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  بسم اله الرحمن الرحیم
له الطاهرینه رب العالمني و الصلوة و السالم علی خري المرسلني و آالحمدل.  

ور سـازد، و انتهای فکرت غوطهسباح نظر را در دریای بی: بدانکه بر هر مکلفی واجب است که: اما بعد
بدیدۀ بصـريت بعقـد آلىل شناسـائی ذات در صـدف صـفات پـردازد، و سـیاح فکـرت را از روی تحقیـق 

ق بسـر منـزل تحقیـق کـه مقـام مرحله پیمای مدارج و معارج توفیق گرداند، و محققانه خود را با قدم توفیـ
و سبب آمدنش ! ای با نظر تامل و تعقل در نفس خود غور نماید که کیستاهل حال است رساند، و لمحه

و عهد روز ازل را بخـاطر آورده، ! چیست» هستی عبارت از آنست«از دارالملک عدم بشهر بند وجود که 
بادت در مزرعـۀ روزگـار نپاشـد، و بـا ادب تمـام و جز تخم سعادت بدستیاری ع. ای بی یاد او نباشددقیقه

در حلقۀ اسالم درآمده، پا از جادۀ شریعت بريون نگذارد، و عاشقانه سر در طوق اطاعت نهاده، جز طریق 
بندگی نسپارد، و ارکان خانۀ دین را باصول و فروع که عبارت از ایمان است محکم دارد، و از پردۀ پنـدار 

  .ا بازیچه نه پنداردبريون آمده، قول بزرگان ر
  نظم

  ای آنکـــــه زخـــــودرائی در پـــــردۀ پنـــــداری
ــد ــام اصــول آم ــن ز احک ــای دی ــو بن   محکــم چ
  گــــردد در توحیــــدت آویــــزۀ گــــوش جــــان

 

ـــــداری  ـــــب دی ـــــرده گـــــر طال ـــــردار ز رخ پ   ب
ــــدین داری ــــوش ب ــــر گ ــــول آورگ ــــی باص   روئ
ــــداری   گــــر قــــول بزرگــــان را بازیچــــه نــــه پن

 

  .در هر یک نهانی هزاران گنج استپس باید دانست که اصول دین پنج است، و 
ه لو کان فیهما الهة اال الـ: بمضمون آیۀ وافی هدایه -جل و عال -یعنی جناب اقدس الهی :اول توحید

و جز وجود ذیجود او که واجب الوجود است، هیچ موجودی از موجـودات ممکنـات . یکی است ١لفسدتا
  .سزاوار پرستش نیست

  نظم
  ســـــــــزاوار پرســـــــــتش کـــــــــی توانـــــــــد

ــــــز ــــــونیس ــــــاف و ن ــــــز ک ــــــود ک   اوار آن ب
  زهـــــی قـــــادر زهـــــی قـــــدرت کـــــه داد او

ْ  

ــــــا    شــــــدن هــــــر نــــــاتوانی بــــــی ســــــر و پ
  دو عـــــــــالم را بیکـــــــــدم کـــــــــرده پیـــــــــدا
ــــــا ــــــک ج ــــــت بی ــــــار اضــــــداد را الف   چه

 

 عـالمی. هزاران نقش گوناگون بـر لـوح عـدم کشـیده ٢کن فیکونکه بقاف قلم قدرت در بارگاه  قادری
که نیاز در بارش جز  توانائی. و کل و سلسلۀ خار و گل محیط گردیدهکه بعني عنایت علمش بر دایرۀ جزو 

که تند بـادخزان ممـات را  حی الیموتی. آستانش جز گوهر نادانی نهنثار که  دانائی. جوهر ناتوان نیست
عــوالم وجــود را . کــه صــیاد ارادتــش مریــدی. در گلشــن روح افــزای حیــاتش بــار نبــوده و نخواهــد بــود

که از نیکی ذاتش میل جز بکارهـای نیـک بـاطوار ننمـوده و نخواهـد  ای ٣کاره. رمودهنخجريگاه اعتبار ف
که ادراک عقول از درک ادراکش عاجز است، و بیواسطۀ چشم و گوش، بحسن و قبح هـر مدرکی . نمود

. که پیک سبک سري و هم در اقدام نمودن دایرۀ قدمش ناتوان اسـت قدیمی. استذی حیاتی بینا و شنوا 
                                         

  ٢٢سورۀ انبیاء آیۀ  ١
  ١١٧سورۀ بقرة آیۀ  ٢
 ).فرهنگ نفیسی(الیق و کسی که ازوی کار آید  ٣
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که از آثار صنع ترکیب اجزای عالم نمـوده،  صانعی .و اصوات نیست که کالمش محتاج بآالت متکلمی
 نـاطقی. که از مثل و مانند و زن و فرزند و جوهر و عرض معـرا اسـت مثلیبی. و خود از همه مربا است

ا کـه جـز شـیوۀ راسـتی در بارگـاه صـداقتش رو صـادقی. که بیواسطۀ نطق، نطق آفرین در هر زبانی اسـت
کـه شـخص حادثـه را در مکـان  محـدثی. که کذب و اغراق در کالمش مجـال ثبـات نـه صادقی. نیست

کـه  شـریکیبـی. که هیچ بیننده را بجمال دل آرایـش مجـال دیـدار نیسـت بینائی. مکانیش بار نیست بی
 .انتهـایش نارواسـتکه نسبت احتیاج بـر خزانـۀ بـی نیازیبی. دست شرک بر دامن احدیتش نارسا است

  .یعنی عالم بذات و از مدرکۀ صفات بریست. که معانی زایده در ذات او نیست صورت آفرینی
  نظم

  صـــــــانعی کـــــــز کمـــــــال عـــــــز و جـــــــالل
ـــــود ـــــه ب ـــــنم ک ـــــان ک ـــــش چس ـــــرح ذات   ش

ْ  
ــــــال    برتــــــر اســــــت از کمــــــال و هــــــم و خی

ــــــــــــه الل ــــــــــــان ناطق ــــــــــــایش زب   در ثن
 

و ظلم یا در افـراط . ط بری استزیرا که از افراط و تفری. یعنی خدا عادل است و ظالم نیست :دوم عدل
  .و او از هر دو منزه است، اگرچه بر همه محیط است.  است یا در تفریط

  نظم
  عـــــــدالت جـــــــوهر تیـــــــغ تمیـــــــز اســـــــت
ـــــت ـــــزاف اس ـــــاری از الف و گ ـــــدالت ع   ع
  عــــــدالت نقــــــد اســــــرار خــــــدائی اســــــت

ْ  

ــــــت  ــــــز اس ــــــونریز تی ــــــر خ ــــــدالت خنج   ع
ـــــکاف اســـــت ـــــل موش ـــــق و باط ـــــان ح   می

ــــــــائی ا ــــــــان در بارگــــــــاه کربی   ســــــــتنه
 

سـبحان : یعنی فروزنده اخرت برج فتـوت، و درخشـنده گـوهر درج نبـوت، طـوطی شـکرخای :سوم نبوت
تابنده مهر سپهر اصطفا، سر حلقۀ صوفیان بـا  ،٢و ما ینطق عن الهوی: بلبل دستان سرای ،١الذی اسری

علیـه و آلـه  -انتهای جود و الطاف، نامۀ عنرب شمامۀ سر بمهر عبد منـاف، محمـد مصـطفیصفا، دریای بی
  .و ختم پیغمربانست. پیغمرب بر حق و فرستادۀ خداست بخلقان، براه راست -التحیة و الثناء

  نظم
  نبــــــوت نــــــاظم احکــــــام دیــــــن اســــــت
ـــــــت ـــــــه اس ـــــــوی ال ـــــــرب س ـــــــوت راه   نب
ـــــــــوت داروی ناســـــــــورجانها اســـــــــت   نب
  نبــــــــوت دســــــــتگري گمرهــــــــان اســــــــت
ـــــــوار حـــــــق اســـــــت ـــــــع ان ـــــــوت مطل   نب
  نبــــــوت ســــــاز و بــــــرگ مرســــــلني اســــــت

  ریـــــــــای ســـــــــرمدنبـــــــــوت گـــــــــوهر د
  محمــــــــــــد خــــــــــــاتم پیغمربانســــــــــــت
  محمــــــــــد مهــــــــــبط تنزیــــــــــل قــــــــــرآن
ــــــــــانی ــــــــــد کاشــــــــــف ســــــــــر نه   محم

ــــــــالمني اســــــــت  ــــــــوت امــــــــر رب الع   نب
ـــــــت ـــــــمع راه اس ـــــــروان را ش ـــــــوت ره   نب
ــــــــا اســــــــت ــــــــرهم داغ جنانه ــــــــوت م   نب

ــــــ ــــــتنب ــــــان اس ــــــای جه ــــــاره فرم   وت چ
ـــــــت ـــــــق اس ـــــــرار ح ـــــــع اس ـــــــوت منب   نب
ـــــــــني اســـــــــت ـــــــــوت شـــــــــمع راه متق   نب
ــــــــد ــــــــر محم ــــــــد ب ــــــــوت خــــــــتم آم   نب
ـــــان اســـــت ـــــس و ج ـــــای ان ـــــد رهنم   محم
  از او محکـــــــم بنـــــــای دیـــــــن و ایمــــــــان
  از او ظـــــــــاهر حـــــــــدیث مـــــــــن رآنـــــــــی

                                         
 ١: سورۀ اسری آیۀ ١
  ٢: سورۀ نجم آیۀ ٢
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ــــــت ــــــار شــــــاهی اس ــــــۀ رخس ــــــش آئین   دل
  همــــــه گفتــــــار او گفتــــــار حــــــق اســــــت
ـــــــت ـــــــذنبني اس ـــــــفیع الم ـــــــر او ش   بمحش
ـــــــاتم ـــــــت خ ـــــــني راس ـــــــر نبی ـــــــاهر گ   بظ

ْ  

  تجلـــــــی گـــــــاه انـــــــوار الهـــــــی اســـــــت
  همـــــــه رفتـــــــار او رفتـــــــار حـــــــق اســـــــت

ـــــــــــني ـــــــــــةللعالمني اســـــــــــتیق   دان رحم
  باشــــــــد مقــــــــدم ببــــــــاطن بــــــــر همــــــــه

 

یکه تاز عرصـۀ  هل اتییعنی شريبیشۀ شجاعت، و نهنگ لجۀ شفاعت، صدرنشني مسند  -چهارم امامت
بن ابیطالـب، وصـی و جانشـني محمـد ه الغالب، علیالفتی، مرکز دایرۀ هدایت، واىل خطۀ والیت، اسدال

ازدهم او امام ثـانی عشـر، مصطفی ص است، امام بر حق و هادی راه راست، با یازده فرزندش، و فرزند ی
انتظـام عـالم و قیـام . و نایب مناب حضرت خريالبشر، مرکز دایرۀ امکان، صاحب االمر و العصـر و الزمـان

بنی آدم بربکت وجود ذیجود اوست، و او بامر پروردگار خود ظهور خواهد نمـود، و دفـع ظلـم و بیـداد از 
  .جهانیان خواهد فرمود

  نظم
ــــــني ا ــــــانوس یق   ســــــتامامــــــت شــــــمع ف

ــــــای جــــــود اســــــت   امامــــــت گــــــوهر دری
ــــــــق رهنمــــــــودن ــــــــت جانــــــــب ح   امام
  امامـــــــــت رهـــــــــربی کـــــــــردن بخـــــــــالق

ــــــــ ــــــــدامام ــــــــار آم ــــــــوهر ب ــــــــر گ   ت اب
  امامــــــت لجــــــۀ دیــــــن راســــــت گــــــوهر
ــــــــردان ــــــــن و بش ــــــــد ج ــــــــت مقص   امام

ـــــا   برگـــــو شـــــه جـــــن و بشـــــر کیســـــت؟! بی
  علـــــــی شـــــــري خـــــــدا شـــــــاه والیـــــــت
ـــــــابود ـــــــود و ن ـــــــر ب ـــــــای س ـــــــی دان   عل
ـــــــان ـــــــرج ایم ـــــــر ب ـــــــده مه ـــــــی تابن   عل

ـــــــــی مسندنشـــــــــني  ـــــــــقعل   بـــــــــزم تحقی
  علـــــــــی در دهـــــــــر حـــــــــالل مشـــــــــاکل
  وصــــــی و جانشــــــني مصــــــطفی اوســـــــت
ـــــــت ـــــــان خـــــــتم امام ـــــــدر جه ـــــــود ان   ب

ْ  

ـــــــني اســـــــت  ـــــــب متق ـــــــور قل   امامـــــــت ن
  امامــــــت جــــــوهر کــــــان وجــــــود اســــــت
ـــــــــــا زدودن ـــــــــــگ از دله ـــــــــــت زن   امام
  نمــــــــودن راه حـــــــــق را بـــــــــر خالیـــــــــق
ـــــــــــد ـــــــــــزم ذخـــــــــــار آم   امامـــــــــــت قل
ــــــوهر ــــــت ج ــــــان راس ــــــان ایم ــــــت ک   امام
ـــــــی عشـــــــردان ـــــــر اثن   امامـــــــت خـــــــتم ب

ــــــــام  ــــــــتام ــــــــر کیس ــــــــی عش   !اول از اثن
  علــــــــی مصــــــــباح مشــــــــکوة هــــــــدایت
ــــــدن جــــــود ــــــای لطــــــف و مع ــــــی دری   عل
ـــــــــــان ـــــــــــنده در درج ایق ـــــــــــی رخش   عل
  علـــــــی عزلـــــــت گـــــــزین کـــــــوی توفیـــــــق
  علـــــــــــــی آرام جـــــــــــــان و راحتـــــــــــــدل
  وىل و محـــــــــــرم راز خـــــــــــدا اوســـــــــــت
  بــــــــــــر او و عــــــــــــرتت او تاقیامـــــــــــــت

 

نید و بسزا و جـزای اعمالشـان یعنی در روز قیامت خدایتعاىل همۀ مردگانرا زنده خواهد گردا -پنجم معاد
  .خواهد رسانید

  نظم
ــــل اســــت ــــتان عــــودی باص ــــاد ای دوس   مع
ــــــــل دم در دم صــــــــور ــــــــائی ک ــــــــد ن   دم
ـــــــــد ـــــــــاک افت ـــــــــای خ ـــــــــزل در بن   تزل
ــــــــالم ــــــــاد ع ــــــــا بنی ــــــــیل فن ــــــــد س   کن

  شــــب هجـــــران گذشــــته روز وصـــــل اســـــت 
  فــــــــراگريد جهــــــــان را فتنــــــــه و شــــــــور
ــــــه در افــــــالک افتــــــد ــــــر ســــــو رخن   ز ه
ـــــــم ـــــــاس چـــــــرخ اعظ ـــــــزد اس ـــــــرو ری   ف
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  شــــــود مفتــــــوح بــــــاب خلــــــد ونــــــريان
ـــــور ـــــن ش ـــــس و ج ـــــان ان ـــــدر می ـــــد ان   فت
ــــــــر نامــــــــۀ اعمــــــــال در دســــــــت   سراس
  گنـــــه کــــــیش و ثـــــواب انــــــدیش یکســــــر

  یکـــــی غمگـــــني ز احـــــوال یکـــــی شـــــاد و
ـــــیب دفـــــرت کـــــل چـــــون کنـــــد طـــــی   حس
ــــــــد ــــــــرب خوانن ــــــــیم ق   یکــــــــی را در نع
ـــــــأمن ـــــــور م ـــــــان را ن ـــــــر نوری   شـــــــود م
ــــــــــــــائی ــــــــــــــروز روز کربی ــــــــــــــود آن   ب

ْ  

ـــــراط و حشـــــر و میـــــزان ـــــان گـــــردد ص   عی
ــــــ ــــــورز ه ــــــد از گ ــــــان خیزن ــــــو مردگ   ر س

ــــــیار کــــــار و دیگــــــری مســــــت   یکــــــی هش
  همــــــــه آینـــــــــد در صــــــــحرای محشـــــــــر
ـــــــــال ـــــــــل ســـــــــنجند اعم ـــــــــزان عم   بمی
  حســـــــاب نامـــــــۀ اعمـــــــال هـــــــر شـــــــیئی
  یکــــــــی را در جحـــــــــیم بعــــــــد راننـــــــــد
  شـــــــــود مرناریـــــــــان را نـــــــــار مســـــــــکن

ـــــی ـــــه ظـــــاهر م ـــــدل خـــــدائیک ـــــود ع   ش
 

  فصل در مقدمات فروع
ىل متاللیش را صدف شـکافتی، اکنـون در دانسـنت و عمـل چون معانی اصول را یافتی، و آل! ای درویش

نصـیب کردن فروع بکوش، و صهبای سعادت از مینای عبادت بنوش، تا فردای محشر، از بـادۀ کـوثر، بـی
  .و مقبالنه خود را ببارگاه قبول حق رسانی. نمانی

  نظم
ــــــادت ــــــروز خــــــوش تخــــــم عب   بکــــــار ام

  کــــــه حاصــــــل گــــــرددت فــــــردا ســــــعادت   ْ
 

  .ات فروع چهار است و در هر یک شرط بیشمار استپس بدانکه مقدم
  .و تقسیم آن شش است، و در هر یک صد جام بیغش است. عباداتست، و عابدان را برات نجات -اول
  .نیاز است، و مقدمات آن هفت است و در هر یک گنجی نهفته استنماز است و عرض راز با بی -اول
سـرتعورت و پاکـان  -سوم. ن و لباس و شکسنت قفل وسواسپاکی ت -دوم. تطهري و صفای آینۀ ضمري -اول

. معرفـت قبلـه و رو کـردن بجانـب  کعبـه -پـنجم. پاکی مکان و غصبی نبـودن آن -چهارم. را پردۀ عصمت
. عدد فرایض دانسنت و باداء آن کمـر همـت بسـنت -هفتم. وقت شناخنت و دل از خلق بخدا پرداخنت -ششم

  .احت و نیافنت رنج استو ارکان نماز پنج است، یافنت ر
  بیت

ـــــــــرام ـــــــــري اح ـــــــــت و تکب ـــــــــام و نی   قی
ــــام   ْ ــــک فرج ــــجود ای نی ــــت و س ــــوع اس   رک

 

  .و واجباتش با سه دیگر تمام است، و آن قرائت و تشهد و سالم است
  .روزه بجا آوردن و از غري حق امساک کردن است -دوم
  .زکات بمستحق دادن و برات آزادی گرفنت است -سوم

  .بسادات و حاصل کردن مرادات استخمس دادن  -چهارم
  .آداب حج دانسنت و احرام طواف حرم دل بسنت است -پنجم
  .جهاد با کفار است و آن در رکاب امام روزگار است -ششم

 مشـکوة النجـاتاست و شـروط هـر یـک در کتـاب  ایقاعات و احکام وعقود دیگر از فروع سه مقدمۀ
در جهان هیچ بهرت . آری، و به ارکان خانۀ کفر شکست آریجهد کن تا رکنی از ایمان بدست . معقود است

سرچشمۀ زالل معرفت ایمـان اسـت، شـکفتگی گلشـن . سودیست که آنرا هرگز زیان نیست. از ایمان نیست
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بحـر «ای از آن قطـره. ای از آن بیضۀ بیضا اسـتذره. مهریست بیزوال، بحریست الیزال. حقیقت از آنست
نور ایمان در دل هـر کـس . ر دل ایمان نیست، بحقیقت در جسم او جان نیستهر که را د. است» بی منتها

  .که تافت راهی بسراپردۀ مقصود یافت
  .ایمانم کرامت کن، رستگارم در قیامت کن! الهی

  رباعی
ــــت ــــه بتاف ــــر ک ــــدل ه ــــان ب ــــک ذره ز ایم   ی
  و آنـــــرا کـــــه نتافـــــت نـــــور ایمـــــان در دل

ْ  
ـــــــود شـــــــتافت  ـــــــراپردۀ مقص ـــــــود بس   بیخ

  نـــــزل مقصـــــود نیافـــــتخـــــود راه بســـــر م
 

  رباعی
ــــوری بخــــش ــــدلم ن ــــان ب ــــو ز ایم ــــارب ت   ی
ــــــی ده ــــــویش نزدیک ــــــرب خ ــــــت ق   در جن

ْ  
  وز نـــــور ویـــــم بدیـــــده منظـــــوری بخـــــش 

  وز دوزخ بعـــــد خـــــود مـــــرا دوری بخــــــش
 

  در بیان اصول و فروع باطنی
از  چون معانی اصول، و بیان فروع را دانستی، و بادا کردن آن کمر همت بسـتی، اکنـون دلـرا! ای درویش

گوش سر بر بند، . پای حجت بگذار، دست حاجت بردار. پریشانی جمع کن، و جانرا پروانۀ یک شمع کن
آلىل مـتالىل از . تري معانی از کمان بیان میجهد، هدف بـاش. اینقدر مخند، گریه آغاز کن. گوش سر باز کن

اصـول . رد سخن مکـنحقیقت بجا نیاورده، . تصور ناکرده تصدیق مکن. ابر نیسان میچکد، صدف باش
بـاز باصـول و فـروع بـاطن . حاصـل از آن پریشـانی، جمعیـت خـاطر بـود. و فروعی که گذشت ظـاهر بـود

اصـول و فـروع بـاطن . آن درد است این نـاب. حقیقت بخر، مجاز بفروش، آن گرد است این آب. بکوش
و مقـدمات . نیاز استبی و آن یکی نماز است، زیرا که کار با. معانی بسیار، لفظ اندکی است. یکی است

  .آن چهار است و در هر یک شرط بسیار
  چهارم حضور    سوم هادی    دوم تحقیق    اول توفیق

  .است و کلید قفل تحقیق است، و شرط آن سه است، و دور کنندۀ وسوسه است مقدمه اول توفیق
سـتی و صدق آنست که دیوشـک را هـدف شـهاب یقـني سـاخته، قـدم عـروج جـز بمعـراج را -اول صدق

  .حکمتی ندانسته، مواعید او را دروغ نه پنداریاوامر ونواهی الهی را بی. نسپاری
  بیت

ــــــني ــــــغ یق ــــــه تی ــــــزن گــــــردن شــــــک ب   ب
  بصـــــدق آی و معـــــراج مـــــومن بـــــه بــــــني   ْ

 

و اخالص آنست که زر کامـل عیـار دل را از کـورۀ هسـتی بـر آورده، بـآتش نیسـتی در بوتـۀ  -دوم اخالص
پس بدار الضرب مودت بنقش . اهش نفس اماره بکلی خالص سازیو از غل و غش خو. صدق بگدازی

  .انتهای اخالص خدائیمحبت مسکوک نمائی، و نسپاری جز بخزانۀ بی
  بیت

  تـــــا قابـــــل خزانـــــۀ اخـــــالص حـــــق شـــــود  از غل و غش نفس بکن نقد دل خالص
 

بـا  و نیت آنست که احرام طواف حرم صـدق بنـدی و دسـت اخـالص از روی عجـز گشـائی و -سوم نیت
توفیق بی. اگر من گنه کارم تو غفاری! خداوندا: زبان بیزبانی بجناب عزت مآب احدیت عرض نمائی که

تا از نهی گذشته، امر ترا بجـا . خالصم از وسوسۀ اهرمن کن. توفیق رفیق من کن. تو از من نیاید هیچ کاری
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  .آرم، و جز طریقۀ بندگی نسپارم
  نظم

ـــــــــق یـــــــــارم ـــــــــن توفی ـــــــــدا بک   خداون
ـــــــتم د ـــــــمع راهـــــــیبدس ـــــــلت ش   ه ز فض

ْ  
  ز چنـــــــــگ نفـــــــــس امـــــــــاره بـــــــــرآرم 

ـــــــــواهی ـــــــــر از ن ـــــــــم اوام ـــــــــه بشناس   ک
 

. چون تو دلرا از تفرقه جمع کردی و شرط نیت بجا آوردی، خدا هم تـرا یـاری کنـد و بتوفیقـت مـددکاری
  .ظلم قبیح است و او از قبح بریست. زیرا که عادل است و ظالم نیست

  .دقیق و شرط آن چهار است، و پایۀ مسندگه یار استتحقیق است و معانی آن بس  مقدمه دوم
و طلب علم آنست که شمع توفیق در دست تحقیـق گرفتـه، گـاهی آشـکار و گـاهی  -شرط اول طلب علم

» پس بصیقل یقني زنگ ریب از آینۀ خـاطر زدوده. ناهج مناهج عرفان و عارج معارج ایقان گردی«نهفته 
و . قـالیم جهـان سـیاح و در بحـار مـذاهب و ملـل سـباح شـویو فی الجملـه معرفتـی حاصـل نمـوده، در ا

  .سرموئی پا از جادۀ طلب بريون نگذاری، تا جواهر زواهر معادن علم بچنگ آری
  نظم

ـــــی بخانـــــه ـــــا ک ـــــان ت ـــــون زن ـــــینی چ   نش
ـــــــردان ـــــــاری بگ ـــــــب ب ـــــــو و لع   رخ از له
  میاســــــــــــا از طلــــــــــــب میبــــــــــــاش دوار
ــــــل ــــــام حاص ــــــت ک ــــــا ز علم ــــــردد ت   نگ

ْ  

ـــــــــانه  ـــــــــهوت را نش ـــــــــري ش ـــــــــانی ت   نش
ـــــردان ـــــه چـــــو م ـــــريون ن ـــــه ب ـــــدم از خان   ق
  بگـــــــــرد مرکـــــــــز دوران چـــــــــو پرگـــــــــار
  مشـــــو از جســـــتجو یـــــک لحظـــــه غافـــــل

 

و حلــم آنســت کــه ســر تســلیم را گــوی چوگــان رضــا ســازی، و دل را در عرصــۀ طلــب،  -حلــمشــرط دوم 
جـز شـیوۀ اسـتقامت و تمکـني پیشـه . از جفای دوران و جور خلق اندیشـه نکنـی. بمجاهدۀ نفس درنبازی

  .کوه باید بود نه کاه. شري باید بود نه روباه. نکنی
  قطعه

  جهـــان گــــر چـــو بحــــری شـــود مــــوج خیــــز
  نســــــیمی وزد گــــــر رهــــــی ســــــوی کــــــاه

ْ  
ـــــــرار  ـــــــني ق ـــــــای تمک ـــــــوه را پ ـــــــود ک   ب

ـــــــــد ز دســـــــــتش عنـــــــــان خیـــــــــار   ربای
 

پـس بایـد عینـک صـدق و . و آن گوهری اسـت رخشـان، در بحـرین علـم و حلـم پنهـان -تمیز شرط سوم
ور و پـا در آب نهـاده غوطـه. در سر کشی، و بدست تحمل بسپاری عنـان سرکشـیاخالص، به نیت درست 

کـاالئی بـس در بـازار عرفـان » چون صـدف وارش بکـف آوردی«. وار طالب گهر گردیگردی، و صدف
  .آنرا خریدار است، هر که را تمیز است. عزیز است

  قطعه
  تمیــــز گــــوهر بحــــرین علــــم و حلــــم آمــــد

  ر ســر کشــیده عینــک اخــالص و صــدق را بــ
ْ  

  ور گـــرددخوشـــا کســـی کـــه در ایـــن آب غوطـــه 
  درون هـــــر صـــــدفی طالــــــب گهـــــر گــــــردد

 

پـذیر صـور عکـس. ایسـت در جیـب امتیـاز، و از زنـگ کـدورت ممتـازو آن آینـه -حکمـت شرط چهارم
. نظـريمدبر دبري با تدبري، موثر اثر بی. شکنندۀ طلسم اسما، نمایندۀ گنج مسمی. معانی، کاشف اسرار نهانی

  .که آن آینه را درست بدست آرد، بخانۀ جربزه و بالهت شکست آردهر 
  نظم
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  بـــــــــرو آئینـــــــــۀ حکمـــــــــت بدســـــــــت آر
  بـــــه بـــــني بـــــا دیـــــدۀ بینـــــای حکمــــــت
ـــــــن راه ـــــــد در ای ـــــــت بای ـــــــیکن هادی   و ل
ـــــــق ـــــــمع توفی ـــــــتني ش ـــــــت آور نخس   بدس
  بهرشـــــــــهر و دیـــــــــاری شـــــــــو مســـــــــافر
ــــــــتی ــــــــن بجس ــــــــاملی در دی   بهرجــــــــا ک

ْ  

ـــــــت آر  ـــــــراط و تفریطـــــــی شکس ـــــــر اف   به
  و میــــــزان در عــــــدالت صــــــراط و حشــــــر

گــــــاه   کــــــه بنمایــــــد ز ســــــر حکمــــــت آ
ــــــق ــــــدم در راه تحقی ــــــه ق ــــــس آنگــــــه ن   پ
  گهـــــــی در کـــــــیش مـــــــؤمن گـــــــاه کـــــــافر
  مکـــــــن در خـــــــدمتش زنهـــــــار سســــــــتی

 

گـاه، و متصـف . هادی است، اول بنـد و آزادی اسـت مقدمۀ سوم و آن شخصـی اسـت از جمیـع علـوم آ
نمـای مه گشـای زالل معرفـت، چهـرهمروج شریعت مصطفوی، مجدد طریقت مرتضوی، چش. هبصفات ال

جمال حقیقت، فروزنده اخرت برج تفرید، درخشنده گـوهر درج تجریـد، شهسـوار عرصـۀ فنـا، شـهریار شـهر 
نشانی، هالک کننده منافقان به تیـغ ال، حیـات دهنـده منافقـان شان بیبندلقا، تاجدار تخت عریانی، نشان

ریشـان، آشـنای دل ی آخرالزمـان، مـرهم زخـم سـینهاز چشمۀ اال، هادی وقت، صاحب دوران، نایـب مهـد
  .بیخویشان

  نظم
  یــــــــک دانــــــــه در محــــــــیط وحــــــــدت
ــــــــــ ــــــــــع ال   همحــــــــــرم بحــــــــــریم ىل م

  آمــــــــــــر بــــــــــــه اوامــــــــــــر الهــــــــــــی
  در بـــــــــزم شـــــــــهود شـــــــــاهد غیـــــــــب
  آئینــــــــــــــــــــۀ ذات باشــــــــــــــــــــدش دل
  ســــــــــر حلقــــــــــۀ ســــــــــالکان تجریــــــــــد

ْ  

ــــــــــرت  ــــــــــوج کث ــــــــــود م ــــــــــق ز قی   مطل
گـــــــــــاه ـــــــــــدن بعـــــــــــني آ ـــــــــــم ل   از عل
ـــــــــــــواهی   نـــــــــــــاهی ز معاصـــــــــــــی و ن

   کشــــــــندۀ ریــــــــببــــــــا تیــــــــغ یقــــــــني
  در راه نجــــــــــــات، شــــــــــــیخ کامـــــــــــــل
ــــــــــد   قــــــــــایم بمقــــــــــام خــــــــــاص توحی

 

پروائـی را در زبانـۀ آن بـال و پـر چون شمع توفیق در شبستان تحقیق افروختـی، و پروانـۀ بـی! ای درویش
سوختی، و شاهد بزم تحقیق را در پرتو جمال با کمال آن مشـاهده نمـودی، و طوعـا و کرهـا بـر روی خـود 

اشفه گشودی، یعنی چون حضرت هادی را یافتی، و از اطاعـت او سـر نتـافتی، جامـۀ ابواب مجاهده و مک
شـریعت  ١ات دهـد و از قمـاطحوبت را از برت برکند،و در آب توبتـت در افکنـد، و در آن آب سـه غوطـه

بکمنــد دل بنـد صــراط . محـرم حــریم حضـورت ســازد و از قیـد محرمــات دورت انـدازد. ٢جامـه و فوطــه
  .از چنگ شک رهانیده، رو بکعبۀ یقني روانت نماید. یذ گردن جانت نمایدالمستقیم را تعو

  نظم
ــــــــن ره پرخطــــــــر ــــــــا کــــــــه در ای   از آنج
  بـــــــــرب جملـــــــــه را کســـــــــوت دوســـــــــتی
ــــــــرا ــــــــار شــــــــاطر ت ــــــــه ی ــــــــاهر هم   بظ

ْ  

  قــــــــــــوی دشــــــــــــمنانند در رهگــــــــــــذر 
  بـــــــــره غـــــــــول در صـــــــــورت دوســـــــــتی
ــــــــرا ــــــــاطر ت ــــــــار خ ــــــــه ب ــــــــاطن هم   بب

 

حضـرت هـادی از راه و رسـم ایشـان . ان سرمایۀ سـودموافقت ایشان مخالفت مقصود است، مخالفت ایش
جز بمجاهده و مجادله با ایشان چون چـاره نیسـت، سـالح حـرب . باخرب است و مسافران این راه را راهرب

                                         
 )فرهنگ نفیسی(پارچۀ عریضی که کودک را بدان پیچند  ١
 ).نگ نفیسیفره(کمر بندند   بر قسمی از جامۀ منقش هندی که بجای ازار ٢
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  .ایسترا آماده داشنت نیکو چاره
جوشـن صـدق و ارادت را دربـر، و . شمشري ذکر مدام را حمایلت کنـد، و سـ فکـر تمـام را مقابلـت دارد

هار آینۀ توجه چهار پري را بر جوانب مقرر، و سنان توکل را در دستت دهـد، و کمنـد تعقـل را بـر بـازو، و چ
کمان امانت را که تري دیانت درترکش است، بقربان توسـل قـرار، و بـر مرکـب تیـز تـک شـوق سـوار، علـم 

، بنـوازش درآیـد، حد القهـاره الواالملک ل: اعتقاد را برافراشته، و چرت اعتماد را باالی سرداشته، نوبت
  .و از دهشت آن بوادی و کهسار بجنبش برآید

همـه در رهگـذر بماننـد، چـه . ها هالک شوند، و برخی از در سـازش درآینـدمخالفني بعضی! ای درویش
  .باعث و هم و گمانند

  نظم
ـــــــق   ز قیـــــــد ظـــــــن شـــــــوی آنگـــــــاه مطل

  ١الن الظـــــــن الیغنـــــــی مـــــــن الحـــــــق   ْ
 

کسـی . حصاریسـتحصار شهر یقـني بـی. که بدارالسلطنه یقني است مشهورپیدا شود شهربند شهر حضور، 
. بر در آن شهر نهری است روان، واجـب میشـود وضـو نـزد آن. بحقیقت آن رسد که از توفیقش یاری است

چون سراپا بحر گشتی، و از آن نهر گذشتی، همگـی . ای از آن بحر معرفت استقطره. نام آن حقیقت است
  .دی آویزی، و داخل شهر شوی در نهایت طرب انگیزیدست شده بدامن ها

  قطعه
  چــــون شــــدی ز اهــــل یقــــني گردیــــد فــــرض

  بایــــــد حضــــــورت در نمــــــازلیــــــک مــــــی
ْ  

ــــــور  ــــــرق ن ــــــائی غ ــــــازت دل نم ــــــز نم   ک
ــــــــــــم اال بالحضــــــــــــور   ٢الصــــــــــــلوة ت

 

طریقت رسمی اسـت از . شریعت طلسمی است بر او. حضور است، و آن گنج مستور است چهارم        مقدمه
بحر تفرید را گوهر، کان تجرید را جوهر، نیسـتی او هسـتی، بلنـد . رفت اندیشۀ او، و حقیقت پیشۀ اومع. او

مشکل حکـایتی اسـت کـه گـاه پروانـه و گـاه . ه روایتی است، که گاه پریشان و گاه جمع استطرف. او پستی
گنجی است کـه دلهـا ویرانـۀ . شمعی است که جانها پروانۀ اوست، آتشی است روانها زبانۀ او. شمع است

-انـهخز. ایمنتها از زاللـش قطـرهای، بحر بیبیضۀ بیضا از جمالش ذره. اوست، رنجیست راحت خانۀ او
هـر قفلـی را . هر دربندی را دری و هر دری را قفلی بر آن بند است. ایست که آنرا هفتاد و دو دربند است

مقدماتی که گذشت، مقدمـۀ وی اسـت، دقـایقی کـه . و آن در کف هادی مستور است. کلیدی ضرور است
آنـدم . د برسـتیاگر بکنـه او رسـیدی، و حقیقـت فهمیـدی، بـاو پیوسـتی، و از خـو. رفت، دقیقۀ وی است

  .نیازت قبول است و نمازت مقبول
  نظم

  اال ای پـــــــــــای بنـــــــــــد خودپرســـــــــــتی
  فـــــروزد بـــــر ســـــرت تـــــا نجـــــم توفیـــــق
ـــــــته ـــــــی نشس ـــــــوش پریروئ   در آن کـــــــو خ

ــــــــا ک  ــــــــف بگش ــــــــتیمز ک ــــــــد خودپرس   ن
  بیـــــــابی زان رهـــــــی در کـــــــوی تحقیـــــــق
ـــــــــته ـــــــــري بس ـــــــــه در زنج ـــــــــبش دیوان   ل

                                         
 .سورۀ یونس: ٣۶اشاره بآیۀ  ١
 ١١٠ص  ١و مضمون آن مطابقست با حدیثی که در احیاء العلوم ج  -الصلوة اال بحضور القلب: اشاره است بعبارت ذیل 2

 .الینظر اله اىل صالة الیحضر الرجل فیها قلبه مع بدنه: بدینگونه روایت شده است
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ـــــــــدا ـــــــــد پی   ز خـــــــــالش نقطـــــــــۀ توحی
  بیــــــــــانش کاشــــــــــف رمــــــــــز نبــــــــــوت
  بخـــــــط و عـــــــارض و ابـــــــرو و قامـــــــت
ـــــــــده ـــــــــش چشـــــــــمۀ کـــــــــوثر دمی   ز لعل
  مالئـــــــک را شـــــــده مســـــــجود خـــــــاکش

  لضـــــــرورتکنـــــــد حســـــــنش تجلـــــــی با
ــــــــدائی ــــــــاص خ ــــــــه خ ــــــــش خلوتگ   دل
  شـــــــــده خـــــــــم ز ابـــــــــروان او کمانهـــــــــا
ــــــــــورش   منــــــــــور دیــــــــــدۀ جانهــــــــــا بن
  ز نهـــــــی منکــــــــرت وز امـــــــر معــــــــروف
ـــــه پیچـــــی گـــــر ز طـــــوق طـــــاقتش ســـــر   ن
  حواســــــــت از پریشــــــــانی کنــــــــد جمــــــــع
ــــــــازت ــــــــراب نی ــــــــس رو بمح ــــــــد پ   کن

ْ  

  نـــــــــد عـــــــــدل از زلفـــــــــش هویـــــــــداکم
ـــــــــــــوت ـــــــــــــغ فت ـــــــــــــانش در وال تی   زب
  صـــــــراط و خلـــــــد و میـــــــزان و قیامـــــــت
  زبانـــــــــــه دوزخ از خـــــــــــویش کشـــــــــــیده
  ز خـــــــواب و خـــــــور مـــــــربا ذات پـــــــاکش
ـــــورت ـــــاه ص ـــــی گ ـــــل معن ـــــر اه ـــــی ب   گه
ـــــــــــــــائی ـــــــــــــــاه کربی ـــــــــــــــریم بارگ   ح
ــــــــــري مژگــــــــــانش ســــــــــنانها   نشــــــــــان ت
  فـــــــروزان بـــــــزم دلهـــــــا بـــــــا حضـــــــورش
  نمایــــــد بــــــا صــــــفات الــــــه موصــــــوف

  کــــــوثر دهــــــد غســــــلت بــــــآب حــــــوض
  فــــــروزد از حضــــــور انــــــدر دلــــــت شــــــمع
ـــــــازت ـــــــدم نم ـــــــود آن ـــــــق ش ـــــــول ح   قب

 

چــون ســر بطــوق اطاعــت نهــادی، و بمفتــاح دلگشــا مغــالق ابــواب گشــادی، و طلســمات ! ای درویــش
خودپرستی شکستی، و با گنج حضور درست پیوستی، دایم بطواف حرم دوست در نمـازی، و قـائم بمقـام 

  .نیازیقرب بی
  :رمز و ایما فرمایددر سري و سلوک بزبان 

از عمـر گذشـته روایتـی . ساعتی خاموش باش، و سـراپا گـوش! و ای آشنای بیخویش! ای درویش دلریش
در اول عمر و هنگـام طفلـی کـه بـدایت عـالم علویسـت و نهایـت . دارم، و از عیش با غم سرشته حکایتی

ستی بسته، در دل خاک پنهـان عالم سفلی، ام دلسوزم طلسم هستی شکسته، گنج جان شد، و احرام حرم نی
و باب جان افـروزم از گـردش افـالک در جهـان سـیاح، و بطلـب آلىل عرفـان در بحـار کفـر و ایمـان . شد

نـه در . نـه جانـانی یـار، و نـه یـاری دالرام. نه امی داشتم و نه بابی، نه خوردی داشتم و نه خوابی. سباح
گـاهی پروانـۀ سـوخته جـان و . ریشـان و گـاهی جمـعگاهی چون زلف جانان پ. جان قرار، و نه در دل آرام

  .گاهی شمع
  نظم

ـــــــاد ام و بـــــــاب تـــــــوام ـــــــی بـــــــا ی   گه
  نـــــه امــــــی تــــــا کنــــــد غمخــــــواری مــــــن
  نــــــــه شــــــــب آرام و نــــــــه روزم قــــــــراری
ـــــــتانم ـــــــود از دوس ـــــــگ ب ـــــــس دل تن   ز ب

ــــــــه ــــــــه در ویران ــــــــدامم خان ــــــــودم   ای ب
ــــــــوال ــــــــان خــــــــاطر و آشــــــــفته اح   پریش
  بگــــــــویم گــــــــر غمــــــــم در روزگــــــــاران

ْ  

ــــــــا اســــــــري   ــــــــی تنه ــــــــمگه ــــــــکر غ   لش
ــــــن ــــــواری م ــــــد خ ــــــا ببین ــــــابی ت ــــــه ب   ن
ـــــــــــزاری   شـــــــــــبم در آه و روزم شـــــــــــد ب
ــــــــــتانم ــــــــــوای بوس ــــــــــز ه ــــــــــد هرگ   نب

ـــــــــه ـــــــــدامم خان ـــــــــه م ـــــــــودبویران   ای ب
ـــــب و روز ومـــــه و ســـــال ـــــی بـــــودم ش   یک
  یکــــــــی ناگفتــــــــه باشــــــــم از هـــــــــزاران

 

 پایـان در دمای از شرح بـیاگر افالک صفحه و بحار مداد و اشجار قلم شود، مپندار که شمه! ای درویش
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روزی . ام بناوک دلدوز هجـران هـدفکینهمدتی عمر عزیزم در غم عزیزان تلف شد، و سینۀ بی. رقم شود
با خود اندیشه کردم که تو کیستی و از کجا آمده، بکجا مريوی؟ آمد و رفتت بهر چیست؟ بعقل ناقص خود 

  .نیست بودم، هست شدم، هست و نیست در دست یکی است: اینقدر معلوم کردم که
  منظ

ـــده ـــرمآم ـــکر ب ـــی ش ـــه زن ـــا ک ـــان ت   ام باینجه
ـــده   ْ ـــرمنام ـــرب ب ـــرم خ ـــه ب ـــان قص ـــه از جه   ام ک

 

با خود قرار دادم، که از در طلب درآمده، بعلوم پی برم، و شکری که از آن مقصود حاصل اسـت، شـاید از 
دیـدم . ازصفحه از صفحه باز کردم، و بخواندن آیات آغ. گرفتم بدست قرآنی. رفتم بدبستانی. این نی برم

  .بمعنی یکی بصورت الفی -بر سر صفحه الفی
و !  را نشـناخته، بـا را چگونـه میخوانیـد: گفـتم. این نکته مخفی است: رمز  چیست؟ گفتند: پرسیدم

حاصـل از ایـن . مـا بظـاهر مـأموریم و از بـاطن دوریـم: علم علم را نیفراخته، معنی قرآن چه دانید؟ گفتنـد
لفـظ صـورت معنـی اسـت، و هـیچ : گفـتم. ست، و معانی ما سـر بسـر لفـاظی اسـتمعانی ما را الفاظی ا

-اسـم بـی: بـاز گفـتم. آن مسمی است ایـن اسـم. معنی گنجی است صورت طلسم. معنی نیستصورت بی
ام خوانـدن اسـم بـود، و اندیشـه شکسـنت مـدتی پیشـه. مسمی بچکار آید؟ باید رسمی جست که بکار آیـد

ناگه از دور دیدم نزدیک راهـی، . گشتمگذشتم نظاره کنان بکوچه و شهر میروزی برهگذاری می. طلسم
  .فروزنده خورشیدی تابنده ماهی

  نظم
  ســــــر و قــــــدی، گلرخــــــی، نــــــازک بــــــدن
  ســـــنبلش بـــــر روی گـــــل افکنـــــده تــــــاب

ــــــــــوان قطــــــــــره ــــــــــش آب حی   ایاز زالل
  گیســـــــویش بگشـــــــاده دامـــــــی از بـــــــال
ـــــــدوخنت ـــــــک ان ـــــــنش ز مش ـــــــني زلفی   چ
ــــــــو ــــــــاه ن ــــــــروانش م ــــــــان اب ــــــــا کم   ب

ـــــــمنـــــــاو ـــــــر دل ـــــــداخت ناگـــــــه ب   کی ان
ْ  

  یاســــــــــمن پــــــــــرورده زیــــــــــر پــــــــــريهن 
ــــــزه ــــــابغم ــــــر آفت ــــــان ب ــــــاوک فش   اش ن

ـــــــــــان ذره ـــــــــــر تاب   ایوز جمـــــــــــالش مه
ـــــا ـــــر قض ـــــه را ب ـــــر و م ـــــت مه ـــــته دس   بس
ـــــــنت ـــــــوی خ ـــــــاف آه ـــــــش ن ـــــــه بخ   ناف
  باختـــــــــه در نـــــــــاوک افشـــــــــانی گـــــــــرو
  از نگــــــــــاهی ســــــــــاخت در ره بســــــــــملم

 

خانـۀ صـربم تـاراج کـرد، و از دیـار . ا دزد راه بودمتاع قافلۀ دل ر. نگاه نبود، تري جانکاه بود! ای درویش
از آن بیهوشـی . شـد مشـام هوشـم را داروی بیهوشـی. نه در دل خروشی، و نه در سر جوشی. قرارم اخراج

از نـرگس سـحرآفرین . دیدم گل رفته و بوئی مانده. چون بهوش آمدم، بلبل دستان سرای دل بخروش آمدم
چون بجادو نظر . را بطلسم اسم بگشایم، و در طلب گنج مسمی برآیم گفتم مگر این جادو. جادوئی مانده

  .در مکتب دل نشستم الفی، ونخواندم جز  حرفی. کردم، دیدم نوشته بود الفی
 قدی را دیـدم کـه هـزاران  . ای بر دلم وا شد، و قصر شهود را آینۀ جهان نما شدناگه از غیب دریچه

یعنـی . با قلم معنی  انفش بر لوح صورت در تحت خـود بـائی نوشـته بر صفحۀ رخسارش نون گشته، و
و . مـن مـردم و آن زن اسـت، همانـا کـه آبسـنت اسـت. آباء علوی منم، و امهات سفلی در تحت مـن اسـت

ایست که هزاران خط از آن بوجود آید، و از هر خطی هزاران سطح و از هر سـطحی هـزاران نتیجۀ آن نقطه
ای هزاران صحیفه، و بر هر صحیفه هزاران  نوشته، و بر هر الفی الفی حرياننـد، و هصفحه و از هر صفح
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  .معنی آن نمیدانند
طلسـم اسـم بمفتـاح جـادو وا . از نگاهی مرا تسلیم کرد، و از الفی جمیع علوم را تعلـیم! گفتم سبحان اله

  .ست و با، بانی کثرتمعلوم شد که  نشان وحدت ا. شد، گنج مسمائی که نهان بود پیدا شد
  نظم

ــــــــــاظی ــــــــــم الف ــــــــــد طلس ــــــــــه بن   ایک
  گـــــــنج لفظـــــــت طلســـــــم معنـــــــی شـــــــد
ـــــــــا بنـــــــــدی ـــــــــفات ت ـــــــــم ص   در طلس
  بشــــــــکن از جـــــــــادوی نظــــــــارۀ یـــــــــار
ـــــــــــرا ـــــــــــایتی آن ـــــــــــه نباشـــــــــــد نه   ک
ــــــی ــــــاب الف   آنکــــــه گــــــر خــــــوانیش حس

ْ  

ــــــــاظی  ــــــــري لف ــــــــو نیســــــــت غ   کــــــــار ت
ـــــــد ـــــــی ش ـــــــظ مخف ـــــــی بلف   گـــــــنج معن
ــــــــندی ــــــــنج ذات خرس ــــــــو از گ ــــــــی ت   ک
  ایــــــــن طلســــــــم و خزانــــــــه را دســــــــت آر
  کــــــــــس ندیــــــــــده بــــــــــدایتی آنــــــــــرا
  نشـــــــــــــکافی ز دفـــــــــــــرتش الفـــــــــــــی

 

گنج معنی بدست آر، و بطلسـم . بگذر از این سخن که بطول انجامد کالمت! خرب از آغاز وانجامتای بی
  .صورت شکست آر

  نظم
  بگــــــذر از لفــــــظ و معــــــانی پیشــــــه کــــــن
  خـــــــالق تـــــــو کیســـــــت و تـــــــو کیســـــــتی؟
  تـــــــا بکـــــــی بـــــــا اب و امـــــــی در گـــــــرو
ـــــــــــد ـــــــــــد ار کافرن ـــــــــــت مومنن   اب و ام
  کــــــــافرو مــــــــومن بهنگــــــــام حســــــــاب
  از زن و فرزنــــــــد کــــــــی یــــــــاد آورنــــــــد
ـــــــري ـــــــروز و بم ـــــــري ام ـــــــود گ ـــــــاتم خ   م
ـــــاری بخـــــوان ـــــوت را ب ـــــل الم ـــــوت قب   م
ــــــال مدرســــــه ــــــل و ق ــــــن قی   بگــــــذر از ای
ـــــــري ـــــــاد گ ـــــــازی ی ـــــــق ب ـــــــوم عش   رو عل
ــــــــا حیــــــــات جــــــــاودانی بخشــــــــدت   ت

ْ  

ـــــــــی اندیشـــــــــه کـــــــــن    اول و آخـــــــــر دم
ــــــــته چیســــــــتی؟ ــــــــدم وجــــــــود گش   از ع

  جـــــوروز و شـــــب هســـــتی بفکـــــر کـــــاه و 
ـــــــرند ـــــــروز محش ـــــــا ب ـــــــرا جوی ـــــــی ت   ک

ــــــابمــــــی ــــــد از خویشــــــنت هــــــم اجتن   کنن
ــــــد ــــــاد آورن ــــــه را ش ــــــاتم ک ــــــه در م   جمل
  تـــــــا شـــــــود فـــــــردا تـــــــرا آن دســـــــتگري
  لفــــــــظ را بگــــــــذار و معنــــــــی را بــــــــدان
  زانکــــــه نبــــــود حاصــــــلش جــــــز وسوســــــه
ـــــــدا کـــــــن و پیشـــــــش بمـــــــري   دلـــــــربی پی
ــــــــــدت ــــــــــدگانی بخش ــــــــــالم زن   در دو ع

 

ایست لیکن او را آئینۀ. دلربایان همه صورتند و او معنی است. ها مخفی استآن دلرب از دیده! ای درویش
  .بهر الفی فیض خاصش عام.  نام

از شـک و گمـان  ١وار جریـدهتـا . و آن آینه در جیب حسن پنهان است، و عشق سـینه چـاک نماینـدۀ آن
تـا از . م گـردیجهدی کن که از خـود گـ! چند در پی اب و ام گردی. نشوی، به یقني قابل دیدار آن نشوی

و چون از همه رستی  شـدی، اب و ام . نیاز از خوردن آب و علف شویبند عالیق جسته  شوی و بی
چون  وار از همه رسـتی، و بـا عشـق سـینه . ماند و نه امزیرا که اگر  گردد گم، نه اب می. خود خودی

و از . جلیـات ذات را مظهـر تمـام شـویچاک پیوستی، بجیب حسن رسـیده، قابـل آینـۀ  نـام شـوی، و ت
گاه گردی، و متصف بصفات الـه گـردی خوشـا . مجـازی کـه قنطـرۀ حقیقـت اسـت اینسـت. جمیع علوم آ

                                         
  ).فرهنگ نفیسی(تنها  ١
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  .کسی که اینش آئني است
  حکایت مرموزه

ای میگذشـتم، و بـآب روزی با دل پر درد و جان غم پرورد، در دارالعلم شرياز از روی عجز و نیاز بکوچـه
اش از ناصـیه. نشانی بر سـرژنده پوشی را دیدم، جامه عریانی در بر، و کاله بی. سرشتممی دیده خاک راه

رشتۀ تدبري در کف تقدیر سده، سر تسـلیم در جیـب . اش نجم سعادت نمایاننور سیادت تابان، و از جبهه
گاه نه. جمعی از اطفال پریشان حال بر گرد او جمع. رضا فرو برده از هر طرف . از شمع نه از حال پروانه آ

و آن فروزنـده اخـرت بـرج . باختنـدانداختنـد، و نـرد جهالـت از روی نـادانی مـیسنگی بتارک مبارکش می
دانائی، و درخشنده گوهر درج یکتائی لب گلربگ را چون غنچه به تبسم گشوده، بلبل آسا باین بیت مـرتنم 

  :بود
  نظم

  زار اســـــتســـــرم از ســـــنگ طفـــــالن اللـــــه
  ه هنگـــــام بهـــــار اســـــتجنـــــون گـــــل کـــــرد   ْ

 

زمـام اختیـارم از دسـت شـد و عقـل هشـیار . چون اینحال را از او مشاهده کردم، یکـی بـر هـزار شـد دردم
و جرأت نکرده با قـدم حـريت بسـوی خانـه رفـتم، . خواستم بخدمتش برسم و کیفیت حال پرسم. سرمست

طـالع شـد، و شعشـعۀ مهـر  تـا کـه سـفیدۀ صـبح صـادق. جز به بسـرت بیـداری و بیقـراری در آنشـب نخفـتم
  .جهانتاب ساطع

کوچه بکوچه دویدم، و خانه . همت بر میان بسته از خانه برآمدم، و از در طلب بجستجوی او درآمدمکمر 
ناگـاه از گوشـۀ رازی بگوشـم رسـید . رو بجانـب صـحرا شـتافتم. اثری از او در شهر نیـافتم. بخانه پرسیدم

بگـو کـه . ای و شـوری در سـر داریدانم کـه دل آشـفته! ت هشیاروای سرمس! که ای دیوانۀ سرشار. آوازی
: عرض کردم. مطلبت چیست و در چه کاری؟ زمني بوسیده، پیش رفتم، و بهر دو دست دامن پاکش گرفتم

تا از بند : لعل گوهر بار گشود، و با لطف بیشمار فرمود. تو از مطلب من آگاهی، از حال تو خواهم آگاهی
. یائی، و در سلک مجـردان درنیـائی، و صـاحب دل نشـوی، ایـن حـال را قابـل نشـویعالیق و عوایق برن

. بازگفتم از آن عـالم بیخـربم. سیاحت کن در عالم خود: عرض کردم چگونه صاحب دل توانم شد؟ فرمود
  .تو آگاهی، باش راهربم

جامـۀ حوبـت و . دستم را گرفـت. توفیق رفیق من گردید، و ناوک عرضم بهدف اجابت رسید! ای درویش
و بسمت دسـت چـپ . بعد اسمی تعلیم کرد، و لوحی تسلیم. از برم برکند، و سه مرتبه بآب توبتم در افکند

در این راه شهرها است، به در هر شهری کـه رسـیدی، ایـن اسـم را خوانـده «: و فرمود. راهی نمود راست
این لوح نظر کن و از آن شهر گـذر بر . شمار رخ خواهد نموددر آنجا عجایب بسیار و غرایب بی. داخل شو

هـر سـراغی کـه . و چون همۀ شهرها دیدی، و بدروازۀ شهر دل رسیدی، در آنجا پريیست روشن ضمري. کن
  »خواهی از او بگري

دیـدم در بسـته و . ابتـدا بشـهری رسـیدم. بـراه نهـادم برخاسته و رو. ی مبارکش بوسه دادمبخاک افتاده پا
: گفـتم. بهمه صورتی شبیه بود غري آدم. م تشخیص صورت او دهم نتوانستمهر چند خواست. دربانی نشسته

رود، مگـر بقـوت اسـم این در باز نمیشود، و کسی از ایـن شـهر بـريون نمـی: گفت. درباز کن تا داخل شوم
خلـق بسـیاریرا دیـدم بآثـار . اسم را خوانده، و لـوح را نظـر نمـوده، داخـل شـهر شـدم. اعظم و لوح مکرم
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تصدیقشان از تصور مربا، تحقیقشان . همه سرگرم قیل و قال بیخرب از وجد و حال. کردار حیوانانسان، و ب
  .گروهی بیهده پرداز یاوه گوی، از سخن حق بمشامشان نرسیده بوی. از حقیقت معرا

  نظم
  معصــــــــــــــا و مــــــــــــــردا و معمــــــــــــــم
  همـــــه مـــــردار خـــــوار و ســـــگ طبیعــــــت
  از ایشـــــــان خواســـــــتم پرســـــــم ســـــــؤاىل

ْ  

ـــــــــته م  ـــــــــل دل گش ـــــــــل اه ـــــــــممبقت   ص
ـــــــــــــت ـــــــــــــم آدمی ـــــــــــــده راه و رس   ندی
ـــــــــاىل ـــــــــدم مج ـــــــــا ندادن ـــــــــی آنج   دم

 

گروهی را دیدم، همه کر و کور، با گمـان نزدیـک و از یقـني . چون مجال سئوال نیافتم، قدمی پیشرت شتافتم
  .دور

  نظم
  نــــــه ز جــــــوهر آگــــــه و نــــــه از عــــــرض
  گــــــاه گــــــاهی بــــــا عصــــــا پــــــائی نهنــــــد

  شــــان همــــه وهــــم و خیــــالحــــق پرســــتی
  ز نـــــــزولنـــــــه خربشـــــــان از عـــــــروج و ا

ــــــــــحبتی ــــــــــان ص ــــــــــتم دارم پایش   خواس
ْ  

ـــــــالمرض    فـــــــی االشـــــــارات شـــــــفاهم ب
ــــــد ــــــاظن خــــــود دســــــتی دهن ــــــني ب   در یق
  خویشـــــنت را فــــــرض کــــــرده اهــــــل حــــــال
ــــــــــول ــــــــــه در رد و قب   از فضــــــــــوىل جمل
  خــــــــود ندادنــــــــدم زمــــــــانی فرصــــــــتی

 

جمعی را دیدم از جرعۀ هستی مدهوش، با شاهد فسق و فجور . چون فرصت صحبت ندیدم، پیشرت دویدم
همـه در بسـرت هـوا و . پردۀ عصمت را از میانه برداشـته، ورایـت شـهوت از هـر کرانـه برافراشـته. آغوشهم 

  .دخرتان مکار و پسران غدار. زن یکدیگر را تنگ در بر گرفته. هوس خفته
  نظم

ــــــان ــــــه از انجامش ــــــاد ون ــــــاز ی ــــــه ز آغ   ن
ـــــــــاورده فکـــــــــر خـــــــــدا در ضـــــــــمري   نی
  خــــــــذف را شــــــــمرده بجــــــــای گهــــــــر
ـــــــــی ـــــــــی امت ـــــــــان عل ـــــــــیأتی زم   ١س
  گریــــــــــزان از آن قــــــــــوم گشــــــــــتم روان

ْ  

ــــــــان  ــــــــت ســــــــر انجامش   سراســــــــر ز غفل
ـــــــــري ـــــــــا و پ ـــــــــد برن ـــــــــق و فجورن   بفس

  وربـــــــــدریای لهـــــــــو و لعـــــــــب غوطـــــــــه
  بــــــــــــــاطوار کردارشــــــــــــــان آیتــــــــــــــی
ـــــان ـــــه بگریخـــــت از احمق   چـــــو عیســـــی ک

 

یکـی . بعضی باطوار موش بودند، و برخی بکردار خرگـوش. چون از آن طایفه گریخنت، بقوم دیگر آمیختم
  .آن از دندان میکند، این از دم. و یکی بسريت کژدمبصورت مار 

  نظم
ــــــــري ــــــــغري و کب ــــــــوم از ص ــــــــه آن ق   جمل
  آن یکــــــــی چــــــــون پلنــــــــگ در اطــــــــوار
  کلـــــــــب و بوزینـــــــــه و شـــــــــغال همـــــــــه
ــــــواری ــــــم بخــــــون خ ــــــر روی ه ــــــه ب   هم
ـــــــــــد   خواســـــــــــتندم روان هـــــــــــالک کنن

ــــــر  ــــــری خنزی ــــــرگ و دیگ ــــــی گ ــــــد یک   ب
ــــــــردار ــــــــگ در ک ــــــــدگر چــــــــون نهن   و آن

  و بدســــــــکال همــــــــه زشــــــــت افعــــــــال
  حملـــــــــــــه آور ز بهـــــــــــــر مـــــــــــــرداری

ــــــی ــــــاک کننــــــدس ــــــه چ ــــــگ کین   نه از چن
                                         

نهج الفصاحه، (سیأتی علی امتی زمان یکثر فیه الفقراء و یقل الفقهاء و یقبض العلم و یکثر الهرج تا آخر : اشاره بحدیث ١
 ).٣٧٣پاینده، از انتشارات کتابفروشی اسالمیه، ص 
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  خـــــــــوش کشـــــــــیدم کمـــــــــان تـــــــــدبريی
  بــــــــاز قــــــــوم دگــــــــر هویــــــــدا شــــــــد
ــــــــالک ــــــــا اف ــــــــیده ت ــــــــی سرکش   آن یک

  تــــــن هــــــزاران ســــــر هــــــر یکــــــی را بــــــه
  دهـــــــــــن جملـــــــــــه خانـــــــــــۀ آتـــــــــــش

ــــــــــره ــــــــــان نع ــــــــــی در دادزان می   ای یک
ـــــــــــــزم ـــــــــــــا روان بهی   خواســـــــــــــتم ت
ــــــــــدبري ــــــــــري و ت ــــــــــدر تح ــــــــــودم ان   ب
ـــــــت ـــــــري چیس ـــــــه تح ـــــــرا اینهم ـــــــه ت   ک
  نیســــــت ایــــــن شــــــهر را چــــــو پایـــــــانی

 

  جســـــتم از چنـــــگ جملـــــه چـــــون تـــــريی
ـــــــد ـــــــدا ش ـــــــو پی ـــــــرف دد و دی ـــــــر ط   ه
ــــــــر خــــــــاک ــــــــید دم ب   وان دگــــــــر میکش
ـــــــزار شـــــــاخ انـــــــدر ـــــــر ســـــــری را ه   ه
ـــــــــــش ـــــــــــۀ آت ـــــــــــر زبانشـــــــــــان زبان   ب
  لـــــــــرزه در هفـــــــــتم آســـــــــمان افتـــــــــاد
  خـــــــــود نبــــــــــد راه آنکـــــــــه بگریــــــــــزم
  کامــــــــد از هــــــــاتفم بگــــــــوش صــــــــفري
  بهـــــــــر بگـــــــــریخنت تـــــــــدبر چیســـــــــت

ــــــــــرون بآســــــــــ ــــــــــه ب   انیکــــــــــس نرفت
 

و همچنـني آنراسـت . شهر طبیعت و شهریار جهل بیمروت: نام شهر چیست و شهریار  کیست؟ گفت: گفتم
اسـم را . اگر اسم اعظم و لوح مکرم داری، از چنگ وی توانی کرد گذاری. شهرهای بسیار و سپاه بیشمار

بناحیه در نوشتم، تـا بشـهر  بادیه ببادیه و ناحیه. خواندهو لوح را نظر کرده، از جمیع شهرهای جهل گذشتم
باو هم دل نبسـته، بطرفـةالعینی هشـتاد . و عقل با حکمت را که در آنجا حاکم است دیدم. فضیلت رسیدم

  .و چهار هزار شهر طی کردم، تا بدروازۀ شهر دل پی بردم
رفتـه، و ناگه دیدم از دور، نزدیک آن تختی از نور، و چهار تن چون ماه دو هفته چهـار پایـۀ آن تخـت را گ

  .سیصد و شصت و یک تن بر دورش حلقه بسته، پري روشن ضمريی بر باالی آن تخت نشسته
  نظم

ــــــــی ــــــــه اله ــــــــه وج ــــــــري؟ آئین ــــــــه پ   چ
ـــــــالش ـــــــق جم ـــــــور ح ـــــــاه ن ـــــــی گ   تجل
ــــــــیادت ــــــــور س ــــــــش ن ــــــــروزان از رخ   ف
ــــــــــــق ــــــــــــده از عالی ــــــــــــدی جری    ق
ــــــانی ــــــدر مع ــــــکاف ان ــــــو ش ــــــانش م   بی
ــــــــان را گشــــــــته ســــــــاقی ــــــــبش روحانی   ل
  نهــــــــــاده ســــــــــر بزانــــــــــوی تفکــــــــــر

  از دور ســـــــوی مـــــــن نگــــــــاهی فکنـــــــد
  شـــــدم نزدیـــــک و بـــــر خـــــاک اوفتـــــادم
  از او میخواســـــــــــتم گـــــــــــريم ســـــــــــراغی
ـــــــب بنهـــــــاده کـــــــردم از ادب نـــــــوش   بل

ْ  

  گرفتــــــه حســــــنش از مــــــه تــــــا بمــــــاهی 
ــــــــش ــــــــیده زالل ــــــــر بخش ــــــــات خض   حی

  اش نجـــــــم ســـــــعادتعیـــــــان از جبهـــــــه
ــــــق ــــــوس عوای ــــــته از ق ــــــريی جس ــــــو ت   چ
ــــــــــانی   زبــــــــــانش کاشــــــــــف ســــــــــر نه
  رخـــــــــش کروبیـــــــــان را جـــــــــام بـــــــــاقی

  لهـــــــــــــــی در تـــــــــــــــذکرباســـــــــــــــماء ا
ـــــــی ـــــــود راه ـــــــرا بنم ـــــــود م ـــــــوی خ   بس
  ســـــــری بـــــــر پایـــــــۀ تخـــــــتش نهــــــــادم
ــــــــــــتم ایــــــــــــاغی ــــــــــــب داد در دس   لبال
ـــــادم مســـــت و مـــــدهوش   چـــــو نوشـــــیدم فت

 

  .ای بر دل واشد، و نه تجلی پی در پی هویدادر آن بیهوشی روزنه
ر گذشـتم، و چون از این تجلیـات د. در هر تجلی بر فلکی سالها سیار بودم، و با ملکی چند در عبادت یار

ای عوالمی بود که اگر خـواهم افالک عالم دل یک بیک در نوشتم، چهار واقعه رخ نمود، و در هر واقعه
و . شرح آن نمایم، هر آینه عمری باید، و کسی تاب شنیدن آن نیارد، و اگر بشـنود و نـه بینـد، بانکـار برآیـد
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ل مبـدء و معـاد خـود را معاینـه دیـدم، و در حـال او. چون ای این واقعات رستم بچهار حال دیگر پیوسـتم
و در حال دویـم عـالم را دیـدم آدمـی مجسـم و خـود را جـان آن . بحقیقت هر جزئی از اشیا بکلی رسیدم

و حـال چهـارم حالیسـت وجـدانی تـا . جسم، و مسمائی بی اسـمو در حال سیم دیدم جانی هستم بی. آدم
  .نه در تحریر نه در تقریر درآید و. خود عني وجدان نشوی ندانی

  فرد
ــــــت ــــــم اینجــــــا رســــــید و ســــــر بشکس   قل

ــــــــــد   ْ ــــــــــار آم ــــــــــه انکس ــــــــــه جمل   ناطق
 

: پري روشن ضـمري فرمـود. ام، و سر بپایۀ آن تخت نهادهوقتی بهوش آمدم، دیدم بخاک افتاده! ای درویش
ای بکامشـن اکنـون پیـام مـرا بخلـق برسـان، و از ایـن بـاده جرعـه. سري عالم دل را که میخواستی این بـود

: کیستی و ترا چه نام است و آن جامی که بمـن پیمـودی از چـه مـدام اسـت؟ فرمـود: عرض کردم. بچشان
از آن تـاریخ . منم آن آینۀ  نام، که بهر الفی فیض خاصش عام است، و مدام حقیقـتم مـدام بجـام اسـت

بچکـانم، سـکر ای بکامشـان تا حال هر چند میخواهم پیام ویرا بخلق برسانم، و از شـراب حقیقـت جرعـه
دنیا چنانشان مست کرده، و زمام اختیار از دسـت بـرده، کـه هنـوز سـخن از لـب بـريون نیامـده، و بکنـه آن 

ام تـاراج گـاهی خانـه. ام سنگ مالمت میزنندای از این جام ناچشیده، بشیشهو جرعه. کنندنرسیده رد می
  .میکنند، و گاهی از دیارم اخراج

  نظم
  بقــــــــــتلم گــــــــــاه گردیــــــــــده مصــــــــــمم
  گهـــــــی خواهنـــــــد از کـــــــني سنگســــــــارم
  کنــــــون زان ژنــــــده پوشــــــم یــــــاد آیــــــد
  خداونـــــــــدا تـــــــــو آگـــــــــاهی ز حـــــــــالم
ــــــاز نزدیــــــک ــــــاحب مــــــا س ــــــور ص   ظه
  ز یمــــــــــن مقــــــــــدم آنشــــــــــاه عــــــــــادل

ْ  

  زمـــــــانی بـــــــا هالکـــــــم گشـــــــته تـــــــوام 
ـــــــــای دارم ـــــــــاحق پ ـــــــــد ن ـــــــــی آرن   گه

ـــــــه ـــــــر لحظ ـــــــدبجـــــــان ه ـــــــاد آی   ای فری
  تــــــو میــــــدانی چــــــه باشــــــد در خیـــــــالم
  بکــــن روشــــن چــــو روز ایــــن شــــام تاریــــک
ـــــل ـــــق و باط ـــــا ح ـــــم ت ـــــردد ز ه ـــــدا گ   ج

 

  


