درآی، تا در اوراق گل جان محبتم بجلی صرف محبت

که جمله را جان روحانی در منقار عشق مانده  یابی، همت محرتق وخوش نوا در بساتني دل به آتش عشق جناج
  . است

 حضـــــــــرتش سرمســـــــــتیعاشـــــــــقان ســـــــــو
ـــــــــد ـــــــــراق دل رانن ـــــــــوق ب ـــــــــو ش ـــــــــا چ    ت

  

عقــــــــل در آســــــــتني و جــــــــان در دســــــــت  
ـــــــــانند ـــــــــر افش ـــــــــه ب ـــــــــابش هم  .در رک

  

  
  و المحبون المستحسنني الحسن و المستحسن فونفی فضیلة المحبني الذین یأل الفصل الرابع

غواص بحر عربات شوق و . »ال خري فی من الیألف و الیؤلف«انه قال  صلی الله علیه وسلم ی عن النبیرو
خري کلی که منافع اهل دارین است، از جمیع آدمیان در عاشق و معشوق نشان کرد، زیرا که «نخاس عرایش عشق 

  » .عشق عاشق و معشوق از تأثري عشق الهیات آمد
متحد گشت، و باقی شد در آن مورد، نعمت الوان و لذت زمان و مکان، اندر ذوق چو عاشق ومعشوق با عشق 

خريیة از جملۀ کون بعاشق و معشوق از آن اشاره کرد، که محرک عاشق عشق ازىل است، که روح . اسري گشت
 عشق تا از آن معدن به معدن انوار ذاتی رساند، معشوق بأنوار قدرت ملتبس. عاشق محرق جمال فعلی است

  .خلقاً و خُلقاً
قمر والیت تفرید و . »من عشق و عف و کتم فمات، مات شهیداً«انه قال  صلی الله علیه و سلم و ایضاً عن النبی

در فضیلت عشاق اشارتی چند لطیف، تا «گفت  صلوات الله علیه شمس عالم توحید و مسافر بیابان تجرید
  .ان را حکایتی باشد برگذشت عشقمحبانرا داللتی باشد در راه محبت، وعاشق

در شهرستان بدايت والیت عشق اثبات عشق انسانی در رمز مبارک فرمود، دانست که ارواح قدسی در بالد 
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با  که در رؤیت یکدیگر دیده بودند عزت نزد سرادق حضرت یکدیگر را دیده بودند، و از رؤیت آثار حق
چون درین عالم آمدند، بدان . با هم الفت گرفته بودندهمدیگر از تأثري آن حسن و مقارنه و بمشابهت صفات 

از غلبۀ اهلیت وصفاء صفت و تعریف عقل کل و قرابت جان با جان یکدیگر باز . چشم یکدیگر را باز بینند
  . بینند، و به نور فراست یکدیگر باز شناسند، و بر یکدیگر عاشق شوند

اختالف » .منها ائتلف، و ما تناکر منها اختلف ة، فما تعارفاالرواح جنود مجند« صلی الله علیه چنانکه فرمود
بعضی از غريت حق بدیشان بود، که اگر یکدیگر را باز دیدندی، در عشق یکدیگر تا ابد باز ماندندی، و به 

حق اسباب و دعاوی از عشق بدیشان بپوشید، تا یکدیگر را باز . قدم است، نرسیدندیعشق معدن اصلی که 
اینها که یکدیگر را بدانستند، سلوک مسالک طرق ربانی بر ایشان سهلرت آمد، ایضاً . وشفقةً علیهمشناختند، غريةً 

  .رحمةً وشفقةً علیهم
از جان دفع کرد، » أحسن صورکم«لکن ثبوت اخالق نفسانی در عشق انسانی در سر جان به جان بمرکب 

زیرا که نفس را لگام عفت در سر کرد و دانست که در چنني جان نفس حیوانی از نصیبۀ حالوت شهوات است، 
معلوم داشت که جان بیننده بنور عقل از دخان طبیعت بخاری ندارد، عقل را ترتیب تعفف . »وعف«گفت 

اخالق فرمود، و اگر نه مرکب عشق از تکلف و تعفف رخت شهوت طبیعت برنگريد، چرا که حقیقت عشق 
  . تحرک کل استجنبش اجزا ب

ز اشارت سید عاشقان تسویت احرتاق جانست، تا بآتش عشق نیک نیک بسوزد، که تف آتش حدیث کتمان ااما 
عاشق اگر درِ عشق بکوبد، از آن شهیدش خوانند که بسیف غريت در منزل ابتال گشته شود، و بآتش . عشق بنشیند

و من قتل فی سبیل : دمن اُحرق بنار العشق، فهو شهی« علیه السالم گفت. عشق و باحرتاق در کتمان سوخته شود
  .»الله، فهو شهید

چون بعشق شهید شد، با انبیاء در حضرت جربوت و میادین ملکوت بمرکب عشق هم عنان شد، زیرا که شاهراه 
مجد و کربیاء نبی و صدیق و صالح و نه هم قرانشان بینی در رسالت . و مشاهد انبیاست عشق مقتل شهداست

و من یطع الله و الرسول فاولئک مع «از مهلکۀ طبیعت است، رو برخوان شهید؟ چون تعفف بامتحان عشق 
  . »الذین انعم الله علیهم من النبیني و الصدیقني و الشهداء و الصالحني و حَسُنَ اولئک رفیقاً 

اگر دیده وری، بنگر که بر . آید معشوق بدین صفات از حق، زیرا که شمس جالىل از کوه ازىل بروی خویش برمی
نگه کن، تا نور کوکب جانش در بشرۀ صفات ش صورتدر آئینۀ لطافت جوهر . آید آن چنني چون بر میروی 

شود، در دفرت حروف افعاىل در ورق حسن و جمالش نقش صفاتی چون مرقوم  بجهان خلقش چون متشرق می
  . گردد می

دلم را والیتهاست، در  در قامت او دلم را قیامتهاست، در رؤِیت جمال او نفسم را دیانتهاست، در ره هجر او
گوئی که کدام جوهر بود، که از سلک ملکوت بگسیخت، یا . میدان وصال او روحم را با چند عشق مبارزتهاست

  :بود از عرایس خانۀ جربوت که ازین خسته جان بگریخت؟ شعر کدام دلربی
 !مــــــن خــــــود صــــــنما ســــــوخته خــــــرمن بــــــودم
   تــــــــــو نیــــــــــز بیامــــــــــدی بــــــــــآزردن مــــــــــن

  

 دامـــــن بـــــودم؛ وز عشـــــق تـــــومن کشـــــیده 
 در شـــهر مگـــر دســـت خوشـــت مـــن بـــودم؟

  

  
  فی فضیلة الحسن و الحَسَن و المستحسن الفصل الخامس

چون بذر فطرت از قالب قدرت برتبیت حسن قدم از شاهراه عدم بجهان حدثان در آورد، خلعت خالفت پوشید، 
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افسر شاهی از نور کربیائی بر سر . ددر خزانۀ اسرار بگوش جان از حق نیوشی» عَلَّم آدم االسماء کلها«و علم 
نهاد، و کمر عبودیت در مقام حریت در میان بسته، بلباس صفات و انوار ذات مزین شده، چهره را بخلوق جمال 

  . در جامۀ جان زده» صبغةُ الله«قدم برشتۀ صبغ 
 قیل آدم. »مصوَّرکم فاحسن صورک«این چنني عروسی را حق بخودی خود ستوده، میان نیکوان ملکوت گفت 

خانۀ حکمت، و نو آمدۀ مسافران رو خزانۀ امانت، و کازیرا که صفی مملکت بود، و بدیع فطرت،  علیه السالم
و القیت علیک محبة منی، قال « علیه السالم وایضاً منی علی موسی صلوات الله علیه شاهراه قدم از والیت عدم

  .»حسن و مالحة«و قال عکرمة . »مالحة فی عینیک ال یراک احد اال یجبک«قتادة 
یعضیء ولولم تمسسه «و چون عیار سر بازار غوغایان عشق بکوه تجلی برآمد، و در دیده و جان و صورت آینۀ 

الجرم . جمال فعلش با جمال ذات و صفت درو پدید آمد. او را پريایه داد» نورعلی نور«داشت، نور کربیاء » نارً
هر که را چشم از آن چشمه افتاد که تجلی بود، چو او را بدیدی، . تجلی ساطع بودچو باز آمد، از روی خویش نور 

زیرا که بنور جمال پريایۀ  علیه السالم بدو عاشق شدی، و همچنان درین نخاس خانه شاهداه جالىل یوسف را
  .داشت» و شروه بثمن بخس«صفت بر من یزید 

ان آمد؛ لیکن عاشقانرا به صد هزار جان دادند، بهایش نه زیرا که کون بهای یک مویش نبود، از آن چنان ارز
در مرآت جمالش چهرۀ جمال ازل پیدا بود، از آن سیارگان سماوات رسالت بنعت حرمت پیش او . گران آمد

زیرا که هر دو کعبۀ صفت بودند و مشارق آفتاب ازلیات، از آن آفتاب . ملکوتیان پیش آدمسجود کردند، و چنانک 
خلیل برداشت، » هذا ربی«جمال یوسف بهمت التباس از راه . بدان دو شاهزادۀ عدم سجود کردند پرستان قدم

دانید که سر ظهور ! یا اولو االلباب. »انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم ىل ساجدین«گفت 
ه های مختلف از آن لبین قاتجلی نه عني حلول است؛ اگر نه، ظهور حاللت جالل ذات در آینۀ افعال بودی 

  . حدیث که شهود عني در عني فعل است، بیگانه بودی
مر عاشقان را دلیلی عظیم است در عشق انسانی، زیرا که عشق او جز  علیهما السالم عشق یعقوب بر یوسف

 یوسف را لیهصلوات الله عآن همه برای آن بود که . را درعشق وسیلت بود عشق حق نبود، و جمالش جمال حق
  . ، و حسن او را معجزات و آیات آمد، خود را تابش نشانۀ جمال بود»طی نصفُ الحسناُعْ«که  علیه السالم

ور بود، هم چون زلیخا جای وی از چشمۀ  عشق یعقوب بر آن شاهد حق از آن آمد که هر که در آن مجلس دیده
عقل را ازین عقیلت برهان، که چون حق آن شاهد را از برخوان، و» مثواهاکرامی «. حسن وی در جان ساخت

  .نیوشید» ولقد همت به وهم بها«جمال قدم جمال پوشید، از عاشق و معشوق عذر 
و بُعدَ صفاتنا الخالق سبحانه عن تغیري الزمان وعن حلول فی المکان و الحدثان،  چون جمالش از آن جمال بود

دم، و اصل سرمایۀ رهروان عدم، سیمرغ مشرق کان و آیت ما کان، عاشق آن جمال آمد، چنانک زبدۀ حسن ق
 ان رسول الله« رضی الله عنهاعايشة روت . »گفت انّ الله جميل و يحّب الجمال صلی الله علیه و سلم محمد

  .»کان یعجب الخضرة و یعجبه الحسن صلی الله علیه و سلم
علیه  فرمود. مربا بود –که از جان بجان نگرستی  جان آن جوانمردان آزاده از زحمت شهوات انسانی ذریۀ آدم

» .النظر اىل الخضرة، و النظر اىل وجه الحسن، والنظر اىل الماء الجاری: لث یزیدن فی قوة البصرث«السالم
دیدن بچشم عشق وسیلت حق است، و زیادت نور درین مسائل بیان کرد، که روحانیات ارواح اسباب اسرتواح 

  . بصر و بصريتست، چو بر احکام شریعت گذرد
و » جعلوه حسَنَ الوجه االسمراذا ارسلتم رسوالً فا«یأمر بالجیوش  ه علیه و سلمصلی الل رسول اللهروت ایضاً  و

و قال بعض . »اعتمدوا بحوائجکم صباح الوجه، فان حسن الصورة اول نعمة لقاک من الرجل« علیه السالم قال
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در بریات بأنوار ندیدی چون شواهد آیات وب. »الحسن طلوع نور الیقني الناطقة علی بینة الطبیعة«الفالسفة 
حسن و جمال قدم ملتبس شد، و نور قدم در نفس حدث پیدا شد، خلق را شواهد آمد در کونني وعالمني، 

  » .خلقه بیده و البسه من حسنه و بهائه«صفوتش داد، 
تا جهانرا قبلۀ صفات شد، جماش در جمال درآمد، و علمش در علم، وقدرت در قدرت، و ارادت در ارادت، و 

در خم اتحاد بی زحمت حلول برقع جمالش . حیات، وصفات در صفات، و انوا رذات بجانش در آمد حیات در
الجرم اکرم صورة واعز . ظهراً و بطناً و خلقاً و خُلقاً یک رنگ وحدت شد، و از بیم رنگ حدث مطهر شد

  . شاهد ابداها الحق فی العالم آمد
چون  صلوات الله علیه لق، و شاهد الحق، محمد مصطفیشمع گیتی نواز مالزم پردۀ راز احسن الخلق و الخُ

و آن نکته از . »خلق الله آدم علی صورته«جمیع صفات باری بجان و جسم پدر متجلی دید، مثنی علیه گفت 
حسن . اشارت، و مبدع کمال صفت بود علیه السالم از سید عالم» و نفخت فیه من روحی» «خلقت بیدی«

  . امت ساعت از او منشعب شداصی ذریۀ او را تا قی
و جنة المأوی، و و با معدن اصلی برند، که از جنت فردوس اعلی، از بدایت فطرت حسن برگزید شاهدان حق 

شجرۀ طوبی، و سدرة المنتهی، شعشعه میزند، زیرا که آنجا نور از نور حق دارد، و حسن از حسن، و جمال از 
کل شیء . در آن جوار ننشیند اال آنک از آن جای نصیبه دارد، جزو با کل رسد .جمال، و بها از بها، و بقا از بقا

  . یرجع اىل اصله
تحسنی : لما غرس الله جنة الفردوس، غرس اشجارها بیده، و فجر انهارها، ثم قال لها« علیه السالم از آن گفت

اشد، و از آن محل اخالق مذمومه زیرا که حسن با بخل نب» .الیجاورنی فیک بخیل! بحسنی، فَوَ عزتی وجالىل
جنة الفردوس : نشاید، تا بدانی در اینچان هر چه مستحسن است، از اثر جمال این دو مشهد و شهید است، یعنی

چون در آمد بدین عالم، خاک آنجا در اصالب نیکوان پاشید، تا از ارحام امهات یوسفان مشارق و . و آدم
  . درآمد، و افاضت این دو بدایع فطری در این جهان نور مستحسنات آمدرگارخانۀ قدرت درین جهان مغارب از پ

بیان شد، چون از  صلوا الله علیه زبان شارع شریعت و واضع طریقت و سر این حدیث که حسن اصلی است، از
حسن فطری که چون جان . خرب داد و پیدا کرد محبت است، سر حق در تجلی حسن آورد حال مکاشفۀ التباس

رأیت ربی فی «گفت . کند، درین رمز حرف علم مجهول پیدا کرد قان بحسن قدم درین حسن عاریت میعاش
  ».سَل: احسن صورةٍ، فقال ىل

اسألک بحبک «گفت . خواجه کاینات بدان محبت خواست، که وراء آن حالوت در آن زمان هیچ حالوت ندید
ر شاهد حسن بجانش رسید، از غلبۀ حسن چون جمال قدم د» .و حب من یحبک و حب عمل یقربنی اىل حبک

علیه  آن رؤیت محبت صرف پدید آمد در جان، و در فضیلت صاحب حسن روایت کند انس مالک از رسول
من رزق حسن صورة و حسن خُلق و زوجة صالحة و سخاء نفس، فقد اعطی خري الدنیا و «قال  السالمافضل 
  ».اآلخرة

هر که یافت در این جهان،  جمال و نیل و کمال و خلق و سخا و وفاو چنني نشان داد سید اهل نشان، که حسن و
چون این دولت یافت، نور جمالش نار . در آن جهان آثار است، و از معدن مقدس اهل انس را انوار است

نسوزد، و کاله دولتش در کونني جز حق ندوزد؛ زیرا که از جهان بی ضرر است و از عالم بی خطر، صفات مجد 
  .مجدش سالکان را منهاج و وجدش عاشقان را معراج. ماۀ وجددارد و سر

قفس این مرغ کس نشکند، و بیخ این گل زخمۀ قهریات برنکند، چنانک گفت سید خافقني و میزبان کونني و 
هر که را این عهد » ما احسن الله خلق رجل و خلقه فیطعمه النار« صلی الله علیه و سلم» ب قوسنياق«میهمان 
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چنانک گفت سید عالم . د بنور قدس مصطفی شد، و بحالوت انس مجتبی شد، آدم ثانیش خوانندحسن دادن
  ».من اثار الله وجها حسناً، و جعله فی موضع غري شأن لهُ، فهو من صفوة الله فی خلقه«

را از  حسن تقویم در راه خَلق و خُلق آدم» لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم«در کتاب مجید گفت بعد از قسم 
آن آمد، که جوهر طینتش در قالب فعل ریخته شد، و آن موضع را در تربیت صبغ قدرت داد، بحلیۀ صفات او را 

چون چشم مهدِ سُکر و موضع التباس شریعت . یاد دارد »سمعاً و بصراً و لساناً و یداً«که گفت  حدیث. ببار است
صلوات  در سمع فطرت و آئینۀ قدرت آدم ات الله علیهصلو و شهسوار دولت راه طریقت و شاهني بستان حقیقت

بچشم جان نقش جانان دید، و از خاتم قدرت بر رخ آن شهزادۀ عدم سطر نگني صفت دید، بانگ  الله علیه
  ».خلق الله آدم علی صورته«بجهان عقول فرو کرد، و بصوت سبوحی ارواح قدوسی را گفت 

بشنیدند،  صلوات الله ر غیب احدیت، این سخن از حق بواسطۀ احمدگردن کشان ملکوت و سراندازان جربوت د
کعبه صفت رکوع از سر سوداس عشق بنگارخانۀ قدرت رفتند، و آن شاهد نو آمده از ازل بدیدند، بی اختیار نزد 

ز تعطیل که نفی متشابهات ج» اُسجدوا آلدم«شبیه نیست، » لیس کمئله«از حق ندا آمد، که حقیقت . کردند
نیست، بدانکه استفادت مستحسن تا در جهان تصاربف و طبایع و صور واصل عناصر از اصل آدم است، که نور 

که نور جمالش آمد، زیرا قدرت نخست در مشکاة صورت وی آمد، و شمس عز بروی شواهد مشرق جمال او بر
درین جهان عاشقان را ریاحینی است از باغ از معدن جمال قدم بود، هر که را و هر چه را که از آن نوری دادند؛ 

  . جمال و جالل احد، در قرب از آن نور سایۀ حسن بر من یزید است، چون از معدن دور افتد، حسن نقصان گريد
در جمع اشیاء از . تر، هیکل او از جواهر نورانی معدن ظاهرتر هر که را وجود لطیف و جسم رقیق تر و جان شریف

حسن است، زیرا که هر ذرۀ از کون جانی از فعل حق دارد، که درو مباشر است بنعت صفت مستحسنات تأثري آن 
و تجلی ذات، علی الخصوص اشیاء مستحسن، جز چشم یقني بني نه بیند، هر چه اقرب بر معدن جمال، بعهد 

آمدی در  یقینی که شري مرغ زار بهشت عقل و سناد کوهسار فضل، از مادگی عشق هر چه تازه. تر عشق نزدیک
  .باغ مقادیر از نزد معشوق، بسرعت آن را ببوسید و بر چشم نهادی

ان «کما روی . سنت قرب قرب آمدابوسیدنش مباشرت روح بافعل قدیم از شهوت عشق آمد، بر دیده نهادش، خو
الورد األحمر من : معلیه السال قبّلها و وضعها علی عینه، و قال الوردکان اذا رأی  صلی الله علیه و سلم رسول الله
دید، زیرا که چشم نهادی که  حظ چشم بجز چشم را نباشد، زیرا که بچشم از آن چشم آن چشم را می» .بهاء الله

  . بیند دریچۀ جانست، روح از آن دریچه عالم ملکوت می
هو قریب : ، فقالبرز اىل المطر یوماً و فحشر ثوبه عنه، لیصیبه فقیل له فی ذلک صلی الله علیه و سلم و انه«

اما فرق میان . صلوات الله علیه اینست صحت دعوی عاشقان، و وارد آمد از معدن رسالت محمد» العهد بربه
نیکویی آدمی و نیکوئی غري آدمی از الوان و اشیاء درین جهان، آنست که حسن انسان خاصیت انوار تجلی ذاتی 

  . دارد، و دگر چیزها حسن از طراوت فعل دارد
د، و گویند که آیات خلق ننارسیدگان شریعت بر ماخرده گري. کون قبلۀ زهاد است، و رؤیت آدم قبلۀ عشاقست رؤیت

تر، چرا در آن ننگرید؟ آری، در سموات آیاتست، و آیات تنگ دالن عالم منهاج است، لکن در  سموات عظیم
. و نور ایمان از کالبد کون درآمد روی آدم بُروز آفتاب تجلی ذات و صفاتست، زیرا عشق از حسن آدم در آمد،

  . کس عاشقی بر کون ندید، وجز بر روی خوب یوسف تغريی در کون ندید
مشکالت ذات اندر آیات در سطوات قدس ذات عشق و حسن از معدن صفات آمد، و در لوح افعال حرف 

زین حکیم در عشق انصاف ا. اینست جواب مفلسان طامات. حسن در عني الله عني بقاست فناست، و عشق بر
مت و نور عزت ذات تجلی کند، صدمات آن نظام است، که بیان کند مرغان را که در آینۀ کون حق بصفات عظ
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از آن خلیل بعد از رؤیت ملکوت از سیارگان سموات بری گشت، زیرا که در آن اثر . معرفت و قوام محبت شکند
  . در جواب آمد، زیرا که آیات محل ایمانست» ؤمناولم تُ«گفت در پريایۀ قدرت، » رب ارنی«جمال نبود، 

چون . »انی ذاهب اىل ربی«چون دانست که شهود جمال قدم در آیات نیست، سر بگریبان عشق فرو کرد، گفت 
از غري بیگانه آمد، تا خود را در جمال جان خویش باز یافت، از آیتها کون مرآت دل برگزید، زیرا که حق را بدیدۀ 

  یعنی مصفی عن کدورات الکون بنور التجلی . »اال من اتی الله بقلب سلیم«دید، از آن گفت  سر در آن آینه
قهر . آینۀ لطف آفرید، و مستقبح را آینۀ قهررا و فرق میان مستحسنات و مستقبحات آنست که حق تعاىل مستحسن 

اگر چه نکرت در حقیقت آلت معرفتست، نازک دالن انس از رؤیت آن . آمد، و لطف محل معرفتمحل نکرت 
از مستقبح متنفر  صلی الله علیه و آله و سلم بگریزند، زیرا که صدمات قهریات نتواند دید، زیرا که سید عالم

  .بودی، که روحانی کثافت جسمانی نتواند کشید
روی آدم پیداست، در صورت مستقبح همانست، بدیع فطرت و سالسۀ قربت اگر بوالفضوىل گوید که آنچه در 

اگر گوید که آن در این . تو نرينگ و رنگ و مکر و سخنان مزخرف او مشنو، که آن طاماتست. ه استنشناخت
لکن موحدان دانند که مستقبح از آن امور اضافی است، ورنه در عني قدم قبیح . پیداست، محض ترهات است

ما صورت قهرش زشت تر نگاشته است، و تو در حجاب توئی، اگر تو از توئی بريون آئی، حجاب قهر ا. نیست
در این فصل محض . بچشم صرف قدم نه بینی. لکن در قدم آیت عدم نیست. برخیزد، و تو محض قدم بینی

بیند، او را این سخن  هر که امل کان الله در کان لعل آن ترک نه. اسرار گفتیم، و به آب حکمت لوح خیال شستیم
هر که اللۀ رخسار قدم در الله زار روی او نه بیند از عشق بیگانه است، و ره که چنني سخن نداند، . مسلم نیست

  .نزد عاقالن عشق دیوانه است
و نحن اقرب «گر ندانی در سطر صفت بنگر که چون گفت . رایت وصل دوست در خط و خال آن مه رویست

مگر آن غارتی را ندیدی که چون بچشم شوخ . »نحن اقرب الیه منکم ولکن التبصرون«، »الیه من حبل الورید
دلم را غارت کرد، و نگارخانۀ عشقم بجمال خود عمارت کرد، خم گشت پشت همتم در این حرف پر غلط، زیرا 

  :اعیةرب. پاسبان عشق او دلم را مالزم، از آن بنعت عشق در دست آن ترک عاجزم. ز دست عشقش بگریختم
 در عشـــــــق تـــــــو خفتـــــــه همچـــــــوابروی تـــــــوأم
   در خشـــــم شـــــدی کـــــه گفتمـــــت تـــــرک منـــــی

  

ــــوأم   زیــــرا کــــه نــــه مــــرد دســــت و بــــازوی ت
 .بیـــــزار از ایـــــن حـــــدیث، هنـــــدوی تـــــوأم

  

  
  فی کیفیة جوهر العشق االنسانی و ماهیته الفصل السادس

و از ترکیب آن چهار چیز عشق بدان که اصل عشق چهار چیز است،  ارشدک الله طریق العاشقني اعلم یا اخی
که عالم  چون طبع جان از طبع انسانی جدا شود، و حسن جان از حسن صورت. انسانی و روحانیت مکان گريد
به تأثري فطرت فعلی مقدس شود، و زرِّ کانی در این عالم بغایت پرورش به صفت  باد و خاک و آتش و آبست

از ارکان اربع عشق رکنی » یضی بنفسه فی نفسه«دی شود که شود، در آن جوهر رقت و لطافت بح ياصل معدن
  . پدید آید

که  ت ملکوتات یافت، پس از آن در دیدۀ سر نور روحانیاچون بدین صفت گشت، استعداد قبول جمال روحانی
چون نور جان بنور معدن متحد شد، دو . در او پیوندد، زیرا که حجاب جان انسانی برخاست اصل حسن است

ثلثان قمر عشق از خسوف : بعد از این صفات مستحسن هم رنگ مستحسن شد. جوهر عشق حاصل آمدرکن ا ز
که حسن اصلی از آن منشعب است، برابر  که اصل استعداد معدن قدس است زیرا که پريایۀ فعلبريون آمد، 
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  . استعداد عاشق آمد
آن دو : ی مقابل نور دیدۀ عاشق شددیگر از رشاش نور جمال قدم چون در حسن حَسَن طلوع کرد، حسن اصل

چون معنی در معنی و حسن در . نور که در صورت دو جزء است، و در معنی کل محض است، جزویت پذیرد
استعداد ملتبس شد، اهلیت بأهلیت متصل گشت، الفت طبیعی متجانس گردد؛ نور دیدۀ روح با نور دیده متحد 

ظاهراً و باطناً پیوند کلی پدید . عاشق سر از گریبان جمال برآوردشود؛ سر با سِر بیامیزد؛ صفات معشوق بخیال 
  . آید

چون این صفات معشوق در عاشق نفوذ کند، سلطان عشق دست فراز کند و اماکن جان و دل وعقل و سر و 
صورت و صفت فرا گريد، و اصل عشق از جواهر اربع در صفات عاشق و معشوق متعقد گردد، صورت و صفات 

ضعف مقهور سلطان عشق شوند؛ دل را اندوه پدید آید؛ از تأثري حرت به آتش عشق، نفس را هوای  انسانی از
هوس عشق پیدا شود؛ مالزم درد بماند؛ عقل را هوس التباس در عشق انسانس بروی انسان درگريد؛ روح را 

جان عاشق، در لکن . آن جذبات عشق قدم باشد: جانان در جان و جمال جان که صفات معشوقست پدید آید
  .بدایت عشق انسانی برآید

های حواس  چون این معجونات پدید آید، خواهندگان معشوق از جهان عقل بجهان جان سفر کنند، و از دریچه
این وصف اصل جوهر عشق آمد؛ از اینجا مقام بمقام ترقی کند، تا کمال عشق پدید . س طلب جانان کنندخَمْ
یت عشق کمال الفت است، و الفت جمعیت است و مقارنۀ دل بدل و اتصال بعد از جمع ارکان اربع بدا. آید

  : محبت بقلب و جان به جان و سکون نفس، کما اَشَدَ بعضهم، شعر
ــــــــــْی ــــــــــنيِ کَالغُضَ ــــــــــقَّهُما الهــــــــــویو الفَ  نِ شَ

ـــــــــــأتْ ـــــــــــزار اذا نَ ـــــــــــدُ الم ـــــــــــا بُع    یُمِیُتُهم

  

ــــــــــب  ــــــــــا قَل  .فَرُوحاهمــــــــــا روح و قَلباهُم
 .مـــــــا القُـــــــربُدیـــــــارُهُم شـــــــوقاً و یُحییه

  

چون بدان مزدی گريد، جان به جان انس گريد و انس در رؤیت و صحبتست، زیرا که سکون از آن پدید آید، کما  
  : انشد، شعر

ــــــــــه فــــــــــال اُبغــــــــــی ســــــــــواه   أنســــــــــتُ ب

  

  .مخافــــــــــــــةَ أن أضــــــــــــــّل فــــــــــــــال أراه 

  

  :کما قال، و شعربعد از این ود است، و آن از تأثري وصلست و غایت قربست، و آن غایت حظِ دل عاشقست، 
ــــــــا ــــــــت انّه ــــــــه مــــــــا دُمُ ــــــــت الل وددتُ و بی

   زِنـــــــــیزِ لَیلـــــــــی بـــــــــالمودّة تَجْفـــــــــأِن تَجْـــــــــ

  

ــــــیبها  ــــــانی نص ــــــدنیا ف ــــــن ال ــــــیبی م  .نص
ــــــــا ــــــــانی قَریبه ــــــــالقرب ف ــــــــرِ ب  .و أن تَج

  

آنگه که سلطان عشق لشکر عقل شکست، و در . چون بر آن حقیقت نور عشق زیادت شود، آن را محبت گویند
آنگه خلت پدید آید، که حقایق عشق . سلطنت نشست، محبت حقیقی از مجازی پیدا شد جان عاشق بتخت

  :آنگه گویند، شعر. بعروق جان متخلل شود، و صفات یکتایی پدید آید
  خــــــــــالن نفســــــــــاهما و الــــــــــروح واحــــــــــدة

  

 .فــــال یمــــیالن طـــــول الــــدهر مــــا اجتمعـــــا 
  

و آن شدت . عالم فعل او کند، شغف پدید آید چون اندوه دل بر مزید شود، و شعشعۀ جان از بام عقل پرتوی به
دگر عشق بشغاف رسد، . ولع است، غُرام کلی آنجاست، و امتنان دل از تأثري عشق بروی معشوق در دل پدید آید

چون نیک محرتق شد، استشهاد پدید آید، و آن غلبۀ حُبِّ محبوب باشد، که عاشق را مهیج . و پردۀ فؤاد بسوزاند
دگر وله پدید آید، و آن ذهول عقل . آنجا جنون در جنونست. گوید اسرار معشوق از گزاف می جنون عشق شود، تا

باشد که از شدت حُزن جان حاصل شود؛ دگر هَیَمانست؛ دگر هیجانست؛ دگر عطش است که آن را صَدی 
  .صباتست خوانند، دگر شوقست، وآن غایت قلق
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عشق در جان عاشق قلزم عشق شد، عشق در ظاهر و باطن چون این مقامها در مرد پدید آمد، سواقی اسباب 
آنگه در این عشق حضور و غیبت باشد، سُکر و صَحو . سرایت کند، و هیج نَفَسی بر وی بی لذت عشق نگذرد

غایت عشق انسانی تا بدین دروازه است، زیرا که جان . گهش عشق خوانند که این صفات مجتمع شودآن. باشد
  . داند، زیرا که مبدأ عشقست ت، لکن عشق صانع از عشق مصنوع باز نمیدر رؤیت صنایع صانعس

اگر مرید از . »صار عشقُه عشق الخاص«چون صانع قدیم حجاب عشق انسانی از پیش عشق ربانی بر دارد، 
و اگر بر جامۀ جان از لوث شهوت چیزی . علل نفسانی در عشق انسانی مطهر شود، در عشق الهی راسخ باشد

بهر حال که عشق پدید آید، اگر طبیعیات و اگر . ر جهان عشق الهی از مرکب حقیقت پیاده رو باشدبماند، د
روحانیات باشد، عشق در مقام خود محمود است، زیرا که عشق طبیعی منهاج عشق روحانیست، و عشق روحانی 

رفِ جمالِ قدم جز در اثقال عشق الهی جز باین مرکب نتوان کشید، و رواقِ صفاء ص. منهاج عشق ربانی است
  . نماید این اقداح افراح نتوان نوشید این سه جوهر بقصد معدن همیشه حرکت می

زینهار که اگر روزی عاشقت از سر مستی سر زلف ! ای ترک! وای آفتاب مشرق! ای دانۀ مرغان بستان مُلک
نیست غلط در عشق خاص که این چه غلطست؟ در پای تو مريد، نگویی  خاک در دیده –گريد، یا بمباشرت 
آه گویی که سزای این دولت کجاست؟ این عارض . فی الجمله اقالت عثرت عاشق رواست. میل طبع روحانی

وای وصف ! ای جان ما را غذا. لکن عارض طاریست. »کآخر نباشد کم زکم«: مصرع. سِقَم جان در شمار مگري
  . است، معذور دارعشق اصول براندازد؛ آن از فرط عشق ! گفتۀ ایزد در نُبی

اگر چه در حقیقت عشق طبیعی ادنی منزىل است، که عشق تأثري کربیت احمر کربیاست که در نور دیدۀ جان زده 
از این سبب عشق بر عاشق و معشوق بضبغ اتحاد  است، و از آن کیمیا جانی از ازل در جان جان پوشیده است،

. هیچ ما را ندیدی! ن از این شراب نخوردی، الله اللهو چو. حقیقت عشق رهی بگفت، اگر بشنیدی. بکرنگست
بشنو آن نغمها که مطربِ رودِ عشق چون میزند؟ . سرای بینی» انا الحق«در باغ عشق ما نگر، تا مرغان سبحانی 

در شش در کاف کفر وفاء فناغرچۀ روزگار توأم، دو شش پنجی در عرصۀ عشق بنقش وصل ما را بزن، که در 
  :رباعیه. ره عشق جانان جان را قدمی نماند، و در محفل خوبان زمانه ما را دمی نماندتکاپوی جان در 

 بوســـــــی ز لبـــــــت بمـــــــن ده و جـــــــان بســـــــتان
ـــــــــريی ـــــــــده تقص ـــــــــو ز دل ش ـــــــــم ت    ور در غ

  

ــــان بســــتان؛  ــــو کــــافر اســــت، ایم ــــف ت  ور زل
 .از جــــــان بلــــــب رســــــیده تــــــاوان بســــــتان

  

  
  فی بیان سبب بقاء العشق فی العاشقني الفصل السابع

که عشق صفت قدس است در معدن قدس؛ از تغیري حوادث منزه است، زیرا  بارک الله فی عشقک اعلم یا اخی
معشوق خود بود؛ چون از نگارخانۀ امر  وپیش از وجود اکوان و حدثان، عشق و عاشق . که حق را صفت است

را که الطف جواهر ملکوتی بود، حق زی صلوات الله علیه، اشکال فعلی پیدا کرد، خالصۀ کون صورت آدم آمد
  .بلباس هستی پوشیده بود، و عالم صفتش را حجاب نیامد

رم عقل قدسی و روح قدسی آیینۀ قدم آمد، زیرا که آن عقل از وجود اگر چه ایشان بخود از حق محجوبند، الج
. یعنی العقل» ر من الباریاول ماصَدَ«چنني گفتند او را پیش از کون که . حق پريایه داشت، از آن در حجاب نشد

اسباب پدید آمد، عقل را سَلَب صفت پوشانید، امانت آدم آن بود، زیرا که جان را جانِ  نور قدم در آن آیینۀ بی
جان بود، تا در جوهر عقل بی زحمت ارواح آن لطیفه مانده بود؛ از رتبت اصلی جز یک درجه تغري نیافت حسن 

  . جلی بوداصلی، زیرا که نور قدم در حدث مت
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روح در معدن دل چون بنشست، آفتاب تجلی از کوهستان روح . چون عقل آن ودیعت بروح داد، تغري زیادت آمد
حسن قدم بحسن حدث ملتبس شد؛ عالم . نور کربیا در آن وسیله که گفتم، خود را در نريان طبیعت زد. سر بر کرد

م نمود، که اگر آنچه در جوهر طبیعت همچنان روی ها روی بعال از پس این پرده. صورت از پرتو آن منور شد
واسطۀ روح بدل سرایت  بدین جهان نمودی حقیقة و صرفاً، صورت بسوختی از غلبۀ آن نور؛ و اگر صِرفِ آن بی

  . کردی، بنیاد بشر برداشتی؛ و اگر حقیقت بی التباس عقل بروح درآمدی، اروااح و اجساد محرتق کردی
ل در مشکات عقل آمد، و اگر حقیقت حسن بنعت قدس از راه کربیا و عظمت به بلطف و جمال نور حسن از

عشقست، در جملۀ این حجاب چون در آمد، حسن اصلی که معدن . عقل مضمحل شدی از لعقل درآمدی، عق
اگر آنچه روح را داد، همچنان که بجهان درآمدی، در پرتو آن کون مستغرق . نور جمال در جمیع حجاب پوشید

بلکه اگر روح بی آن روی بنماید، از نور جمال او نور ابصار برُباید، زیرا که طراوت فعل خاص و نرو . دینور ش
اظهر الله الروح من بني جماله و جالله، و لوال انه سرتها «: گوید رحمة الله علیه شیخ ابوبکر واسطی. قدرت دارد

  .»بالماء و الطني، ألحرتق الکون بنورها
ت صرف آن جمال وحسن داشتی، اگر نه مصابح ازل در مشکات حدث پیدا شدی؟ اگر پس چون کون طاق
المصباح فی «برخوان، تا معنی » االرض، مثل نوره کمشکوة فیها مصباح الله نور السموات«ندانی، رو و تفسري 

و . اصستبدانی، که نور مصباح نور قدمست، و روغنش از وسایط فعل خ» زُجاجَةٍ الزجاجة کانها کوکب دری
. »الشرقیة و الغربیة«فرمود . ببخ آن در زمني ازل رسوخ دارد، که عوارض حدث سر سوی آسمان سرمدی دارد

  ».یکاد زیتها یضیء تمسسه نار«نزدیک بود که افعال را حکم صرف دادی، فرمود 
قل جالىل را ، آن خاصیت جز ارواح قدسی را و ع»نورٌ علی نور«چون نور ذات بنور فعل تجلی کرد، فرمود 

و هر که را نیست، » یهدی الله لنوره من یشاء«چنانکه فرمود » و اهل الزمان و المکانمنبني الحدثان «نیست 
چنانکه نظر عاشق در صفات معشوق . »و من لم یجعل الله له نوراً، فما له من نور«. ازین حدیث بیگانه است

یزید بزیادته و «عشق را روغن از حسن قدمست حسن اصلی بیش بیند، عشقش بیش باشد، زیرا که مصباح 
  . ، برای آن که در اصل عشق با حسن متحد است»بنقص بنقصانه

بقاء عشق به بقاء حسنست، تا بدان حد که بصروف حوادث و زحمت طبایع و سري عناصر و تغري عمر چون از آینۀ 
کشد، عشق در  ی در میکالبد شمس حسن تحت سحاب حواس و طبیعت از روی معشوق بمعدن اصلی رو

دل عاشق چون آفتاب حسن نیابد طلب از . شود گريد، زیرا که بغروب او عالم صورت متغیّر می نقصان می عاشق
عجب مدار که در کرب سن معشوق، در عاشق آن عشق کم شود، که قدرت صانع قدیم و حکمت . معدنی دیگر کند

آنگه بتدریج قمر حسن . معشوق تا عنفوان شبابش بیش نماند الیزالش اقتضاء آن کند، که نور از وقت فطرت در
  . کند گردد، زیرا که ظلمت معاصی از شب قهر در صفت و صورتش سرایت می بمغرب ازل باز می

لقد خلقنا االنسان «اهل والیت را، که عاقالن را فرمود عاقالن دانند که چون شب آمد، نور آفتاب هیچ نماند جز 
، یعنی اهل والیت که اجر ایشان »رددناه اسفل سافلني، اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات فی احسن تقویم، ثم

فلهم اجرٌ غري ممنون، ای حسنهم غري «حسن ازلیست، بطاعت بر مزید باشد؛ چنانکه اشارت فرمود و گفت 
بیعت صورت ایشان بنور در استوار کتاب پیدا کرد، یعنی عموم اهل ط سبحانه و تعاىل واین دو حال حق .منقوسٍ

  . طاعت حق مزین است
پس آنگه . چون آیینۀ طبیعت از زنگار معصیت مصفا شد، جمال حسن ازل بنعت تجلی در آن آینه پیدا شود

معدن حسن گريند و هر زمان بنور حق مصفّاتر زيرا كه ايشان پرندگان شمع قدم اند، نور از صورت و معنی ایشان 
والقیتُ علیک «هر روز زیباتر و نیکوتر بودی  علیه السالم ی که یوسفمگر نشنید. جمال از جمال حق پذیرند
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ساطع تر بود، چنانکه ایشان را هر دو پیوسته  علیه السالم ، در شیخوخت نور حسن از روی موسی»محبةً منّی
  . برقع بر روی بودی؛ و اگر نه چنان بودی، امت در عشق از عبودیت باز ماندندی

بچشم حقیقت بنگر، که . تا بدانی که آن نور در پیشانی ماست! اینست قصۀ عشاق، ای شمع جان اهل اشواق
عشق و حسن حسن بدیع با عشق من مقرونست، که حدیث حَدَث از معدن  »تعرفهم بسیماهم« نیک پیداست،

این نادره نگر . عشق و عاشق و معشوق گر نه مائیم، پس کیست؟ هر چه نه این دم است، عالم دوئیست. بريونست
  :تا من کدامم؟ رباعیه نگرم، ینۀ وجوود معشوق میکه من بر من بی من عاشقم، و من بی من دایم در آ

 در جســـــــنت جـــــــام جـــــــم جهـــــــان پیمـــــــودم
   زاســــــتاد چــــــو وصــــــف جــــــام جــــــم بشــــــنودم

  

ـــــــــــودم  ـــــــــــبی نغن ـــــــــــتم و ش  روزی ننشس
 .خـــود جـــام جهـــان نمـــای جـــم مـــن بـــودم

  

  
  فی العشق االلهیّ فی السالکني الذین لیس فی بدایتهم العشق االنسانی الفصل الثامن

از عموم خالیق جمعی را در ره عشق ازىل  سبحانه و تعاىلکه گَه گَه حق ک طریق السالکنيولالله لس و فقل اعلم
بدایت ایشان مجاهدۀ نفس باشد در عبودیت، تا با عبادت حق انس . زحمت مدارج عشق انسانی در آورد بی

مات زهد بود، پیشه شان ورع و مقاگريند، دلشان بذکر حق بیاساید، الفتشان با خلوت بود، زیرا که مشهدشان 
  . تقوی بود، تا نور ایمان بر دل ایشان مستوىل شود

چون در کشف ملکوت سري کنند، در آن احوال . پس از آنجا به منزل یقني شوند، و ورای یقني مکاشقه است
 از رؤِیت آن منزلشان جز تفکر نیست، تا یقني ور یقني مزید گريد، که در آن مقام شواهدغیبی است؛ خالصۀ یقني

  ».و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و االرض و لیکون من الموقنني« : چنني فرمود. در آید
پس . ایشان را آنجا وقفت نیست، وقفت آنجا عاشقانراست، تا تحصیل جمال جربوت در آینۀ ملکوت کنند

. تجلی تعظیم شان مضمحل کند سالکان را بعد از رؤیت شواهد لوایح درآید، پس بی مکان تابد، تا در صفت
چون ساکن شوند، مشاهدۀ حق بر ایشان کشف شود، و در مقام حیا و حريت بمانند، بر بساط انبساط رهشان 

  . نباشد، زیرا که به مرکب عبودیت به مقام مشاهده باشند
شهود سکر در منزل  آنها که از بدایت در ره ازل به مرکب عشق به معشوق اصلی رسیده باشند، چون او را ببینند،

انبساط بر ایشان غالب شود، تا عربده کنند، و این منزل سالکان را نیست، که ایشان را بدایت عبودیت بوده است 
لکن وشاقان . باشند در مقام معرفت و حیا و تعظیم، که آن منازل توحید است» صفوة الله«لیکن . نه عشق

کان را رؤیت قدس است، و عاشقان را منزل اُنس؛ رؤیت سال. قربندحضرت و شطاحان معرفت در منزل قرب 
ایشان بجالل و جمالست بعد از انس، و سالکان را مقام فناست، و بعد از فنا عاشقان را مقام بقاست، فانی از 

  . کل اشیاء منقطع، و باقی در بقا واله
. بینم وت در جان آن مرآت مینگرم، آفاق ملک تا در آن آینه می! اینست وصف منزل سالکان، ای آینۀ عقل کل

بنمای جام گیتی نمای، چند ما را خسته دل داری؟ ندانی که آشیان مرغان ملکوت در خانۀ ماست، و حل مشکل 
ره روان جربوت در مشکل ماست؟ لکن از دور فلک مقادیر جز غم عشق نصیب ما نیست، و در این اشارت جز 

  : رباعیه. درد ما گواه نیست
ـــــــار د ـــــــم روزگ ـــــــل غ ـــــــتح ـــــــکل ماس  .رمش

ـــــــاعت، ـــــــر س ـــــــک ه ـــــــاب فل ـــــــنت قص    از کُش

  

ـــــزل ماســـــت  ـــــت زدگـــــان من  .کاشـــــانۀ محن
ـــیب دل ماســـت ـــر نص  .گـــه گـــردن و گـــه جگ
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  العشق االنسانی فی وصف العاشقني الذین بدایتهم الفصل التاسع

در غمشان وصولست، و . که نصیب عاشقان در عشق جز غم نیست ذوقک الله تعاىل طعم العشق اعلم یا اخی
اند، مجنونان هشیارند، سینه بر روح گوا دارند،  زیر کان دیوانه اند، آشنایان بیگانه. این وصول جز آتش و نم نیست

دل و جان را در عشق معشوق برای فنا دارند، مرغان قفس شکنند، باغبانان گل بدنند، ره روان بی برگند، 
  .ن جز خاک کوی شریعت نیستشا سفرشان جز حقیقت نیست، سرمۀ دیده. زندگان بی مرگند

. جانِ حُرشان بندۀ عشقست، زانگه مرغان روحشان قفس جسم بشکست. اند حران رهینند، سیارگان سموات یقني
اند، بیخودان  ویران کنُان سرای طبیعت. در باغِ عشق را بسر پیش شوند، دُرِّ دریای عشق را بجان خویش شوند

مقصود و  عشوه خران بی. نکشد، لب جانشان جز شراب الفت نچشد اند، رخش دلشان جز بار محبت راه حقیقت
  .در ره عشق افسردگی دوراند. مزدوراند استادان بی

نازکان دلخوشند، مهرویان کَشند، شربتشان جز خون جگر نباشد، زانگه ابر عشق جز اشک غم در دل ایشلن 
خیال دردان خانۀ جانانند، چه کنند که جز بطریق . روز است، روز ایشان هم نوروز استشب ایشان همه . نباشد

سحر نمایان هندند، از کم زنی . دزدی نمیدانند؟ طراران یار فریبند، جز در کوچۀ یار از دست غم نگریزند
. در محل طاعت تواضع کنند. خَلقشان جوانمردیست، طریقشان پارسائی و مردیست. درعاشقی جز سحر نمیدانند

  .اولیا را بحضرت بشفاعت برند
ترنم نوای دردشان، سماع خوش مِزمار مُزیل گردشان، بشَهرود عشق . باشند دانند و می سازند، می سوزند و می می

در راه جانان جان . توای آشفته زنند، زیرا که بلبل دردشان در عشق واله، و جان بوالعجب شان بروی یار مایلست
هر . ار مناجاتی باشند، در صومعۀ زهاد خراباتی باشندو دل بگدازند، تا کار جدائی براندزند در مزکت کوچۀ ی

ملوکان زمانه را پیش ایشان قدم نیست، زیرا که عشق ایشان از . چند گویی، نشنوند؛ و در عشق یار یکدم نغنوند
  .ملک دو جهان کم نیست

ز پیش یار چون مست شوند، ا. صد دروغ از چاکران یار براست گريند، و به جان خویش عشوۀ ایشان بپذیرند
مجلس دردشان جز دهر در . چرخ جز بار عشق ایشان نکشد. بگریزند، و در طلب مشهود ازل خونها دیده بریزند

عقل . کاینات در میزان عشقشان سبکسار است. چون بنالند، کوه بنالد. چون بگریند، ابر بگرید. شربت غم نچشد
  . کل در ملکت دلشان از بو الفضوىل بی کار است

با حریف . خوردنشان مدد جانست، خفنت شان منهاج ایمانست. اند اند، مصیبت زدگان دلشده نِ غم زدهآوه کنا
  . اند اند، زیرا که در عاشقی نو آمده درد عشق دَرِ قمار خانه کم زده

د بمصر حاضر بودم، و آنجا هفتا رحمة الله علیه گوید که در مجلس ذوالنون علیه الرحمة یوسف بن حسني رازی
چون مجلس به آخر . کالم مرياند، یازده تن بمردند جل جالله در محبت خدای تعاىل. هزار خلق نشسته بودند

. آمد، عیاری برخاست که او را خباب گفتندی شصت سال روزه داشته بود، و شبانگه جز قشر باقال نخورده بود
ه وذوالنون آ» !به مخلوق چیزی بگویاز محبت باری بسی یاد کردی، در محبت مخلوق ! ای ابوالفیض«گفت 

رُهونُهم  غَلقتْ«گفت  بر آورد، جامه را چاک کرد، برخاست و بروی در آمد، رویش پر خون شد، بزبان تازی می
  .»عیونُهم و استعربتْ

وای در چمن باغ زلفت صد هزار ! سیمرغ ازل پیداای در بنا گوشت رنگ . این بود حکایت عاشقان که شنیدی
  :رباعیه. وصف آن آشفتگان از صفت بريونست، و در این گفت صد هزار رمز افزونست! عاشق شیدابلبل جان 

جــــــز کــــــوی حقیقــــــت نبــــــود منزلشـــــــان   قـــــــــومی کـــــــــه بآفـــــــــل نگرایـــــــــد دلشـــــــــان
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ـــــکل ـــــان مش ـــــر ایش ـــــار ب ـــــود ک ـــــه ش ـــــی ک   وقت

  

ــــــد مشکلشــــــان ــــــاده گشــــــاده نکن  .جــــــز ب
  

  
  فی بدایة العشق الفصل العشر

استعداد عشق آمد، قلم فتوی درد از محربۀ ذوق مداد محبت برداشت، و در چون جان ساده ممزوج و مطبوع 
کَتَبَ فی قلوبهم «دایرۀ دل حروف عشق بر سم مباشرت فعل بنگاشت؛ سطر الیزاىل اقتضای الاباىل آمد؛ نظایر 

ب بها و مزاجه من تسنیم، عیناً یشر«از صافِ . مرقوم کرد، تا در راه عشق مذهب عشق هم عشق آمد» االیمان
صفات خاص در اقداح لطافت . رسم صرف صفاتی داد ، جوهر جان مرید را جانان صبغ التباس بی»المقربون

  .جان بتأثري آمد، او را تهییجی نمود، بصفای وجد اقتضای طلب کرداَفراحِ فعل 
افت چون بجست و جوی معشوق درآمد، جوهر فطرت روح ناطقه از سر ارادت در مرکب طلب از رنجوری نای

رسم دخول وخروج صفات رحمانی در  ندانست که آن حدیث بی. کام در بطنان اشباح اسرتواح طلب کرد
چون فطنتِ ادراک حقایق در زمان . مکان را عروس قدم بشستی حواشی حدثانی برون از گِل انسانیست، تا بی

زیرا که از امر ربانی در دیدۀ . ارادت دستش نداد، رسم عشق او را در آینۀ اکوان و حدثان جمال معشوق نمود
الجرم این مسکني از نایافت صرف . وب شدججاودانی پردۀ عروس قدم داشت، از معشوق برسم معشوق مح

قدم، بدید نوازدگان عدم مبتال گشت، و روزی ببازار امتحان برآمد، تا مگر در دریای نیستی در طلب جوهر 
نیازی درآمد، و این غرچۀ روزگار  عروس طرازی بصفت بی هستی از غم جانان دست و پائی زند، تا ناگه آن

  . سرش مایۀ عاقلی بستند زابروی نگارین جانِ بوالعجبش برُبود، و  چون کردان ابله عشق
 با تهمت حلول »ثالثُ ثلثة«واشربوا فی قلوبهم العجل برسم تنصر از راه «و لب جانش را صافی از جام 

لقد خلقنا «وت آن شربت داد، و بحالوت چهرۀ کربیا در رنگ خضاب خلوق زحمت امتزاح الهوت در ناس بی
اشق غمهای دل گوید، و بلغتی خوش در عسُستش کرد، تا چنني در صف صوفیان » االنسان فی احسن تقویم

حدیث آن عروس هزید اندوه دل جوید، گَهَش اقتضای رعنائیست، گَهَش سر برانداخنت از پاکبازیست، گهش در 
ق قرائت زند و پازند وسواس محبت از لوح خیال جمال آن عروس خواندن است، که از حومۀ خرمن سجود عش

  .هممِ عالیه دزد او باش طبیعت راندن است
سخت ممتحن و رنجور است؛ با سر زلف کژ و رنگ چشم شوخ تو از حرف ! در این میدان، ای جان و جهان

هر تو، تا از شوراب دریای امتحان اصداف آلىل سخت چابک غواصی است در بحر م. حَدَثان دور است
و «ر آن بحر عمیق صد هزار نهنگ شهوتست، که همه در نیش قهر زهر آورد، که در قع مشاهدۀ جالىل برون می
عني «زار شهوات نفس اماره از عني جمیع که آن را  در ظلمات طبایع از چشمه. دارند» لقد همت به وهم بها

که . وخضروار آب حیات خورد، و از سر تنزیه در روی چون تو نگاری مرقعهای غیبی دَرَدگویند، عارفانه » الله
  . بسوزن غم جیب غیب دوزد، که به آتش جان از روی غريت خرمنهای عیب نفس اماره سوزد

الجرم عارفان در صدر صحن جان عاشقان جز راوق صفا نخورند، و در جهان حکمت مالزمان صحبتش از 
اگر چه آشنائی در . وقت اشتیاق از این آشفته دل به دامن و جیب سر حدیث لطایف مهر برند روی ارادت در

و اگر نه در جهان یک سر انگشت نماندی، که نه آن محل از راه شکر این : ئی اصول، در فروغ عشق بیگانه
» فیه من روحی و نفخت«که عهد  حدیث با چنني حریفی مسجد سجود تو بودی؛ مگر ندانی که این در مکنون

، چون بنظر تجلی پرورده »ان الله تعاىل خمر طینة آدم بیده اربعني صباحاً«ف فعل خاص در طینت ددر ص است
  . است، تا چنني دری شده است که از هزار عالم بسر غربال امتحان باز آمده است
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الله که ندیدند آن ها که  و. در رنگ صفاء جوهرش بوالفضوالن شریعت و خرده گريان طریقت رسم حلول بینند
، و چنني »اولیاء تحت قبابی الیعرفهم سوائی«که ندیدند؟ چنني فرمود در رسم الهام که فکیف آنها ! بدیدند

ینظرون «گفت . تورندنمود در سر پیغام که عروسان بقا تحت حجال امتحان بحجاب غريت قدم محفوظند، و مس
جالل جان جهان آشوب از چشم زخم حساد قهر، تا شارت کرد ، تا مصون باشد جمال »الیک و هم الیبصرون

مر عروس سرای وحدت و خالصۀ جوهر آدم را ماه بنی هاشم، شمس مطالع انوار قدم، شاهد مادر عدم، محمد 
   :بیت »و ان یکاد الذین کفروا لیزقونک بابصارهم« صلوات الله و سالمه علیه مصطفی

ـــــــــــروز ـــــــــــای روی شـــــــــــهر اف ـــــــــــیچ منم  ه
  .مــــــــال تــــــــو چیســــــــت؟ مســــــــتی تــــــــوآن ج

  

ــــــر آن ســــــپند بســــــوز  ــــــودی، ب  !چــــــون نم
ــــــو ــــــو چیســــــت؟ هســــــتی ت   .وان ســــــپند ت

  

  
  فی بدایة العشق و امتحانه الفصل الحادی عشر

معلوم رأی جانان باشد که حال این خسته دل مرغی را ماند، که در چمن باغ سعادت بر اغصان وَردِ دولت ترنمی 
جویبار انس عبادات  انس و حریت پر و باىل بنعت تسبیح و تهلیل میزد، و بر راه عافیت در هوای زاکرد، و  می

گه از . رفت سفت، و هر ساعتی در هوای انس با مرغان مقدس در فضای روزگار راه معرفت می آلىل ذکر می
ت؛ گف چید؛ گه از چشم عشق روی معشوق میدید، گه با همدمان محبت سر ازل می روی اشتباه دانهای اندوه می

بود، و از  جست؛ گه در حلقهای مرغان خاموش مراقب قربت می گه از صدفهای علم غیب جواهر حکمت می
ساخت، و بر عرصۀ کم زنان ارادت مهرهای  زدود؛ گه در چنني زلف یار مأوای خود می آینۀ لطف زنگار اندوه می

  . باخت مهر می
ن در دام دامیار امتحان افتاد، و به امید دانۀ دیدار در این چنني عندلیبی خوش سرای با چندان هزار نوای، ناگها

گه نگار کنان اندوه از خانۀ خیال معزول . خارستان گلستان رخسار آن نگار ماه روی مالزم بزم درد او ماند
در این دام بسی کام ندارد، و در این کام بسی آرام . چیند کند؛ گه نسرین حسن از باغ اشتیاق آن دلرب می می
گه از روی امید دیدار و وصل حریف دلنواز از درج : گوید می» لن ترانی«یار، روي گه از سر نایافت . دندار

  .خواند  یوسفی می» التثریب«اندوه، آیت 
از بهشت خلوت . نه بر درد وی راحمی؛ نه درمان وی را مشفقی؛ نه سوز او را سازشی؛ نه سازش او را غم بری

در این تنگنای فقذ احباب همدمی نبیند، در این . مهر با خود آروده بخاکدان عشق آمده، و صد هزار رشک
اختیاری عشق گوید، و هر  گهی که خاموش شود بی تو درد خود با نااهالن از بی. بیچارگی عشق هم رازی ندارد

  . ای از وجود از چمن باغ جمالت خیاىل بیند ذره
با صوفیان . ز دفرت خیالت چنني حرفها نخوانده استالجرم درخت امدیش بی بر بمانده است، و بلبل عشق او ا

اگر لشکر . ها شوید های تو گوید، وجامهای پر خون عشق از مهر تو به آب دیده های محبت ساخته صافی در زایه
  . لُغ و یغما بکاروان عشق لیلی و مجنون زنندغمهای او به صحرای عشق آیند، همانا که ره قَرْ

ن تنگ به کدام میدان در آید؟ وچنني آفتاب روئی روی آشنائی ازل در کدام آینه چنني شهسواری در این جها
با آن همه در دو جهان درد آن نگار . بروی جهان آشوب دارد» ینظرون الیک و هم الیبصرون«بنماید؟ که سطر 

ش غبار صفات از راه تهمت برونست، زیرا که صحن صفایبه سهام مژگان عشق قرین این محزونست، و به همه 
  .علت ندارد، و در زمني وفا تخم جفا نکارد

اگر ندانی از هم در دانش، استخبار فرمای، که ایشان دانند رسم تنگدىل، و ایشان خوانند سطر اندوهگینی، تا 
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چشم . بدانی که مردی این جوانمرد در طریق عشق چیست، و این آشفته دل در میان شاهان معرفت کیست
  .ای در راه وحدت کم دویدست یدست، و چنان پیادهخودبني چنان عروسی ند

ببني که در . بوالعجب همائیست که از آسمان بقا روی به جهان فنا دارد، و از جهان فنا روی به عالم بقا دارد
در نگر . دامت چه مرغیست، که آشیان سیمرغ عرش دانۀ وی برنتابد، و عروس بهشت از حق جز روی او نخواهد

درجهای سر ذوالجالىل دارد، که اگر از آسمان یک حرف ببینند، مستوری ملکوتی بشوخی که در سینۀ عشق 
  . جامۀ آسمان گون دَرَد، و دُرد آسمانیان خورَد. عاشقی بدل کنند

که داند رمز این . گوید، و صفات یگانگی از حقیقت سبحانی جوید» انا الحق«در صف صوفیان عاشق سر 
اند، و در کار  بیگانهاین حرف صفت جز شایقان؟ محرمان معانی ازین معنی  حدیث جز عاشقان؟ یا که خواند

مگر روزی در راه بام کربیا بنعت التباس جانان بجانت برون آید، و از . اند این شوریدۀ عشق عاقالن زمان دیوانه
ی کند، تا چنني کنگرۀ تارک کیوان ازل به آینۀ رؤیت سایه اندازد، تا چنني صوفی مستور در راه شریعت متوار

  : رباعیه. رازها از آن حرف رمز عشق باز گوید، و چنني درجها با اهل صورت بی اختیار بازخواند
ـــه اســـت ـــده دوشـــت گفت ـــه بن ـــن آن سخنســـت ک  ای
  امــــــروز همــــــه شــــــهر حــــــدیث مــــــن و تســــــت

  

 پنهــــان ز همــــه خلــــق بگوشــــت گفتــــه اســــت 
 .ایــــن راز مگــــر حلقــــۀ گوشــــت گفتــــه اســــت

  

  
  لزوم العشق و تأثريهفی  الفصل الثانی عشر

که عشق تخم فعل قدیمست در زمني دل به آب صفای صفت بر لذت اسرار آورده، و  !ایها الممتحن بالعشق اعلم
بیخ مهر در گل آدم این شجر . خوردهعروق جان جان در شفاف قلب اصلی از صوافی صفت به وسایط فعل آب 

همیشه بردهد، و در حرکات انفاس . »فرعها فی السماء اصلها ثابت، و«. دارد، و سر سوی آسمان قدم دارد
  . عشاق ثمرهای الفت و محبت و لذت و حکمت دهد، تا بدان بباسایند

دل گم شده شمع خدایست، که در . »تُؤتی اُکُلها کلَّ حني باذن ربها«مبارزان قلوب وشهسواران میدان غیوب 
. »یضیء و لولم تمسسه نار«ی نور آن شمع دان روح قدس. لگن صورت به تأثري حواس و طبیعت محکم است

لگن محاذی قبلۀ قدمست، از شموس ازلیات و انوار ابدیات نور گريد، و حقیقت نور حقیقی بوسایط حدثان از 
  . قنادیل حکمت غیبی پذیرد

سلطان عشق را مفرح دولت مهر الهیست، لیکن در مجمرۀ جان انسی از روی انسان سوزد، وخیاط حکمت آن 
گاه گاه در زمان عشق معشوق ازل در عشق انسانی برآید به تجلی . ن بوقلمون را جلباب نور صفت دوزدجا

ایست، تا بعد از کشف عني الله در ظهور فعل  تو ندانی که این حدیث چه بوالعجب نامه. جالل از کل روحانی
دث در عني قدم آورد، زیرا که برتبت رفان نماید، تا از راه حاخود را به رسم آالء و نعماء در پوست حدثان به ع

  . حدث از منزل حدث حرکت نماید
اگر چه قدم او را به قدم رساند، مزدوران افالک آسمان اسرار در شور الاباىل بریاحني حسن انسان بیاسایند، زیرا 

و چون مجمرۀ عود فعل خاص در روی تست، ! ای ترک رعنا. بد خوئی مکن. که نردبان پایۀ آسمان ازلست
این صوفی مستور از صرف توحید در این منزل مهجور است، و . شراب الفت شاهد قدم در قدح جان پاک تست

. منتظر جمال یوسف جاهیست» انما اشکو بثی و حزنی اىل الله«در عزت خانۀ . در امتحان عشق تو رنجورست
  :مصرع

  .زیرا که در آن شمع زمان نور الهیست
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جان را از جانان مججوب جهان مدار، که جان بی جانان . انان، جانان شدیقبلۀ جان شدی، تا در خوردِ ج
جان از عالم جان آسیب عشق تو دارد، تا در اوراق ورد صفت در باغ روی تو نو عروسان تجلی . نتواند بود

  :تو بگو تا در میان دو صفت این حدیث کدامست، بیت. جان جان آفرینت در جان جان نهانست. مکشوف بیند
 جــــان نشــــان تســــت و گهــــی تونشــــان جــــانگــــه

ــــد  ــــر ندی ــــان را اث ــــده صــــورت ج ــــیچ دی ــــر ه   گ

  

 جــان خــاک تســت وخــاک ره تســت جــان جــان 
 .اینـــــک بلعلهـــــای تـــــو پیـــــدا نشـــــان جـــــان

  

گه در تخم مرقع آشنایان در کوچهای غم تو، در سر ازل مناجات کنم، و به رسم ترنم از روی عشقت با مغنیان 
مت خدائی در کارگاه كو رد دائرۀ انسانی دم ربانی زنم، و در کارخانۀ ح مجلس خاص ملکوت مباهات کنم،
و گاه گاه از . مگاه در زمان شوق از شرق جان به خاک راه جانان مفرح آمیزد. انسانی ابریشم حلۀ نیم کار آدم تنم

ش طبیعت روی غريت جالىل حق قفس روینده به درگه نفسِ گوینده بر آویزم، تا در بازار ربانی آشوب اوبا
  . انسانی نباشد

زیرا که مشهود سرای ازل و عرایس مشاهدۀ ابد از نخاس خانۀ غیب روی عفت به بیگانگان طبیعت بنمایند، و 
از این مرید بی سرمایه مرغ : از صاحبان دل در تهیج اسرار عشق بکابني وصفایف جنان قرب جانها خواهند

انی در آشیان جان روحانی درآید، و به منقار نور کربیا هر چه وحدانیت آشیان جان بی زحمت خواهد، تا باز فرد
  : بیت. ای دارم، چون دیدم آنچه دیدم، و آنگاه او را در این بینم شوخ دیده. جز خدا برباید

ــــــــد ــــــــه دوســــــــتی بگزی   چــــــــون خــــــــدایت ب

  

ـــــد  ـــــه دی ـــــدنی هم ـــــو دی ـــــوخ ت ـــــم ش  .چش
  

  
  فی تربیة العشق الفصل الثالث عشر

ست الله تعاىل بارادت قدم تا جان جانها از روزنۀ قدرت بنماید، مر اهل اچون خو اعلم، ایّها الحبیب، که
اشباح و ارواحشان به معجونات . استعداد عشق را جواهر طینتشان بعد از اصفاء جان به نور محبت صقال داد

تجلی  به مباشرت عشق تهذیب داد، تا صورت به جمال فعل مزکی شد، و جان به» و نفخت فیه«شریعت زبدۀ 
  . مربا شد جالل قدرت از غري او جز وسایط عشق در عني الله که در آن منزل غري کفر است

وصورکم فاحسن «بشرف  تطهري داد، و بذروۀ علیا باالی اکوان» الست«ارواح را بمیاه قاموس ازل بنعت 
شان در بحر لطفیات و بر عاجل» لقد کرمنا بنی آدم«فرمود . بر مقربان قدس صورة و معنی تفضیل داد »صورکم

قهریات بُسُفن و مراکب اسرار به تأثري جذب ارادت به جهان جاودانی کشید، و از راوق مشاهده در کؤس 
و «مکاشفه و اطعمۀ لطایف بر مواید دولت معارف در این تنگ خانه از عالم جاودانه شربتها و نعمتها داد، تا 

  . نعت ایشان آمد» طیبات و فضلناهم علی کثري ممن خلقنا تفضیالًحملنا هم فی الرب و البحر و رزقناهم من ال
چون مهر مهر نقوش خاتم ملک اعالی معرفت شد، صبغ قدوسی از خُم سبوحی در جامۀ ایشان زد، تا یکرنگ 
شدند در ره مقاصد جان آشفته بنعت طلب جانان در صور کاینات؛ حقشان در عبودیت مهل فرمود، تا داد تزکیۀ 

ره شریعت و حقیقت بدهند، تا در آن قانون آدات عبودیت به درگاه ربوبیت به جای آورند، تا در حال از 
  .مقامات قبل الحاالت جمع کنند

حق بعنایت . آنگه چون صفای ذکر به رسم معامله در شغاف قلب ایشان رسوخ یافت، اقتضاء طلب مشاهده شد
علی . در حقیقت متجلی شد بلکه به صورت ایشان یشانقدم ال داخال و ال خارجاً از جمیع اکوان به جان ا

الخصوص از دائرۀ وجود انسان جان را فیض رحمان داد، تا خُلق قدم در خَلق به رسم عدم بدیدند، واز آنجا 
، جز به »بتوان رسید«اگر چه گویند . منزل عشق الیزالشان پیدا شد، زیرا که از قدم به قدم حدث را راه نیست
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آن را شهود صرف قدم گویند، که اال در یک منزل که : رسیدنتوان حدثانی به عشق رحمانی نیست تربیت عشق 
هر که از آنجا قدم بردارد، در وسایط . اصفیاء معرفتست خواص انبیا و رسل وو آن منزل . از رسم حَدَث بريونست

  . او را منزىل نیست، و این در احوال ایشان نوادریست
دارند، و در صف ره روش  تمهور سالکان حقیقت این منزل در حقیقت وطنابسی نپاید در این حال، و ج

لیکن اغلب احوالشان از راه افعال خاص است، که در مبادی ظهور حق بنعت جمال انسانیست، . خطرات دارند
د، که اگر عني تنزیه بابتدا بنعت عشق روی بنماید، در مشاهدۀ ربوبیت قبل وصول العبودیة، تکلیف شریعت برخیز

  . آنگاه احکام باطل شود
و این قطعه ایست از علم مجهول، که در اوراق صحایف قدس نزد اهل قدس مشهور است، و آن نقوش در لوح 

یمحو «اگر در آدی مکاشفان غیب را بعضی و ثبوت یابد اقتداراً، غريش محو کند، چنني نمود . محفوظ نیست
سالکان طریق حق را در بدایت از عشق انسانی برخیزد، آن  آنچه. مراتب عشق الهی را» الله ما یشاء ویثبت

ل در آموزند، و متأدب شوند در منزل اعال به تربیت اولست، تا مبتدیان را در این منزل طریق شریعت عشق از
الجرم او در واقۀ رَشَد نبوت . فعل درآمد هاي هاز ره ملکوت به دریچ صلوات الله علیه آداب بدایت، زیرا خلیل

از آن . »هذا ربی«گفت  چه در عني الله شرک بود، آیات را نشانه کرد؛ از سرعت طلب و هیجان شوق میاگر 
چنني آمد که اگر عروس جالل کربیائی به رسم حدثان روی بدان مهرت نمودی، در منزل طلب چون موسی عمران 

  .»تُبتُ الیک«در حق محو شدی، و او را طاقت رسیدی، چنانکه گفت 
مقصود حق آن مرید را در مبادی تربیت بود، . لو االلباب معرفت که حدث را طاقت صرف قدم نباشدو دانند او

بعد از احرتاق : شود، و آن لزوم جانست در مقامات ایشان را که در عشق انسانی احکام عشق ربانی پیدا می
تمزیق، ترقص، تصفیق، نشاط، وله، اقتضاء خوف معشوق کند، و رجاء معشوق، عربت و عثرت و زفرت، تخریق، 

. هیجان، هیمان، حیا، فناء، سلوت، تالشی، بکا، ضحک، نطق، صمت، و جمیع اوصفا عشاق ایشان را پدید آید
و هر چه ایشان را در آید، . ها از جنگ جان به زخمۀ توحید در منزل تفرید ایشان نزد مشاهدۀ حق زنند و این پرده

  . متمکن و محقق شونددر آن منزل اعال بازیابند؛ 
یا حبیبی، چگویم که در طرهای طرارت چه اذیال صبح مکاشفتهاست، و تحت اوراق وَرد خدت چه شموس و 

چون به خرامی، شهوات نفسانی از . در قامتت این سوخته دل را در منزل عشق قیامتهاست! اقمار مشاهدتهاست
  .جلباب خودبنمایجانم برون رانی، و آنگه در تبخرت حوراء جنان قدس در 

عرصۀ امتحان ای عاقلۀ عقالی عشق، ای شراب جام یکتایی در خم تلبیس التباس، ای نقش کژ کعبتني 
ذوالجالىل، ای غلط مریدان در مبادی، ای ریحان عارفان در عالم بی منتهایی، ای خوشی دلخوشان محبت سرو 

  :بیت! باالی تو، ای آینۀ جمال قدم چشم رعنای تو
ـــــــــــا ـــــــــــز و بنم ـــــــــــتخی ـــــــــــق را قام   ی عش

  

 .کــــــــه مــــــــؤذن بگفــــــــت قــــــــد قامــــــــت 
  

ای پر آشوب از دست نقش در بازار صفاء تو اهل صفوت شوخی و خلیع العذاری، ای کیمیای جان در جزع 
لعل رعنای تو، ای سرمایۀ دل خردمندان در طلب حقیقت به مطالعۀ آیات تو، ای خلف خلیفۀ اول در سرای 

، ای رمز عشق در مداوات جنون محبت در دیوان طبیبان، ای سکون اطفال نیکوان با معرفت، ای نکتۀ فلسفیان
مهد اسرار، و ای شموس حقیقت انوار، در آی در میادین جانم، تا به ترکی گوی ایمان به صولجان عشق از مقطع 

  .بگذرانی، و حلل کارخانۀ رسم آدم بر تن و جان از شوخی بدرانی» ایدناه بروح القدس«حدثان به 
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  فی نزول العشق ل الرابع عشرالفص

که جسم  در کون صغری قدر قفس دل به معاشرت عش که روح ناطقه است اعلم، یا حبیبی، که چون طريا انس
به تفاضی عشق در بطنان غیب صورت به حرکت درآید، تا دل عقل را به طلب  شپرواز کند، و سر حقیقت آدمست

 به خلوت خانۀ عقل کل درآید،. خلیفت را در جسم و جان خفته بیندجانان اعالم کند، اوباش طبیعت مالزمان 
که مرد را امري حاجب وخلیفۀ خاص روح  ن سر خالصۀ حدثانستآپیش مهد دل در پائني سایۀ الهی نشیند، که 

هر و به ترنم طلب آن زادۀ سرای ازل را از خواب فطرت بیدار کند، و با او در عرصۀ دل به خلوت خانۀ مخوانند، 
بگوید، تا طبیعت خلیفت انسانی و روحانی را در » الست«کربیایی هم نفس شود ،و با او شرح اصوات جَرَس 

بعد از کمال استعداد  که حواس روحانی و جسمانی اند سالکان سرای طبیعت را. طلب سفر عشق به کار درآورد
کون صغری مرتصد کشوف صدمات سلطان قت در تحت قبّۀ ياز نزول عشق خرب دهد، تا آن خلیفه با عروسان خل

  . عشق شوند
همگنان عالم علوی و سفلی و مَلکی و روحانی و ربانی و جسمانی و حیوانی با استعداد کمال فعل قدرت و 
مباشرت عشق را استعداد یافته، لکن از منقار شاهني عشق بیخرب، تا ناگه سر ازل تقاضی کند از حقیقت خدائی 

انی را خلعت استعداد عشق ازل بپوشی، تا ناگاه عرایس تجلی در شموس خانۀ وجود م جوهر انسکه این خا
  . انسانی بنعت کشف نقاب فعل در آینۀ قدرت دریدن گريد

جان صورت و معنی متحرک آید به آثار نفخات عشق و جذب سلسلۀ ارادات، تا لشکر توفیق کل گل  و آنجا
البد ناگهان این صوفی از رباط . یستۀ مجلس خاص عروس قدم کندانسانرا در آید ا زره تحقیق، تا مرد را شا

از کان علم مجهول در مکتب شریعت مقلد حقیقت شده، متقلب . سموات ازل ببازار ابتال در کوچهای شرياز برآید
  . قدرت سرگردان مشیت مشغول صفت باشد قلب ارادت

ت گل آدم بريون خواهند آمد، تا ناگهان از نداند که غلمان صفاتی در تحت مالحف التباسی از حجرۀ خاصی
ناگاه از . کرد مرقع مراقبه سر بر آورند، و چشم جان در چشم صورت آمد؛ در عالم مقادیر بنعت جانان نظاره می

کوچۀ خرابات فعل ترک خانقاه قدرت به چادر شب عصمت برون آمد، و بدیدۀ بی دیده در خیال دیدۀ جانش 
عشق به ترکان تجلی غارت جان و  ولازار تقلید شریعت و کارخانۀ خلیقت از تأثري نزمکشوف شد، تا الجرم در ب

صورت فرمود، زیرا که قابلۀ مادر آدم بود، که از ره افعال به کوچۀ کشف قدرت برآمده بود، تا از ملکوت حقیقت 
نماید، تا ناگه روی ب» و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و االرض«عرایس مشاهده در طبع خلیقت بنعت 

رایتُ ربی فی «مفرد از تشبیه و حلول و نزول، گوید که  صلوات الله و سالمه علیه به رسم نطق نبوی محمدی
  . »احسن صورة

صلوات الله و  خوانده بود، و خلیل وار» خلق الله آدم عی صورته«چون در درج متشابهات حرف مشکل التباس 
روس قدرت در آینۀ فعل دیده بود، الجرم روح نو آموز ازل رعنا در عشق در آسمان ملکوت فعل ع سالمه علیه

ئی که پایهای صورت انسانست، سر از مغازۀ دیدۀ رسم صورت آدم بريون کرده، آیات مجهول را نشانۀ  بذروه
  .»هذا ربی«: گفت کرد، می عروس قدم می

» نور علی نور«ض سناء مشاهدۀ ذات پوشانید، تا ناگاه نريان کربیا در شمع روح زد، و او را از نور ذوالجالىل فی
چون سهام نور مشاهده از کنانۀ فعل خاص ترکان تجلی . شمع الهی در شهر صورت ساکنان طبیعت را منور کرد

همه را اسري منت . برکشیدند، و در اهداف معانی آدم زدند، در هر منزىل بهر معنیی نشان نقاذ حقیقت عشق یافت
عقل را به شمشري عشق پی کرده یافت، دل . بر چنني صفت از رنجوری عشق رهني محنت دیدعشق دید، روح را 
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بازار عنصر . را به زخم سنان عشق مجروح یافت، نفس را در بیابان مجاهدۀ عشق در دست لشکر عشق اسري دید
حل شده، و حواس صورت نزد عناصر و حواس ظاهر و باطن پریشان دید، فهم گریخته، عقل یاوه، وهم مضم

  .حسن اصلی با فطرت انسانی از دیوانگی عشق روح بهمدیگر مختلط دید
قوله تعاىل . به یک کشف نقاب خدائی عالم اجسام و عقول ونفوس و ارواح سلطنت عشق به هم دیگر برآورد

آشوب جانان از  بعد از این. »قالت ان الملوک اذا دخلوا قریةً افسدوها وجعلوا اعزّةَ اهلها اذلَةً و کذلک یفعلون«
هر زمان از راه اشتیاق این خلیفت . جان مختفی شد، و این شهر پر آشوب به سلطنت عشق مشمر بگذاشت

حواس ظاهر و باطن به امري حاجب عشق نزد سرای خدای به حرکات درآید، و در بیابان اشتیاق هر لشکری از 
  . شاهدۀ صرف در روی آن ترک خواهدجمله گریان و ناالن و سوزان و خروشان، روح م. جانان فرستد

نفس را خرمن تهمت شهوت به آتش عشق بسوزد، وبعد از تزکیه در . عقل الهی در حالوت مشاهدۀ آیات نماید
وهم خرب جانان به جان آورد؛ فهم به زورق آیات استنباط حرف عشق کند، . عشق جانان هم رنگ جان شود

و جملۀ صورت مشاهدۀ تجلی از دفرت آیات در خیال انسانی به خیال روحانی با عشق غریزی هم کتاب شوند، 
  . صورت جاودانی تزویر کند

سر حقیقت جوهر آدم در وطنات . دل بسواقی عني الله در دریای فعل شود، و به لذت تجلی اندوه جانان خورد
عمۀ الفت قدم از بیاسایند، زیرا که اط جان با عشق معشوق متحد شود، و حواس باطن به نزول عشق از ابتال

حواس صورت از راه طبیعت در نخاس خانۀ فعل شهوت جسمانی و . رضوان عشق در جنان جان بخورند
  . رتق باشندسروحانی م

گه ترکان عشق سر نفس کافر . ئی از سر قدم کشوری در این بازار بهر دستی جوهری، و در این کارگاه بهر گوشه
گه دروازۀ عبودیت بگشایند، و در . گه ره تقلید فرو بندند. بغارتند بردارند، و دیوان شریعت در سرای طریقت

که معشوق را بی . گه معراج جان در عشق پدید آید. منزل شریعت هزار بار در هر طاعتی روی معشوق بنمایند
  . گه معشوق را باز نیاوند. گه از خود بیزار شوند. تلبیس التباس بینند

گه با . گه جوهر طینت آدم را به آتش محبت بسوزند. ان، گهی سازان باشندگهی گریان، گهی خندان، گهی سوز
گهی در قبض، گهی در بسط، گهی در خوف، گهی . ترنم نوای ازل بسازند، گه در سُکر، گه در صحو، گه در محو

ر این چنني عاشقی را حق د. فراقش منزىل، نه در وصالش محلینه در . در رجا، گهی در فراق، گهی در وصال
این جهان به مدارج عشق انسانی به معراج عشق رحمانی رساند، زیرا که در باغ عشق هم عشقست، و رسم آن 

  . عشق از دفرت این عشق توان خواند
این ره امتحان عشق عشاق ازلیست، تا بر این صراط چو موی که حالوت عشق انسانیست، به باالی دوزخ 

چون عشاق را از قرب عروس قدم . ند، زیرا که فضا مقضی آمدطبیعت بنگردند؛ به بهشت مشاهدۀ ازل نرس
باطنه فیه الرحمة و ظاهره من قبلة «لکن » اًّیضو ان منکم اال واردها کان علی ربک حتماً مق«تاگریز آمد، فرمود 

 ، زیرا که دیوار سرای طبیعت با سور شهرستان ازل بسته است، و از این سوی نريان امتحان، و از آن»العذاب
  . سوی مشاهدۀ بی نشانست

چون مذهب در طریقت از عني الله عاشقان عروس وحدت را به شفقت الهی چنني صادر شد، الجرم، ای شمع 
این صوفی مستور را در عشق رعنا کردی، و در شور شوق جمال خود در کوچهای غلط کم زنان کج با ! طراز

مرغ دردناک را در وَکران سیمرغ صفت با سر  این! ای آشیان عنقای مغرب عشق ازل. زمحبت شیدا کردی
این سوار فرسان تصوف در میدان انس با خود هم عنان کن، تا به ! ای ماه خوش روی. کنمشاهده هم قران 

بینی از جا پر شورش آنچه رضوان در جنت مأوی ندیدست، و از سر جانش رمزهای حقایق بشنوی، که گوش 
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  . پاکان ملکوت نشنیده است
نني زلفت جانم را در شب هجران جمالت هر دمی صد هزار صبحدم تجلی است، وی در جهان جانم از ای در چ

قاب «روی جهان آشوب تُست؛ » دَنَی فتدىل«جمالت دلم را هر زمان با نور صفت صد هزار تدىل است؛ منزل 
گوید، و از جان » الاحصی ثناءً«مشاهده در میان جزع لعل نوشني تست؛ گه که در کشف جمالت روحم » قوسني

مگر ندانی که حد تنگدىل ! و این بزمگاه رزم آوران معرفت! ای ناقۀ مشک صفت. پاکت سر جانان ازل جوید
عشق  آن ازتا کجاست؟ و منزل جانان از جان کجاست؟ ورقی از دردم باز کن، تا حرفهای علم مجهول بینی، و 

این حدیث سر خواجگان معرفتست، این رمز هم ! مچگوی. خوشم بی زحمت وسواس طبع درنشان بی نشان دانی
  : بیت. ایشان دانند، و در تنگدىل نایافت این حروف هم ایشان خوانند

  سریســـــــــــت نهـــــــــــان ز همـــــــــــت آدمیـــــــــــان

  

ــــــــان  ــــــــد زب ــــــــد، بریدن  .آن را کــــــــه نمودن
  

  
  فی الطریق العشق فی القلب العاشق الفصل الخامس عشر

بلبل عشق چون از شاخ گل صفت برخیزد، و به دریچۀ بام ازل بر آید،  که زادک الله معرفة العشق اعلم یا اخی
آنچه مصفاست . که در صفت فعل برآید، گه در خالص صرف درآید. عصمتش جز در قفس جان مقدس نباشد
  .آنچه ممزوح بسر فعل باشد، به لباس حدثان درآید. از لباس حدثان، بی حدثان در حدث درآید

مال از عني الله به آئینۀ روی آدم داخل شد، جان آدم در آئینۀ آدم نگرد، و صفات مع الحدیث، چون انوار ج
الجرم سر استعداد یافته، به صفاء نظر خاص در مشاهدۀ آن شاهد مست و عاشق . خاص در فعل خاص بیند

آن حدیث که جان جان انبیاست، و قوت جان اولیا وغذای جان ملک، و بسر جان عاشق مباشر شود؛ . شود
  . حقیقت جان با عشق جانان یکتا شود

جهان جان به اشراق جان عشق از غري . جان عشق با جان جانان از فرط تجلی و نعت ظهور بسر سر متحد شود
عقل ساکن را . از طبع خوی، طبع عشق یار بستاند. اخالق بشری از بشر به ملکی مبدل کند. عشق مطهر کند

دل را ا زمعانی عشق عشق پر کند، تا . انان در طلب جانان بیخود کندبراوق عشق در خلوتخانۀ دل از غريت ج
مسامري عشق محرتق به آتش عشق به دل عاشق فرو برد، و عروق دل از شهوت عشق در روی جانان میان جان 

  . مهذب کند
بعد از تهذیب سلطان عشق در . جوهر اصلی که کل دلست، در گل دل هم رنگ خودکند، ونجوی عشق برآرد

عقل طبیعی را با نفس حیوانی از زمني دل به زندان طبیعت بیند مجاهدۀ عشق . سکن عشق خوش بنشیندم
. در این جهان التباس بنور تجلی طور قدرت منور و مصفاء کند» واشرقت االرض بنور ربها«برنهد، و زمني 

نظل کفر و ضاللت پاشند، تا ح اعوان شیاطني که تخم وساوس ممزوج به تخم شهوت در زمني طبیعت می
  . کنند، و از حواشی عرصۀ دل برانند زار و گلزار عشق در جان عاشق تباه می رویانند، الله می

روح خندان از فرح یافت جانان در مزار دل روی نماید، در هوای انس دل پروازی کند؛ دل و عقل را بنید پای 
صیاد عشق آن . راه اهلیت در بساتني دل فرو آیدبند عشق برنهاده، و در وادی طلب اصول در فروغ افکنده؛ از 

صید کند، و در قفس » ونفخت فیه من روحی«و دانۀ سر » الستُ«عندلیت خوش سرای را به بانگ جرس عهد 
  . دل به منزل عقل در خانۀ درد مالزم بیت احزان عشق مقید کند

جان و دل و عقل به منازل و مراقد چون شاه عشق شهر صورت با شهر دل از غوغای غري عشق منقی کرد، مکان 
این سه لطیفه را . و مراحل انوار عشق بیاراید، و طریق تربیت از عالم طبیعت به جهان عقل به سري همم منور کند
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وی یکدیگر کند، تا بی زحمت انسانی به رنگ روحانی در لباس ربانی برآیند، و در شهر خدای در روی نَجْ
ش بجویند، و از وسایط ربوبیت سري کند، و عقل را مقام پدید آید، و سريانش مهیا نگارین جانان ازل بنور افعال

  . شود
سر را معارج . روح را مدارج معارف پدید آید. دل را احوال پیدا شود، و از کؤس افعال شراب ربانی باز خورد

ال حقایق طریق مشاهده افعالست، به عني صفات سري کند، و از صرف احواز این عالم که عني . توحید کشف شود
این آنگه شودکه راهرو در بدایت عشق انسانی طلب عشق ربانی کند، و در این عشق خوش سري در اندوه . آموزد

و هر دم در این دم لباس افعاىل از سر عشق جان جان در بزمگه این عشق نزد عروس پنهان . مشاهدۀ حق کند
و اگر نه در حرف عشق از حرف عشق کافر شود، و به حقیقت  اندازد، تا آنگهش این عشق مسلم شود قدم بر می

مگر ندیدی که آن ترک . عشق هرگز نرسد، زیرا که هر که گرَو خودشد، از روی نگارین عشق و معشوق معزول شد
رعنا دلم را چون غارت کرد، تا بدان حد که دزدان طبیعت را به دست زنگیان زلف عنربینش داد، تا در تحت 

ان رویش سر از تن آدم برداشتند؟ مگر ندیدی که رنگ چشم شوخش به جان آشفته در طلب جانان اوراق گلست
  از نایافت دیوانه شراب مفرح عشق چون داد؟ 

چون لطایف کالمش بشنیدم، رقاصان غیب در میان مرقع پوشان ازل به بام کشور ملکوت با عروسان جربوت و 
ربایش نماز شام در کوچۀ غلط بیافتم، درد فقدان در عني وجدان با چون در چادر دل. راء حظرية القدس بدیدم
بیائید، تا در . در حال میان نوحه گران اندوه زهرۀ اسرار را چنگ زنان نوحه گر دیدم. ملکوتیان جان بگفتم

آستانۀ آن ترک قفچاق لشکر وسواس عشق ببینیم، که با لشکر جمالش در میدان هجر و وصالش، چون برمقدمۀ 
  . اند اند، و جهانهاء سالمت بغارتیده ال شکستهخی

اگر استعداد عشق داشتندی، در پیچ مقنعۀ زلف یار ترکان تجلی بدیدندی، که چون جان عشاق به ! دریغا زهاد
: چگویم. برند سر انسان به گنج خانۀ قدم رحمان چون می زنند، و از کنج چوگان سلب در میدان اصطالم می

لذت محبت خاص در جام عصمت آن : وینش است، چه می» صورکم فَاَحسنَ صُورَکُم« دولت یافت در دایرۀ
ای که صورت آدم است، به رنگ آن دم که نفخ اولست؛ قبۀ جان اولیاست، که به  مگر ندانی که این قبه. ترکست

علیه  بر خوان سر الهام در زبان سید اهل پیغام. آمدلباس مالمت در بازار سالمت از اغیار محصون و محفوظ 
  .»اولیائی تحت قبابی الیعرفهم سوائی«که  الصلواة و السالم

تا تو را دیدم، ای ماه آسمان قدرت، ای ترک بی شفقت، از قبلۀ رسوم برگردیدم، و روی جان به قبلۀ خاص که 
اگر ندانی، از کتاب مجید بر . ؛ که در آن جهان قبلۀ شریعت و حقیقت یکرنگستدر فعل خاص است، آوردم

بما نمای روئی که خلوق چهرۀ ازل دارد، تا ترکان یغمائی را در عسکر صفاء . »فأینما تولوا فئم وجه الله«خوان 
  :بیت. بريون آی از گل انسانی، تا به روح روحانی طراز شعر ربانی ببینم. عشق چاکر باشم

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــان دیوان ــــــــــــــــــای بزیرک   بنم

  

ــــــــت حــــــــق را   در مصــــــــحف باطــــــــل آی
  

  
  فی مقامات العشق الربانی فی بیان مقامات العشق االنسانی و ترقیها الفصل السادس عشر

که چون عالم جان از غري عشق به عشق آسوده شد، و از هوای دل غبار  رباک الله بغداء العشق اعلم یا اخی
سر مست مشاهدۀ بقاست، با » الست«گشت، و مرغ روح ناطقه که به بانگ حوادث به طوفان عشق مضمحل 

طريانش عشق از منقار شاهني قدم دانۀ الفت حقیقت در وَکران دل گرفت، و پای بند سر فعل گشت، بی علم و 
  . جهل در این کارخانه که عشق انسانیست، وی را منازل و مراتب عشق پدید آید
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استعداد است؛ دیگر هیجان صفت؛ دیگر الهام خدعت؛ دیگر نور دیدۀ اصل در  اول منزىل از این منازل فوز
دیدۀ صورت؛ دیگر رعونت طبع؛ دیگر ترصد بی اختیار؛ دیگر ترقب با اختیار، که آن از ساده دىل، و این 
خوشدىل است؛ دیگر التفات؛ دیگر لحظات؛ دیگر طرب؛ دیگر بصر؛ دیگر رویت؛ و در این دم بهَتتِ دلست؛ 

حري عقلست، جوشش سر است، لذت روحست، تروح طبع روحانیست، انس طبع جسمانیست؛ دیگر تخیل ت
اشکال و حروف ربانی جهان صورت را در این دم اضطرابست؛ جهان . خیالست، دیگر تحفظ خیال روحانیست

  . معانی را در این رؤیت احرتاقست
ماجرای وسواس خاطر است؛ دیگر تحري  دیگر. دیگر سلب است، و در سلب طلبست، و در طلب هیجانست

وطنات دلست، خوف از عالم شریعت است، زیرا که او در عشق نه بصري است، تا در آن منزل بود، جرأت نیست، 
دیگر قبض است از نایافت ممزوج با : دیگر بیکاریست. نداند از سادگی که جهان رسوم و تکلیف و تکلف است

رانست؛ دیگر خاموشی از خوف محبت ولذتست؛ دیگر از هیجان عشق پرده دیگر مشورت با یا: نشاط این یافت
  . دریدنست

آنگه طلب احوالست، تفحص معشوقست، مخافت مهلکت است، جست و جوی در بیخودی، گفت و گوی در 
اش متواری شود،  آنگه جانان را به حقیقت طلب کند، و به در خانه. تواند بیدىل؛ خود بداند که باز رسنت نمی

ون کاروانی که مرکوب گم کرده، چون آشنائی دل افکنده، مستنشق نفحات دوست در کوی دوست، مرهون چ
جمال روی دوست بمانده، استخبار کنان شوریده، خان و مان برانداخته، از درجۀ عافیت افتاده، میان بیم و امید 

حرف غلط خدعت نگرد، وحیلهاء وصول  ترسان و لرزان، و از وُشاة و رُماةِ خانگاه معشوق هراسان، تا ناگه در
   :جانان اندیشه کند، اُفتان و خیزان لذت و بال در پلّۀ میزان خوف و رجا از ریاح وفا و جفا مضطرب باشد

  حلقـــــه بـــــر در نتـــــوانم زدن از دســـــت رقیبـــــان

  

ـــدائی  ـــت بگ ـــه محل ـــایم ب ـــه بی ـــوانم ک ـــن ت  .ای
  

کروار در بندد، و به حیل فالگريی و دارو فروشی و خود را به مکر در اصطبل دوابش وخربندگان والیتش چا
اش معروف و مشهود کند، و  گری در کوچهای وی گذر کند، تا ناگهان خود را به حیل پیش چاکران خانه آئینه

  :همگنان را بندگی کند، بیت
ـــــت آنجـــــا ـــــدم مس ـــــل در فکن ـــــه حی  خـــــود را ب
ــــــراد ــــــود و م ــــــه مقص ــــــاندم ب ــــــای رس ــــــا پ   ی

  

ــــ  ــــان هس ــــان جه ــــرم آن ج ــــا بنگ ــــات  ت آنج
ــــنهم همچــــو دل از دســــت آنجــــا، ــــا ســــر ب  ی

  

از روی حیل با آن مکار سخنان کج . تا روزی به دهلیز جانان جمال بیند، و در حسن و جمالش بماند متحريوار
چون بداند، ازو پنهان . »و لتعرفنهم فی لحن القول«یار پر معنی در حروف کجش حرف عشق بشناسد . گوید

  . تا بدین جایست سري مقامات. ش در میان شودشود، تا او عشق را خوش خو
اولش هموم است، حضور در حضور، سوزش در سازش، نغمات در نغمات، و طنات : دیگر در سري احوال شود

چون عشق محکم . در وطنات، هیجان در هیجان، بیخوابی در بیخوابی، آشوب در آشوب، بیکاری در بیکاری
بُکا در بکاست، حزن در حزن، بی بکا ضحک، با بکا . زهر زد شد، جان و دل را عقرب عشق نیش پرورد

ضحک؛ با هیجان از سوز رجای بی بکاست، ترقی عقلست در منهاج معامالت، صمود روح است به معراج 
  . مشاهدات

ثیابست، رقص  موسوي است تخريقدرد دل، آوه ابراهیمی است، زَعَقات در حاالت قرب جانست، قرب عقل، 
رجای کلیست، و در آن صولت و . قیقت است، و در خوف فرتت طلب نیستو تصفیق، گفنت و در بدن، خوف ح

بعد از این اسرار شرب محبتست، در د اشتیاق است، شور عشقست، بدایت مشاهده است، و از آن . جرأت نیست
بعد از این تأثري وصلست، و در . خیزد؛ خطابست، و سلب جان که از راه بی عافیتی در آید این اشکال بر می
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رجاست، رجاء بی خوفست، قبض اصلی در بسط اصلی، یافت  حیاست، خوف با رجاست، خوف بیوصل 
انس کلیست، انبساط . عرفان افعالست، عرفان صفاتست، عرفان جوهر ذاتست، عرفان اخالقست. مشاهدۀ کلیست

 قهر نيکلیست، امن است، حکمت، معاشرتست، مباشرتست، مسامرتست، مناجاتست، خلوتست، یکتائیست، در ع
  . فنا شدندست، در لطف باقی شدندست

این هر یکی به صد هزار اشکال در والیت این صفات عشق انسانی از اشکال افعال در دور افالک زمان عشق 
در صفات عاشق تأثري کند، تا عاشق استعداد یافته، در عني کمال عشق انسانی به بدایت عشق ربانی رسد، و 

تش بستاند، و بر مراکب افعال به جهان جالل قدم برد، تا ازالً و ابداً در حضرت آنگاه آموزگار عشق از این صف
  . با مالزمان ملکوت در آداب ربانی بر بساط در عني مشاهدۀ جاودانی متمکن شود جربوت

اینست نردبان پایۀ عشق ذوالجالىل، هر که داند؛ چنانچه این غریب . اینست مرکب های آن عالم، هر کرا هست
و هر که داند، داند؛ تا به طرف  ؛دادند ،هر که را دادند. »عشق االنسان سُلَّم عسق الرحمن«: دل؛ گفت شیفته

غرایب اشارتش این صوفی رنجور . جدار خانۀ خدعت آن ترک چینی دیدم، بسهام مژگانش از غري عشق بربیدم
  . را خانقاه مراقبان غیب جمال متواری کرد

این رنگ از رنگ بوقلمون افعال خاصست،که . ر آن رنگ ما را منزلیستمپندار که این درد را حاصلیست، یا د
که در این آتش جربئیل جان بسوخته است، و سلب غم در عزت خانۀ ! هان هان .نماید در آئینۀ فنا جمال بقا می
ما نداند که او خود پردۀ ماست، و بدین حدیث درد . پندار آن ترک که این پردۀ اوست می.عبودیت بدوخته است

ساعتی در شبی به خانۀ غمگینان آمد، و ما را در . عشق جاودانست! آری. البل نه اینست، و نه آن. ستگوا
  : بیت. عاشقی هم رنگ خویش کرد، تا الجرم اقدام جان در خطوات سر ورای افالک کون آمد

  دوش منبــــــــــــــــودم و نگــــــــــــــــارم بــــــــــــــــود

  

ـــــــــود  ـــــــــک برگذشـــــــــته کـــــــــارم ب  .و زفل
  

  
  الصة العشق االنسانیفی خ الفصل السابع عشر

اقمار افعال در ابراج افالک جان بسري حقیقت  که چون شموس و زادک الله فهم القاء السمع اعلم یا اخی
بدورانش بني اطباق سموات طبایع بسرعت هیجان مقید کرد؛  که مرکز فلک عشق است درآمد، نقطۀ زمني دل

ای بجوم بروج سعادت در  بهر لحظه. ن عشق را سُلم شددرجات و مقامات و منازل در طرایق غیب روح ناتوا
  . ان دل وصورت اشکالهای غیبی حادث کندهج

گه مشرتی در منزل کیوان آئینۀ داری حسن کند، و در آن مرآت که صفت . که زهره بربط عشق در مقام عشق زند
شهر عشق بسلطنت  تکه اثبات عقل کلس گه کیوان در بام فلک هفتم. فعلست، حقیقت روی حقیقت نماید

در  که عقل روحانست عطارد. مریخ در بزم جان به شمشري عق کل سر نفس کل بردارد. حکمت و توحید بگريد
از کوهسار  که روح اولست شمس صفت. مدارج غیب از اشکال غیب در درج خیال روحانی حرف مزور نویسد

که سر ضمري فواد است، ونور  قمر. ف حقایق بربدعقول ربانی در جهان روحانی سري کند، وظلمت طبایع از طر
والیت اقالیم فضاء دل را مربی باشد، بهر یکی بعد ازسکون سلطنت و آشوب  غیب که پیشور عکس روحست

ملک در ملکوت کربی به اذن اسرار الهام وحقیقت کالم مقامی از مقامات پیدا کند، اخالق را برپوراند و اشجار 
  .ویانداحوال در زمني دل بر

جمیع اشکال باطن از پوست . از بطنان غیب وسر فعل در جهان دل و جان نوری از انوار صفت وزیدن گريد
وهر یکی از طبع معادن . افعال بريون آیند، و در فضاء صفاء فعل و مرغزار لوایح کشوف غیب صفت منزل کنند
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منزل خواهند، در سراب فقد در سایۀ صفت انسانی و روحانی و جسمانی و حیوانی بريون آیند، و از حق به حق 
بنشینند، تا انوار تجلی بی التباس در رسد، و همگنانرا ذوق حقیقت بدهد؛ نارسیدگان افعال را در عني نور تجلی 

  . برساند، و درحقیقت از منزل تلوین به جهان تمکني رساند
روح ناطقه از  .گویند» ربنا ظلمنا«ت تحري آنگاه در عني الله از شرک افعال نادم شوند، و در جمال مشاهده بنع

به ابراج افعال فلک صفت بگذرد؛و در مطالع توحید طوالع تحقیق روی به جهان قدم آورند، » هذا ربی«منازل 
اننی بریٌ «اند در جهان اختیار، که  صفت خورده و اشارت کنند تربیت گرفتگان حدثان را، که از مادر فعل شري

سلطان تجلی جان جانرا در طلب اول از ممخاض . گوید» تربیت الیک«در مقام معلوم عقل کل » مما تشکرون
  . صلصال به معرفت صفات خاص برساند

چون نور . و عروس جان را از زوایاء انسانی به حجلۀ انس ربانی آورد، و لباس انوار جمال حق در او پوشد
ز ارادت ازیرا که بعد از بدایت عشق اوىل منزىل  صفت مباشر جان مقدس آمد، دگر از حق در آئینۀ کون ننگرد،

لیکن عاشقان را این حدیث در بدایت مهم . عشق خاص است، و در آن منزل فرتت و مواسات التباس نیست
دَمِ عشق انسانی در بدایت عشق ربانی پدید آید،  و العیاذ بالله اگر و. است، زیرا که منهاج عشق ربانی انسانیست

  . ستت طبیعت افکند، و دیر دیر با منازل خود رسد، زیرا که آن در این شرکمرد را در فرت
اما در وسط احوال که طریق ارواح در منازل جمال وجاللست، از خوف آنکه اسرار و ارواح در وله بهشت افتند، 

سیم که عالم و اما در منزل  .ایشان را جمال در افعال باز نمایند، تا در عني ربانی در رفاهیت عشق بیاسایند
م در شفقت حق، او را به دقدر محو احرتاق جانست بأنوار . توحید است، روح را در محل صحو و محو است

که عني  عني صحو باز آورند، و سر قدم در سر حدثان روح را باز نمایند، تا در مقام صحو خالصۀ مقام محو
اگر نه چنني بودی، بعد از . ادگان عدم بیاسایندبه چشم سر به بیند، و به نغمات صلصل عشق قدم نوز فناست

تا بدین جایست منازل سیارگان سموات قدم، که . نفرمودی» رأیتُ ربی فی احسن صورة«، »الاُحصی ثناءً«
  .سريشان در ابراج حدثانست

ید چون بدین دروازه که اسرار فعلست، بشهر قدم رسیدند، در باغ توحید بالبل تفرید جز بر اغصان ورد تجر
دانند مالزمان معارف و راه روان انوار کواشف که این . ننشینند، و شراب صفت در صفت جز از حق نگريند

شرح مقامات عشق ربانی در عشق انسانی، که حروف : ایشان توانند گفت. منازل جز راه روان حق را نیست
دریغا؛ . اند ۀ بام فلک عشق دیدهاند، و آن عروس بوالعجب درکنگر مجهول در الواح جمال اتراک چنني خوانده

اگر این حدیث دانستی، معجز از روی نگارین عروس وحدت قدم برانداختی، که آفتاب احدیت بی چگونه از 
  . آید، تا این کنج زن قمار خانۀ توحید در سطر کج فعلی حرف صفت بخواندی مشارق جمالش برمی

دانم که . خواند» ل فی النهار و تولج النهار فی اللیلتُولج اللی«مگر ذوایب عنربینش نزد نور جمالش، آیت 
. »السطان ظل الله فی االرض«جز سایۀ صفت نیست، که . عکس روح ناطقه است، که بر چهرۀ آن نگار است

» وصورکم فأحسن صورکم«نريان مدرج امتحانست، هیزم آتش جانست، معراج بهشت جاودانست، نقش خاتم 
  . دارد» هذا ربی«قدمست، که نقش  قدارد؛ اثر کواکب مشر» نُریهمسَ«اشارت . قالب دائرۀ جانست

جنبش اجزا سوی کلست، سواقی سوی . ن صوفیست، زیرا اثر را در آن اثر اثر استيصفت ا» اثر الله فی ارضه«
از عکس صفت جملگی آن حسن بیند، تا درین دم به . در این نهضت شخص کون آئینه دار فعلست. بحر پوید

نزد زهاد این حدیث کفر است، زیرا که کج زنان . میان عارفان به زیور عشق با اقبال شدم. ی باشدعشق متوار
بر صورتشان رقم شقاوتست، زیرا . جان دارند سرای جانان رنگ مالمت برچهرۀ سالمت دارند، و در جان جانْ 

جان نور سعادت ازل در سطر عصمت . ابصار ملکوتیان باز گونه استکه در لوح محفوظ حرف اسماشان از 
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. است» والله یعصمک من الناس«دارند، زیرا منهاج روش اسرارشان نور قدم در شب عدم دارد، و این از تأثري 
  :بیت

  ه چـــــــــــه غـــــــــــم دارددل ز رنـــــــــــگ ســـــــــــی

  

ــــــــــکم دارد  ــــــــــب روز در ش ــــــــــه ش  .زانک
  

  
  فی غلط اهل الدعوی فی العشق االنسانی الفصل الثامن عشر

اخالق را به  ارواح و اشباح و سبحانه و تعاىل که حق من شوایب الطبع االنسانی قدسک الله اخیيا اعلم 
طور ارواح قدسی و جالىل و جماىل و ربانی و روحانی و هوائی آفریده؛ اشباح روحانی به . تفاوت آفریده است

که شوب  طبع انسانی. رپدندعکس فعل خاص مطهر کردند، و روحهای ملکوتی در آن مناهل به ودیعت بس
  . اخالق مذمومه است، در جسم کثیف عموم را آمد، و آن محل روح هوائی آمد

کششی که . و روح هوائی با روح حیوانی مطبوع کردند، و در مزابل اخالق مذمومه رنگ از آن اخالق گرفت
د عامیان انس انسانی جز از راه طبیعت نباش. وی را از راه الفت آید، جز جذب شهوت و هیجان طبیعت نباشد
چون در صورت . میل ایشان تحرک شهواتست. را، زیرا که نفس اعمی در منزل حظوظ جز بصنم پرستی فرو نیاید

که در اقفاص اشباح  نیکوان نگرند، چشمشان در صورت بماند؛ از حسن افعاىل و رنگ صفاتی و تجلی ذاتی
  . نبینند ه بر دائرۀ وجود انسانستک حظوظ جالىل انسانیست، و از تأثري اطیار ارواح بیگانه باشد

که  آتش نفس حیوانی سر بر آرد؛ روح هوائی در صورت بی صفت انس گريد؛ آتش حیوانی بر انس روح هوائی
جهان دل پر از لشکر هوس و وسواس کند، بهر سوئی خاطری، . غالب شود آن انس در عشق شرک خفی است

به آتش شهوت . عزمی، بهر عزمی طلبی، در معصیت حق پدید آیدبهر خاطری خیاىل، بهر خیاىل شری، بهر شری 
در خیال بت پرستی کنند، در معاصی کافری کنند، صمد را از صنم باز . وزند، پندارند که آن محمود استس می

  .رایم، که مادر عالم قدرت مانده ایمطاماتیان عص: آنگاه دعوی کنند، و گویند. نشاسند
. پیش عارفان صادق دزدی کنند، صحبت احداث و نسوان اختیار کنند. بعضی نداننداز بد فعلی بعضی دانند و 

از این منازل نفس فریبنده شان، از عالم . اند در دم اباحت به آتش دوزخ شهوت سوخته آنگه بینند خود را که
چون دانست . آن گل با گل دل مخمر شود. شهوت مشتی گل شريین از زمني طبع بردارند، و در دل ایشان باشد

عن قریب آب شهوت اشجار . نفس کافر که دل طبع نفس گرفت، شیطان درآید، از ره هوا و تخم اهوا در دل پاشد
حقیقت کار خود آن طریق دانند، . ضاللت برویاند، عالم شریعت براندازد، و دم شهوت با دم اباحت ملتبس شود

ز این یاوه درایان زمانه صد هزار چالۀ ضاللت دهن ا. جز رود و سرود و خمر و زهر و فسق پیشۀ ایشان نباشد
  . اند بردارد، که در راه خوش آن کافران بمانده

هر یکی از ایشان . زینهار تا بگفت خوش آن سودائیان فریفته نشوی، که آن ابلهان سخت خوب سخن باشند
ی، جالىل عقلی، جماىل مگر روزی روحانی طبیعی، ربانی جوهر. جمیعاً» قاتلهم الله«فرعون زمانه است، 

صورتی، مقدس روحی، در عشق ازل سکران، و جمال ابد صاحی، میان فنا و بقا دلش در صحو، و جانش در 
محل اصالم در عني خطاب، غرق در جمال جاودان حق، در عني بسط با شرط انبساط سرمست بنخاس خانۀ 

  . ترکان افعال برآمد، و در رنگ چهرۀ جمال قدس سرمست عزت شد
آن سر اندازد . از دریچۀ فعل خاص و قدرت خاص با مشاطگان صفت، پرده از روی مشاهدۀ شاهد قدم برداشتند

از سر غوغاء مستی توحید درین محل تهمت گم کرده، التفاتی کرد در . توحید سر قدم در جهان حدثان بازیافت
ن در روی عروس گم بوده، و عالم مالمت، بعني حق، نه نظر پاک، در جهان پاک بی صفات، وسوسۀ شیطا
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او در بیدىل، و : مایه در فعل آن آزاده، که جوهر حُریَّت داشت؛ مقلد شدند معشوق باز یافته، نگه کرد مفلسان بی
   :شعر. اینها در خوشدىل؛ اینجا جز اباحت، و آنجا جز دَم نهایت نیست

ــــــــــــهیال ــــــــــــا سُ ــــــــــــنکح الّثری ــــــــــــا المُ ایه
ــــــــــــا ا ــــــــــــامیّة اذا مَ ــــــــــــی ش ــــــــــــه    تقلتس

  

ــــــــــان   ــــــــــف یلتقی ــــــــــه کی ــــــــــرَک الل عم
ــــــــــــــهیل اذا اســــــــــــــتقل یمــــــــــــــان   .و سُ

  

و از صراط . »المخلصون علی خطرٍ عظیم«اما مخلصان عشق را در م التباس بانصف خطرات شهواتست، که 
این که محل شوق ربانیست، و ذکر عالم  و العیاذبالله و اگر. باید گذشت امتحانشان باالی قنطرۀ دوزخ طبیعت می

رۀ ابکار غیب است، و منازل و محارب و مشارب ومراحل و مناهل و مقادیر افعالیات وصفات و قدمست، و نظا
لوایح ذاتست، اگر به خوشی و لذت طبیعت از آن عالم بازنگرد، در دوزخ شهوت افتد، و به آتش غريت در زاویۀ 

های مجاهدۀ عشق  آن گه شان مسلم باشد، که به جمع آتش: و در این مجلست خطرات عارفان. قهر بسوزد
  . بسوخته باشند

آنگه در مجلس اُنس با یار شوخ کش نشیند، دلم چندان هوس دارد به روی خوب آن نگار، که از زمني طبیعت به 
آنکه، جان آشفته، از بزم ملکوت و صدمۀ سطوات جربوت گریخته، جز شمع  بی. منقار عشق بیخ شهوت بردارد

ش نخواهد؛ و در آن مجلس سر پاکبازی دارد، دم نایافتش چون درعني یارکش با چشم شوخ و شعر خوموزون و 
مایۀ گِِل آدم در دل آدم از این حدیث ورزد، و اگر نه، در این . هجران افکند؛ نشاط عشق قدم جز از این ره نیاید

  . زندان این همه غوغای عشق نبودی
زار جان جز آب  انسان درین شورستان از چشمه خاک زمني عشق از چهار راه ازل و ابد آوردند، زیرا خلق و خُلق

این گرانمایه جوهر به جان تو که در جان ماست، رنگ رخسار روح ناتوان در روی من . حیات عشق نچشد
. اند اند، و به آب حیات ازل آن شهیدان را شسته در این کوچه در هر منزىل صد هزار جان مقدس کشته. گواست
  : بیت

ـــر آر از گلشـــن تحق ـــا در کـــوی دوســـتســـر ب ـــق ت   ی

  

ــــن  ــــن در انجم ــــی انجم ــــده بین ــــتگان زن  کُش
  

  
  فی بدایة العشق االلهی الفصل التاسع عشر

که چون جان به عشق انسانی تربیت یافت، و در سرعشق  عرفک الله منازل االصفیاء فی العشق اعلم یا اخی
نفس اماره در تحت لگد قهر عشق راسخ شد، و دل به آتش عشق از خطرات نفسانی و شیطانی تهذیب یافت، 

. عقل را منازل عشق آموختند؛ روح را مقام عشق پیدا شد؛ نفس حسی حیوانی رنگ معنی گرفت. مطمئنه گشت
  . سري منازل عشق انسانی به روح تمام گشت؛ وی را آداب و علم طریق عشق حاصل شد

آئینۀ فعل بر وی تافت؛ نحو مشرق قدم صفاء صفات در . در شواهد آثار شاهد یافت، لکن به معنی آن نرسید
چون از زندان امتحان . نماید نداند، زیرا که در بیت احزان عشقست؛ یوسف حقیقتش از چاه امتحان روی نمی

بدر آید، حالوت عشق انسانی باز نیابد، زیرا که ذوق آثار جمال حق پدید، لطایف آن وی را از وسایط برهانید؛ 
  . منتظر لوایح باشد در این منزل بعد از تهذیب

چون که به تجلی سر او بینا شد، از وسایط و آثام آن درین  .از غیب حق سلسلۀ جذب بنعت عشق خاص بجنباند
پس آنگه مقید حبل جذب . منزل پشیمان شود، زیرا که در تکاپوی بدایت جرایمها بود، که جز درین منزل نداند

ر عبودیت کند؛ آداب شرع رویش بنماید، متابعت سید شود، حقش جان و دل بنوازد، عاشق حق طلب حق د
  .پیش گريد در طریق خدای تعاىل صلوات الله و سالمه علیه عاشقان



۳۶ 

 اعنی درعشق الهی از بدایت تا نهایت. از اینجا کار عشق با سر گريد؛ ازین منزل سفر تا بنهایت عشق برسد
لث مقام مراقبت، رابع مقام خوف، خامس مقام رجا، اول عبودیت، ثانی مقام والیت، ثا: دوازده مقاماتست

سادس مقام وجد، سابع مقام یقني، ثامن مقام قربت، تاسع مقام مکاشفه، عاشر مقام مشاهده، حادی عشر مقام 
  . و مرتبۀ اعلی عشق کلی است که مقصد روح است. ، ثانی عشر مقام شوقمحبت

این فصول را علی حده هر یکی بیان . از آن مقام منقطع است از آنجا سر معارف و طوالع توحید پدید آید، بعد
  .کنیم ان شاء الله تعاىل

چز خدعت نبود، و اگر نه جان آدم از گل آدم کجاست؟ و منزل قدم در حدث چه ! و آنچه گفته شد ای دوست
سیدی به چون ر. جاست؟ آئینۀ خیال در عشق بکلی مزور است، جان پاک در عشق پاک به نور قدم منور است

   :بیت. چون بدانستم، هزار شکر است. عالم انصاف، مقام التباس در عني توحید شرکست
 ای ســــــــــنائی چــــــــــو شــــــــــعر دادت یــــــــــار
ـــــــدر جـــــــوی ـــــــی زن ان ـــــــائی هم    دســـــــت و پ

  

 .دســــــت از ایــــــن شــــــاعری وشــــــعر بــــــدار 
 .چـــــون بـــــدریا رســـــی، ز جـــــوی مگـــــوی

  

  
  فی بدایة هذا العشق و هو العبودیة الفصل العشرون

که عاشق ساده چون از حد امتحان عشق انسانی به عشق ربانی آمد،  زینک الله بنور عبودیته ا اخیاعلم ی
حاجتمند مدارج معامالت باشد، تا بدان نردبان پایه به سوی عالم ازل شود، با حرقتی عظیم و خلقی کریم خود 

مجرۀ طبیعت . بندهای ریاضت برنهدرا به زیور طاعت متلبس کند؛ نفسهای خاکی را به زندان مجاهده فرستد، و 
که از آسمان دل اسرتاق حکمت غیب  به شهب انفاس عشق دروازه بانان وسواس. از کهکشان شهوات خاىل کند

  . هاشان به سهام شرر عشق بدوزد بسوزد، و دیده کند می
ناصر تعرض نفحات ربانی دل را تلقني ذکر کند، عقل را در رؤیت مقادیر غذا از فکر کند، روح را از چهار راه ع
سطر جان از ندم رقم کند، . فرماید، حواس را مزدوری جان وعقل فرماید، تا خلق و خُلق صفای کلی گريد

مشغول به تزکیۀ صفات شود، جالیش درخلوت . داند خواند، و از لوح طبع غیوب نفس می صحایف معاصی می
رت و عربت فغزار ذکرش جز سجود و رکوع نیست، زباشد؛ کم گفنت و کم خوردن و کم خفنت سريت وی شود؛ مر

  . از خجلت درخلوت او را حاصل شود
درد دل یک زمان  بعد از آن چون بسوخت در دم عبودیت، بَردِ اُنس از عالم ربوبیت در دلش پدید آید، و از

زمني دلش در بعضی از اوقات چشم جانش بگشایند، و عرایس تجلی وی را بنمایند؛ ریاح عشق در . بیاساید
جانش نور ربوبتی از . چشد کشد، و از قدح ایمان این شراب می وزیدن گريد، و به قوت آن اثقال عبودیت می

روید، و به منقار  گريد؛ باز عشقش را از جناح عبودیت بال می کند، و بدان خو می قندیل عبودیت استفادت می
  . دجوی ارادت در زمني دل دانۀ نقطۀ پرگار الهی چو کلنگ می

اگر ندانی، حدیث . عالم عبودیت مشرق جمال ربوبیت است، در آن صحرا از باغ قرب بوی خوش اتحاد در آید
در والیت  علیه الصلواة و السالم برخوان، که سید عشاق» الیزال العبد یتقرب اىل بالنوافل أو باداء الفرایض«

هر گه که حق سبحانه و تعاىل . »ربوبیت استعبودیت مزار انوار «عبودیت از یگانگی نشان داد، و فرمود 
خواند، زیرا که » کل من علیهافان«مالزمان درگاه را زیارت کند، مزور چو در خود آن رنگ بدید، برخود آیت 

  . خود را محب حق داند
از  نیابی جز در مجلس عاشقان! دیدگان تایبان عشق راست، و مختصر بشنو، ای دیدۀ بی» ان الله یحب التوابني«
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که هر که سر الهوت در ناسوت طلب کند در شرط تنزیه، کافر اوست، زیرا که صدهزاران  باغ عشق ریاحني رحمان
چون عروس قدم روی بنمود، دوزخ بهشت گشت، و . جان از غري مربا به نور توحید متلبس گشته بر در اوست

صد . پردۀ خدائی از جمال خدائی برخاستدر پردۀ اجل دید،  این میمهان آسمان ازل جمال ازل. صومعه کنشت
  : بیت. هزار معشوق از حریف معزولست، وعالم افعال در جالل ذات مجهولست

  چــون تــو نمـــودی جمــال، عشــق بتـــان شــد هَـــوَس

  

ـــو داری و بـــس  ـــن دلـــربان کـــا رت  .رو کـــه ازی
  

  
  فی مقام الوالیة فی العشق الفصل الحادی و العشرون

که جز  چون عبودیت. که والیت در عشق جز یافنت مقامات نیست ةً فی العشقبتراعطاک الله  اعلم یا اخی
مراتب مقامات را بدایت توبه است، و . تا به منازل مقامات نگذری، جواهر کرامات نیابی تهذیب اخالق نیست

ک از چون شربت عشق خوردی، بدان. توبه از کون به همت بگذشنت است، و از غري معشوق منقطع بودن است
  .شود» ینزل الله«تو را در استغفار خانۀ » و المستغفرین باالسحار«غري معشوق فردی در اسحار، 

یافتی، اثم نظر در عالم التباس از عروس قدم به » انی الستغفر لله فی کل یوم سبعني مرةً«چون ترقی عشق از 
بدانی، که در عشق صد » بصر و ما طغیما زاغ ال«آنگه معنی . برخیزد» لیغفر لک الله ماتقدم من ذنبک«آیت 

آنگه از تحري در . به بام سرای ازل و ابد برآئی» ربنا ظلمنا«ها توبه کنی، و به مرقات  بار توبه بشکنی، و از توبه
  .گویی» الاُحصی ثناءً علیک«روی معشوق 

نخوری؛ تا » تسبویرزقه من حیث یح«بخوان توکل در سرای فقر لقمۀ  دگر در ورع چنان بینا شوی، که جز
یعنی بی ابتال، اگر دانی که فرستادۀ  »اىل ما ال یریبک« یعنی شبهات امتحان »دَع ما یُریبک«استعمال 
صلوات  چون ورد کردی، مفتی پیغمربان و مهرت مهرتان. ورد نکنی، ترا حقیقت فراست حاصل نشود رحمانست

چون قلب را شناختی، زیرا . »و ان افتاک الناس و افتوک استفت قلبک«تو را فتوی دهد که  الله و سالمه علیه
زحمت وسواس با تو باز  آنچه بشنود، بی سوی عالمی غیب است» القی السمع و هو شهید«که گوش تو بنعت 

بر در عاشق ورع حجابست، و در عاشقی عاشق . عاشق معشوق را داند، جز از دست او هیچ لقمه نستاند. گوید
  . را تا ورع حجابست

در خرابات فقر زاهدی کافریست، زیرا که فقري از فقر . زهد چنان باید که آنچه معشوق فرمود، از عاشق چنان آید
عشق را فقر حجابست، نخوت فقر در مجلس . فقري است، و از مقامات و کرامات در مجلس عشق فرید است

بگفته » قل ثم ذرهم«مرغ فقر با تو سر تجرید فقر منازل عشق به جاروب فقر برفته است، و . عاشقان شید است
سفینۀ توکل . توحید بی علف نشایدباید، زیرا که آن رخش یِ نيستي توکل مرکب رضاست، آنرا علف نیست. است

چون در عشق به رضا موصوف . تو را در دریای قضا و قدر بی زحمت دزدان طبیعت به سواحل عشق رساند
  . رسید» یا ارض ابلعی ماءک«ح جانت به زمني از دریا و کشتی نو. شدی، به جمال معشوق رسیدی

چون بدروازۀ رضا بگذشت، و به شهر والیت . کافران امتحان را به طوفان عشق برداشت» التذر«به سلطنت 
محبت آالیش نپذیرد، زیرا که رؤیت آال و نعماء عشق عام . آمد، در بازار نوحه گران صد هزار آیات و کرامت بنید

التباس محبت آال در عشق جز کفر مشناس، زیرا که آن بردل عاشق در منزل عشق ! ترکانای سرمایۀ . انگیزد
   :بیت. حجابست

ـــــــــاه ـــــــــر درگ ـــــــــار داد ب ـــــــــو را ب ـــــــــون ت   چ

  

 !آرزو زو مخـــــــــــــــــواه، او را خـــــــــــــــــواه 
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  فی المراقبة التی هی جناح لطري االنس فی مقام العشق الفصل الثانی و العشرون

که چون روح قدسی مستنشق نفخات و قرب شد، عقل اصلی  ابط المراقبنياجلسک الله فی مر اعلم یا اخی
چون . به کاروان گاه راه ازل آورد» وجئنا ببضاعة مزجاة«محمل عشق بر نجایب اسرار بست؛ و آن رختهای 

جان به مزار جانان رسد، مرغ . رواحل عقول اثقال معاملۀ روح برداشت، طريان در هوای آسمان قدم آسان شد
  . مرغان تجلی گريدبا مرغ انس در مقام مراقبت هم قفس شد، دام ترصد به صحراء دل  عشق

های جان عقل کل به عالم غیب در نگرد، و در کارخانۀ جمال برقام انوار نقوش اسرار بنید،  هرزمان از دریچه
طیار عشق از طعمۀ طراوت سر عشق را بر مزید کند؛ اشکال عالم فعلی از حومۀ فلک دل براندازد، تا حواصل ا

باد الفت بوی آن به مشام جان آورد، عشق جان در عشق جانان صد  ازهای باغ قدرت  شکوفه. حدثان مطهر کند
مرغ غیبی چون شمس به مغرب آیات بیند، در آثار آفتاب مشرق قدم برپد تا به منزل لوایح عاشق، . چندان شود

  . مراقب را بیش مجال حال نیست
آن گرانمایه عاشق از . صفت مراقبت دفع خطراتست، و سري در وطنات. مشهد مشاهده نیسترؤیت کل جز در 
ملک عشق الهی یافت؛ زیرا که دل دارد و پرده . روی به عالم کل در آورد که عالم التباس است جزویات عشق

ند رقام طراز نیم کار چنني گوی. چنني باشد هر که بر سر جادۀ عسکر قدم بنشیند. برخاست، شاهد اصلی روی نمود
  .»ان لربکم فی ایام دهرکم نفخات، اال فتعرضوا لنفخوات الرحمن« صلوات الله علیه آدم و آئینۀ مجدود عالم

و لقد خلقنا االنسان فی احسن «این بحث بشنو، که در جهان عقل جز جان را نشاید آنچه گفتم که خلوق حسن 
فاعلم انه ال اله اال «بودم، تا عروس وحدت از حجرۀ » ؤنا عند اللههوالء شفعا«در روی تست؛ در منزل » تقویم
از شرک التباس مستغفرم، که در مقام مراقبه از صورت تو آیۀ » و استغفر لذنبک«روی نمود، به تلقني او که » الله

ردم تا مجذوب خو ک» هذا ربی«برخواندم، آنگه تو را در مقام عشق از اصل باز دانم، زیرا که در منزل » سرنیهم«
  .شدم

از آن مر عاشقان . نیک معلوم کن، که سلطان عشق از بدایت تا نهایت نیک غیور است» انی بری مما تشرکون«
خدعت ای، و به مهالک  که صفت معشوق در مکر معشوق ندیده! باش. را به سیوف غريت سر غري بني بردارد

افعال شعبدۀ قدم صد هزار استدراج بنعوت حقّة تحت . اي اي، و آيت استدراج بنعوت قهريّات نشنيده نرسيده
طفل زمان . تحت حقۀ افعال شعبدۀ قدم صد هزار مهرۀ مکر است، که جمله نقش وصال دارد .ای قهریات نشنیده

   :رباعیه. عشقی، از آن حروف باژگونۀ معشوق ندانی
ـــاهی چـــو شـــکر مبـــاش و گـــاهی چـــو شـــرنگ  گ
   چــــــون بوقلمــــــون مگــــــرد از رنــــــگ برنــــــگ

  

ـــري خـــدنگ   ـــاش و گـــه ت گـــه جفـــت کمـــان مب
 یـــا بســـر ســـر صـــلح بـــاش یـــا بـــر ســـر چنـــگ

  

  فی خوف العاشقني فی العشق الفصل الثالث و العشرون
که خوف از حق تعاىل سوط جربوتی است، که  و قاک الله بنريان الخوف عن کل سوء فی العشق اعلم یا اخی

آتشی است کربیائی که . نفس اماره را به تازیانۀ ادب میزند، تا در حضرت جربوتی به آداب انبیا متأدب باشد
سطوت قهر توحید چون در جان . ر دل روحانی همی سوزاند، حرمت و وقار عاشق از آن خیزدحجب طبیعی د

  . از این سواقی مفلسان شراب معرفت آب حیات خورند. رسد، عالم دل بر لشکر تعظیم شود
از منزل حشمت به جهان انس شود، آنجا . چون عاشق نقاب شرم در روی کشد، حسن انبساط در رویش بخندد
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لیکن در . عشق بر حسن معدن جالل مزید گريد، بلکه وجود جان جمله عشق گردد. ال باز در وی رسدآثار جم
اما در . مقام خوف روح از رؤیت جمال منقطع است، زیرا که ترسنده در دریا غرق گردد؛ خوفش از غرقابست

دم رجا چو از کوه حرمان است؛ خوف مکریست اهل هجران را؛ فریبی است اهل ایمان را؛ سپیده اصول عشق 
  . دل سر بر آرد، از شب خوف در شهر دل هیچ نماند

خوف منجنیقی است که ا زآن سنگ امتحان اندازند، تا عبودیت در بوتۀ عشق بگدازند؛ خوف مهیج معامالت 
ایست، آئینۀ دیدۀ روح به آن آتش صفا گريد، و جمال حق در آن آئینۀ  مضی خوف عاشقان را اشرف قنطره. است
یمحو الله «هر که به چشم عقل در تصاریف قضا و قدر نگه کند، و از لوح محفوظ آیۀ . د، و این نادر استبین

اند، و صد هزار  معارف بدر گه عزت کشته کوبر خواند، بداند که به شمشري قهر صد هزار مل» مایشاء و یثبت
ه هر که عاشقرت عارفرت، و هر که عارفرت عرفانش بر عرفان بیفزاید، ک. اند صحیفۀ رجا به آب شفاء ازىل بشسته

  . تر خائف
معلوم رای . »انا اعرفکم بالله و اخشاکم منه« صلوات الله علیه و سالمه از اینجا فرمود شمس انبیا و بدر اولیا

تا بدان : آن بت بتگران عشق باشد که خوف در عشق انسانی مرکب خدمتست، و در عشق ربانی منهاج معرفت
خوف بهانه است؛ معشوق از عاشق درین مجلس . شق بر نیاید، معشوق از پردۀ رجا وی را بريون نیایدها عا پایه

   :رباعیة. اگر گوئی ، خرده گريد؛ و اگر عذر آوری، نپذیرد. هر زمان بیگانه است
ــــر چــــه ــــی از ه ــــوان کــــرد؟ کشــــد م نخــــورد، چت

ـــــوان گفـــــت؟    گویـــــد مگـــــری و مـــــی زنـــــد، چت

  

 تــــوان کــــرد؟وز هــــر چــــه فروشــــد نخــــرد، چ 
  بـــــازد بـــــدغا و مـــــی بـــــرد، چتـــــوان کـــــرد؟

  

  
  فی رجاء العاشقني الفصل الرابع و العشرون

که عاشق چون از سجن عبودیت بريون آمد، و او را  طیب الله قلبک بحسن الرجاء فی العشق اعلم یا اخی
یب بی اضطراب های خوف بگشادند، و سیمرغ جانش از غربت امتحان سوی صحراء خرد آمد، لطایف غ بنده

صباء رجا در عالم دل بوزد، آب گرم از روی نعم بر وی ببارد، . خوف روی بنماید، به جمال غیب مسرتوح شود
شمس عشق در برج حمل دل رسد، . چون ربیع رجا درآید، شتاء خوف بگریزد. درختهای اسرار الفت رسنت گريد

ن به مقراض خوف بر اعصان گل انس زمزمۀ توحید بلبالن زباهای نوروز رجا شود،  جهان عقل و علم پرشکوفه
کاروانیان خلقیت در بیابان حقیقت سفر کنند، روح در ریاض دل بر . زنند، هوای جان از تأثري رجا مطیب شود
چون راوق رجا از کأس . به سلطنت انبساط باشکال طبیعت فرمان دهد یاتخت مملکت عقل نشیند، در شهر خد

  . خسوف نقصان بريون آید وفا چشیدند، ماه جان از
کالبد آدم در آن عالم از تلذذ رجا مطیبات خواهد، دل سرود و رود خواهد، عقل در شواهد اصلی طربناک شود، 

از عشق  درین مقام اغواء اعزاز عشق بیش باشد در عاشق، از آن. روح از آئینۀ التباس دگر بار جانان طلب کند
ش دلیست که صرب نکند، تا در مقام رجا کشف بقا باشد او را از هیجان انس از خو. حقیقی به بدایت باز نگردد

ازین سبب از . در شهر شواهد شاهد اصلی طلب کند، زیرا که شاهد از پريایۀ جمال آن معدن منور است. محبت
  . اما حقیقت منزل رها نکند، زیرا که مشرتی جان در برج دل رجوع کند. مقام تحقیق گامی باز پس آید

جوعش گه گه آن سبب راست، که مقام رجا بوی ر. از خط اصلی که مدار ملک طبیعت است، بريون شود لیکن
لیکن آن از تمکني غلیان عشق . انس آید، و مونس حق در عالم حدثان در هر چني به مستحسنات مستأنس شود

در هوای . ت پیدا آیدرجا منزلیست که در آن عاشقان را جرأ. زند می» هل من مزید؟«باشد، که دوزخ محبت 
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ت؛ سا تر قرب و رقاء روح به جناح عشق و قوت شوق طريان بیش کند، زیرا که در مرغزار رجا رخش عشق شهی
  . از آن قوت سريش بیشرت است

مذهب این عاشق . غلط بسیار بود، آن را که اعوان طبیعت بند خوف گسیخته باشد اما در منهاج رجا حالها
ا مرکبی عظیم است، زودتر از مرکب خوف به منزل رسد، زیرا که اگر چه خائف درست است، که رجا عاشقان ر

وا ذوی الهنات لباق«. آید، زودتر آید راجی اگر چه جانش را در حقیقت پای به سنگ طبیعت برمی. آید، دیر آید
انند، و معلوم شرط آنست که نرتسم، و این سر بگویم دلخوشی عاشقان را، تا به تحقیق خود را بد» عثراتهم

  . گردانند از رمز این عاشق که خوف مقام عبودیت است، و رجا مقام ربوبیت
جانان را در منزل رجا توان یافت، که به دریای هالک دلريان عرب . راجی مهمان حقست، و خائف دربان حق

؟ و »سوء االدبالخوف زمام «ندیدی که پريان عشق چه گفتند که . خائف به خوف از وصول منقطع است. کنند
و باید که خوف از رجا بیش . خوف از راه رجا عزیزتر استراه «گفتند که  رضوان الله علیهم سالطني خراسان

؛ سخت نیکو گفتند، »باشد، تا مرد ناجی شود؛ که اگر میزبان ایمان را پلۀ رجا رجحلن کند، ره رو هالک شود
  !برکت بر روان عزیزشان باد

عاشق را جز مرکب رجا به عالم . در شأن عبودیت است، منزل عشق عالمی دیگر استولیکن این حدیث .آری
قدم نربد، زیرا که پیکی که خواهند که به روزی شصت فرسنگ برود، او را پادشاه بهر فرسنگی دیهی بپذیرد، تا در 

اگر یک ذره . باید یرود و به حسن رجا قوت سري م سري قوتش مزید گردد، هال هال و شراشر در وی بندند، تا می
  :مصرع ئی بدود، خوف در وی رسد، پنج فرسنگ بیش نرود؛ از بیم پاره

  . لیکن از بیم ره بسر نربد
جا رسد، جامۀعبودیت در «جان چون آ. مرغ جان در عالم عشق بطعمۀ رجا پرد، زیرا که منازل شوق رجاست

ای . ت، محمل عاشقانست، عرصۀ پاکان استرجا منزل شطاحانست، مرکب عیارانس. جمال ربوبیت آنجا دَرَد
تو را ببد دىل نتوان یافت، پیشانی نفس ! و ای شور عاشقان را خم چشم مست تو! نقش حبیبان از رنگ نقش تو

  : بیت. اماره جز به سنگ عشق تو نتوان شکافت
  بــــــد دىل شــــــرط نباشــــــد چــــــو ره عشــــــق روی

  

ـــه حکـــیم  ـــی الل ـــت عل ـــو توکل ـــف ت ـــن و زل  .م
  

  :رباعیة
ـــــــویکســـــــ ـــــــف ســـــــتیغ از رخ ت و کشـــــــم آن زل

ــــــو ــــــغ از رخ ت ــــــده چــــــو مب ــــــدۀ گرین ــــــن دی    ای

  

ـــــــو   ـــــــغ از رخ ت ـــــــاز کـــــــه داردم بتی ـــــــا ب ت
 .گــــر نیســــت شــــود نیســــت دریــــغ از رخ تــــو

  

  
  فی وجد العاشقني الفصل الخامس و العشرون

محض عشق که مرید در سر گذشت عشق انسانی شراب وجد که از  اوصلک الله منازل الواجدین اعلم یا اخی
ه است، و حالوت این وجد درین منازل به مذاق جانش رسیده دررباین برخیزد، در اقداح عشق انسانی خو

ت سري کند، و ارادت است؛ لیکن حقیقت آنمعدن نشناخته است، چه از آن جا که مشهد نور افعالست، به نور صفا
بهر واردی که به تأثري تجلی از حق صارده شود، بر وی گذر کند؛  یعنی بی عشق انسانی ربانی بی اسباب حدثانی

  .جانش را از وجد لباسی دیگر پوشد
مشاهدات، تا از قرب حق کأس  جخو کردۀ عشق انسانی به عشق جاودانی طلب منهاج مکاشفات کند، و معرا

عشقی،  بهر وجدی بنو. بدایت وجد از لوایح است، و نهایت وجد از طوالع. لطایف شراب وجد ماالمال بستاند
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و بهر عشقی وجدان مقامی؛ سري به مرکب وجد و مقرعۀ شوق و زمام عشق که آن حبل حذبست؛ و دخول بیداء 
  . قدم و وصول شهر بقا اقتضاء کند

از این وجدها » الفناء فی التوحید«. وجد مرید بوئی از آن جهان بیش نیست، زیرا که به عشق مقروبست
چندانی که وجد بیشرت، عشق . قست، چه یافت عشق بر عشق حاصل شدمعنی وجد یافنت قرب معشو. بريونست

ی لشکر اچون دید سلطان وجد به جان غالب شود، در شهر خد. دل در رؤیت هر عروسی غیبی وجدی دارد
  .بريون نیست عشق از وجد و وجد از عشق. عشق فرود آورد، چه عشق تولد وجد است، عشق حقیقت مجد است

اگر گویند که عشق پیش از وجد است، یاوه درآیند، که باز وجد را عشق منقار . شقنخست وجد باشد و پس ع
از آن، جز یافت صید جان را جان نخورد، برای آنکه به منقار عشق جز جان نگريد در شرط اتحاد وجد و . است

شد، از در وی مباشر حق چشم جان چو بر افعال ذات و صفات قدیم افتاد، و به قدر حال نور . عشق متحداند
آن طفل را بألوان البان مباشرت . وجد مهدعشقست. گویند» وجد«این معانی را آنگه . لذت آن مضطرب شود

. ئی است که اطفال ارواح قدسی را در مهاد اشباج انسی به شري عشق دایگانی کند مرضعه. تجلی پرورش دهد
  . رای طبیعت به جاورب حرقت نقس کل دایگانی کندفراشی س

ست، وجذب است، رمز معشوق است، لطمۀ کربیائی است، سطوت ازىل است، کشف نوادر غیبی وجد سلب ا
موسی جان را نزول کند؛ موج بحار قدم است، استعداد آدم » ارنی«است، نزول پیادگان تجلی است، که طور 

کون . داست، بنیاد عالمست، رؤیت اشکال افعال است؛ از خطاب برخیزد، و از انکشاف نور جمال پدید آی
وجد را حد نیست، زیرا که موجود را حد . جمله درخطاب و در ظهور وجود جامهای شراب مروق وجد است

  . نیست
مقصود این ضعیف بیان قانون عشق . اینجا بیش ازین حاجت نیست. ام اصناف وجد در رسالة القدس گفته

مراکب جان از اثقال واردات غیبی  مقطوم عشق انسانی، چون از آن عشق فطام یافت در عشق ربانی، چو. است
عارفان عاشق اسباب وجد روی آن ترک است،  گریزد، و در دامن شاهدان التباس آویزد، درین دم در مجلس می

طرف شوخش در زمني جان تخم عشق . که اطیار ارواح علوی از هوای علیني به سهام مژگان دردناک افکند
  . اش در خوشدىل الحان مرغان عرشی است مهزمز. کارد؛ لحظ مستش صبغ جمال ازل دارد

چون نغمۀ رعنائی بر دف رنگ آمیزی . کشتی استاش در تندی نوحان زمانه عشق را در بحر معرفت  دمدمه
چون مقنعه بر زلف پیچید، متعبدان ملکوت از بیم . برآورد، گردنان واجدان عالم ببستان عشق خود در آورد

ها  اگر حوراء جنان قامتش بنگرند، از رشک حله. عصمت جربوت گریزندهمرنگی هاروت و ماروت در صوامع 
سار حقایق  چنني شوخی کافری روغن مصباح وجد ماست، زیرا که قلزم عجایب آیات از چشمه. برخود بدرند
  . کام وجد در کام آن معشوقست. عشق ماست

ا ما ستمکاری کند، در سرای در وقت هجران ب. گنج خانۀ دولت والیت در کنج خانۀ عشق آن محبوب است
عشوهاش به جان خریدم، . آنچه شنیدم در صفت کافری، از او صد چندان دیدم. وصل همه شوخی و طراری کند
   :رباعیة. دارم جفاهاش بنعت وفا در دل می
ـــــــــتم دال ـــــــــا دل گف ـــــــــوز!ب ـــــــــوداش هن  ز س

ـــــــوز    خـــــــود ســـــــري نگشـــــــتی ز جفاهـــــــاش هن

  

ـــــوز!وه  ـــــرداش هن ـــــوۀ ف ـــــری عش ـــــی نخ  م
ــــت ــــوز :دل گف ــــاش هن ــــدۀ؟ ب ــــرا چــــه دی  .م
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  فی یقني العاشقني الفصل السادس و العشرون

یقني عموم . حال عموم و حال خصوص: که یقني دو حال اقتضا کند انار الله قلبک بنور الیقني اعلم، یا اخی
ول تربیتش از شریعت رس. عامیان را رسوخ عروق درخت ایمان است در دل، و آب آن درخت تقلید عام است

در وحدانیت و اثبات ربوبیت چنان مستحکم باشد، که یک موی از خاطر شک در . صلی الله علیه و سلم است
اگر شان به شمشري پاره کنی، تحقیق ایمانشان در اثبات حق محض یقني شده است؛ از آن . ایشان مضطرب نشود

یعنی » الذین یؤمنون بالغیب«لله تعاىل قال ا. اند مفسران که یقني است این ایمان را گفته. هرگز نرنگردند
  . »یوقنون«

دیدۀ دل صفات بی رؤیت ذات . اما یقني خواص پرتو نور کربیاست، که از ذات حق بر جان عاشق متجلی شود
آن نور خطرات مکر قدم بردارد، زیرا که حق تعاىل، بعد از احتجاب دیدۀ . خوانند» یقني«بیاید؛ مشاهدۀ دل 

آن شکی است، که صورتش شک است، و . اق را به قرصهای افعی نکرات خسته دل داردروح از رؤیت حق،عش
  . معنی تحري

و تحري ا زآن پدید آید که بعد از وجدان جانان در قرب قرب، صد هزار ساله راه ورای اکوان بربد، وحق را باز 
ن منزل بود که بحار حقیقت چون دری. حق به حق نهان است .نیابد؛ نه ازین که حق محتجب است از دیدۀ جان

در المکان با عاشق خطاب کند، و او را به نور احدیت روشن کند، چنانکه . گویند» شک«نکرت است، این را 
  . بدایت معرفت است

قاب «چو جان عنقاء مغرب ازل، و پازهر هر غلبۀ افعی اجل، مرغ بستان . خوانند» یقني عاشقان«این مقام را 
در منزل نکرت بودی، از  صلوات الله و سالمه علیه کونني، سید بریات محمد مصطفی، مدار افالک » قوسني

فان کنت فی شک مما انزلنا الیک، فاسئل الذین یقراون الکتاب من «مقام عیانش با بیان فرستادی؛ گفتی 
 این یقني مدارج عشق است، و معارج شوق است، رباط خیول اشکال کواشف است، موارد اطیار. »قبلک

  . معارف است
چون آن معجون در عشق رسد، عشق را از صفات حدونیت بستاند، و از عشق اهل . عشق را یقني مفرحی است

بدایت در عشق اهل نهایت هیچ نماند، زیرا که منظر اعلی است، منجنیق اشواق است، مصباح عشاق آفاق است، 
هالل یقني . ای درد، در روز جهان پر سوز کننداز شادی نزول آن به رمزه. شب هجران به آن چراغ با روز کنند

چون از آسمان مشاهده برآید، صوام عشاق به رؤیت او به جمال حق مفطر شوند، زیرا که در بدایت عشق چون 
او نور صرف ذات پیدا بود، از  نور یقني از تحت سحاب تحري عاشقان را مکشوف است، به رویت او که در رؤیت

  . غري حق امساک کرد
متحريات عشق را، که  چو این مقام او را مسلم شد ندانی، ازین حدیث بشنو که کاروان ساالر غیب گفت اگر

چون آن را سوی مغرب مشاهده بینند از آسمان کشف روزه داران عشق، که از . »صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته«
وی آن هالل از فرح یافت مقامشان اند،عشق خوشی در ر بوده مبامداد ازل تا وقت مغرب ابد از کونني صای

  . گویند می» ربی و ربک الله«زنند، و  از بی خودی، دست بر دست می. بخنداند
نبینی که صفی . بدایت یقني عاشقان را ثقل بشریت بردارد، و در نهایت ظاهر و باطنشان همه روح گرداند

اخی عیسی، لو از داد یقیناً، رحم الله « ثاني را گفتآدم صلوات الله و سالمه عليه  اهل واليتممکلت و رئیس 
چون همه چان شد، روح . کرد. »سبحان الذی اسری بعبده لیالً«شارت درین حرف به آیۀ ؟ ا»لَمشی فی الهواء

به مرکب یقني بر آسمان شد، لیکن مرکب یقینش چون هم علف رخش توجید سید نبود، مرابط حدثان الله 
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قدم  همه نور یقني شد، به آب دریای انوار علیه افضل الصلوات واکمل التحیات چون مصباح جان سید. ننشاند
  . از او گرد عدم بنشست

قبضۀ . چون از غريت مربا شد، و از عکس جمالش جهان مصفا شد، زبد، حقیقتش بر سر ممخاض کون آمد
آنجا . و ابد سفر کرد در بیابان ازل. قدمش از مقطع آئینۀ مربوبیت بربود، و بنعت توحید بر مرکب تجرید نشست

چون باز آمد، به آبت التباسی خلق را گفت . وق قدم معروف شدپیش از آدم و عالم به عشق و رسالت نزد معش
درین یقني آیات ! وای پرتو نور جمال عروس جالل! ای سطر دفرت افعال» کنت نبیاً و آدم بني الماء و الطني«

  . عشق انسانی منقطع است
. عقول است صد هزار شواهد در مشاهد مضمحل است، و شواهد در بدایت اهل یقني را در راه حق مراکب

مبتدیان عشق را ! نگارا. بعد از آن بهیچ برنگريند يچون یقني از وجود نور حق گريند، ادلتهای شواهد انسان
عارفان آشفتۀ از زخم سنان شوقی اگر بنگرند بدیدۀ الهوت، در توحید کافرند؛ گرت  دست گري، که شاهد مجلس

دلخوشی عارفان از سر لطف در ما نگر، تا بدان نظر پای بر بام با این همه . از نایافت در هجران بنگرم، عاشقم
چون نمانم؟ که آن صفات چون در این آیات است، دانم که در . منۀ باغ آن عجب مارعشق است با کو. ازل نهیم

و اگر تو را ندانم، جز . اگر تو را دانم، چز تشبیه نیست. تو را این دانسنت جز فضول نیست. توحید حلول نیست
  . تبطیل و تعطیل نیست

  : بیت. خواهم که آن جمال قدم درین جمال پیدا کند، و در عاشقی مرا ترک دیوانه و شیدا کند
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــان دیوان ــــــــــــــــــای بزیرک بنم

  

ــــــــت حــــــــق را   در مصــــــــحف باطــــــــل آی
  

چون روی خوبت در . صفای صفت چون جانت را همرنگ خود کرد، اگر برابر آید اخرت در عشق، نه انصافست
زلف عنرب . ال عارفان را در طریق منطمسۀ توحید مصاحب است، شَعر گُل مفرح زیرکان نهایتستلیاىل انفص

  .فشانت سلسلۀ دیوانگان بدایتست
ای . چون از کشی ودلخوشی لعل خاموش بلؤلؤ در سلک گريی، بدام اجل از باغ کشف و یقني مرغان ازل گريی

. وصل تو دل را نهایتست. هجر تو غم را بدایتست! یای آشوب حسنت، نماز را بدایت! عشقت نیاز را نهایتی
خمخانۀ عینني طرارت پر عروسان سرمست صد پیکار . ودرین میان عشق را از یافت و نایافت صد والیتست

با ما بساز، که ساخنت برتو ! ای حریف نواز. ، و در زوایاء جان ما از آن عروسان صد هزار شکار پیوستههجست
  : بیت. ت بر ما عظیم گرانستآسانست، و ناساز گاری

بــــا مــــا بســــاز، دانــــم بــــر تــــو ســــبک نشــــیند
  

ـــد  ـــر آی ـــران ت ـــن گ ـــر م ـــی ب ـــوز، دان  جـــانم مس
  

  
  فی قربة العاشقني العشرون الفصل السابع و

که مرغان مقدس ارواح چون از اغصان کل شهود حدثان پریدند، و بعد  قربک الله منه الیه فیه به له اعلم یا اخی
قرب نهان خانۀ ازلست، که در آن کنوز لطایف . ن یقني بریدند، آشیانشان جز در بساتني قرب نباشدهوای آسما

شراب قربت چشیدند، و اثقال » وَ مَزاجُهُ مِن تَسنیم«اهل قرب در سرادق کربیا چون از عني . جمال قدم است
های جانشان  رسد، از قهر آن نار پرده انوار برواحل اسرار کشیدند، نريان مشاهده از نور مکاشفه در جناح جانشان

  . عروس بها از دریچۀ بقا روی بدیشان نماید. ر در غیبت غیب بی پر بمانندببسوزد، 
وار دیگر بار برپند، گرد شمع  بدان جناح پروانه. چون آن پر نماند در آن منزلشان پری دیگر از عشق صرف برآید

جملۀ جناح از روح در روح بسوخت، علم حقایق در سرای چون . جمال در لگن قربت نور وصلت شان بسوزد
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هر زمان قرب قربش بُعد . پرد ازل بیندوخت، آن علوم او را پرهای عشق و شوق شود، و در هوای قرب قرب می
چون قربش بعد گشت، حريت هم قرین عشق شد، جان از . شود بُعد شود، و در بُعد بعد از مقصود منقطع می

  . جمال و لوایح وصال حق دستش گريد، از تحري باز مقام قرب آید، که قربش بنوازدخطاب جانان منهزم شود، ب
در رفاهیت نفحات و کشوف صفات به پرتو انوار . چون جان مالزم خانۀ قرب آمد، در قرب همرنگ قرب شود

خوف . »یدیوانه وار نزد معشوق در آ«عشقش فرماید که . شود ذات مستأنس شود، و منتظر کشوف غیبات می
. مقام است، که هر یک از آن عالمیان را اصولست اجالل از وصل جالل بازش دارد، جان را در قرب صد هزار

زبان و صافان معرفت اگر شرح آن گوید، گوش اهل ملکوت نتواند شیند، و آنچه ایشان در قرب بینند، هیچ چشم 
اگر . آید اس ایشان از ثقل بار معرفت از جان برنمیانف. مسافران قرب قرب را جز درد بر درد نیست. نتواند دید

  . شاید جز منزل عشق را نمی« بر آید یکی از آ
در تحت مرقعش معراح در معراج ! ده عاشق را به حق المعرفه بشناسياین شور! ای زجاجۀ مصباح التباس

مت در کرائم در صدف تجرید تحت بحر مال. اش بسوی تحقیق منهاج در منهاج است است، به پیش سجاده
جز عاشقی و شوریدگی و رسم زهد . در عشق ما جز در صدف مالمت نیست. اخالق نگر و کرامت بني

جان خواص عشق از چشم حساد مصونست، و درین پرده بی رسمی در قباب مالمت . نیست. برانداخنت سالمت
  : بیت. محجوبستاسرار دلشان از اغیار مکنون 

مـــــت بـــــر فقـــــريپـــــرده دار عشـــــق دان اســـــم مال
  

ــــبان در شــــناس آن آب تلــــخ انــــدربحار   .پاس
  

  
  فی مکاشفة العاشقني الفصل الثامن و العشرون

که کشف مهیج عشق است، و مطایاء محبت و  کشف الله لک عجائب الملکوت وانوار الجربوت اعلم یا اخی
. دل را کشف صفاتست. تعقل را کشف آیاتس. بعد از قرب دیدۀ جان عاشق را کشف در کشف است. شوقست

. انسانیست، لیکن مشهود ازل ظهورش در شواهد حدثانی است قکشف آیات طرق عش. روح را کشف ذاتست
کشف ذات جان عاشق . کشف صفات عشق را از التفات حدثانی مطهر کند. غذای عشق درین منزل از آالست

  . را از جان عاشق مجرد کند
کشف جهان . وت جان را اسرار قدم با عشق جمال قدم پیدا کندکشف جرب. کشف ملکوت یقني اقتضاء کند

. چو جان از آن شراب خورد. کشف علم ربوبیت خود شراب عشقست. ملک و شهادت اقداح شراب عشقست
آن کشف را نهایت نیست، و عقل را در کشف عشق . مست ابد گشت، و جامۀ جان را به صبغ صبغة الله رشت

از کشف چگویم . ست، ظاهر در باطن، باطن در ظاهر، آخر در اول، و اول در آخراو کشف در کشف. روایت نیست
  که کشف نشان ندارد، و نشانِ نشان درین بیان ندارد؟ 

بلبل جانم د رآن بستان مست ازل گل حسن چیده است، زیرا که نساج . ما را در عشق روی تو بستان کشف است
ش مگریز، و در رنگ یکتایی عشقش رنگ الدل را گفت که از ب. غیب نیم کار آدم در حسن آن روی تنید است

بد خوئی معشوق در وصال و هجران عاشق و عشق را نیکوست، زیرا که از آن عشق تا این عشق در . دویی میامیز
  :رباعیة. حقیقت چون بنگری، اوست

 قــــــدح بــــــالش چــــــون نــــــوش بکــــــش! ای دل
  تاحلقۀبنـــــــــــــــــــدگیش داری در گـــــــــــــــــــوش 

  

ـــــرا  ـــــد ز ب  کـــــوش بکـــــشروی نییصـــــد ب
 او کـــــم نکنـــــد، تـــــو پنبـــــه از گـــــوش بکـــــش
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  فی مشاهدة العاشقني فصل التاسع و العشرونال

که عاشق چون از عشق انسانی تربیت یافت و به نور افعال و بینا گشت، و  اراک الله جمال جالله !اعلم یا اخی
در عشقستو و مقام مشاهده عاشق را  این منازل را که گفتیم به جان و دل پیمود، بعد از مکاشفه مشاهده است تا

سکر است نه سکر . منزىل د رعش مقام سکر است، و منزىل در عشق مقام صحو است: در دو مقام دو قسم است
توحید که آن منزل عشق محو است، لیکن هر مقامی را سکری و صحویست که اصل آن تمکني و تلوینست نه 

  . ل شرایط مقامانستتلوین و تمکني معارف، که تلوین و تمکني اص
چون در عشق این سکر و صحو حاصل شد، قسم مقام التباس در مشاهدۀ قسم صحو است، و قسم مشاهدۀ 

در عشق سکر بر سکر مرتاکم . صرف در عشق قسم محو است، یعنی سکر در سکر، مشاهده حق بی وسایط بیند
هالک خواهد رسید، حق به شفقت جمال در فنا به شرف  سلطان مشاهده جان عاشق را محرتق کند، چون. شود

از آن در  صلوات الله علیه صحو در عشق منزل خلیل بود. صرف از مرآت التباس در مقام صحو بوی نماید
صرف مطلق  علیه الصلوة و السالم منزل کلیم بود سكر »رب ارني كيف تحيي الموتی«التباس خواست و گفت 

ل صحو بود، در منز صلی الله علیه و آله و سلم هر دو مقام حبیب را. »رب ارنی انظُرُ الیک«خواست، گفت 
علن بساعري و اشرق من جبال جاء الله من سینا و است رایتُ ربی فی احسن صورة .ارنی االشیاء کما هی«گفت 
سر قدم . »الاحصی ثناءً علیک«چون از حدثان بگذشت بچشم جان مست، هست ازل بدید، گفت . »فاران

  . درین مرحله ظهور ذات ندارد در عالم و آدم
رضی  ابن عباس. »رایتُ نوراً«از رؤیت سئوال کرد، از مقام صحوش جواب داد، گفت  هرضی الله عن ابوالدردا
وسایط التباس در . »رایتُ ربی فی احسن صورة«از رؤیت سؤال کرد، از مقام سکرش جواب داد، گفت  الله عنه

. سلم نیستو این درجهان کس را م. اگر از مقام عشق نگرد، جز رؤیت صرف قدم نیست. اشارت ثانی نیست
قلزم توحید است، و آن دریای بی کشتی حدوث است، الجرم حیات موحدان درین عالم جسمانی دیر نپاید، زیرا 

  . که گرداب فنا صدهزار باقی را فانی کند
بدایت مشاهدۀ صرف کشف است، دگر خطاب است، آنگه وصلت دل، آنگه خطاب تسکني و قربت، آنگه بروز 

بدیدۀ ربوبیت و چشم جان و عقل » لیس کمثله شیء«عجایب اسرار، آنگه جمال لوایح و طلوع انوار کشف 
بقدر تمکني حق . این چه این مقام را گفتیم بدایت است، آنگه مشاهده در مشاهده روح را بی نهایت است. بینند

کلی در بدایت جان در مشاهده درنگ نیست، زیرا که سطوات ذات بصدمتش از رؤیت در سکر . جمالش بنماید
به مشاهدۀ معرفت و وصلت درمشاهده دیر بماند، . چون برسد. در آن وَلَه دیده را قدرت دیدن نیست. اندزد

  . جدش از حالوت جمال مضطرب داردلیکن هیمان و هیجان و
آنگه صاحی . چون علل حدثانی از روح محو شود، روح با مشاهده خو کند، و بنعت مشاهده در مقام صحو شود

. سکران صاحی، تا در مشاهده به جائی رسد که خطاب خاص در حجال انس از حق بشنود سکران است و
را آنجا حاصل شود، تا درین مزار زیارت نکنند، روی آن طرارشان دیدن مسلم نیست، زیرا محبت صرف عاشقان 

چشم تو در  از عکس! متواریان شهوت اگر به چشم غفلت، ای جان نیکوان. نیست که طامات را درین منزل رقم
دعوی گران . پای درازان دست کوتاهند. ند، در عشقشان باور مدار که به طبع آشفته به جانان نتوان رسیدتو نگر
آدم ر اچه بینند، چون آدم را بی نقش آدم ندیدند؟ زهی طرۀ طراوت که . درین آئینه نقش آدم نیست. معنی اند بی

. کارت که در هر تار و پود جز انس حسن صد هزار رقم دارد زهی حلۀ نیم. در باغ عشق جز خم در خم ندارد
  :رباعیه
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ـــــرک ـــــن! ای ت ـــــوانم م ـــــان خ ـــــمع جه ـــــرا ش  ت
ــــــــــرا  ــــــــــني ت ــــــــــرا و زلف ــــــــــخ ت   چــــــــــال زن

  

ــــن  ــــوانم م ــــاودان خ ــــات ج ــــو حی ــــل ت  وص
 از مشــــک رســــن، زســــیم کــــان خــــوانم مــــن

  

  
  فی محبة العاشقني الفصل الثالثون

جز الیهات . ذورۀ علیاش محبت الهی است. ت را درجات استکه محب رزقک الله ذوق المحبة اعلم یا اخی
. محبتی خاص و محبتی عام: عموم محبت در بدایت کتاب مذکور است، اما آنچه الهیست محبان را دو نوعست

کرامات و آیات و . آال و نعما تربیت یافت ياتاما محبت عام از رؤیت طراوت صنایع جمال آیات و شواهد افعال
ت محبت پدید آورد از حق در دل دوستان، لیکن مدارج ااین صف. لطایف مقامات باشد» آبحسن م«معجزات 

  . این شواهده بعضی پیدا شد» بیان«در کتاب . ایمان است، از آتش محبت معلوم گویند
یکی پیش زا وجود : اما محبت خاص خاصان را بعد از مشاهده است، و اهل مشاهده را سه مشاهده است

طوعا » الست بربکم«با رؤساء ارواح، فرمود  درا قبل االجساد در حضرت مجد، چون جمع آوانسانی ارواح ر
حق حجاب جربوت . لذت کالم در ایشان رسید، از حق جمال خواستند، تا عرفان بر کمال شود. »قالوا بلی«

با . مست شدندارواح انبیا و اولیا از تأثري سماع و جمال جالل . برداشت، و جمال جالل ذات بایشان نمود
شان مزید گرفت، زیرا چون  محبتآن واليت بمراتب تربيت الهي از . قدم بي رسم حدثان دوستي گرفتندشاهد 

ارواح قدسی به صورت خاکی درآمدند از سر سوداء پیشني جمله ارنی گوی شدند و محل انبساط یافتند، تا هر 
ما نظرت فی شیء اال و «اند  چه درین جهان دیدند، همه او را دیدند، چنانکه بعضی از خواص محبت گفته

  . »رایت الله فیه
در مجالسشان زبان عشق . شطاحان طربناک هیچ کس نیست که از حق رؤیت نخواست و دعوی رؤیت نکرد از

بر سنن منازل محبت ثانی در رؤیت ثانی یافتند، که هر که بعد از امتحان در حجاب . گویند» رأیت ربی«همه 
ند، آن شاهد اول بی انسانی جوهر روحش به عوارض بشری محتجب نشود، و در جوهر روحش قهریات تأثرينک

  . باز یابد، و محبت بر محبت بیفزاید زحمت حدثان اینجا
چون جسم و روح متجانس شدند، غایت محبت  مشاهده سوم رؤیت اعظم است، و آن در سرای بقاست

افزاید و هرگز از عارف منقطع نشود، زیرا که محبوب را حد مشاهده نیست،  می محبتبقدر مشاهده . آنجاست
رضی  صدیق اکرب. خواص محبت را بقدر محبت مشاهده باشد؛ مشاهدۀ عموم دگر و مشاهدۀ خصوص دگر لیکن

فرمود  صلی الله علیه و آله و سلم چون محبت و ایمانش از محبت و ایمان خالیق افزون بود، سید عالم الله عنه
علیه افضل الصلوات و  نکه سیدچنا» ابوبکر در تجلی خاص است، چندانکه عموم بینند، او تنها بیند«که 

  . »تحلی الجبار للخلق عامة و البی بکر خاصةً «در حق وی فرمود التحیات
بعد . خاصان را محبتی خاص است. در محبت او مرد است درنه هر که دُرد خو. تا دانی که یافت بقدر دل است

اصل محبت از رویت حسن . است محبتبقدر منازل . از آن مشاهدۀ جمال است، و در مقام مشاهده منازل است
چون خلق ربانی در وصلت بیابد، از هر صفتی که مهیج . در رؤیت عظمت محبت را زوال است. و جمال است

محبت قلق ذات است، هیجان روح است، ذوب . اگر آنجا رسی، این مذهب بدانی. محبت است، محبتی پذیرد
این . محبوب را شایق است، بر مجنون عاشق است. فق استااز حالوت یافت محبوب محب را مو. فؤاد است

سیجعلُ لَهم « بجائی رسد که آئینۀ حق شود، که هر که در او نگرد بحق عاشق شود. استخُلق جنون عشق 
  . بدان» و القیتُ علیک محبةً منی«بخوان و تفسريد» الرحمن ودّاً
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چون حق به محبت و ارادت بنده . ثري آنستعبودیت و مقامت و کرامت تأ. ای گفتم در محبت بندۀ حق را شیوه
را مرید و مراد و حبیب و محبوب کند، بنده شاهد حق شود، به نظر قدم در وی نگرد، و صفات خودش در 

کاری است از فهم و عقل بريون، تا ظهور صفت ندانی، الله . پوشاند، نه از راه حلول که او منزه از حدثان است
از آن . چون ملتبس به انوار حق شد، حقش به خاصیت ربوبیت بیاراست. بخوانی» لهتخلقوا با خالق ال«الله که 

محبوب حقست که حق این محبوب را آن خواست، تا در عشق همرنگ معشوق نشوی، در عزب خانۀ وصال با 
  . معشقو متحد نگردی

قی ابد بجوی جان از محبت زمني شوق است، و در آن زمني اشجار عشق است، از بحار قدم آب خورد، و از سوا
اهل کواشف است، و محبت بعد از عرفان محبت اهل  محبتمحبت در مشاهده بی عرفان . آن انهار آب بَرَد
خون عاشقان به . نهایت آن محبت بدایت این محبت است، و نهایت این بدایت توحید است. معارف است

درین ! ای جان جهان. ز صدمات تفرید گریزندد، زیرا که صد هزار عاشق مست انسیف توحید در مشهد تنزیه ریز
  :رباعیه. عرصه من معزولم و شاهِ تو مات است، عشق ما فانی و گُل تو خار است

ــــم ــــگ زن ــــو در چن ــــف ت ــــه ســــر زل ــــو ک  کــــی ب
  در شـــــــیش کـــــــنم مِهـــــــر و هـــــــوای دگـــــــران 

  

 صــــد بوســــه بــــر آن رخــــان گلرنــــگ زنــــم 
ــــار ــــو ای نگ ــــیش ت ــــم! در پ ــــنگ زن ــــر س  ب

  

  
  فی شوق العاشقني ونالفصل الحادی الثالث

که چون محبت کامل شد، هیمان بر مشاهده علی الدوام در دل عاشق پدید آید، که او  شوقک الله !اعلم یا اخی
چون جان به جناح شوق در قرب پرواز کند، در قرب قرب به قوت . بشرب لقاء رحمانرا منزعج کند ازحدثان 
طريان روح است، چندانکه بیش پرد شوقش بیش باشد، زیرا که آید، زیرا که شوق مقوی  شوق قرب بر مزید می

نیست، که حدث  در سراب حريت تشنگی شوق بر تشنگی است، در مذهب عشاق وصل نیست، اگر چه نیز فصل
رؤیت جالل جان را شوق است، و در آن رؤیت ذوبان قلب در شوق بر . پس شوق را حد نیست. در قدم نرسد

  .مشاهده وافر گشت
ني است که شوق عاشقان را مطایاء رخت اسرار است به عالم انوار، و سبب جوامع عشق است، سید چون چن

ذة النظر اىل لاسئلک «گفت  در دعا می علیه افضل الصلوات و اکمل التحیات مشتاقان و رئیس عاشقان
م من المحبةً، فساروا اىل الله قلوبه مُلِىَٔتْ« رحمةالله علیه و قال ابو سعید الخراز. »وجهک، و الشوق اىل لقاءک

. »طلباً و هاموا الیه اشتیاقاً، هنیثاً لهم من قلقٍ مشتاق اَسفِ بربه کَلِفٍ دنف، لیس لهم سکن غريه وال مألوف سواه
های آن در دل رسد، حجب حدثانی از دل بسوزد، و به مشاهدۀ  شوق آتشی دان از لوایح مشاهده که چون شعله

الشوق نار الله اَشعَلَها فی قلوب اولیائه حتی یحرق بها ما فی قلوبهم من «قیل . ساندجمال و جالل رحمانی ر
سواقی شوق تا بحر عشق است، و بحر عشق و بحر شوق در عني . »الخواطر واالرادات و العوارض و الحجاب

ز برخود الله که عني قدم است خشک است، زیرا که عاشق چون با معشوق متحد شد، شوق بر چیست و عشق ج
  . عني دوئی است» و ما قدَروا الله حقَّ قدره«بر کیست، بلکه عشق در نص 

اگر رود، نه شوق ماند و نه . راکب عشق بر مرکوب شوق تا دریای توحید بیش نرود. شوق مرکب عشق دان
عشق در  رسد، و اآلىل از شوق مزید گريد، بهر آنکه جز بر آن کشتی به سواحل بحر مشاهده نمیعشق . عشق

ئی بر  جان مشتاق اگر با حق انس گريد، منزل انس جان را از گالب انبساط غرقه. یابد اصداف تجلی جمال نمی
در مجلس انس این مشتاق با چون تو عروسی حریف شود، که تو . روی افشاند، تا آتش عشق در وی بنشاند
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فتی، از کأس انس تو شراب رحیق توان مستأنسان را اسباب انس حقیقی، محققان شایق را شکوفۀ بستان معر
درین میان ! یرآن قدح بنعت هجر مگردان، ای که در وصال گاه جوانمردی بر ما جفا کنی و از ما وفا نخ. خورد

   :رباعیهبا شوخی و رعنائی و فصاحت در عاشقی چه درد سری؟ 
 دارد ســــــود گــــــر بــــــا تــــــو وفــــــا کــــــنم نمــــــی

  ماننــــــــد لبــــــــان تــــــــو همــــــــی بایــــــــد بــــــــود 

  

 تو جفـــــــــا کــــــــنم بیـــــــــازاری زودور بــــــــا 
ـــــود ـــــون آل ـــــامش وخ ـــــزار وخ ـــــک و ن  باری

  

  
  فی کمال العشق الفصل الثانی و الثالثون

ازالً و ابداً ذات قدیمش  سبحانه و تعاىل که خداوند رزقک الله و اکرمک بعشق اهل الکمال !اعلم یا اخی
عشق یکرنگ آمد که صفت از آن . پس عشق وعاشق و معشوق خود بود. موصوف است به صفات قدیمش

در اسم غلط مشو، که عشق . عشق کمال محبت و محبت صفت حق است. اوست، و او از تغري حدثان منزه است
تغري . در آن تغري نیست، بلکه به خود عاشق است. صفت اوست، و قایم به ذات اوست. و محبت یکی است

زال محباً بنفسه لنفسه کما انه لم یزل عالماً بنفسه لم ی«ن دان که علم او امحبت حق چن. حدثانی در او روا نیست
  . »و ناظراً اىل نفسه بنفسه

چون خواست که کنز ذات بمفتاح صفات بگشاید ارواح عارفان را، به جمال عشق بر . انقسام در احدیتش نیست
م علم، و از از عل: ایشان از هر صفتی لباسی یافتند. ایشان تجلی کرد، و به صفات خاص بر ایشان ظاهر شد

قدرت قدرت، و از سمع سمع، واز بصر بصر، و از کالم کالم، و از ارادت ارادت، و از حیات حیات، و از جمال 
این همه او بود، و او در ایشان . جمال، و از عظمت عظمت، و از بقا بقا، و از محبت محبت، و از عشق عشق

از حلول در آن عالم هیچ نیست، : تأثري قایم گشتصفت ایشان بدان . تأثري صفات در ایشان آمد. ظاهر بود
  . »العَبدُ عبدً و الرّب ربّ«

عشق لبالبۀ زمني قدم است که گرد درخت . عشق با جان قدیم است. پس از اصل عشق قدیم است عشاق حق را
سرکوه پایۀ صفاتست که جان . دارد عشق سیفی است که از عاشق سر حدوث برمی. جان عاشق برآمده است

هر که معشوق حق شد و عاشق حق . از آن ذروه بزیر نتواند آمد. اشق چون بدانجا رسید، مأخوذ عشق گشتع
آنگاه عاشق در . چون عاشق همرنگ عشق شد، عاشق و معشوق یکرنگ شدند. شد، در عشق همرنگ عشق شد

ت، جانش چون حق بر او غالب شد، قالب صورتش جنانی است، نفسش روحانی اس. مملکت حق حاکم شود
گفتنش . ربانی است، معشوق معشوق است، مراد مراد است، در جهان کار از آن معشوق است، اثر صفات است

  . ت استامعجز
خاک آن مرکب سرمایۀ بهشت . عاشق مرکب عشق است. مایۀ عشق چون پیدا شد، صفت عاشق عیان گشت

کمال در عشق نیست، زیرا که . در رؤیت صرف صفات عشق بر عشق است. عشق او مشاهدۀ کل است. است
 رهباالء عشق از تأثري ق. عشق در عشق کم نیست. زحمت کمال عشق عني کمال است بی. معشوق را نهایت نیست

در هر کشفی از ذات معشوق عاشق . لطف و قهر نیست چون عشق رسوخ گريد، در دفرت عشاق حروف. خم نیست
او . آنجاست مشهد عاشقان. شف جمال و جالل استاصول عشق و دولت عشق از ک. را صد هزار عشق است

همه جمالست، اگر بنماید، لیکن چون از جمال تجلی عظمت کند، نه عشق باشد و نه عاشق، زیرا که محل فنا 
ای از  ذره. اند اند، چون بدانند که ندانند، دانند که هیچ ندیده منفردان عشق چون بغایت عشق رسیده. عشق است

معلوم شد که جمله خود را . همه بازی گران درگه عشق اویند. ر جان نبی و وىل واله کردهکشف جمالش صد هزا
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  . اند، بی او بستۀ اویند
  :شعر. فی هذا المعنی، فقال رحمة الله علیه انشد سمنون المحب

 قــــد کنــــت ازعــــم انــــی قــــد بلغــــت مــــن الهــــوی
ـــــــــذکرتُ مـــــــــا مضـــــــــی  ـــــــــا ت   فلمـــــــــا تفرقن

  

ــــــذهب  ــــــیس م ــــــدها ل ــــــا بع ــــــة م  اىل غای
 ایفقنـــــــت انـــــــی انمـــــــا کنـــــــتُ العـــــــبُ و

  

چون در عاشق پیوندد، از صرف حدوثیت به جالل الیهت ظاهر و باطنش . عشق کمال است که از کمال حق است
چون در عني . ربانی شود، معدن اصل طلب کند، و از حوادث دُهور و صروف زمان و تأثري مکان متغري نشود

ربانی با معدن اصلی برد، در ربط خاکی در اکناف کرم محفوظ  کمال بود، سواتِرِ ربوبیت بر خیزد و عاشق
هر که به عشق . جز نقل از مقام به مقام نباشد. در حظایر قدس از تغري عالم محجوب باشدباشد، و ارواح قدسی 

  : بیت. حق زنده شد، ذکر موت بر ایشان روا نباشد، هر که به عشق حق زنده شد، ذکر موت بر وی راه نیابد
  شـــو کشـــته کـــه تـــا عمـــر ابـــد یـــابی قعشـــبتیـــغ

  

 کـس از احیـا که از شمشري بو یحیی نشان ندهـد 
  

و . »بل احیاأ عند ربهم«قال الله تعاىل . »ارواح الشهداء فی اجواف طري خضر« علیه الصلوة و السالم و قال 
  .»من عشق وعف و کتم و مات، مات شهیداً«معلوم است که فرمود 

شد، چون عشق به معدن اصلی باز شود، عاشق را همرنگ خود کرد، به قرب معشوق چون عاشق هم نعت عشق 
باز رساند، تا چون روحانیان ملکوت در اعلی علیني با طاووسان مالیکه برپد، مثل خضر و الیاس و ادریس و 

ه خواهند هر جا ک. کَونني ایشان را مسخر شود. چون صفتشان ربانی شد، سماواتی گشتند علیهم السالم عیسی
ایشان را در جملۀ اکوان بینند و  علیهم الصلوة و السالم خود را بنمایند، مثل خلیل و کلیم و هارون و حبیب

بعضی را اجسام در تراب بگذارند مثل ابوبکر و عمرو عثمان و علی و سلمان و ابوذز و حذیفه و اویس . شناسند
ضی را لحوق کلی پدید آید و حجاب کلی برخیزد، چون از وطن بع رضوان الله علیهم اجمعني قرنی و ثابت بنانی

خرب داد  رحمة الله علیه خاکی به عالم پاکی نقل کنند، تا به حجاب عزت و کربیا برسند، چنانکه ذوالنون مصری
: کرد، اثر عرفان بر رویش بشناختم، گفتم تسلیم حق میرفتم، جوانی دیدم که جان  ای می روزی در بادیه«و گفت 
   :شعر کنی؟ شرم نداری که میان عاشق و معشوق تداخل می: گفت. ال اله اال الله: بگو! یا اخی

ــــــــــــــــــــــــــــــم و اال را ــــــــــــــــــــــــــــــن الی   م

  

 او بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقی و او واال 
  

  ».گفت، و شهباز روان پُر عشقش پرواز کرد» هو«آنگه 
. جهان نگنجدعاشق د ر. عالم طبیعت قفس مرغ نیست. احوالشان چنني غریب نشانشان چنني عجیب است و

  : بیت. صفت اوست» ضاقَت علیهم األرض«
  عشــــــــق بــــــــی چــــــــار مــــــــیخ تــــــــن باشــــــــد

  

 مـــــــرغ زیـــــــرک قفـــــــس شـــــــکن باشـــــــد 
  

القلوب بني اصبعني من اصابع الرحمن، واالرواح فی «. است و جان با جانانست قصدف جان محل دُر عش
  : بیت. در عشق مقصود نیست، و عشق با مقصود موجود نیست. »یمني الرحمن

  و مقصـــــــــــود کـــــــــــافری باشـــــــــــد شـــــــــــقع

  

 عاشـــــــق از جـــــــان خـــــــود بـــــــری باشـــــــد 
  

عشق . عشق مرغ جان گداز است. نقش را در عالم عشق ره نیست، زانکه عقل و نفس در ره عشق با هم نیست
  : بیت. جان را چون کبوتر و باز است

ـــــــــول ـــــــــده قب ـــــــــس زن ـــــــــد عشـــــــــق نف   نکن

  

 نکنــــــــد بــــــــاز مــــــــوش مــــــــرده شــــــــکار 
  

آفاق در اشراق عشق محرتق . کفر و دین از سرای عشق محجوب است .امر و نهی در راه عشق منسوخ است
  :بیت. کون در تحت سم رخش عشق مضمحل است. است



۵۰ 

ــــــیش آ ــــــرب اوســــــتنپ ــــــق ره ــــــه عش  کــــــس ک
  هـــــــــر چـــــــــه در کاینـــــــــات جـــــــــزو وکُلنـــــــــد 

  

 کفــــــر و دیــــــن هــــــر دو پــــــردۀ در اوســــــت 
ـــــــــد ـــــــــاق پلن ـــــــــق ط ـــــــــه در راه عش  هم

  

آنکه عشق او را روی بنماید، . ان و عقل را راه نبوده استدر آن عالم ج. سرشت گوهر عشق در ازل بوده است
  : بیت. جوهر صفتش خاکدان برباید

ــــــــــل و از جانســــــــــت ــــــــــر ز عق   عشــــــــــق برت

  

 ىل مــــــــــع اللــــــــــه وقــــــــــت مردانســــــــــت 
  

خضوع و خشوع . در عاشق کربی و کافری نیست، بد خویی و ابلهی نیست، کمال تحري صفت عاشقان است
  . صفت بیدالن است

ــــــــــق ــــــــــار عش ــــــــــل را ب ــــــــــدطف ــــــــــري کن   پ

  

ــــــــد  ــــــــري کن ــــــــه گ ــــــــق پش ــــــــه را عش  باش
  

  . ناتوانی در راه عشق نیست. نارسیدگی در عشق نیست.کنشت خرابات عاشقان است. بهشت جای زاهدان است
گر . در معرفت عشق بر کمال است. نهایت عشق بدایت معرفت است. آنچه گفتیم جز صفت عشق و عاشق نیست

 منتهای عشق. اگر در معرفت متحري شود، مقام معرفت یافت. یافتعاشق با معشوق همرنگ شود، مقام توحید 
ذکر ذاتی و فکر صفاتی حیا . چون عارف شد از صفات معرفتش، صفات حق روی نماید. تا بدین دو مقام است

در قدم حکمت ازىل، جمع عني عاشق و معشوق در عني جمع عشق اقتضا کرد، پس هر که را عشق رسد، او را 
در ملک . ، بفناء فعل و نعتش اوالً،و فناءِ فنا ثانیاً، و بقائهما ثالثاً، و بقاء بقا رابعاً معشوق باشدبدین جمع کشد

وصول موحد اگر باز عشقش به مشاهدۀ توحید برد، . ربوبیت بنعت الوهیت تصرف کند، سعادت کربی یافت
. ، به مرکب تفرید به عالم تجرید شودتوحیدش از زحمت حدثان منفرد کند. بیابد، شهود عني بیابد، کانه هو شود
  . بقا و قدم ازلیات و ابدیات نباشد رؤیتش جز مشاهدۀ کربیا و عظمت

عالم جمال نیست، اگر هست . سر توحید بصدمات و جدانی از دل لذت عشق بستاند. درین منازل عشق نماند
وجدان، معرفت در قبض از ركوب عظمت، بسط از نشاط . اجالل و تعظيم در تعظيم استاجالل در . ننماید

حتشام از رؤیت انوار عظام، سکر در سُکر از بدیهۀ قدم ظهور، وَلَه در وَلَه معرفت، حرمت در حرمت، احتشام در ا
در بحر ازل، دهشت در دهشت از فردانیت ابد، صحو از رؤیت بقا، فنا از تأثري سطوت انوار ذات، بقا از تأثري 

  . اط پدید آیددر آن منزل نه حظوظ حدثانی، نه آفات نفسانی، و از انبساط حق در موحد انبس. جمال نفس کلی
از . چون در لجۀ بحر قدم عني جمع از اوصاف مخلوقی مقدس شد، محل اتحاد یافت، آنگه شطحیات گوید

اگر ندانی، از آن شري مرغزار . »انا الحق«، و سر »لیس فی جبتی غري الله«و » سبحانی«اینجا بود حدیث 
شنو که روزی در مجلس موحدان رمز این حدیث در ب رحمة الله علیه توحید و شهسوار میدان تجرید، ابوبکر شبلی

  : شعر. چون سکر وجد بر او غالب شد، گفت. بیتی پیدا کرد
ـــــــــــاالئی ـــــــــــی تع ـــــــــــی ف ـــــــــــارک خطرات   تب

  

 فــــــــــال الــــــــــه اذا فکــــــــــرت االئــــــــــی 
  

 رحمةالله علیه اند، فعلشان ربانی، قولشان ازىل و ابدی است، کما قال ابوسعید الخراز چون بدانعالم رسیده
. »خزائن اودعوها علوما غریبةً و انباءً عجیبة، یتکلمون بها بلسان االبدیةً و یخربون عنها بعبارات االزلیة للعافني«

  :بیت
ــــــــــــــــت ســــــــــــــــبحانی ــــــــــــــــد ار بگف  بایزی
   آن زبـــــــــــــــــانی کــــــــــــــــــه راز مطلــــــــــــــــــق

  

ـــــــــی بگفـــــــــت و ویالنـــــــــی   نـــــــــه ز جهل
ـــــو انـــــا الحـــــق گفـــــت  راســـــت جنبیـــــد ک

  

صفت چشم تو، سر افعال در روی تو، سحر غمزۀ » عبهر«این بود که گفتیم قصۀ عاشقان روحانی و ربانی، ای 
اگر چه در آن عشق عاشقان را از . جاودت عاشقان موحد را هاروت و ماروت، عشق تو مرکز فلک الیزاىل است



۵۱ 

  . حدثان هزار ناله و زاری است
تدىل در شیوۀ آن چشم عقل کل را در عني فعل صد . در رنگ شقایق جبني تو دیدۀ جان را صد تجلی است

  : بیت. است
ــــــــــکینم ــــــــــد حــــــــــال دل مس   آن کــــــــــس دان

  

ـــــد  ـــــی باش ـــــد کاله ـــــن نم ـــــم ازی ـــــورا ه  ک
  

عاشقان موحد را درین فصل بسی عبارات است؛ درین بیت . ات آیات استبگوییم که مصباح صفات در مشک
مزها ازین شطح بسی ر رحمة الله و قدس روحه ایق، ابوالمغیت حسني بن منصورآن بوالعجب عاشق، آن دولتی ش

  : گفت، شعر راند و می و اشارات است در سکر توحید از دیدۀ یکتا بني، چون خون می
 ســـــــــــــبحان مـــــــــــــن اظهـــــــــــــر ناســـــــــــــوته
   ثـــــــــــم بـــــــــــدا فـــــــــــی خلقـــــــــــه ظـــــــــــاهراً

  

ـــــــــــب  ـــــــــــه الثاق ـــــــــــنا الهوت ـــــــــــر س  س
ـــــــــی صـــــــــورة اال کـــــــــل و الشـــــــــارب  ف

  

مغرب الالهوتی فی   و اما م الشائقني، عنقاءنيثم الکتاب بحمد الله وحسن توفیقه، و الصلوة علی سید العاشق
اللهم نور قلوبنا بنور حکمتک، و ثبت قلوبنا بدوام ذکرک و حالوة . اجمعني الناسوتی، و علی آله و احبائه صقف

اللهم روح قلوبنا بمشاهدة . و قرر عیوننا بمحبتک، و طیب اسماعنا بلذایذ مناجاتک، انک علی ما تشاء قدیر
واجعل لنا من عندک موقفاً، تقربنا من  حظاً من نصیب انسک، جاللک و ارنا عجائب ملکوتک، و اجعل لنا

  !نفسک، و تؤنسنا باُنسک، و التخیبنا من ذلک کله، یا ارحم الراحمني
  

 الوامق، المحب الشائق، العارف الملیح، الموحد ثم کتاب عبهر العاشقني من الواردات القدسیة علی العاشق
  .هالصادق، ابی محمد روزبهان، قدس تعاىل سر

 


