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  هسبب نوشنت اين رسال
  

  به قلم از كتاب تحفة اهل العرفان 
  بقلی شيرازی ی بن فخرالدين احمد بن شيخ روزبهان اولين روزبهان ثانين ابراهيم بن صدرالّدشرف الدّ

  
و ساخنت این رساله را سبب آن بود که بزرگی بود از مریدان شیخ که او را ابوالفرج خواندندی، مردی بازرگان 

او چنني حکایت کرد که ساىل به ترکستان رفته بودم و . و اکناف جهان بدر رفتی بود، به اسم تجارت به اطراف
روزی . در شهری از شهرهای ترکستان به جهت معامله ای که کرده بودم چند روز در آن شهر اقامت ساخته بودم

: دادند که روید؟ جواب از ایشان سؤال کردم که کجا می. کردند اهل شهر را دیدم که به اتفاق عزم جایی می
ترکیست درین والیت ما که دوازده سال است تا بر سنگی ایستاده است و حريتی دارد، و با کس سخن 

. و ابوالفرج گفت من با ایشان عزیمت زیارت آن بزرگ کردم. رویم هر سال یکبار گوید، ما به زیارت او می نمی
ای، صاحب ذوقی  ایستاده بود، ربوده چون به آن صحرا رسیدم در دامن کوهی شخصی را دیدم بر سر سنگی

خلق آن شهر را دیدم از دور همه دستها بر سینه نهاده و به . سیمای محبان حق داشت، چشم در آسمان رها کرده
و آن بزرگ چشم در آسمان رها کرده، و . من نیز به موافقت ایشان به حسن ارادت بایستادم. طریق تواضع ایستاده
دوازده سالست تا هر سال بدین : گوید؟ گفت پرسیدم که این بزرگ با شما سخن نمی .کرد التفات به خلق نمی
ناگاه روی باز طرف خلق کرد همه به . گوید، زمانی توقف نمودیم آئیم و با کس سخن نمی طریق به زیارت می

تی عظیم است خواند، و این دول ترا می: خالیق مرا گفتند. ناگاه دست به طرف ما اشارت کرد. تواضع درآمدند
شیخ روزبهان : گفت. از فارس: پس مرا گفت از کجایی؟ گفتم. جواب فرمود. من پیش او رفتم و سالم کردم. ترا

چون این بشنید او سر سنگ فرود آمد، و چشمهای من ببوسید و . بلی من چاکر و مرید او ام: ای؟ گفتم را دیده
مرا در خاطر بگذشت که شیخ من به ترکستان نیامده . خنک چشمهای تو که شیخ روزبهان را دیده است. گفت
ام و نه  من به صورت شیخ ترا ندیده: مرا گفت. به نور فراست بدانست. مگر این ترک به شرياز آمده است. است

بلی هر سحرگاه نوری می بینم از کنار بحر محیط به ساق عرش . شیخ بدین طرف آمده، و نه من به شرياز آمده ام
این نور نور نفس دوست ما : سحر گاهی از حضرت سؤال کردم که این چه نوریست؟ خطاب آمد که .پیوسته است

چون به شرياز رسیدم . چون باز گشتم عزم طرف فارس کردم. من شیخ ترا از آنجا شناسم. روزبهان است از فارس
شرف دست . ته بودچون به رباط آمدم، شیخ در محراب نشس. با هزاران شوق و ذوق، آهنگ حضرت شیخ کردم

. تر این از آن عجب: ابوالفرج آن ترک دوست ما چون یافتی؟ فریاد از نهادم برآمد، گفتم: مرا گفت. بوس دریافتم
بعد از مدتی عزم آن طرف داشتم، به . مریدان را وجدها و ذوقها حاصل شد. در قدم شیخ افتادم و حال باز گفتم

خ آن طرف چه اهل خراسان و چه اهل ترکستان همه مشتاق مشای: خدمت شیخ آمدم حال عرضه داشتم که
به اول کتاب رسالةالقدس بر . حضرت تواند و خواهان سخن تو، شیخ این رساله بساخت، من بدان طرف بردم

  : طریق نامه چنني فرموده است
باد، و زیر و  شاهان عشق را رایت سعادت معرفت در عالم مشاهده افراخته«: قال الشیخ قدس الله روحه العزیز

بم شهرود صفات به زخمۀ اسرار نزد روح مقدسشان نواخته باد، و سرای عروس تجلی شان در وقت معاشرت 
جان با جانان از او باش طبیعت پرداخته باد، و چرت عصمت ازل بر سر خسرو روحشان در میدان ابد کشافته باد، 

بازار اسرارشان در وقت مناجات به غرایب احوال و سدرۀ بقاشان پیش شاهد قدم به مقراض فنا شکافته باد،
  . »آراسته باد
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در این طریق کلماتی چند فرموده و مشایخ اطراف را به عبارتی مطبوع مرغوب القاب لطیف خوب فرموده، و 
ما را در دعا قاعده آنست که چون مشکلی افتادی شاهان عرب و سروران عجم و «: بدین عبارت آورده که

روندگان عراق و نهفتگان روم و تندان زنگبار و امريان خراسان و سلطانان سند و خلفای هند و اولیای شام و 
سراندازان غزنني و چابکان بدخشان وعیاران ماوراءالنهر و پريان ترکستان وظریفان تبت و چني و عاشقان غور که 

آمدی، با آنکه به ظاهر از ایشان  در حیات ظاهر و باطن اند به شفاعت به درگاه آوردمی، تا مشکل را حل پدید
خربی نیافته بودمی، لکن دل ازین یافت بیگانه نبودی، تا درین وقت اخی ابوالفرج بلغه الله مقام الفقراء باین 

  .»جانب رسید و ما را از یاران خراسان و برادران ماوراءالنهر و مشایخ ترکستان خرب داد، رضی الله عنهم
به یمن تربک آورد، تا آنان که مطالعه کنند، این سريت نامه مبارک را، از برکات مؤلف این کتاب الفاظ شیخ 

مفتاح ابواب خزائن اسرار، و مخزن انوار : و ارباب قلوب را معلوم که. الفاظ میمونش بهره تمام یابند این شاالله
نۀ فرزندان اوست خود را و مؤلف این کتاب که کمی. جنان، و لسان مبارک شیخ کبري روزبهان بود قدس الله سره

  : مشرف کرده و در شأن او گفته
ــــــان ــــــر روان روزبه ــــــاد ز حــــــق ب  ســــــالم ب

ــــی ــــق م ــــوی عش ــــۀ او ب ــــاک روض ــــد ز خ   آی

  

 کــــه بــــود مخــــزن اســــرار جــــان روزبهــــان 
 بـــــرو بـــــه دیـــــده بـــــروب آســـــتان روزبهـــــان

  

ــــند ــــت بخش ــــالم فراغت ــــه ز ع ــــدان ک ــــني ب  یق
ـــق محجـــوب اســـت ـــات کـــه از چشـــم خل  مغیب

 معینســــت کــــه بــــود بــــه نــــزد اهــــل حقیقــــت
ـــــــــــاالحق و سرســـــــــــبحانی ـــــــــــراد رمزان  م
ـــدش ـــر چـــه هســـت فرزن   شـــرف ز راه نســـب گ

  

ـــــان  ـــــدت ز خـــــوان روزبه ـــــه دهن ـــــر نوال  اگ
 ز لطــــف حــــق شــــده عــــني العیــــان روزبهــــان
ــــــان ــــــان روزبه ــــــایق لس ــــــنج حق ــــــد گ  کلی
ـــــان ـــــان روزبه  نگشـــــت کشـــــف مگـــــر از بی

  ایســـــت هـــــم از چـــــاکران روزبهـــــان کمینـــــه
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  بسم اللّه الرحمن الرحیم
اهان عشق را رایت سعادت معرفت در عالم مشاهدت افراخته باد و زیر و بم شهرود صفات به زخمۀ اسرار نزد ش

شان در وقت معاشرت جان با جانان از اوبـاش طبیعـت پرداختـه روح مقدسشان نواخته باد و سرای عروس تجلی
در قبای بقاشان پیش شـاهد قـدم بـه باد و چرت عصمت ازل بر سر خسرو و روحشان در میدان ابد گشافته باد و ص

مقراض فنا شکافته باد و در خرابات فقر با حریف درد هر دو سرای حدثانشان به نرد و غاء معشوق باختـه بـاد و 
شان بر در سراپردۀ دل به شمشري عقل بازار اسرارشان در وقت مناجات به غرایب احوال آراسته باد و نفس سارقه

  .شان بر خوان عنایت در غایت شوق ساخته بادباد و مائدۀ مشاهده کل از غريت عشق سرانداخته
آن بلبالن قیومی را گل حسن به اغصان جالل برویاد و عندلیب الست با آن مرغان عرشی رازهای عشق بگویاد و 
دست خزان قهر از باغ بهـار عشقشـان کوتـاه بـاد و مـاه مهرشـان در منـزل وصـال از میـغ هجـر جـدا بـاد و در دم 

وحدتشـان در عـزب خانـۀ قـرب از زحمـت سـیمرغ . اندازی از استغراق وجد بام عرش فرش نعـل ایشـان بـادسر
حدوث مربا باد و به عکس جمالشان دایرۀ وجود مطرا باد و کرۀ کاینات در وقت معاشرت با یارگوی میدان شوق 

  .ایشان باد
انـد کـه اشباح انسی و آثـار مقـداح نعـوت زیرا که ایشانند سرج صفات در مشکات آیات و اطیار ارواح قدسی در

انـد کـه از انـد و مرغـان ربوبیـتاند و رجال بیداء قدمند کـه در صـحرای حـدوث تاختـهخرق مخرقۀ صورت افتاده
اند و سـهم اند و سطر حقیقتند که در این درج مزور نوشتهاند و سر به گریبان عبودیت بر آوردهآشیانه وحدت پریده

اند ونهر بحـر اند و امواج بحار قدمند که بسواحل عدم رسیدهقوس سبوحی بهدف صورت رسیدهاند که از قدوسی
انـد کـه قِـدر محبـت در مطـبخ جـان مـیعنایتند که در مزرعۀ حدثان نور معرفت مريویانند و نـريان سـبحات تجلـی

  .جوشانند
حل عیـونهم بکحـل الجـربوت و سـريهم فـی البس اللّه ارواحهم انوار الوحدانیة و کسا اسرارهم سنآء الفردانیة، و ک

میادین الملکوت و سقاهم مـن شـراب الزلفـی و اجلسـهم فـی مجـالس القربـی و شـرفهم بکشـف المشـاهدات و 
خصهم بوقایع المکاشفات و رزقنا لقآئهم قبل الممات و بعد الممات انه باالجابة جـدیر و هـو علـی جمعهـم اذا 

  .یشآء قدیر
بودند در عتبه غیب پنهان شدند و سالکان وادی ارادت بی اعـالم سـعادت » ر معارفشع«اما بعد، آنها که طراز 

ایشان در طلب جانان پریشان شدند و آن سـیارگان افـالک اسـرار از مشـارق ازل برآمدنـد و بـه نـور یقـني ظلمـت 
عـراج ارواح بـه طبایع از طریق جان به جانان زایل کردند و به مغارب ابد فرو شدند باز به غروب ایشان آسـمان م

لیاىل هجران مستور شد و دلهای مریدان عشق از جریان در بحر معرفت منقطع گشت و رنجور شد و طریق بیابـان 
از وصـل مطلـوب مهجـور شـدند زیـرا کـه » طالبـان معشـوق«تجرید و سبیل مغازه تفرید منطمس گشت و کـاروان 

  ).للّه درهم(شموس حقایق بودند و اقمار دقایق 
  .انداند یا در کدام کنج ساکنند که نه مکانیکدام برج سري دارند که نه زمانی گویی که در

  شعر
 بــــــای نــــــواحی االرض ابغــــــی وصــــــالکم

  

ــــــتم صــــــلوک مــــــا لمقصــــــدکم نحــــــو   و ان
  

  !ما ماندیم بی یار و بی ساالر میان مشتی ناهموار، آه
  .یاران همه رفتند، خرابات بماند: مصرع

  شعر
 ذهــــــب الــــــذین یعــــــاش فــــــی اکنــــــافهم

  

ـــــرب  ـــــد االج ـــــم کجل ـــــی خلفه ـــــت ف  و بقی
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لکن خداوند راست، جل جالله در قباب عصمت از روی غريت، عروسان وحدت در اطـراف و اکنـاف و اقطـار 
عالم که روی خوبشان به غبار اغیار متغري نشده است و چهرۀ مبارکشان بچشم زخم نـااهالن مـرتهن نگشـته اسـت 

رزقنـی اللّـه و ایـاکم لقـائهم الکـریم و عیشـهم . »غـريی«ی الیعـرفهم اولیائی تحت قبـاب: چنانکه فرمود عز ذکره
  .السلیم

مائیم که مستسقیان شراب هجرانیم که از فقد احباب. اما چه سود دارد دجله و فرات در بغداد، مر بادیه نشینان را
را عاشـقانیم ایـن  هایم و عطشانیم و در این خشک رود ماهیان تازه را طالبانیم و چهرۀ زیبـای دردمنـدان محبـت

: بـردقدر مارا است که نسیم سعادتشان در اسحار خلوت بمـا مريسـد و انـدوه نایافـت از جـان ایـن خسـته دل مـی
  .یالیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما

در اقالم زمـني سـوختگان هسـتند کـه ایشـان هـم از : اگرچه عالم خالیست از این حدیث، پیوسته خرب میداد دلم که
 -صلی اللّه علیه و سـلم -ران از یاران مهجورند، و در دست این مفلسان زمانه رنجورند و رئیس عاشقاننایافت یا

فی آخر الزمان الیبقی صاحب موافق اال فی اطراف االرض ولکل واحـد مـنهم فـی کـل : بدین نکته ناطقست که
معرفت استخبار کردمی، و از عاشقان  یی آمدی از راهروانیوم اجر مأتی شهید و در همۀ ایام از هر جائی که آینده

این کار بازپرسیدمی که تا کجاسـت فقـريی، صـادقی، عیـاری،دلريی، سـراندازی، قماربـازی، پـاک بـازی، مسـتی، 
  .عاشقی، تابیادش بیاسودمی

و قاعده در دعاام این بودی که هرگاه کـه مـا را مشـکلی افتـادی شـاهان عـرب و سـروران عجـم و اولیـای شـام و 
راق و نهفتگان روم و تندان زنگبار و امريان خراسان و سلطانان سند و خلفاء هندو سـراندازان غـزنني و رفتگان ع

چابکان بدخشان و عیاران ماوراءالنهر و پريان ترکستان و ظریفان تبت و چـني و عاشـقان غورکـه در حیـات ظـاهر 
ه از ایشـان بظـاهر خـربی نیافتـه بـودمی وباطنند بشفاعت بدرگاه بردمی تا آن مشکل را حلی پدیدار آمدی با آنک

  .لیکن دل از این یافت بیگانه نبودی
تادر این وقت که اخی ابوالفرج، بلغة اللّه مقـام الفقـرآء بـدین جانـب رسـید و مـا را از یـاران خراسـان و بـرادران 

وقـات مـا را بـه ذکـر آن خرب داد و بدان ایـام مـا را منـور کـرد و ا -رضی اللّه عنهم -ماوراء النهر و مشایخ ترکستان
، و از دفرت غریب شما حرفهـای عشـق برخوانـد و از گـنج »بشما راه داند«شادباد آن دىل که . عاشقان مطیب کرد

سـعادت بـاد شـما را در همـۀ ! معرفت شما نکتۀ حکمت بنماید و از صدف دل شما سلک آلىل فطنـت بگشـاید
آمدن شمس حقیقت از کوهسار شریعت خراسان مؤبد بـاد ! احوال معانی و دولت باد شما را در همۀ افعال معاىل

شـان ظلمتهـا زایـل شـود و بـه روی خـوب و چهرۀ خوبان ترکستان به خلوق حسن ازىل مزین باد تا به روز نـورانی
  .شاهدان ترکستان دلها مایل گردد
ف از خدای معـزول از تشنگی است این تمنا، که در صدر وحدت هیچ عار» ونه«نه ازناتمامی است این تقاضا، 

نقصان نگريد آنکـه تمـام عشـق اسـت و دوئـی نپـذیرد آنکـه . نیست و هیچ دوئی در تنگنای توحید موجود نیست
احتیاج بعشق هم از عشق است، زیـرا کـه فقـر از نایافـت اسـت و اسـتغناء از معرفـت از . یکرنگ خم تفرید است

وجداسـت؛ و سـکون وجـد در فقـد نرسـید آنکـه  ادراک معرفت است زیرا که توانگری از بقاست، طلب فقـد در
جنـون . خو کردن در بندگی کافری است و برگذشـنت از رسـم عبودیـت موحـدی اسـت. برسید و برسید آنکه نرسید

در عني عیان دالیـل کفـر اسـت، زیـرا کـه . عشق ازنیستی است در هستی و طمأنینت جان بر هستی است از نیستی
که صرف یگانگی اقتضا چنني کند که چون در غري او نگاه کنـی و آنگـاه . و بدوستراه از ا -راه از غري بدو نباشد

اند بر یار در غایت شوق نیاید، که در آن مقام قبله مختلف است؛ همه معزول. بازماندگی است» از او«بدو روی، 
  .خدای آن تو نیست» خدائی«آنجا تا تو و . در آستانۀ انس که قبله یکیست
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. بعداز تفرید، چون حق هست و تونیستی، عني عبودیت است ترا، و حـق ربوبیـت حـق را» استدو منزل «و این 
» بـه جایگـاه مـردان«چون تو هستی از پوشیدگی حق در تو، آن عني توحید است وغایت ربوبیـت اسـت کـه مـرد 

ر تمکـني بیابـد و هرکه جواه. نرسد تا خود را حق نداند و هرچه بريون این است همه وهم آدمی است نه سر الهی
و بمعادن تحقیق رسد، کفر وایمان ازوی بگریزد و طاعت و معصیت ازوی برپهیزد زیرا کـه نـه لطفـی و نـه قهـری 

  .است
منزل اولش عشق است و دوم نیستی و سـوم هسـتی و . رسم معرفت هم معرفت است، که معرفت بی رسمی است

در عرصۀ طلب است و اگـر نـه در آسـتانۀ فنـا رخ معـزول شه رخ پري و مرید و یار با یار . باالی هستی هیچ نیست
  .آنجا است که عشق مجهول و عاشق مجهول و معشوق مجهول باید که هر سه یک رنگ شوند. است و شه مات

قالبان مکر و بال هر زمانی زر معدنی از کوره به رنگی بريون » سرای«اما سر معرفت قاعده چنان دارد که در این 
و گاه به رنگی مجهول بريون آورند تا در همـه . صل خویش بريون آورند، تا در آن تصرف توان کردگاه به ا. آورند

چون به رنگ خود نیسـت طالـب اسـت و چـون بـه رنـگ خـود اسـت مطلـوب . و نستاندجبازار خدای کس بدو 
اگرچـه هـر . یا طالب باشد یـا مطلـوب. و در این سرای ضرب حدثان ازین هر دو حال پیوسته ناگزیر است. است

  .دارد» سر به یک راه«دو راه 
از این سبب است که ما را به روی یاران اشـتیاق اسـت . اما طلب منهاج سالکان است، و مطلوبی معارج عاشقان

پـريان و «و اگر نه در بحر وحدانیت به هر ساحلی صد هـزار نهنـگ نفـی اسـت کـه چـون دهـن بـاز کنـد نخسـت 
  .فرو برد» یاران

ر مردان دایرۀ ربوبیت که دفع تهمت را دمـی بـه عـالم عبودیـت نگرنـد تـا مفلسـان زمانـه از بـی اما واجب است ب
معرفتی بت پرست نشوند که اگر بدانند که ایشان کیستند در بحر توحید افتند که اگـر عـارف بـه رنـگ خـود بـريون 

یشـان تشـبیه و تعطیـل و آمدی، هیچکس حق را از بنده باز نشناختی و این سخن بريون از خیال خلـق اسـت کـه ا
  .حلول و نزول گویند

و از روی تواضع بدین کلمات روی بدان صادقان آوردم که نزد ایشان همه عیبها هرن است، چون از یار باشد زیـرا 
و ما را در اظهار کردن این سخن مقصود آن است که آن سروران ما را یاد کنند که هرکـه . که یار ایشان بی یار باشد

ان آید، از جملۀ زندگان بقا است و هر که در یاد ایشان نیایـد از زمـرۀ مردگـان فناسـت اشـتیاق بـه روی در یاد ایش
  .»طلب نباشد«زیرا که تا مطلوب مطلوب است . خوبشان نه چندان دارم که بتوان نوشت

چون ما نمانیم همه  کنند و ما را از ما بستانند تااز غایت سرگردانی بدان دلربان محتاج شدم تا در نهاد ماتصرفی 
اکرمـه اللّـه  -نه از شوخی نوشتم این کلمات و نه نیز محتاجم که در یاد شما باشم، لیکن بـرادر ابـوالفرج. ما مانیم

یی از نزد این درویش به والیت شاهان خراسان و ترکستان اقرتاح چنني کرد و گفت باید که نوشته -بکرامة العارفني
ضر باشد و خواست که تا از مقام مشـایخ عشـق فصـلی دو سـه بنویسـم تـا مریـدان را برم تا فایدۀ سفر و سکینۀ ح

  .موعظتی باشد و پريان را تذکرتی بود
معلوم چنني شد که مدار طریق سالکان حق به دوازده «، و »چند علم است«تأمل کردم در اصول قوم که قانون آن 

  .و باللّه التوفیق. »علم است
حید، الفصل الثانی فی علم المعرفة، الفصل الثالث فی علم الحالت، الفصل الرابع فـی الفصل االول فی علم التو

علم المعاملت، الفصل الخامس فی علم المکاشفت و المشاهدت، الفصـل السـادس فـی علـم الخطـاب، الفصـل 
العاشر فـی  السابع فی علم السماع، الفصل الثامن فی علم الوجد، الفصل التاسع فی علم المعرفت ارواح، الفصل

  .علم المعرفت القلب، الفصل الحادی عشر فی علم المعرفت العقل، الفصل الثانی عشر فی علم المعرفت النفس
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و این علوم را علی حده هر یکی اصلی است و فرعی که از معرفت آن ناگزیر است و خالصۀ این علمهـا معرفـت 
  .انشاء اللّه تعاىل. نها فصال فصالنبیّاست بر مهلکات و منجیات که قانون و قواعد معرفت است و س

رضـی اللّـه  -کسـنن المشـایخ -صلی اللّه علیه و علی آله و سـلم -فنبتدی بحمداللّه تعاىل و الثنآء علی رسوله محمد
: و یقـال. کل امرء ذی بال لم یبدأ فیه بذکر اللّه فهـو اقطـع: قال -صلی اللّه علیه و سلم -و انه بلغنا ان النبی. عنهم
  ».بسم اللّه الرحمن الرحیم و به نستعني رب تمم بالخري«: داللّه اجذمبحم

  بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمدللّه الذی لم یزل الها قبل ازل اآلزال و فی وحدانیته سرمدا بعداجل اآلجـال، الـذی خلـق المـوت و الحیـوة 

ان و االکوان و قدس صفاته عن االشباه و لیبلوکم ایکم احسن عمال و هو العزیز الغفور، الذی نزه نفسه عن االزم
تفرد وجوده عن اشراک اهل االصنام و امتنع کماله عن ادراک خواطر االنام، االول عند اولیتـه مجهـول . االقران

لـه الحمـد التـام و اآلیـات العظـام و العبـاد الصـوام القـوام و . و اآلخر عنـد آخریتـه معـزول اولـه آخـرو آخـره اول
  .و االنبیاء و الکالم و اولیاء و االلهامالمالئکة الکرام 

نشـر ذریتـه فـی . خالق الخلق بعلمه، و منشئهم بحکمه اوجدهم مـن العـدم، بعلمـه فـی القـدم نفـخ روحـه فـی آدم
واصطفی منهم عبادا و جعلهـم الرضـه سـندا و عمـادا و اوضـح بـانوارهم طـرق الخالیـق و طهـرهم بمیـاه . العالم

فی قلوبهم خـزاین المعرفـة و شـرفهم بخصـایص المحبـة و زیـن اسـرارهم بـانوار  شفقته عن دنس العوایق و وضع
و صلی اللّه علی محمد خاتم الرسالة والهادی من الضاللة سید . المشاهدة و فتح البصار قلوبهم ابواب المکاشفة

دین المشـهور المشتاقني و امام العاشقني، حمام برج الملکوت و طاوس حضرت الجربوت، ارسله اىل الجمهور بال
و الکتاب المسطور و النور الساطع و السنآء الالمع، و السیف القاطع و االمر الصادع، ازالة للشـبهات و احتجاجـا 

و سـلم تسـلیما . باآلیات و سیاسة بالمثالت؛ و علی آله و اصحابه نجوم ابراج السعادات و جواهر بحار الکرامات
  .کثريا

  
  یدفی بیان حقایق التوح الفصل االول

که توحیـد ذروۀ علیـای احـوال اسـت و عـروۀ وثقـای مقامـات اسـت و  -زادکم اللّه انوار التوحید -اعلموا اخوانی
تیجان انبیاست و حلیۀ اولیا است و حقایق توحید نه هر رهروی که راه رفت یافـت کـه سـر توحیـد لبـاس ربوبیـت 

  .در عني عیان توحید نرسدبدان ملبس است تا واحد در واحد نشود، سالک » جان جان«است که 
قسمی توحیـد عـام اسـت و قسـمی توحیـد خـاص اسـت و قسـمی توحیـد خـاص «: و اصل توحید سه قسم است

  ».الخاص است
اما آنکه توحید عام است بعد از ارشاد حق سري کردن در آیات و جسنت حق به وسیلت عقل و نور ایمان و شواهد 

 و در اثبات وحدانیت حق افتند، و از خطرات نفس باز رهنـد و حدثان، تا ساکن باشند از اضطراب شک و یقني
واحـد اسـت مـن کـل  -سـبحانه -تقدیس ذات قدیمش بیابند و تنزیه صفات عزیزش بدانند و معلوم کننـد کـه حـق

قدمش از حدوث جدا کنندو داننـد کـه وجـود » صفاتش در ذات یکتاست«ذاتش در صفات یکتاست و . الوجوه
منـزه داننـد از  -سبحانه و تعاىل -بشیئی از اشیاء و از دل خیال محال بريون کنند و اللّه را نیست» متعلق«جلیلش 

جواهر و اعراض و زمان و مکـان و تشـبیه و تعطیـل و کیـف و حیـث، و قبـل و بعـد، و جهـات و حـد، و حـدود و 
سـم و ارکـان و صورت و قرب و بعد، و حلـول و ضـد ونـد، و مثـل و جـزو و کـل، و خـردی و بزرگـی و جـرم و ج
  .جارحه، و قدمش را اول ندانندو ابدش را آخر نشناسند و هرچه در وهم و فهم آید از آن بريون شوند

  :و چنانکه ذاتش را اثبات کنند، صفاتش را اثبات کنند
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درة و و اعلموا وتیقنواانه لم یزل موصوفا باسمائه و صفاته التی اخربفی کتابه من الکربیاء و العظمـة و العـزة و القـ
الحی القیوم الذی لیس کمثله شیئی . د و لم یولد، و لم یکن له کفوا احدلانه الواحد االحدالفرد الصمد الذی لم ی

و هو السمیع البصري العالم بعلمه، المتکلم بکالمه المرید بارادته، بنفی االضداد و االنداد، بالتکلیف و التشبیه و 
ن و اسـقاط يبنفی التلـو. یل، بالمقایسة و الممازجة وال مخالطة والمباشرةیل و التخیثالتعطیل و ال تصویر و التم

تفـرد بالسـمائه الحسـنی و . التغري و ترک االیتالف و االجتماع و االفـرتاق و االضـطراب و السـکون و الحرکـات
اهر القدیم و البـاطن الذی لم یزل موصوفاً بها قبل ایجاد خلقه و انه اول العالم و اآلخر الدایم و الظ. صفاته العلیا

الیدرکه بعدالهمم والیناله غـوص الفطـن، موجـود الیتعلـق وجـوده بالزمـان و مرئـی الیوصـف رویتـه فـی . العلیم
  .هذا توحید العام. جل اللّه، تبارک اللّه رب العالمني. المکان

بیت اللّه تعاىل اما توحید خاص آن است که کون بجملگی نزد وجود عظمت حق محو بینندو موجودات را در ربو
، اکنـون همچنـان »حق تعاىل موجود بود و موجودات معدوم«معدوم یابند از غلبات انوار قدم و چنانکه در قدم 

دانند و در وجود هیچ چیز نه بینند که نه آن در امر حق مستغرق باشد بمشاهدۀ بعد از علم کـه علـم عـام راسـت و 
وئی نزد صولجان قدرت باری تعاىل در میـدان خـدایی کـه از ازل و کون را چنان بینند که گ. مشاهده خاص راست

  .برد و از ابد به ازلبه ابد می
و مبادی توحید خاص سري کردن است در شواهد صـورت و روح و عـالم صـغری کـه جنـد حـق و باطـل آنجاانـد، 

ورات که در چون لشکر عقل و لشکر جان و لشکر دل و لشکر نفس، و حجاب قهر و لطف و غرایب اشکال مقد
ملکوت به چشم جان بینند کـه توحیـد عـام از » حقایق«که در اسرار  -عزوجل -آن عالم موجود است و ظهور حق

عالم ملک و شهادت رفنت است به حق، که بصورت آن عالم کربی است و توحید خاص از خود رفنت است بحـق 
گرچـه در جنـب کـون خـرد اسـت و فـرق و سرای تجلی است و آن آیت کربی است ا که بصورت آدم عالم معانی

میان خاص و عام در توحید آنست که عام به شواهد و عقـل بازماننـدو خـاص چـون حـق را بدانسـتند از شـواهد 
عالم صغری و کربی فنا شوند و فناء خوددر بقای حق بیابند و پیوسته در وجـود حـق مضـمحل باشـند، تـا احکـام 

  .باشندحکوم مین بطوع ماگذرد و ایشقدیمش بر ایشان می
اما توحید خاص الخاص آنست که از حق به حق سري کنند و آن سـري آنگـه باشـد کـه روح مقـدس از همـه مراکـب 

نـزد او معـزول شـود، و  حدوث پیاده شود و علوش سفل شودو سفلش علو گردد و جهات و مکـان و سـري و زمـان
افت در دیده کشد و حس حواس و ضمري بی عقل حمر خیال از اصطبل مرکب نور براند، و فهم و وهم را میل نای

را معطل کند و عقل را به مقراض تنزیه زبان فضول بربد و نفس رعنا را در بازار غريت توحید سر بردارد، و لشکر 
هوی و شهوت که حزب شیطانند بصدمۀ عشق بشکند و دل کـه شـهر خدایسـت بـی عمـارت عبودیـت نگـذارد و 

خالق انسانی بطوفان نیستی و معول هستی ویران کنـد و کـون صـغری و کـربی را بـا خانۀ طبایع که مملو است از ا
قـدم گـامی چنـد بـردارد و چـون از  رشواهد و دالیل در هم پیچد، و در کتم عدم انـدازد، تـا بـی اثقـال حـدوث د
حق سـربرآورد، و پس از بحر بقای . ازدحام خلقیت بیاساید، خود را به دریای نیستی دراندازد تا او از او فنا شود

پس آن قدم بردارد و بقـوت . بی خود حق را به حق به بیند، و بداند که این یک خطوت است از نیستی به هستی
  .عبودیت بجناح ربوبیت در هوای هویت پرواز کند

در اول منــزىل کــه مجــال ارواح الهیســت، کــه روح اول اســت و عکــس صفاتســت کــه روح روحــانی بــدان روح 
لباس است اللّه را، که هر یکی از آن به صد هزار کمال و جمال مرقوم است، که یک رقم از آن روحست صد هزار 
ن گشـت وبه عشق مرهـ» و هرکه بدان ماند«. نوشت و انبیا پیشش سجود در آمدند -علیه السالم -بر چهرۀ یوسف

وت جمـال از مـرد زیراکه صدمات قدوسی چون متجلی شود به جـان اهـل معرفـت، حـال. و از توحید معزول شد
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باشـد کـه مبـادی عشـق بنـدگی اقتضـا کنـد، و عظمـت توحیـد » کـه موحـد اسـتوار«بستاند تا نه عاشق رعنا باشد 
  .خدائی اقتضا کند

و هم در این خطوت صدهزار دقایق و حقایق قدرت است که هر . ایمو این مقام را مقام التباس در عشق نام کرده
. ز آن کیمیا از غایت هستی جمـال خـود بعـدم نمـود و معـدوم را موجـود کـردای ایکی بحری الیزالیست که قطره

محقق و حکیم شود، و از سـر اتحـاد بـريون شـود، کـه شـرط اتحـاد چنانسـت کـه عـارف از تخـت » هرکه بداند«
در حقیقت نجوی . مقدوری بريون شود و به قدرت حق تعاىل قادر گردد و هم در این گام بعني صفات سمع رسد

چنانکه واثق شود که کاینات همه سمع حقسـت،که بـدان نکتـۀ اسـرار از . اع کردن حق از بنده معلوم شودو استم
شنود؛ و این در عالم وسایط باشد و اگر نه سمعش بصر است در حقیقت ذات و بصـرش سـمع، زبان حدوث می

  .کس او را درنیابد به حقیقت وجود
بلی او را صفات است که تـا . ان کرد، که او از همه وجه یکتا استاما عبارت از مقام اصفیا بدین الفاظ بیش نتو

و آن صـفات علـم . آن معلوم نشود ذاتش نتوان دانست و او را ذاتیست که تا آن درنیابند بصـفاتش نتواننـد رسـید
آن مباشرت آن علم آنگه باشد که معلوم را چنان دانی کـه معلـوم اسـت، تـا از . است که موحدان بدان علم عالمند

. ارنـا االشـیاء کمـاهی: چنني درخواسـت کـرد کـه -علیه الصلوة و السالم -علم بتو رسیده باشد و سر خیل عاشقان
  .که علم خدای محیط است بوجود موجودات چنانکه هست. چیزها است» چنانچه آن«بنمای ما را چیزها 

یـد گذشـت، کـه توقـف شـرط بلـی از آن ببا. چون چنان شوی به صفات علمش رسیدی و ایـن علـم توحیـد اسـت
چنانکه روح مقدس بدیدۀ الهی . نیست، اگرچه آن را حدی نیست، تا بینائی حق را دریابد و به بینائیش بینا شود

صفات قدوسی به بیند که اللّه تعاىل مرئی است اگرچه در مکان نیست، هست ولیکن در عالم جانست و جـان نـه 
آنجا کیف و کم نیست و به رؤیت بـاز نتـوان اسـتاد کـه آن عـام راسـت، در مکانست، زیرا که بني االصبعني است و 

نور الهی در وجود وجود تا وجودت در وجود محو شود پـس چـون آنگـه در صـحو شـوی  بلک سري باید کردن به
  .ای انا الحق گویدو چون در آن رسی بعد از صحو و محو وجودت بهر ذره. بی تو در تو عني عیان پدید آید

که بحر بقا است در آن فانی باید بود، تا بعد از فنا از فنا فـانی شـوی و چـون از فنـا فـانی شـوی، حـق  اما حیات
دیدۀ هستی بتو دهد و خلعت حیات باقی در تو پوشد تا دایم بمانی به حیاتش از حیاتش در حیـاتش، و ازو بـدو 

انی بازمانی و هم در این قدم بحـار الهـام دانی و باز نمانی، که اگر بازمنگری و دمبدم سر ربوبیت بدو میدر می
یـی صـدهزار جـان گروگـان اسـت کـه جملـه طیـب وصـال است که از حق عاشقان را پیغام است، که به هـر نکتـه

و آن لطایف چون در اسرار خم درخم دهد، حسن عزت خویش ظاهر کند تـا مجـذوب را از خـود منقطـع . انگیزد
  .گاه نماید و نگوید و گاه گوید و ننماید. د در وجود سرگردان کندگرداند و از صحو در محو برد و بی وجو

حروفش همه خدعت است و حقیقت او همه یافت است اگرچه منتهای مقامات است، مقام خطاب، خطـاب در 
دویی است باید که برون شودتا از خود گوید و در خود گوید و با خـود گویـد، کـه سـر اتحـاد چنـني اقتضـا کنـد کـه 

تا مخرب است مرسل است، چون مستمع است مرسل است و گرانمایگان که کیمیای وحدت ایشان را . ارددوئی برد
آن طایفـه را . به اصل خود برده باشد، چنانکه نفخ اول که از سر قدوسی پیدا شد،معدنی را به اصـل خـویش بـرد

ت و در ابتداشـان صـد هـزار چشم یکی است در آخر مقام، که آن دیده از عني جمع است ودر جمع تفرقه کفر اس
  .چشم است

یی است کـه آن دیـده از آن و هر صفتی را دیده. زیرا که مبادی معرفت از صفات درآید و صفات را نهایت نیست
صفت است که عارف به دیدۀ صفت صفت را بیند و ایـن اهـل کمـال در سـري منـازل عشـق در هـر یـک خطـوت 

تند نزد آنچه خواص دانسـتند در عـدد انـدکی نمایـد، اگرچـه صـفت هفتصد هزار صفت بینند که آنچه عوام را گف
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همه یکی است که حق اگر گوئی که همه صفت است همه صفت اسـت و اگـر گـوئی همـه ذات اسـت، همـه ذات 
اول آخر است و آخر اول است در این صفات رونـدگان بنماینـد . منتها را منتها نیست و وراء را وراء نیست. است

  .تجلی ذات جملگی اهل صفت را نیست کنندکه به یک صدمت 
که ره روشن آنجاست که ناظر اعمی است و سامع اصـم،و گویـا اخـرس، و بـاقی . باید که از آن گوید و در آن پوید

تر کند و ایشان را بـه رنـگ خـود و آن سري است در انقطاع که سري روندگان آنجا هر لحظه تازه. فانی و فانی باقی
و . هرگی عشق به خدائی شان جلوه کند و از خود غريت وحـدت در خودشـان از خـود بپوشـدمصبوغ کند و از شُ

سري اهل آن قرب از ذات به ذات است که تجرید در آن مبادی است و تفرید در آن رسیدگی است و توحید در آن 
در سري عشـق آیـد اگر . اگر در عالم تصرفات باشد وجود را همه او بیند. کمال است و اتحاد شرط آن مقام است

  .بی شواهد همه شاهد بیند اگر در یکتائی یکتا شود و از خود فانی شود، همه خود را بیند
چون رسید بدین محل آنگه مبتدی توحید است، و در روش بر مزید است دریـن حـال، ولـیکن هـر لحظـه منقطـع 

. سکر مرید است و در صحو مراددر . به سر قدیم است، و به عرف محدث. است در عالم فنا که محل ابتال است
اوصافش حدثی است و احوالش قدمی ارکانش زمـانی و مکـانی اسـت . در شوق طالب است و در انس مطلوب

بیگانۀ آشناست، و آشنای بیگانه است دانۀ آلىل صـمدیت اسـت . صورتش در توحید. اش ازىل و ابدیو خالصه
کوکب آسمان کمال است کـه بـه غـیم حـوادث . ه استکه از سلک الیزاىل گسیخته است و در درج صورت نهفت

» صـغری نبشـته«آیات کربی است که دردرج . نهر بحر تجلی است که در جان جان متجلی است. محجوب است
مالمتـی اسـت در . نارسیده است در عشق، و رسـیده اسـت در طلـب. مجهول افعال است و محمود احوال. است

  .صورت علم و سالمتی است در حقیقت علم
های ناقص و عقلهای قاصر زیرا که بريون از این هر دو حال است، از دیدن و این رونده را در نتوان یافت به دیده

درسـت خـویش اسـت و شکسـتۀ دیگـران درسـت دیگـران اسـت و . راه بی راهی دارد و نشان بی نشانی. دانسنت
ه فـرایض اسـت و حرکـاتش همـه انفاسـش همـ. آداب از او برند و در سـکر مسـقط آداب اسـت. شکسته خویش

آدم تازه است که از گل حدوث سر برآورده است در صـورت بـه . زیرا که قبلۀ وجود است و محراب سجود. نوافل
علمـش علـم اسـت و . اش دیـدهنطقش نطـق اسـت و دیـده. مالمت ملتبس و در حقیقت به ربوبیت مشهور است

سرش از سر است و آن حدیث در علم مجهـول . جوهرآسمانی صفوت است و عرشی . حیاتش حیات و بقاء بقاء
  .زبان راز آن نگفت، و گوش حقیقت آن نشنید علم در او بیگانه شد، زیرا که ادراک مدرک منقطع است. است

خلـق اللّـه : گفـت -علیـه الصـلوة و السـالم -اللّه تعاىل صفات خود به وی آشکارا کرد، چنانکه آن صـوفی مسـتور
جبل خـود او بـود؛ زیـرا . انظر اىل الجبل. کوه تهمت است که حق متجلی است در آن کوه .تعاىل آدم علی صورته

او بود که او بود؛ زیرا که عاشق معشوق بـود، طالـب . که حدوث چون پرتو عزت ندارد متحمل معرفت نتواند بود
قـام تمکـني یی است که از حدث عشق متمکن سلطانی اسـت در مسرگردان خواجه. مطلوب بود و مطلوب طالب

در . طفلی است و در راه تلوین پریشان است در جهان تفرقه جمع جمع است، و در عني جمع عیان در عیان است
  .ابهام ابهام خلقش ظریف است و همتش شریف
هادی . خلقش عزیز است، زیرا که به صفات او موصوف است. موحد و مهربان نام دارد، زیرا که حر و کریم است

. سوختگان را آسایش بود و نیز آسودگان را سوزش، حکیم گوهر است و نبـوی سـريت. است است اگرچه مهدی
عَلَم حق است که در جهان عبودیت افراشته است تا تازه رویان محبـت . ناسخش منسوخ است و منسوخش ناسخ

رخانۀ قدرت نساج کا. عندلیب گلستان صفات است که بزخمۀ عشق ترنم الیزاىل میزند. در ظل سعادتش بیاسایند
  .رقام پرده مکاشفه است. تنداست که حلۀ احوال و مقامات به ابریشم نور می
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سـريش در . اش شکسـنت قفـس صـورت اسـتهدیـه. کابینش طالق حـدوث اسـت. مشاطۀ عروس مشاهده است
سـراج . وطنش در مهلکات است که رسم دُر شاهوار آن است که در تحـت بحـر نکـره مـأوا سـازد. خطرات است

دارد ســريتش پاکبــازی اســت و صــفتش جــران مریــدان اســت کــه ســرای جــان از ظلمــت طبــایع دور مــیشــب ه
  .مستی وی هشیاری است، و هشیاریش مستی است. سراندازی

صـفت موحـد نتـوان گفـت، کـه اگـر بگـوئی جـاهلی . حقیقت توحید در گفت نیاید، زیرا که اگر بگویند کفر اسـت
سر خود سر شناسـد، . بیخودی با بیخودی میگوید. است ونه از بی دانشی این قدر که گفته شد نه از دانش. است

  .اگرچه عالم عارف از این بیگانه است
ــــــــــــوف بالضــــــــــــحی ــــــــــــان مت  رب ورق
 ذکـــــــــــــرت الفـــــــــــــا و دهراصـــــــــــــالحا
ـــــــــــــــــا  فبکـــــــــــــــــائی ربمـــــــــــــــــا ارقه
ــــــــــا ــــــــــال افهمه ــــــــــکو ف ــــــــــی ان تش  ه
 غـــــــــــري انـــــــــــی بـــــــــــالجوی اعرفهـــــــــــا

  

ـــــــــنت  ـــــــــی ف ـــــــــرحت ف ـــــــــجر ص  ذات ش
ـــــــــی ـــــــــت حزن ـــــــــاً فهاج ـــــــــت حزن  فبک

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــیو بکاه ــــــــــــــــا ارقن  ربم
ــــــــــــــی  و اذا اشــــــــــــــکو فــــــــــــــال تفهمن
ـــــــــی ـــــــــالجوی تعرفن ـــــــــی ایضـــــــــا ب  و ه

  

  .رزقنی اللّه و ایاکم دقایق الموحدین، و حقایق المتحدین و سلم تسلیما
  

  فی بیان المعرفة الفصل الثانی
قسمی عام راست و قسمی خاص راست : که معرفت بر سه قسم است -زادکم اللّه حقایق المعرفة -اعلموا اخوانی

  .می خاص الخاص راستو قس
  .اما قسم عام معرفت است بر اسماء و نعوت و شواهد وافعال

  .و اما قسم خاص معرفت است بر حاالت و مکاشفات و مقامات
  .و اما قسم خاص الخاص معرفت است بر حقیقت مشاهده

کـه موجـود که آن شاهد وجود اوسـت،  -جل جالله -اما مجال عام در معرفت نخست در آیات است و افعال حق
تا به نور عقـل جـوالن کنـد در . نور عقل و نور دل و نور ایمان: است از وجود افعالش و آن به سه نور تعلق دارد

تا بـدان بدانـد . شواهد و به نور دل استنباط کند از دفرت آیات حقایق قدرت، و به نور ایمان صفات فعلش دریابد
و معلوم کند کـه مـدبر و مقـدر و صـانع در صـفات خـود  که بدان موصوف است،» فعل حق و نعت حق«اسما و 
اش و افعالش را بی آلت دانـد و مصـنوعاتش را بـی خلـل یابـد و اسـمآء حسـنی. شریک و نظري ندارد. یکتاست

صفات داند و صفت ونعتش به وجود او قایم داند ودر اثبات قدمش بر مزید یقني باشد و بقای جاویدش معلـوم 
و پیوسـته از قنادیـل شـواهد انـوار شـاهد را . راست بی علت داند، تا به حق آشنا شـود کند و همۀ صفات که حق

  .رود تا وی را به نور مشاهده رساندو معرفت بیابد و بدان راه می تمقتبس باشد تا بدان نور سبل حقیق
بـه عـوارض شـهوات در آخرت باشد ایشان را، زیرا کـه اینجـا ناتمامنـد، کـه روح ایشـان » و این بیانها که کردیم«

محجوب است و عقلشان در کمال کمال عاجز است و طبایعشـان آشـفته اسـت و ایمانشـان مضـطرب اسـت و در 
  .مهلکات متحرياند تا از آن بريون نیایند به نور مشاهده نتوانند رسید، که حقایق معرفت خاص دریابند

عب آن فهیم فهم کند، تا هر یکی از صادر اما معرفت خاص شناخنت احوال است که از واردات وجد برخیزد، و ش
و انوار ثاقب یافت که مضاف است بر اسرار مقامات، چون حقایق فنا و بقـا و قـبض . و وارد غیب چه اقتضا کند

و بسط و جمع و تفرقه و شوق و محبت و عشق که هر یکی به وجود خویش مردد را در افـق معـارف سـیار کنـد و 
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متعلق است بر وجود تجلی که حق بدان متفرد است، چون تجلی عظمت درآیـد خـوف طیار گرداند و این منازلها 
چـون . چون تجلی حسن درآید، عشق را پیدا کنـد چـون تجلـی صـفات درآیـد، محبـت را بیـان کنـد. را پدید آورد

  .تجلی ذات درآید، توحید تولد کند
تا آن حد که روح به لبـاس فردانیـت . پوشد یی که از عالم یکتائی درآید روح مقدس را لباسی دیگرو به هر صدمه

ملتبس شود وبه حق از خود بینا گردد و به حق از حق بینا شودو حق به حق بیابد و خود به حق بداند، و حق بـی 
و این فناء است در سر و چنان شود کـه حـق را . خود بداند و حق با خود بداند تا چنان شود که خود را باز نداند

و چنان شود که همه حق را داند و این سر بقاست، و چنـان دانـد کـه . فناء فناء است در عني نکره باز نداند و این
  .همه خود است و این سر انبساط است و زیادت تر ازین داند که خود را از حق باز نداند و این شرط اتحاد است

هستش نیست شود، و . د گرددچون در جمال جمال افتد، سکران ازل شود و چون در حسن شهود افتد، صاحی اب
چون حق به عني جمع در وی نگاه کند، سر قـدم . کون بافواه صفات در روی روحش بخندد. نیستش هست گردد

بر بقای بقاش شاد کند به زیور اخالق خودش بیاراید، تا ملک حق در نهاد خویش بینـد و در ملـک . با او بگوید
و آینۀ مکاشفت در دسـت روح . کش از حضرت وجود آمده استشاه امري حاجبی است خرم و . حق پادشاه شود

و هر دم در سرای جانش حـق بـه خـودی خـود بـی تشـبیه . مصفی دارد تادر دیدۀ الهوتی بی ناسوت اللّه را بیند
شجرۀ مبارکۀ الهی است که از اغصان معارفش حق به جهـان . نزول کند و سرش بی تعطیل به توحید مزین گرداند

بافد، و طراز مقامات و هر ساعت او رادر کارخانۀ خدائی نساجی میآموزد تا سندس صفا می. کندجان تجلی می
بارد و به کحل وحدانیت دیدۀ سـرّش حقیقـت بر او مرقوم میکند و از جیب و دامنش لؤلؤ الهام از غیب غیب می

  .بیندمکاشفت می
و نور نور چـراغ طریـق معرفـت . شان در صفات آمدمعرفت این قوم که خاصگانند برتر از آیات آمد، زیرا که مجال

و امور افعال خـاص . عام به چراغ آیات به سرای معنی شوند و ایشان از حق به حق به نور حق شوند. ایشان آمد
  .بدان بدانند چون تواتر حاالت و ثبات مقامات و طنات مکاشفات
ا کـه آن عـالم خـاص الخـاص اسـت، و خـاص بلی در سر وحدت جناح روحشان اگر پرواز کند، محرتق شود؛ زیر

  .و این درجۀ سوم است که خاص الخاص راست. الخاص به معرفت خاص الخاص بدان تواند رسید
و معرفت ایشان مُزن سحاب الفت است که از بحر قیومی در سـراب فنـا بـاران وحـدانیت آورده اسـت و عـرایس 

شـموس و . پريایـۀ بقـاء بقـاء ایـن طالبـان را آورده اسـت تجلی ازل است که از کارخانۀ وراء وراء سر وجود وجود
اقمار صفات در افالک ذات به جان اینها غـروب میکنـد و از مطلـع عقـل کـل بـه صـحرای روح مقـدس طلـوع 
میکند از روی عشق همه دریابند، و از روی توحید همه بگذارنـد آن شـرط بقاسـت در التبـاس و ایـن سـر توحیـد 

اگرچنان دانـد کـه . که حق آن اوست، چنانکه هست به ظاهر کافر است و به حقیقت مؤمنهر که داند . است در فنا
زیـرا کـه در عشـق یافـت اسـت و در . آن اوست چنانکه هست در حقیقت توحید موحد است و در سرّ عشق کـافر

  .است اینجا اگر نایافت را یافت داند کافر است، و آنجا اگر یافت را نایافت داند کافر. توحید نایافت
. ایـن معرفـت تولـد کنـد و آن نکـره. آن عجز است و این ادراک. سرّ عشق بالغت اقتضا کند و سرّ معرفت نیستی

جمع از تفرقه است و تفرقه از جمع است در عني . مقام قرب قرب از بُعد بُعد است و بُعد بُعد از قرب قرب است
ارواح منطمس است، زیرا کـه سـبل از ذات بـه ذات طرق . جمع تلوین است، و در افرتاق تلوین عني تمکني است

پـردۀ خـودی خـود اسـت و او را پـرده . است جان در سر تجلی ذات محرتق است زیرا کـه معرفـت منقطـع اسـت
اگر هست جان جان است و جان جان پردۀ خویش است اگر از خودی خود بريون آید از پرده بريون آمـد . نیست

  .او پردۀ خویش است اگر از او بدو فارغ آید، از پردۀ او بگذشتو او را با پردۀ او به بیند که 
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. عاشق جـدا نیسـت و معشـوق جـدا. و نیز محجوب نشود، زیرا که غريت منهدم است در آن مقام که دوئی نیست
چرا که اگر دو است دو یکی را نداند چون یکی است، یکی را داند که سر یکی بر یکی آشکارا شود و چـون دو 

و روح بـدان . یکی شدن آن است که بی توهم و خیال صرف انوار سبحات در روح روح رسـد. ان شوداست، پنه
پـس چـون دیـده . درین دیده نگاه کند و دیـده را همـه یکـی بینـد. اش دیده شود بدان دیدهدیده. روح منور شود

تجلـی شـود، در دمـی هـزار بـار یی به مثل به جان اولني و آخرین مکه اگر از آن ذره. یکی شد همه سر در سر بیند
که او خود را داند و کس او را نداند، اگر داننـد، اوسـت کـه میدانـد؛ و . عارف شوندو هم در آن دم جاهل شوند

  .کنداگر ندانند او خود را پنهان می
عقـول  ای عزیزان،تا نه پندارید که ایشان دم از ازل و ابد زنند که ازل و ابد دونامه مکتب حق اسـت کـه بـه جهـان

انـد ایشان چون به طغرای اسرار درنگرند، آن حروف مزور را که برای اطفال مهـد عبودیـت نوشـته. فرستاده است
اگرچـه جـان جـان . ایشان صورت وجود را صورتند و حقیقت حقیقتنـد. ناسخش منسوخ کنند و منسوخش ناسخ

کـب معـارف ایشـان بدسـت عشـق بـه میـدان وجودند نه از این راه درآمدند، که چون درآمدند، بدو آمدند زمام مر
جمال و جالل مجذوب است و آن عندلیب خوش سرای براغصان گل جالل موقوف اسـت تـا نـه بینـی نـدانی و 

چون شمس عزت از دریچۀ عظمت بـه روی ایـن عاشـقان برآمـد گـرم و روشـن کـرد . چون به بینی دانی که ندانی
  .، اگرچه دیدند»کرد، نیافتند«تا به عشق گروگان . لیکن متحري کرد. ایشان را

گـوئی دانسـتند و لـیکن . شـان در معرفـت نکـره اسـتآخـر نفـس. حد عشـق حـد توحیـد آمـد و آن را حـد نیامـد
خاموشی پارسایی است، گفت عیاری اسـت، اگـر . آنگه گوید، جاهل است و آنکه نگوید، معطل است. نتوانستند

نگوید از عقل نگوید و آن خوف است و اگر بگوید از انبسـاط اگر . نگوید ناتمام است، و اگر بگوید تمام است
گفـنت از جـرأت اسـت و آن . بگوید و آن بسط است آنکه نگفت زندۀ صورت آمد، و آنکه بگفت زندۀ معنی آمد

  .تمامی است ناگفنت از جبانی است و آن از ناتمامی است
  .حتی التکون فتنة و یکون الدین کله للّه: را کنپرده بدر و سرّ آشکا. یار بگفت و تو بگوی و بنمود و تو بنمای

  رباعیه
ـــد؟ ـــتان چـــه کنن ـــت پرس ـــو ب ـــی ت ـــده ب  در بتک
 مــــن مســــت تــــوام مــــرا نکــــو بایــــد داشــــت

  

ــــد؟  ــــت تنگدســــتان چــــه کنن ــــگ دهان ــــا تن  ب
ــه  ــو بگــو«ورن ــد؟» ت  کــه بتاکــه مســتان چــه کنن

  

  .بلغنی اللّه و ایاکم مقام العارفني العاشقني
  

  الحاالتفی بیان  الفصل الثالث
مردان را حد ونهایت نیست، زیرا که متصرف تجلی وجود که حاالت  -زادکم اللّه اسرار الحاالت -اعلموا اخوانی

و معدن تجلی به مثال بحر است، و واردات به مثال نهـر اسـت، و قلـوب اصـفیا . حق است، و آن را غایت نیست
طمات بحر به نهـر درآیـد و همـۀ وادی و صـحرا پـر آب چون از دریا موج برآید، از لجه بحر ل. به مثال وادیهاست

اگرچـه آب یکـی اسـت . کند، و در صحرا و کوهسار صدهزار گل و الله بروید که از آن هر یکی مرهم دردی باشـد
  .اما نبات متلون است

 و آن واردات تجلی است که به مثال نهر اسـت، کـه از. همچنني است صفات حاالت که به جان مردان حق درآید
چـون گـل  -بحر وجود به صدمات عظمت به صحرای دل صـادقان درآیـد و چنـدین هـزار شـکوفۀ اسـرار برویانـد
  .محبت و یاسمني مودت و عبهر صفا و اللۀ عشق و بهار اشتیاق و ریاحني مکاشفت ونسرین مشاهدت
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هـا کـه از آن شـکوفهو از . رویانـدرسد نـور حقـایق مـیو هر دىل بقدر میاه سعادت که از بحر شفقت حق بدو می
انـزل مـن السـماء مـاء : چنانکه اللّه تعاىل فرمـود. ها میگذردتأثري مُزن الفت است، عرق درد به سوی جویبار دیده

  .فسالت اودیة بقدرها
و بدانکه روح بنی آدم چون در گل آدم بنهادند، و عرایس ارواح در آن معادن محبوس کردنـدو ابـواب قلـوب بـه 

تـا آن مـرغ قفـس شـکن بـه منقـار هسـتی بنـد و زنـدان حـوادث  -کردند از برای امتحان عوارض شهوات مسدود
بشکند و به هوای الوهیت برپرد و در بساتني مشاهده به اغصان ورد کفایت نشیندو به زبان بی زبـانی درد هجـران 

و از طـريان هـوای پس اگر از عروق شهوات متلذذ شود، محبوس چهـار دیـوار طبـایع آیـد . چهرۀ یار با یار بگوید
  .ازل باز ماند

بلی، اگر سر اشتیاق بدو درآید و سلسلۀ مهر قدم بجنباند و آن روح ناطقه از قفس جسم برآورد، و در باغ ربوبیت 
برپاند آن باشۀ مقدس جوالن کند در وجود ملکوت، و نظاره کند در سراپردۀ جربوت و هیچ محلی نیابـد خـود را 

  .کوهسار عشق به رامۀ اجل بگريدجز دست صیاد ازل که مرغان 
سـاعتی در ارادات مریـد . پس چون به بزم شاه راه یافت، هم از دست شاه قوت خورد ودر غیب غیب پـرواز کنـد

ساعتی در طلب وی را خسته کند سـاعتی بـه نـور ایابـت وی را . شود، و نزد مراد خویش بی دل و سرگردان شود
ستحکم کند، و دیدۀ تفرس بدهد تا به دروازۀ غیب بیاعی کـاروان تجلـی بنوازد ساعتی در اسرار مراقبت وی را م

ساعتی از بوی گل محبت مست شود ساعتی از شراب اشتیاق عطشان شود ساعتی بـه شمشـري عشـق سـرش . کند
سـاعتی از . ساعتی در مشاهدت مـتمکن شـود. ساعتی از مکاشفت متلون گردد. اش عشق زنده کندبردارد و همه
سـاعتی از . شود ساعتی از نایافت صاحی شود سـاعتی در معرفـت از صـداع خمـار نکـره بیاسـایدیافت سکران 

سـاعتی از . ساعتی از حسـن در صـحو شـود. ساعتی از عظمت محو شود. معرفت در نکره از نکره خمارش رسد
  .ساعتی در تفرید کافر شود. ساعتی از جالل بریان شود. جمال گریان شود

. سـاعتی از قـرب قـرب بـا یـار متحـد شـود. ساعتی از یافـت عظمـت منبسـط شـود. گرددساعتی در توحید موحد 
سـاعتی از . سـاعتی از نیسـتی متواجـد شـود» شمع وجـد فروزانـد«ساعتی از بقای ابد . ساعتی بزم ازل بشوراند

ی سـاعت. های مالمت به رنگ خـدعت بـريون آوردساعتی از خم التباس رنگرزی کند، و جامه. هستی واجد شود
. ساعتی در روی یار بخندد و ساعتی در روی یار بگرید. ساعتی به حسن رجاء زنده گردد. در خوف محرتق شود

ساعتی به بحر قدوسی سر فرو برد و به پرياهن سبوحی ملتـبس شـود، و آسـتني و دامـن ربوبیـت از غبـار عبودیـت 
  .فنا شود و از فنا فانی گردد ساعتی از خود. بیفشاندو در شهر خدایی به نطق عزت الوهیت دعوی کند

ساعتی ریاح اسرار از راه قرب قـرب بـدو بـوی دوسـت آورد و او . ساعتی از خوف بری شود و به حق باقی شود
در جهان صورت به رقص و بیت و سماع درآید و عالم سفلی را به شمشري کفایـت معرفـت از دسـت نفـس امـاره 

و از بـازار . بازار غريت برآویزد، تا اعـوان شـیاطني بـدو حـذر گرينـدبستاند و ربق عبودیت در گردن وی کند، و به 
  .اسرار بگریزند

  .قسمی عام راست، و قمسی خاص راست وقسمی خاص الخاص راست: و بدانکه احوال بر سه قسم است
آنچه عام راست، حرقت از فطنت باشد و سوزش از سازش باشد و گدازش از نازش باشد و تواجد از نارسـیدگی 

و سـردیش از خوشـدىل باشـد ایـن قـدر حـال عـام بـودو . شد، و رقت از سستی باشد و گرمیش از سردی باشـدبا
  .ایشان را بیش از این ره نباشد

اما حال خاص سنگ منجنیق خوف در مبادی باشد، که قلعه بایست و نابایست ویران کندو زمام خدایی در گردن 
ز قالبی بدارد و عروس رجا باشد که چهرۀ خوب خویش به خلوق آن دزد پریشان کند تا در کارخانۀ عزت دست ا
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. خنده در گریـه باشـد حالشـان. حسن الظن بیاراید و جان آشفته را بخود شاد کند و او را به خود عالم انبساط برد
هآزادان بنـد. رسم بندگی بر نظام باشد و سر خدایی در دل ایشان بر دوام باشد. وجدشان» گریه در خنده باشد«

از . شـان در مکاشـفهطلبشـان مشـاهده اسـت، و روش. اند و دیوانگـان عاقلنـدعاقالن دیوانه. اند و بندگان آزادند
چون هست شوند اشتیاق ایشان را به شمشري درد، جگر پـاره کنـد و نیست شوند . خود درگذرند چون بخود رسند

حالشـان از . و آنگـه بدوسـت رسـاند» آورد بـه پـرواز«سر عشق جانشان . های ایشان بگذراندجوی خون از دیده
  .ورای مشاهده بیش نباشد

اما حال خاص الخاص آن است که پرتو عزت بر جبني روح افتد، خود را در بقا باقی دانـد و از فنـا بـری دانـد و 
از غایت حسن متمکن بقا شود سر سرش بجوشد و مهر مهرش پدید آید به جناح محبـت در انـوار . تر و تازه شود

هیجانش در هیجان باشد ولـه در . حرکاتش زفرات و عربات باشد. عرفت برپد و به نور محبت به سر توحید رسدم
حق را به بیند، و با حق بگویـد و بـا . محو در صحو باشد و صحو در محو و سکر در سکر و سر در سر. وله باشد

  .ند و با ملک ملک باشدحق به نشیند، و بحق بنازد لباس سعادت درپوشد و به تخت سرمدی بنشی
هشتصد هزار از این رموز آن سروران راست که این صرف مبادی احوال ایشان است و آن در گفـت نیایـد کـه اگـر 

  .درآید شهر شرع ویران گردد
ماراسـت . نگوئیم رفق را بر این امت ساده کار نایافته، که اگر بگوئیم هم ما بگوئیم؛ و اگر نگوئیم هم مـا نگـوئیم

  .ق خاص الخاص که مخصوصیم به مجالس مستی در مستی با یاراین طری
  :رحمة اللّه علیه و برکاته -لحسني بن منصور

  شعر
ــــــــــرات ــــــــــع زاه ــــــــــت طوال ــــــــــد تجل  ق
ــــــــد صــــــــرف  حصــــــــتی واحــــــــدی بتوحی

  

ــــــــــی  ــــــــــع برق ــــــــــی لوام  یتشعشــــــــــعن ف
ـــــــی ـــــــالک طرق ـــــــن المس ـــــــا م ـــــــا الیه  م

  

  .م وجوده القدیمبلغنی اللّه و ایاکم مقام اهل النهی فی الدرجات الکربی بمنه الکری
  

  فی بیان المعامالت الفصل الرابع
کـه معـامالت طـرق مقامـات اسـت، و مقامـات سـبل مکاشـفات  -زادکم اللّه حقـایق المعـامالت -اعلموا اخوانی

است، و مکاشفات ابواب مشاهدات است و در سنن حق طریق معارف نخست بر مقامات است، زیرا که بـدایات 
و معاملت همچون صورت است، و حالـت همچـون جـان اسـت و . یه تا نهایات استاست و متمکنان را این پريا

  .صورت را از جان ناگزیر است چنانکه جان را از صورت ناگزیر است
و هر حالتی رادرخور خویش معاملتی است در اسرار، که آن معاملت آسایش جان روندگان است؛ تا نه پنداری که 

که عام معامالت در حرکات ظاهر دانند و از . حوال، که آن غلطی عظیم استمرد از معاملت خاىل ماند در همه ا
. حقایق باطن خرب ندارند، که حقیقت معاملت آنجاست و چنانکه حال را نهایت نیست، معاملت را نهایت نیسـت

  .تا بجائی رسد که حال و معاملت هر دو برخیزد، و آن فنای فنا است
، که اساس جملۀ مقامات است و آن مثل توبه است و ورع و زهد و فقر و اما حقیقت معاملت بر هفت قسم است

صرب و توکل و رضا و این هفت مقام بنای هفتصد هـزار مقـام اسـت کـه آن بـه ممارسـت بتـوان دانسـت، چـون از 
  .حقایق صفات روی بنماید
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ذف نور انابت منور کننـدو آن است که دل گم شده در ظلمات قهر به ق -که مبادی است مریدان را -اما بیان توبت
و گوش هوش او به انگشت جذب بمالند و از او حق حق بخواهند و او رادر بوتۀ . باز بر در آستانۀ عبودیت آورند

و در آن عیوب نفس و . و آینۀ جانش از زنگ طبیعت بزدایند و اسرار غیب در آن مرآت بنمایند. امتحان بگدازند
بدو نمایند و معالق درد در جان وی آویزند تا او را از خودپرسـتی بسـتانند و بـه روح بر او پیدا کنند و حظ او را 

لطمۀ شفقت وی را از رقدت غفلت بیدار کنند و دلش را در بوتۀ ندم از غش اخالق مذمومه مستخلص کنندو راه 
ل کـونني را رهـا اودر خطوت  و جملۀ هستی بگذارد و انابت بنمایند تا مشاهدۀ حضرت به بیند و راه نیستی گريد

هـا توبـه کنـد و از کند و در دوم قدم خود را فراموش کند، تا بی خجلت در حجله تازه رویی باشـد و آنگـه ازتوبـه
  .رسمها بريون شود که دریافت توبه بیش ازنایافت است، که نتوان گفت سر تایبان که کتاب دراز شود

وتـاه کنـد، و هرچـه مشـکوک اسـت از آن خـود را اما حقیقت ورع آن اسـت کـه هرچـه دل نپسـندد دسـت از آن ک
نظـر اول . بازگريد تا به غري حق از حق باز نماند که شبهات در طریق محارم محارم حق است، و آن امتحان راست

در منظـور ازىل نگـاه کنـی هرچـه نـه حـق راسـت آن نـه حـق از جهان حدوث فرو باید گرفت تا به نظر بی نظـری 
بیگانـه اسـت . آن خدعت است مورع باش از وجود خویش، تا آشنا شوی نزد خویش روی بتاب از آن، که. است

  .آشنا است آنکه دلري است. آنکه ترسنده است
از حـالل و . چون حـق رأیـی، آن همـه بـر تـو حـالل اسـت. تا تو خود رأیی، هرچه آن حق است بر تو حرام است

. فتگی است به رسم عشق آی، که آن گرانمایگی اسـتحرام بگذر، تا نه مورع باشی و نه مباحی، که آن هر دو آش
محکـوم خـاطر بـاش تـا عیشـت خـوش باشـد، کـه . اگر در غري او نظر کنی، در ورع کافری اگر با خودی، مباحیی

خاطر ترا جز آن نفرماید، که در عواقب عشق و محفل حق نیکو آید اگر بستۀ نفسی بندۀ نفسی و در محل تهمتـی 
ود برون شو، تا به دیدۀ جان هر چه بینی همه حق بینی و از حق بـه حـق روی و نـاحق و تهمت شبهت است از خ

  .نپسندی که در عالم رسوم است تا مورع باشی
یی که حق را نگرستی غري وی را ننگری و برنگرزی حق اما حقیقت زهد آن است که ازوجود فارغ آیی و به دیده

نهاج معرفت است؛ و سـنگ امتحـان نفـس اسـت؛ و خلوتخانـه از حق باز نمانی؛ که زهد اساس توکل است؛ و م
عارفان است؛ و عیش صادقان است؛ و پريایۀ مخلصان است و تـرب نیسـتی اسـت کـه بـر هسـتی زنـی تـا خانـۀ آذر 

  .نفس ابراهیم وار از صنم طبیعت پاک کنی
د، تـااز مشـاهده حقیقت زهد آن است که طرف عني روح چون در مشاهده مست شود، به ملکوت غیب بـاز ننگـر

  .اگر از بند برون نروند بی بند در بند بمانند. مفلس نشود که کشف در حقیقت بند است عارفان را
اما فقر سر توحید است؛و خالصۀ معرفت است؛ و آب ربوبیت است که گرد عبودیت از چهرۀ روح مقدس بشسته 

چـون فنـا . تا تو هستی، فقر از آن تو نیست. است و لباس تنزیه ازىل است که جان اهل معرفت بدان ملتبس است
. بر فقر چون رسم فقر با فقر بماند فقـري تـویی. چون در فقر فقري شدی، از فقر غنی شدی. شدی، فقر لباس تست

سر فقر از گفت فقري برون است، که فقر نـزد فقـري رسـم اسـت و . چون فقر بی رسم بماند، فقري اوست و تو نیستی
چه گویم در فقر که کس را گوش فقر نماند، که او در آینۀ فقريان به لباس فقر تجلی . فقري استاگر نه فقر بی فقري 

  .اگر هست شمارا است، و اگر نیست مارا است. کند و آن آینه در غالف غیب غایب شده استمی
سـتیهندگی اما حقیقت صرب آن است که صرب در صابری از صـابر نگریـزد و صـابر از صـرب در وی گریـزد، کـه صـرب 

است و ستیهندگی از بی معرفتی است و اگر نه صرب شرک است، و صابر با صرب مشـرک اسـت، کـه دعـوی تصـرب 
  چون حق حق است، صرب چیست؟ و صابر کیست؟. دعوی ربوبیت است، و آن کافری است
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و صـد هـزار . هـر رادر قهر او صرب کردن از نایافنت اوست و اگر نه با قهر او که برآید که یک صدمت است مبادی ق
جان نبی و وىل منهدم صرب در لطف از ناتمامی است و ایسـتادگی، و اگـر نـه صـولت قدوسـی صـرب صـابر را بـی 
سرمایۀ صرب بگذارد، بلی اگر خواهد که هست او باشد، در نیستی فرایزدی بر جان جان گمـارد تـا نـزد جانـان بـی 

  .صابران را، که اگر باشد در آخر مشاهده، باقی ماندآن صرب بود . جان نماند و از جانان برخوردار باشد
اگر صـرب نمانـد، علـم صـرب معلـوم اسـت، کـه . و شرط صرب رسم صرب است، و ما در دم عشق از صرب بیگانه شدیم

  .عاشق بر همۀ علوم محیط است
و بـدو بـری؛ و اما توکل آن است که چشم جانت بر فراغت حق افتد، تا به حق از غري حق فـارغ شـوی، و راه از ا

توکـل . در رسم نروی، که اگر از او به رسم او وانگری، در توکل کافری، و اگر از او در او نگری در توکل موحدی
باران یقني است که از بحر وجود بر دل متوکل بارد و انوار حقیقـت در او بگـذارد و شـبهات نفسـانی بـردارد، تـا 

معصوم حـق کـی بـه . منظور حق گشتی، محفوظ عصمت اوییبازار سر بی زحمت فضول نفس آسوده ماند چون 
غري او آلوده شود؟ اما نیک نگه کن که هر که بر او توکل کند در مبدأ عشق متهم بـوده اسـت و اگـر نـه چـه معنـی 

  .دارد که حق از آن تواست پیش ازوجود تو، و با وجود تو، و بی وجود تو، که تو بر حق توکل کنی
درآید حاجتمند توکل نباشد، که توکل کردن گوئی که از غريدر آمدن است، و اگر نـه جـان  هرکه از هستی به نیستی

یست، که نه وقتی بیگانه بود و اکنون آشناست، که از غـري بـدو توکـل را با حق انس است و حاجتمند رسم توکل ن
نشان پراکندگی است به رسم توکل در آمدن و اگر نه او سرمایۀ عاشقان اسـت، و ثبـات دل مقربـان اسـت و . کند

مونس جان عارفان است و همراز محبان است و کفایت مریدان است و حـب واجـدان اسـت و سـرور سـوختگان 
  ».کیمیای جان آشفتگان است«ات سراندازان است، و عروس مشتاقان است و است، و حی

کجا جویم آنکه در وقایع تجلی سر توکل داند که توکل چادر حفظ عنایت حق اسـت کـه بـر روی خوبـان معرفـت 
  .فروکرده است، تا ایشان را به رشک از غري نگه دارد

بی صفت خویش بمـانی و او را بـدو بشناسـی و از اما حقیقت رضا صفت اوست و آن صفت آنگه تراست که تو 
مرغ رضـا از آشـیانۀ عـزت او چـون برپیـد، . خود بدوپردازی، و بی حکم با حکیم بزیی که تا محکومی محکومی

مرتفـرف شـد بـه جنـاح معرفـت در بـاغ جـان، مـردان چـون بیگانـه . محل خویش طلب کرد که جـان جـان اسـت
  .و فزع نفس یافت نیافت؛مستوحش شد از نامردان چون جزع

رضا از او مسلمانی است، و رضا بدو عارفی اسـت و . رضا از او، و رضا بدو، و رضا در او: رضا را سه نشان آمد
رضا از او سکون در حکم است و رضا بدو سکون در مشـاهدت اسـت و رضـا در او . رضا در او سوختگی است

د که اگر راضی شـود خرسـند گـردد، و هرکـه خرسـند رضا در حکم شاید و رضا بر حکم نشای. بی رضا بودن است
طفل است آنکه راضی است، محقـق اسـت آنکـه . است موقوف است، و هرکه موقوف است از اسرار برون است

آنچـه مبـادی اسـت . راضـی نشـود اگـر تـو راضـی شـوی، او راضـی شـود اگـر تـو راضـی نشـوی. نه راضی است
ن است که چون او ترا پسندید به عبودیت، تـو او را بپسـندی بـه رضا آ. رضاست، و آنچه انتهاست نارضائی است

  .و نارضائی آن است که هرچه یابی از آن بگذری، که در شرط رهروی ایستادن کفر است. ربوبیت
این قدر است نشان معامالت که رهروان راست و حقیقت آن در گفت نیاید زیراکه ما را تعجیل است و کـارورای 

این آنموذج سکون دل یاران است؛ و اگر نه، کار از معاملت برون است که عشق از فهم ها گفت و گوی است اما 
  .دور است
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آنچه عام راسـت . قسمی عام راست، و قسمی خاص را، و قسمی خاص الخاص را: اما معاملت بر سه قسم است
دیس اسـرار تهذیب اشباح است، و آنچه خاص را اسـت تطهـري ارواح اسـت، و آنچـه خـاص الخـاص راسـت تقـ

  .است
و . مجلسیان مشاهدۀ او از این هر سه برونند، زیرا که از گلخن طبیعت به صحرای حقیقت صید وصال حـق شـدند

آدمی صورتند و خـدای صـفتند، زیـرا . سرشک گوهر عشقشان از صدف زمن بريون است. از رسوم مقدس گشتند
دیت را بگسستند و شهر خدا را بغارتیدنـد و بـه بحـر سبحان اللّه، چه قومند که زمام عبو. که به وجود حق روشنند

  .اند یاد آمدیکاشکی که ایشان را از این سوختگان که هم درد ایشانند و از ایشان باز مانده! قدم فرو رفتند
  شعر

ــــــــروا ــــــــهلوا ذک ــــــــا اس ــــــــرام اذا م  ان الک
  

 فــــی موضــــع الخشــــن» دان بــــالفهم«مــــن 
  

  .قنيبلغنی اللّه و ایاکم مقام العارفني المشتا
  

  فی بیان المکاشفة و المشاهدة الفصل الخامس
که مقام مکاشفه خصوصـیت انبیاسـت، و معـراج  -زادکم اللّه حقایق المکاشفة و وقایع المشاهدة -اعلموا اخوانی

و این صفت بعد از اسـتقامت . و مکاشفه بعد از مقامات و حاالت باشد مر امناء حق را. رسل و منهاج اولیاست
زیـرا کـه اثـر سـکر اسـت و . که اگردر مبادی وجد پدید آید، هیجان است و در آن ناتمـامی اسـت. وجد پدید آید

و تواتر اسرار که به مقدمۀ کشف نور حقیقت درآید و روح را دیدۀ حق بـني کشف نتواند بود اال در تسرمد احوال 
گـه روشـن شـود کهـاز غبـار و طـرق کشـف بـر روح مقـدس آن. بدهد از عني عیان حق تا به دیدۀ حق حق را ببیند

حدوث بريون آید، و به صحرای وحـدت درآیـد و رسـم انسـانیت در شـوق شـهود بگـذارد، و در صـدمات تجلـی 
  .نیست شود و هم به حسن تجلی هست شود، تا از هستی و نیستی بگذرد

انی چون به حق صافی شود اول در ره روش کشف، عالم جسـمانی بـه رنـگ روحـ. پس بی رسم وجود حق ببیند
و قالبـان قهـر در . بیند و عالم روحانی به رنگ جسمانی بیند و در ملکوت جان عـرایس اسـرار روی بـدو نمایـد

وادی طبایع مشمر بیند و اثر قهر قدیم بدیشـان بشناسـد و روح ناطقـه خـود را بدانـد کـه از چیسـت و کیسـت و در 
بشناسـد، و در آفـاق  -مجـس اوامـر ونـواهیانـد از کـه رونـده -کیست و با کیست و پیادگان حق در عالم صـورت

صورت به مراکب اذکار و افکار جوالن کند و به اطراف جان در کوهسار التباس نـور احـدیت لبـاس آن کوهسـار 
  .بیند

و . بی خود حق را ببیند، و با حق خود را ببیند و بی حق خود را ببیند ونکره در نکره و معرفـت در معرفـت ببینـد
و در هر مقام که معلـوم اسـت عارفـان حـق را، حـق بـدو ظـاهر شـود و سـر ملکـوت . ه بیندحق بی معرفت و نکر

و لباس قـدم بروجـود کـون . صغری بدو بنماید وباز همتش از خودی بريون شود، و در عالم آیات و صنایع درافتد
  .بنماید نگاریده بیندو آیات را در حق محو بیند وبی آیات حق را بیندو اشکال آیات چنانکه هست بدو

اش بر ملکوت کربی افتد، و ارواح و اشباح انبیاء و اولیاء بیند و حجب انوار ببیند و حجلۀ اسرار ببیند و تتق دیده
بقا ببیند و کروبیان و روحانیان در دایرۀ حضرت پریشان و سـرگردان ببینـد و جمـع عاشـقان مالیکـه خـون افشـان 

عظمت ادراک کند تا بساحل صفات رسد و به مراقبه خانۀ قـرب رود ببیندو نور در نور و بها در بها و عظمت در 
پس صولت سبوحی به سالح عظمـت بـريون آیـد . و در مجلس انس به هزار کرسی و سریر عروسان تجلی را ببیند

  .و وی را محو کند و نقاب ربوبیت از حسن رجا بردارد و بی خوف و رجا او را مونس خویش کند
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به جمالش محب کند و به جاللش مشتاق کندو به هیبتش فانی کندو به وجه کریمش  پس به حسنش عاشق کند و
نماید تـا رنـگ صـفات گـريد و قـوت ادراک اجـالل ذات باقی کند و به قدر ارادتش انوار اسرار صفات بدو می

  .پس به حريتش رساند تا ولهش پدید آید. بیابد
پس بقای بقـاش بنمایـد . یم ببیند و آنجا ازىل صفت شودپس معرفتش دست گريد و به سر قدم برد تا مشاهدۀ قد

تا ابدی گوهر شود به مرکب معرفت و به جناح حکمت در سـراپردۀ الوهیـت جـوالن کنـد تـا جـالل توحیـد در او 
رسدو اصطالم حق خویش از او بخواهد تا نیست هستش کند و هست نیستش کند و حقیقت انبساط او را دسـت 

  .گستاخ شود تا از نارسیدگی و ناتمامی در انبساط نباشد گريد، تا بی رسم به حق
پس عزت اتحاد او را از او بستاند، تا بی خود به حق باقی شود و از خود فانی شود و به همۀ احوال از فنا بريون 

و . چـون بـا خـود آیـد بـه عـالم التبـاس درآیـد. آید و از حق حق باشد، و با حق حق باشد، و بی حـق حـق باشـد
اش درآید تا به هرچه درنگرد بی شـییء شـییء وحدت باسلب عشق به لباس کمال جالل به دیدۀ بی دیدهعروس 

. گهـش بـی خـود چـون خـود بینـد. گهش به لباس حسن بیند گهـش در صـفات آدم بینـد. را بیند و همه حق بیند
  .گهش عیان بیند در بیان، گهش بیان بیند در عیان، گهش بی عیان و بیان بیند

گه به کسوت مالمتش ببیند و گه در والیت خیالش بینـد، . هولیش مجهول بیند،و از معروفیش معروف بینددر مج
گهش حیله بیندو آن خدعت باشـد گهـش چنـان . گهش سازنده بیند گهش رمنده بیند. گهش بی خیال محال بیند

گـه . آن از غلبات عشـق باشـد گه به کافری سربرآورد و. بیند، گهش بی چنان بیند گه مشبهی شود گه معطلی شود
این عالم خودی است اما بی خـودی نهـان در نهـان اسـت و عیـان در . در تنزیه کافر شود گاه در اثبات مشبه شود

  .جهل علم است آنجا، و علم جهل است. عیان است
سـن چه گویم خداوندا در سر مکاشفت و انوار مشاهدت که در هر یک لحظه به صدهزار لباس مالحت قـدم و ح

ازل و خلوق ابد در دل عاشقان تجلی کند تا ایشان را گریان کندو ناالن و سوزان و گدازان کنـد وهـایم و عطشـان 
وجود عزیزش در آینۀ کدام مفلس درآید، کـه هسـتی ارواح . کند در این حال گویی که همه یافتند وىل هیچ نیافتند

  .از قدس اوست و نیستی اشباح از قهر اوست
  شعر

 نکح الثریــــــــــا ســــــــــهیالایهــــــــــا المــــــــــ
ــــــــــتقلت ــــــــــا اس ــــــــــامیة اذا م ــــــــــی ش  ه

  

ــــــــــان  ــــــــــف یلتقی ــــــــــه کی ــــــــــرک اللّ  عم
 و ســــــــــــــهیل اذا اســــــــــــــتقل یمــــــــــــــان

  

  .قسمی عام راست، و قسمی خاص را، و قسمی خاص الخاص را: اما مکاشفت و مشاهدت بر سه قسم است
ار یقـني، تـا ارواح اما مشاهدۀ عام در مکاشفه و مکاشفه بی مشاهدة ایشان را انفتاح خـاطر مضـیق باشـد بـه انـو
م شوند و مـرآت كمحبوسشان گه گه آثار انوار ملکوت و لمعات بروق جربوت بینند تا بدان نور در معاملت مستح

و اکثر مکاشفه ایشان در خـواب و میـان . دلشان از غالف هوا بريون آرند و وقایع حکم در عني حق در آن بنماید
  .ن اسرار به جناح احرار معزولندخواب و بیداری باشد، زیرا که ایشان از جوال
از بــرای تجدیــد ارادت بــه هــر لحظــه در مراقبــت ایــن  -جــل جاللــه -و امــا مکاشــفت خــاص آن اســت کــه حــق

جوانمردان سر از ملکوت برآورد و آن مربع عزت به صفای صفات خویش بیاراید، تا ایشان بـه دیـدۀ الهـوت در 
غیب فرو شوند و غرایب احوال و عجایـب افعـال از حـق  را ببیند و در حضرت حضرت به غیبناسوت الهوت 

  .بیابند
و اما مکاشفت خاص الخاص انفتاح ابواب سـرای ارواح اسـت، و ظهـور ضـیاء شـموس صـفات اسـت و کشـف 
قدس قدس است و ارتفاع ازلیات و ابدیات است تا خداوند را بـی رسـم خـدایی ببیننـد و بـا او بگوینـد و از او 
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سر خویش بر ایشان پیدا کندتا در مجلس یکتایی به انفراد حق منفرد شوندو از حضـرت  بشنوند و حق مکتومات
  .قدیمش مست و شاد بريون آیند و شهر شریعت بغارتند و دست به شطاحی و عیاری برآورند

این بازار اسرار راسخان توحید است و رجال بیابـان تفریـد . راست» شوخ دىل«ای یا هر این باب نه هر نارسیده
ای این حدیث است یک ذره از این صد هزار جهان اسالم ویران کند زیرا که نه هر کس را است و نه با هر نایافته

  .در میان توان نهاد
  رباعیه

 عشــــق آمــــد و جــــان و دل فــــرا جانــــان داد
 زان گونــــــــه پیامهــــــــا کــــــــه او پنهــــــــان داد

  

ــــان داد  ــــا را ج ــــویش م ــــان خ ــــوق ز ج  معش
ــــوان دا  دیــــک ذره بــــه صــــد هــــزار جــــان نت

  

  .رزقنی اللّه و ایاکم شرف المکاشفني و حضور المشاهدین
  

  فی بیان الخطاب الفصل السادس
خطاب خالصه جملۀ مقامات است و صرف احـوال اسـت » که مقام« -زادکم اللّه فهم الخطاب -اخوانیاعلموا 

ۀ مقامـات از و منتهای اسرار است و کفایت آمال است و پرورش ارواح اسـت و مفسـر مشـکالت اسـت و در همـ
  .بدایت تا به نهایت خطاب است و در مدارج سعدا بهر نفسی مشکلی است که آن منفسخ نشود اال بخطاب

از مقام نوبت تا مقام مراقبت هزار مقام است و در هر مقامی هفتاد هزار خطاب است تا مقام بر مرد تمام نشـود، 
  .تواتر خطاب است

قام است و همچنني در هر مقامی هفتاد هزار خطاب است که اگر یکـی از و از مراقبت تا به معرفت هفتاد هزار م
  .آن اهل مقامات بشنوند جمله کافر شوند

و از مقام معرفت تا اسرار مکاشفت هفتادهزار مقام است و در هر مقامی هفتاد هزار خطاب اسـت کـه اگـر اهـل 
  .معرفت بدان اسرار مطلع شوند، همه از معرفت پریشان شوند

رف مشاهده هفتاد هزار مقام است و در هر مقامی هفتاد هزار خطاب است که اگـر یکـی از صکاشفه تا به و از م
  .آن اهل مکاشفت بشنوند،جمله معطل شوند

و از مقام مشاهده تا مقام توحید هفتاد هزار مقام است که اولش صحو است و آخرش اصطالم اسـت و سـاحلش 
و جواهرش رجا و بسط و انبساط است و سکر با سکر و صحو با صحو و اش بقای بقا است فناء فنا است و لجه

  .در هر نفس صدهزار رمز در رمز است حق را با موحد که اگر یکی ازآن اهل مشاهدت بشنوند همه مشبه شوند
و ازتوحید تا به اتحاد هفتاد هزار حجاب عبودیت است که اولش نیستی است و آخرش هسـتی و در هـر حجـابی 

و هر عروسـی را صـدهزار زبـان سـر . ر اشکال التباس است که در هر لباسی صدهزار عروس حسن استهفتادهزا
  .است که از همه نطق الیزاىل با عاشق فانی گوید که اگر یکی از آن بگوش همۀ موحدان رسد جمله کافر شوند

نیـز برخیـزد، کـه اگـر تا بجائی رسـند کـه خطـاب  -و چون اهل حقایق به حقیقت اتحاد رسند، همه خطاب شنوند
پـس نمـودن نیـز . آنجاست که خطاب منقطع شود و همه نمودن باشد تا کار تمـام شـود. خطاب بود آن دویی بود

چون در سکر سکر افتد، نمایشها همه بگذارد تا بـاز بـه صـحو صـحو افتـد و . برخیزد که همه آن نظر تهمت است
  .انا انا سبحانی سبحانی: خود گوید، و کلمات او این باشدآنگه خود با . بني الصحو و السکر همه خود را بیند

بلی، آنچه بیان از آن حالل است خطاب بـر . وانگه سرو علم هر دو منقطع است. تا بدین جای است علم معارف
و بعضی حق بی وسیلت در وجـد وجـد بـا . بعضی از ورای حجاب و بعضی در مشاهده افتند. وفق احوال است
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بعضی به زبان تعظیم با اهل عشق گوید و بعضی بر طوالع احوال توحیـد بـا منفـردان محبـت روح مقدس گوید و 
گوید و بعضی به زبان الهام با راسخان معاملت گویدو بعضی با گم شدگان به نطق شفقت گویدو بهر زبان سـخن 

  .ن و عاشقان گویدگوید و در هر مقام گوید و نه با همه رهروان گوید که با سران و سروران گویدو با سیدا
اما خطاب انتباه مریدان راست، و خطاب اشتیاق محبان راست و خطاب انفراد عاشقان راست و خطاب وحدت 

بـا اهـل . به نطق مجهول با عاشـقان مجهـول در سـماع مجهـول -عارفان راست، و خطاب اتحاد موحدان راست
است، و مفتاح ابواب مشاهده و مکاشفه اسـت در سماع هزار هزار رمز در رمز دارد که همه مهیج احوال و اسرار 

عني جمع با روح گوید و در صرف صحو بادل گوید و در صفای صفات با عقل کل گوید و در قهریـات بـا نفـس 
  .خود گوید و از خود گوید و با خودگوید موجودات را زبان گرداند و به آن همه با عارفان گوید. گوید

چـون بـه هیبـت گویـد . جه معرفت نوازش در نوازش و گدازش در گدازش اسـتاز اول درجه محبت تا به آخر در
چون به محبت گوید مستی تولد کند؛ چون به عشـق گویـد . خوف اقتضا کند چون به لطف گوید حسن و رجا آورد

چـه گـویم؟ رفیـق بـس مسـتعجل اسـت؛ و اگرنـه، ایـن . هستی روی نماید، اگر نگوید بنماید، و اگر بنماید نگوید
اگر اوقات اقتضا کردی، از بدایت تا به نهایـت نطـق ربـانی بـه زبـان انسـانی . به صد هزار سال نتوان گفت فصل

ولـیکن ایـن قـدر نمـوداری اسـت از یافـت در مجهـوىل کـه . بگفتمی تا مفلسان زمانه از بـی خـربی بـاز رسـتندی
  .آسایشی باشد» قدر نور«بنمودیم تا رهروان را از این 

  .قسمی عام راست و قسمی خاص را، و قسمی خاص الخاص را: م استاما خطاب بر سه قس
و خطـاب خـاص در حـاالت اسـت و آن از ورای . اما خطاب عام در معامالت باشد و آن در نهاد انسانی اسـت

اهـل تجریـد از . حجاب است و خطاب خاص الخاص در مشاهدت است و آن در حجال انس بی حجاب است
این لطایف گرانمایگان راست که هـر دم بـه سـرای خاموشـان مرتقـب نـور اسـرارند و . حق به زبان توحید بشنوند

از ایـن حـدیث محجـوب اسـت آنکـه در . نشنود آنکه با خود است، و بشنود آنکه بی خود اسـت. حاضر احوالند
بـی  بی زبانان راست این گفـت. آشنا است آنکه آشنا نیست. بیگانه است از این آنکه بیگانه نیست. حدیث است

  .بی دیدگان راست این دید. سمعان راست این شنید بی علمان راست این علم
واجب است درهشیاری بر هشایارن که چون توانند نگویند و الزم اسـت بـر . نگویند با ناتوانان که نشوند و ندانند

ینـد و از خـود گوینـد و اگر گویند با خود گو. برهد آنکه نگوید، و نرهد آنکه بگوید. مستان که چون توانند بگویند
چـون عاقـل بونـد بـدین کـالم بخیـل باشـند . با خود گویند چون با خود باشند و اگر بیخود باشند با همه بگوینـد

بهند و اهـل تشـماهل تمکـني بـا اهـل تلـوین اگـر گوینـده . چون از عشق بی عقل شوند، در این گفت سخی باشند
  .تلوین اگر با اهل تمکني گویند معطلند

  .اللّه و ایاکم صرف الخطاب بالعتابرزقنی 
  شعر

 ابکـــــی اىل الشـــــرق و ان کانـــــت منـــــازلکم
ـــــــره ـــــــني اذک ـــــــال ح ـــــــد خ ـــــــول بالخ  اق
ـــــــد شـــــــریفی دون شـــــــو  ای عقـــــــل اگرچن
ــــــــو ــــــــون ش ــــــــار دیگرگ ــــــــردۀ آن نگ  در پ

  

ـــوف القیـــل و القـــال  ـــن جانـــب الغـــرب خ  م
 خــــوف الرقیــــب و مــــا بالخــــد مــــن خــــال
ــــم چــــون خــــون شــــو  ای دل ز دىل بگــــرد ه

ــــی چشــــم درآی  ــــريون شــــوب ــــان ب ــــی زب  و ب
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  فی بیان السماع الفصل السابع

و تلـذذ ارواح  .که قواعد سماع انواع است عاشقان حـق را -زادکم اللّه طیب العیش فی السماع -اعلموا اخوانی
در آن مختلف است؛ بر وفق مقام روح مقدس از آن لذت تواند یافت و لیکن مهیا نشود مگر اهل سـلطنت را در 

که صفات روحانی با طبایع جسمانی مخـتلط اسـت تـا از آن دنـس مهـذب نشـود در مجـالس انـس  معرفت، زیرا
اند به سماع، زیرا که هر یکی را علـی حـده از حیوانات مایل مستمع نگردد بلی، جملگی موجودات آنچه هستند 

  .در خور خویش روحی است که او بدان روح زنده است و آن روح به سماع زنده باشد
اسرتواح جملۀ خاطرهاست از اثقال بشریت و مهیج است مر طبایع آدمی را و محرک اسرار ربانی اسـت و سماع 

انـد و بـه نشاید آنها که به طبیعت زنده. انداند، و بعضی را عربت است چون تمامبعضی را فتنه است چون ناتمام
که خوش دل است از راه یافت و نایافت واجب است بر آن . دل مرده که سماع شنوند که مهلکه بار آورد ایشان را

جانان که مستمع سماع باشد، که در سماع صدهزار لذت است که به یک لذت از آن هزار ساله راه معرفت تـوان 
  .برید، که آن به هیچ عبادت میسر نشود هیچ عارف را

نور باشد و به جـان در و باید که طالب سماع را همه عروق شهوات از شهوات رقیق باشد، و از صفای عبادت پر 
کـه . حضرت حاضر و مستمع باشد تا از فتنۀ نفس در سماع دور باشد که این مسلم نیسـت مگـر اقویـای عشـق را

. سماع سماع حق است و سماع از حق است و سماع بر حق است، و سماع در حق است و سماع با حق است
نایافتـه اسـت و شـراب وصـال در سـماع نـاخورده که اگر یکی از این اضافت با غري حـق کنـد کـافر اسـت، و راه 

  .است
و سماع بی نفس شنوند مریدان محبت، و سماع بی عقل شنوند سالکان شوق و سماع بی دل شنوند شوریدگان 

انـد اند اگر به نفس شنوند زنـدیقعشق و سماع بی روح شنوند آشفتگان انس اگر بدینها شنوند از حق محجوب
سـماع سـماع و رای . انـد و اگـر بـه روح شـنوند حاضـر بود واگر به دل شنوند مراقبو اگر به عقل شنوند معترب

در آن جهان رسوم منقطـع اسـت عـالم جاهـل اسـت و . حريت در حريت است. دهشت و وله است. حضور است
  .عاشق فانی

ماع راه عشاق حقیقتش با سماع است و حقیقـت حقیقـتش بـی سـ. سامع و قایل در بزم عشق هر دو یکی است
چون نطق است بعـد اسـت چـون خَـرَس اسـت قـرب . سماع از خطاب است و بی سماعی از جمال است. است
انـد در سـماع خـرد معـزول اسـت و امـر نهـی اسـت و چون سمع است بی خرب است و بی خربان در دویی. است

  .ها ناسخها منسوخ است، و همۀ منسوخناسخ منسوخ در اول وهلۀ سماع همۀ ناسخ
تاح گنج حقایق است و آن عارفان را مقسوم است بعضی بر مقامات شنوند و بعضی بر حـاالت شـنوند سماع مف

و بعضی بر مکاشفات شنوند و بعضی بر مشاهدات شنوند چون در مقام شنوند در عتابند؛ و چون در حال شنوند 
  .انداند چون به مشاهده شنوند در جمالدرمآبند چون به کشف شنوند در وصال

دایت مقامات تا نهایت مقامات هزار هزار مقام است که در هر یک مقام هزار هزار سماع است و در هر یک از ب
چون تغري و توبیخ و فراق و وصـال و قـرب و بعـد و حرقـت و هیجـان و جـوع و  -سماع هزار هزار صفات درآید

ودیت و ربوبیت کـه اگـر عطش و هیجان و خوف و رجاء و عربت و زفرت و وله و دهشت و صفا و عصمت و عب
  .یکی از آن به جان همۀ زهاد عالم رسد بی اختیار جان از ایشان برآید



۲۴ 

و هم چنني از اول بدایت احوال تا به نهایت احوال هزار هزار مقام است که در هر یک مقام هـزار اشـارت اسـت 
کـه . و نهمت و دولت در سماع و در هر اشارتی انواع درد است، مثل محبت و شوق و عشق و حرقت و صفوت

  .اگر یکی از آن بر دل همۀ مریدان بگذرد، همه را سر از تن بگسلد
و هم چنني از اول کشف تا به نهایت کشف در سماع نمایش در نمایش است که اگر یک نمـایش همـۀ عاشـقان 

کـه هـر  و هم چنني در مشاهدت صدبار صدهزار صفات درآید در وقت سماع. به بینند چون سیماب مذاب شوند
یکی از آن هزار لطایف در عارف مهیا کند، چون معرفت و حقیقت و طوارقات و بـروق لمعـات و انـوار قـدس و 

  .هیبت و تمکني و تلوین و قبض و بسط و شرف و طمانینت او را بغیب غیب افکند و اسرار بدایعش بنماید
ن قدمی سرود سرمدی پـیش جـان جـانش و از هر ورقی در بهشت مشاهده،از اشجار صفات، مرغان انوار به الحا

بگویند که یک قول از آن عارف را از بندگی فنا کند ودر خدایی باقی کند و نهاد از او بسـتاند ونهـادش بدهـد؛ و 
به خودش آشنا کند و از خودش بیگانه کنـد؛ و بـه خـودش عـارف کنـد؛ و بـه خـودش گسـتاخ کنـد، و از خـودش 

  .ريون آورد، و نهان نهان با او بگوید و مقالت عشق از زبان دردش بشنودبرتساند؛ در عني جمع به رنگ خودش ب
گهش در فنا بـاقی کنـد و گـاهش در بقـا فـانی کنـد و گـاهش برکشـد و . گاه گوید که تو منم و گاه گوید که من توام

اند، گاهش به سهام توحید خسته کند، گاه جانش به التبـاس زنـده کنـد گـاهش بشـنو. گاهش به انس آسایش دهد
گاهش در صرف عبودیت افکند، گاهش در عني ربوبیـت افکنـد گـاهش بـه جمـال . گاهش براند، گاهش بخواند

گاهش تمکني بخشد، گهش تلوین دهد گاه به ملـت . گاهش در صحو آورد. مست کند، گاهش به جالل پست کند
گـاهش . ربیا به پادشـاهی بنشـاندگاهش به قلع طوارق نور الیزاىل از طوالع توحید بر بام ک. سماع جانش بستاند

  .در هوای ازل به سر قدوسی پرواز دهد گاهش به مقراض تنزیه جناح همت در هوای هویت بربد
و آنکس دانـد کـه در عـني شـهود از حسـن شـهود در حضـور حضـور از . این همه باشد در سماع و زیادت از این

فلـق قدوسـی در غیبوبـات روح ناطقـه بشـنود  ساقی قدم بی زحمت عدم شراب الفت بستاند، و قـول سـبوحی از
  .داند آنکه آنجا است که اینجا بیان آن ندانند

است این قول که مشبه شوند، و نه بیگانگـان را اسـت ایـن خـرب کـه معطـل شـوند؛ کـه ایـن مـرياث رنه نارسیدگان 
رد اسـحاق موسوی است، و رمز عیسوی است و حرقت آدم است و خلت خلیل است و بکای یعقوب اسـت؛ و د

است و تمکني اسماعیل است و الحان داود است و آشنایی نوح است و گریخنت یونس اسـت، و عصـمت یوسـف 
است و بـالی ایـوب اسـت، و مـداوات یحیـی اسـت و خـوف زکریـا اسـت و شـوق شـعیب اسـت و مکاشـفت و 

  .صلوات اللّه الرحمن علیهم اجمعني -مشاهدت حبیب است احمد
ابـوبکر واسـطی . سـری سـقطی راسـت حقیقـت سـماع. ست، و حقایق سـبحانی اسـتاین حدیث رمز اناالحق ا

  .شبلی راست درد سماع سماع مباح است مر عاشقان را؛ حرام است مر عامیان را. راست نطق سماع
  .قسمی عام راست، و قسمی خاص را و قسمی خاص الخاص را: و سماع سه قسم است

خاص الخاص به جان شـنوندو آن . دل شنوند و آن طالبی است عام به طبیعت شنوندو آن مفلسی است خاص به
آیم و سر زیرا که از خرابات فنا می. اگر شرح سماع گویم ترسم که در جهان فراخ گوش ها تنگ آید. محبی است
هدم مطربم حق است و از او گویم شا. که اگر از نهاد گویم در خورد نهاد گویم. اگر گویم بی نهاد گویم. امبقا آورده

  .کالمم نوای عندلیب الست است با مرغان آشیان ازل گویم. حق است و او را بینم
  شعر

 تغــــــــرب امــــــــری عنــــــــد کــــــــل غریــــــــب
 

 فصـــــــرت عجیبـــــــا عنـــــــد کـــــــل عجیـــــــب
 

  .»شرف اهل السماع«رزقنی اللّه و ایاکم 
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  فی بیان الوجد الفصل الثامن

ر تجلی مهیا شود و آن صفو وجد است و خالصۀ که حقیقت وجد از انوا -زادکم اللّه انوار الوجد -اعلموا اخوانی
که ایشان را از آفات بشریت و اخالق طبیعیات محو کند و جناح روح مقـدس . کار است و جان ربای مرید است

هـای از اثقال انسانی و شیطانی خفیف کند، تا فوق العلی در هوای اسرار نزد نقاب قدس پـرواز کنـد و از دریچـه
دل بمـدد . یند و از آنجا مست و شاد باز گردد و قوت دل از مفرح جمال و جالل بیـامیزدملکوت انوار جربوت بب

  .شوق او خوش شود جسم از هیجان دل به اضطراب درآید
پرتـو مشـاهده اسـت و عکـس . مبادی وجد از این طرف برخیزد که وجد عني جذب است و حقیقت سـلب اسـت

و دخان نفس اماره بنشاند تا بازار نجوی بـی زحمـت بمانـد، صفات است که جان مهربان در عشق الیزاىل آورد 
  .مرتصد بر جادۀ مراقبت به نشیند و نفحات حق را متعرض باشد

گاه از فقـر گریـان شـود گـاه در قـرب . گاه به صفات حريان شود. گاه به خطاب هایم شود گاه به جمال واله شود
دل شود گاه از خود بنالد گاه با خود بسازد گاه بـر  گاه در هجران خوش. سلطان شود گاه از حسن مستوحش شود

  .گاه هست شود گاه ساکن شود گاه مضطرب شود. حق بنازد گاه نیست شود
رواتب اهل وجد از خوان مشاهده است که به کاس تفرید شراب توحیـد خورنـد و از عرصـۀ تجریـد نـرد وحـدت 

بعدشـان در عـني . قربشـان در عـني وصـال بعـد اسـت .گاه از سماع منفرد شوند. گاه به سماع متلذذ شوند. برند
اشراق شـمس قـدم از کـوه جـان ایشـان برآیـد و . محبان را هیجان است، عارفان را هیمان است. فراق قرب است

اگرشان بندگی یاد آید، از یاد . تا به حدی رسند که بی سامان شوند در عشق. عاىل کند ایشان را گاه گاه در توحید
اگـر . موجود با واجد بی وجد در وجد یکتا شود. ون از ذکر برون شوند، واجد از ذکر غنی شودچ. بی یاد شوند

  .اگر متحد شود زنده به وجد است. وجدش رسد بی اتحاد با غم بی وجد شود و بی غم
وجـد یافـت روح . سر عارفان بـه وجـد اسـت. جان عاشقان آسوده به وجد است. دل مریدان آشفته به وجد است

شـراب حـق . نامۀ مجهوىل است از حـق بـه سـوی دوسـتان. عشوق قدم را وجد حاصل بی حاصلی استم. است
  .تا از پردۀ بی پردۀ کام گام نزنی در کام بی کام نرسی. است که در وقت مناجات به صاف صفا دهد صافیان را

چـون . دی بیگانـه شـوندوجد نور آفتاب قدس است که از مطلع انس برآید و طیب کند اوقات طالبان را تا از خـو
اند چون بدوند در صاعقۀ توحیداند چون بگرینـد چون بگردند دریافت. چون برخیزند در قربند. بنشینند در انسند

چـون . انـدانـد چـون دسـت زننـد در صـبح صـادق مکاشـفهچون بخندند در مشاهدۀ عني. »انددر مجاهده حني«
انـد در مسـتیچون در هستی«. اندچون نیست شوند در هستی .اندچون بگریزند درعتاب. بانگ زنند در خطابند

از حـدت هویـت چـون گرینـد در صـرف اتحـاد از . صفای معرفت جامهای ایشان با جان ایشان محرق کند. »اند
  .اعراض و جواهر و زمان و مکان منزه شوند به غرایب تجلی در افتند

جانشان به لذت مشاهده تـرنم کنـد گـاه در خـود . گانه شونداز ادراک ذات دیوانه شوندو از خود بی. نور نور بینند
دل مریـدان بـه صـفای وجـد در عـني قـرب . محرتق شوند کون و مکان از کوفنت پای ایشـان در وجـد گرانبـار شـود

کـه روح  -جـل جاللـه -در تنگنای دل در وقت وجد صـد هـزار دریـای پرنـور اسـت از وجـود حـق. گرانمایه شود
  .کندو هر مویی که به صورت عارف است از آن حقیقت نور تجلی می. کنداصی میمقدس بدان دریاها غو

در خرابات عشق به تصفیق کون پـردازد و بـه شـطح ربوبیـت کتـاب شـرع . آداب را» مر دیوان«خراب کند وجد 
ون بانـگ اسـرافیل زماننـد چـ. ای جانهای مرده زنده گرداندو به صعقه. به رقص دلهای آبادان ویران کند. بردارد
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انـد کـه جانشـان کسـوت حـق دارد بـه رمـوز و حقـایق وجـد روح االمني حـق. کنند، گاه به مريانند و گاه زنده کنند
  .تصنع نیست حرکاتشان، تکلف نیست عباراتشان. شوخان را مستور کند و مستوران را شوخ کند

ل نکنـد وجـد بـا غـري حـق نسـازد وجد نفس زنده قبو. حرام است مر مفلسان را. تواجد حق است اما عاشقان را
ای؟ هر که مایل است به حیات وجد از جمال حق برخیزد، چون روح را لقای خود بنماید کی بیند او را هر بیگانه

  .خویش او را وجد نرسد
مـرياث خـوف . مرياث قـرب اسـت. مرياث انوار است. مرياث خطاب است. وجد مرياث مکاشفه است در مراقبه

. مرياث تحقیق است. مرياث تمکني است مرياث تلوین است. مرياث انس و یقني است. ستمرياث رجاء ا. است
مـرياث . مـرياث مشـاهده اسـت. مرياث کشـف اسـت. مرياث عشق است. مرياث شوق است. مرياث محبت است

مـرياث تجریـد . مـرياث توحیـد اسـت. مرياث عصمت است. مرياث جالل است. مرياث جمال است. حسن است
. مـرياث سـلطنت اسـت. مرياث وحدت است. مرياث خشیت است. مرياث هیبت است. ث تفرید استمريا. است

مـرياث . مـرياث بسـط اسـت. مـرياث قـبض اسـت. مرياث انانیت است. مرياث ربوبیت است. مرياث اتحاد است
  .التباس است

محو محض قدم . اء استاز بقاء بق. از فناء فناء است. از عني عیان است. از جمع جمع است. از عني جمع است
از حجب حجـال . از وراء وراء است. از خطاب خطاب است. از حالوت جمال است. از کمال ذات است. است

از . از تغـري معشـوق اسـت. از ضرب معشوق اسـت. از خندۀ معشوق است. از رقام خانۀ قدرت است. انس است
معشوق با معشـوق . خرابات معشوق است در. از عتاب معشوق است. از خلق معشوق است. توبیخ معشوق است

از جمـع در تفرقـه اسـت در . است و معشوق از معشوق است و معشوق بی معشوق است از تفرقه در جمـع اسـت
از دوسـت بـا دوسـت . از سر دوست اسـت. از کالم دوست است. از سماع دوست است. عزب خانۀ انفراد است

  .از بوقلمونی رنگ یار است. است
. نهایـات باوجـد اسـت. بدایات از وجد است. راهرب وجد است. د است، و وجد از این همه استاین همه از وج

در . در خألشـان وجـد رسـد. از فکرشـان وجـد رسـد. از ذکرشـان وجـد رسـد. واجدان را در خلـوت وجـد رسـد
شـان از آشناشـان وجـد رسـد در خاموشـی. شان وجد رسـداز بیگانه. در هجرانشان وجد رسد. مألشان وجد رسد

از روی شاهدان بـی زحمـت شهواتشـان وجـد . از بوی خوششان وجد رسد. شان وجد رسددر گویائی. وجد رسد
  .رسد

از همـۀ . از حرکات عالمشان وجـد رسـد. از شمع سبز و یار کش در وقت خوش با حریف پاک بازشان وجد رسد
از یـاد جوانمردانشـان وجـد . رسـد از الحان مرغانشان وجـد. از همۀ سماعهاشان وجد رسد. کالمشان وجد رسد

بـه سـتاره و مـاه و آفتـاب . شان وجد رسدبه آسمان و کوه و صحرا نگرسنت. در صفای عبودیتشان وجد رسد. رسد
  .شان وجد رسد -جل جالله -از تقلب ارواح به میادین اذکار در عالم خداوند. شان وجد رسدنگرسنت

زیـرا کـه موجـود را . ل گویند و نویسند، کـه وجـد را نهایـت نیسـتدر گفت نیاید وجد عارفان، اگرچه صدهزار سا
ادب . واجـد بـا ادب اسـت در هـر حـال، و وجـد را ادب اسـت. و دارد آنکه دانـدداند آنکه دارد، . غایت نیست

  .کمال وجد در وجد است و امتحان وجد در فقد است. وجد انفراد است از کاینات و بیزاری است از بریات
وجد شفقت حق است . ان است و پیالۀ مستان است و جرعۀ محبان است و ریاحني صادقان استوجد نقل عاشق
پسندیده نیست آن حرکت که دل استادان طریقت بدان منکر باشد در . مطیب کند اوقات عاشقان را. بر جان اولیا

  .وجد صدق بدرقه باید که مهلکه ریا است در حرکات
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نهاد چون به حرکـات درآیـد عاشـقان را در . نیست، و اگر گرم کند او گرم است واجد اگر یاران را سرد کند او گرم
که مبـاح نیسـت زینهار . سوزش و گدازش آورد مفلسان را رنگرزی کنند، و لیکن نزد عاشقان به رنگ شهره نشوند

کـار ایشـان را در  زیرا که دزدان رعنااند خزانه پادشاه نربده و ندیـده کـه الف زننـد نایافتـه. روی آن مفلسان دیدن
  .چهار سوی غريت حق بیاویزند

اگر حسن العهد بیند، . مرتفرف است و ناظر در قلوب طالبان. وجد مرغ تجلی است که از آشیانۀ حق پریده است
حقیقت وجـد آن اسـت . در منشور نامۀ حق بدان محل فرود آید و اگر صدق نبیند در آن بیگانه جای روی ننماید

  .به هیچ حرکات او منکر نشود -صلوات الرحمن علیه - واجدانکه شارع شریعت مهرت
مأوای شريان اسـت، سـر جـاده . زیرا که آنجا محل بال است. نارسیدگان را محال است و متواجدان را حرام است

در تقلـب اسـرارواجدان کافراننـد و در . صد هزار عیار تحت طارم حجرۀ یار کشتۀ بـی جـان افتـاده. عاشقان است
در بزم این عاشـقان مـاه رویـان طـراز . زیرا که خودند که خودند. اندجلی همه عاشقان از دوست مستوحشنزول ت

باید و خسروان معرفت و شاهدان چني و محبان فارس؛ و موسیقار روم باید وناقوس فرنـگ؛ مشـک تبـت بایـد و 
  .یار خاقانی

مسلم باشد، کـه در محفـل هجـران ایـن نقـل  این حدیث اقویای عشق را. آنجاست که بر لب شمشري تیز باید رفت
. ایشان باشد آنها را مسلم است که به عني ربوبیت در عبودیت نگریستند، و به عني عبودیت در ربوبیت ننگریسـتند
. دولتی مرغانند که در محفل یار گرد سریر مملکت بقای سبحانی پرند نطقشان انانیت باشـد، وقوتشـان وحـدانیت

یـارب چـه سـراندازانند ! یا رب چه کاله بازانند آن سروران. ند، و در بحر جالل سکرانادر سراب حريت صاحی
  !خوش باد دل آنکه ایشان راست! آن گردنان

  .قسمی عام راست، و قسمی خاص راست و قسمی خاص الخاص راست: و وجدواجد بر سه قسم است
اسـت و آنچـه خـاص الخـاص  آنچه عام راست سوزش در سوزش است، و آنچه خاص راست سـازش در سـازش

  .راست نازش در نازش است
نـرهم چـون مـی. تمام باد تا تمام تمام است. از ناتمامی به تمامی است. تمام است این فصل اگرچه ناتمام است

  .برومنروم چون میبنگرم میمی
  شعر

ـــن نجـــدی ـــی هیجـــت م ـــد مت ـــا صـــبا نج  االی
 

ــــدی ــــداعلی وج ــــراک وج ــــی مس ــــد زادن  لق
 

  رباعیه
ــــــــارم ز  ــــــــتی ــــــــد سرمس ــــــــات برآم  خراب

ـــد از دســـت تورســـت ـــه خواه ـــتم صـــنما ک  گف
 

ــــت ــــل بدس ــــی لع ــــویش، م ــــگ رخ خ  همرن
ـــــت ـــــا در پیوس ـــــه بم ـــــر ک ـــــد ه ـــــا نره  گفت

 

  .رزقنی اللّه و ایاکم مقام الواجدین المتحققني
  

  فی معرفة االرواح الفصل التاسع
از عـدم بـه  که چون خلـق عـالم را -»حاوباجنحة االروا«زادکم اللّه سري الحقایق بجناح االرواح  -اعلموا اخوانی
و ایوان خدایی برکشید و دیوان ربوبیت بگسرتید، و تخـم مخلوقـات در مـزارع  -سبحانه و تعاىل -وجود آورد اللّه

مقادیر بپاشید و در صحرای حدوث نبات اجسام برویانید و هوا و مکان و زمـان در یکـدیگر آوریـد و در میـادین 
ر در مجال جهات برپانید و طبایع اربعه به مسمار قدرت در فطرت بنی آدم محکم وحدانیت مرغ اعراض و جواه
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کرد، و اخالط اخالق به سر علم قدم در آن اصداف در بحر صور منعقد کرد و جلباب عظمـت در سـر مکنونـات 
ل کشید و دامن بروج افالک پر شموس و اقمار کرد، خواست، چنان که خواست، تا خود را عـرض کنـد بـر اشـکا

خود از خود تقاضا کـرد . عالمیان تا او را بدو بدانند که از گنج قدم در کنج عدم هیچ از معرفت وجود موجود نبود
سـر غوغـای بـازار عشـق، و  -جـل سـلطانه -چنانکه حکایت کرد از رب العـزة. تابی خود خدائیش بدانند و ببینند

صلوات اللّه و  -ف کرم احمدالعربی الهاشمیو سرافراز معرفت و شاهني قدم و لؤلؤ صد» غرض خالصۀ محبت«
  .کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف: که حق گفت -سالمه علیه

در نقاش خانۀ قدرت نظر کرد و به مهر در معادن الوهیـت از دوسـتی مهـر . که کس او را بی او نداندپس دانست 
، چنانکه آن صدر صـفه صـوفیان و خویش بر صفات خویش نهاد، و بی مثلیت از بی نقشی نقش ارواح پدید کرد

چـون از ناتمـامی تمـام کـرد، . خلـق اللّـه تعـاىل آدم علـی صـورته: که -علیه الصلوة و السالم -سرور عالمیان گفت
زیـرا کـه ذات روح ذات کـردو بـر وی صـفای صـفات کـرد، . کسوت صفاتش درپوشید، و پرتو ذات بر وی افکند

بلـی، . در خلقیت خالف نیسـت، و در حـدوث روح محـال نیسـت .چنانکه گفت، احکم الحاکمني، خلقت بیدی
طراوت معنی حقیقت دارد، و پرتو جمال عزت دارد و از ذات قدیم قوت قـرب قـرب از صـرف صـرف در جمـع 

به صفات حق موصوف است و به نور حق تعاىل مشروح است و در یمني حق وجود . جمع از انانیت انانیت دارد
  . الرحمناالرواح فی یمني: است، که

دل عـرش اوسـت و . نزد دیدۀ بی دیده عیان اسـت، و در اشـباح انسـان پنهـان اسـت. زیرا که در قرب نهان است
حق با اوست و حق بی اوست در حـدوث . کونني تخت اوست و از معرفت گرانبار اوست. صورت میدان اوست

طغـرای رحمـان . صـحت بیـان دارد از حق معزول است و در عشق نزد حق مقبول است شرف عیان دارد زیرا کـه
. در دار الضرب صورت آدم پیشواش عقل است و حاجبش فهـم اسـت. دارد زیرا که در انسانیت خلیفۀ حق است

  .لبش حکمت است حرفتش عشق است دیدنش حق است. صفتش سري در معرفت است
. مرتعش انبساط اسـت. تعبادتش انفراد است، و دولتش اتحاد اس. جوهر الیزاىل است قوتش لقای ابدی است

مست خـدای در . مرکزش آیات است فعلش سوخنت حجاب است، و سرودش شطح است و گفتنش اناالحق است
چـاووش بارگـاه ابـد اسـت، از حـق شـنود بـی . سوار میدان ازل است. غواص بحر قدم است. سرای خدای است

  .مطربش حق ساقیش حق است،. حق را بیند بی حجاب. با حق گوید بی واسطه. واسطه
قاتل نفـس اسـت بـی دیـت، خـازن حـق . مرغ آشیان وصال است که در آسمان هویت به جناح احدیت پرواز کند

حاکم خالیق اسـت . حیات جهان است وتد طبایع است. ربانی علم است، اگرچه در انسان است. است بی غلط
عارفـان و لـیکن بـه حقیقـتش برسـند  نبیننـدش. هادر معرفت گوهرش قاصرها از دیدنش کوتاه است، و عقلدیده

آیـات . من عرف نفسه فقد عرف ربـه: چنان که گفت. هرکش بشناسد، حق را بشناسد. هرکه او را بیند حق را بیند
  .سرنیهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم -جل جالله -چنان که فرمود. خدای است در بالد خدای

و علم دارد و قـدرت دارد؛ و سـمع دارد و . حیات دارد ی است در صدف صورت که آن جوهر به حقیقترهاجو
نور مطلق است بلی از خیال بريون است با حق بگوید، و از حق بـا . بصر دارد؛ و مخالطت دارد و مخاطبت دارد

مزیل آفت است و نه در آفت اسـت او را خلـق اسـت و . در علم راسخ است، و در حکم حاکم است. تو باز گوید
ا ذات است خلقش رأفت و رحمت است و کرم و الفت است حب و شـفقت اسـت تجریـد و صفات است و او ر

تحقیــق و تمکــني و تلــوین اســت؛ قــبض و بســط اســت، خــوف و رجــا اســت، عشــق و شــوق اســت، پاکبــازی و 
  .سراندازی، سخاوت و شجاعت و سماع و وجد و حرقت و هیجان و زعقه و شهقه و سريان و طريان



۲۹ 

جوهر سـبوحی . بوی ریحان است حسن و جمال است صفتش قدس و طهارت است و. قوتش طیب الحان است
چشمش در کشف مشاهده بیند و در مشاهده مکاشفه داند در معرفت متمکن اسـت . است که رنگ قدوسی دارد

آفتابش ذکر اسـت و رفتـنش در . در هجران رنجور است لیکن از حق نه محجوب است. در عبودیت منفرد است
در . مجهـول اسـت بـا مجهـول. محزون است بی حق معروف است با معروف. وهگن است از حقاند. فکر است

  .در معرفت گریزد از نکره. نکره گریزد از معرفت
پیـاده در حـدوث از حـدوث سـوار بـر مراکـب نـور . در فضای قدم کاروانی کنـد. به بحر جمع جمع دریابانی کند

بلی . شان است، زیرا که بی نشان چون خودش بی نشان کردجوالن کند چون از دیدن حق مست شود ذاتش بی ن
  .در شهود شهود دانندش. در کشف کشف ببینندش. مرئی است بچشم دل

. چون او را بینی این را بینـی، و چـون ایـن را بینـی ان را بینـی. صورتش مرآت روح است، و روح مرآت صورت
دارد در این حدیث که کـاراز کشـف رود بعـد از ایـن، بیش از این نتوان گفت که هیچ خاطری بیش از این مجال ن
مبهم است بر آنکه مبهم اسـت از عقـول بـريون بـرد، . که این علمی مبهم است بلی نزد اهل حقایق نه مبهم است

چـون . ثم انشأناه خلقـا آخـر: قل الروح من امر ربی، از اشکال جدا کرد و گفت -سبحانه و تعاىل -چون گفت حق
  .اللّه احسن الخالقني چنني است فتبارک

عام بـه تـأثري . قسمی عام راست و قسمی خاص را و قسمی خاص الخاص را: اما معرفت ارواح بر سه قسم است
وجودش دانند خاص به اخالق و حرکات اثرش بینند خـاص الخـاص در مکاشـفه روح را بیننـد و بقـدر معرفـت 

  .شناسند
کـه . ته ایست رهروان را، تا وسیلتی باشد به معرفت روح ایشـان رااین قدر که گفته شد پنده ایست طالبان را و نک

اگرش ببینی عاشق شوی، زیرا که به روی خوبش خلـوق خـدایی اسـت و در . کس نرسد به خود تا خود را نداند
چشمش نور الیزاىل است و در گوشش گوشوار سبوحی است و بـر وجـودش حلیـت الوهیـت اسـت، کسـوت حـق 

  .حق استدارد، زیرا که شاهد 
  بیت

 گفـــــــتم ای جـــــــان پـــــــر از نکـــــــویی تـــــــو
ـــــــوتم ـــــــرد اله ـــــــت ک ـــــــن دس ـــــــت م  گف
 اول خلــــــــــــــق در جهــــــــــــــان مــــــــــــــائیم
ــــــــر نااهــــــــل و ســــــــفله کــــــــم گــــــــردیم  ب

 

 از کجـــــــــــایی مـــــــــــرا نگـــــــــــویی تـــــــــــو
 قایــــــــــــــد و رهنمــــــــــــــای ناســــــــــــــوتم
 نــــــــه همــــــــه جــــــــای چهــــــــره بنمــــــــائیم
 در جبلـــــــــــــت ز خلقهـــــــــــــا فـــــــــــــردیم

 

  .رزقنی اللّه و ایاکم صفآء االرواح فی االشباح
  

  فی معرفة القلب اشرالفصل الع
به مثال کـون اسـت و دل در آن بـه مثـال عـرش اسـت  که صورت بنی آدم -زادکم اللّه فهم القلب -اعلموا اخوانی

چنان که آسمان مرقات معراج است هیاکل صورت نردبان پایـۀ عـالم . روح را در وجود محل استواش قلب است
کـه عـرش روح اسـت صـد هـزار حجـاب اسـت چـون  و چنانکه در ملکوت حجاب است، از تو تادل. قلب است

تـا در ایـن بنگـذری بـه مقـر روح . حواس و طبایع و عوارض و اخالق و نفـس و هـوا و شـیاطني و امثـال ذالـک
  .نرسی
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کند و از این دل که و محل روح از قلب منظر انوار حق است، که حق به خودی خود بی حجاب در آن تجلی می
بلـی حـق . دل که محل روح است هفتصد هزار حجاب است از بريون در اندرونبه صورت مضغه است، تا بدان 

کعبـۀ ظـاهر را . به خودی خـود چـون بنـای دل کـرد، خانـۀ خـودش خوانـد چنانکـه کعبـه را بیـت خـویش خوانـد
زیرا که کعبۀ ظاهر محل زیارت خلق است، آنرا در گشاده باید که عام راست و . دربگشاد و کعبۀ باطن را در ببست

تـا از . باید که ابواب دل مسـدود باشـد. کعبۀ باطن در بسته باید، زیرا که محل زیارت حق است و آن خاص است
  .طوارق قهر در وی هیچ ورود نکند

تا بـه دریـای . و در آن جوهر روح پنهان کرد. و صورت این دل همچون صدفی کرد، و در دریای صورت انداخت
و مثـال روح چـون شـمع . قدس نرسی و مثال دل همچون لگـن اسـتاشکال صورت فرو نروی، به صدف روح م

همـۀ خانـه بـه وی روشـن اسـت قـوام وجـود بـه . است که در خانۀ صورت نهاده است اگرچه در یک محل است
  .بلی نه مختلط است قایم بذات خویش است. سرایت ضوء اوست در جسم از آنچه حی است

از دل روحانی صد هزار دریچه است روح را بـه حجـرۀ ملکـوت هاست، و از دل جسمانی تا دل روحانی مسافت
ها عجایب غیب و بدایع ملک بیندو از آن محل به صفات انسـانی فـیض فرسـتد از دریچـۀ قـبض که بدان حجره

انوار توحید بیند و از دریچۀ بسط صرف تفرید گريد و ازدریچۀ خوف در عني عظمت افتد و از دریچۀ محبت آثار 
د و از دریچۀ شوق به همه چشمی مشاهده بیند و از دریچۀ عشق شراب الفت ستاند و از دریچۀ جمال در وی رس

  .قدم لطمۀ فناش زنند و از دریچۀ ابد به حجلۀ بقاش برند
. و آن سرای عرصه حق است که با شاهد خویش نرد تحقیق به مهرۀ تجرید برد محل وحی است خانۀ علـم اسـت

ضـیاء . محل تجلی است. طور موسی است. گنج حسن است. کنج حزن است. بیت سرور است. خزینه حق است
قفـس . ثمـارش محبـت اسـت. اشـجارش معرفـت اسـت. تخمش ایمان است. بستان جاودانی است. ربانی است

  .حکمت است، داروی مرغ معرفت است
درج درج . ردبحر عجایب ربوبیت است، که در وی هر لحظه از آسمان توحید آلىل معرفـت بـا. سرای نزول است

نقـاش خانـۀ مکاشـفت اسـت کارخانـۀ . ملکوت اصغر است. نامۀ وحدانیت است کاروانگاه نفحات هویت است
آنچه کـون برنتافـت او . بارگاه امانت حق است. طراز مشاهدت است به صورت خرد است به صفت بزرگ است

الیسـعنی : و حملهـا االنسـان و گفـتفـابني ان یحملنهـا و اشـفقن منهـا : متحمل آنست، چنانکه گفت، قوله تعاىل
  .السموات و االرض و یسعنی قلب عبدالمؤمن

. گاه در قدس قـدس رودگـاه در انـس انـس رود. سريش در دریای صفات است، زیرا که سفینۀ روح قدسی است
گــاه در ارادت رود گــاه در والیــت رود گــاهش مکاشــفه اســت گــاهش . گــاه در قــدرت رود. گــاه در عظمــت رود

گاه در ربوبیت است گـاه در . گاه در عبودیت است. گاه در قدم فانی است گاه در ابد باقی است. استمشاهده 
القلـوب : کـه -علیه الصلوة و السالم -چنان که گفت سید العالمني و امام العارفني. جالل است گاه در جمال است

  .بني اصبعني من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء
اللـه زار روح اسـت، و سـفینۀ . طور نجوی است و درج مرضی اسـت. معمور استحصن محصون است، و بیت 

بیـت المقـدس . اش بقاست دیوارش تنزیه است زمینش عرصۀ تفریـد اسـتسقفش کربیا است دروازه. نوح است
صندوق مهر اسـت، و . آنجاست که کاروان وجد متواتر است، و اسرار مجد متتابع. و مزار جانان است. جان است

تر از عرش اسـت، زیـرا کـه دوسـت بـا از تو تا بدو هم چندان است که از تو تا به عرش؛ او واسع. مُهر است محل
  .وی است، نه بر عرش است
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علم به طغراکشی یابی روح . فهم به فراشی بینی. بان بینیاش عقل کل دروازهاگر هیچ بدان محل رسی به دروازه
اگـر او را بینـی ایـن را بینـی و اگـر ایـن را بینـی او را . ست با حق بینیحق با دوست یابی، و دو. به ندیمی یابی

  :بینی
  شعر

ــــــا ــــــوی ان ــــــن اه ــــــوی و م ــــــن اه ــــــا م  ان
 فـــــــــــــــاذا ابصـــــــــــــــرتنی ابصـــــــــــــــرته

 

ـــــــــــا بـــــــــــدنا  نحـــــــــــن روحـــــــــــان حللن
 و اذا ابصـــــــــــــــــــــــرته ابصـــــــــــــــــــــــرتنا

 

گوید آنکه ایـن مگر که جان با جانان ب. از دل این قدر بیش نتوان گفت که بعد از این آنچه هست در عبارت نیاید
  .از ما آن بداند» و به فهمش رسد«بخواند 

  .قسمی عام راست، و قسمی خاص را، و قسمی خاص الخاص را: اما معرفت قلب بر سه قسم است
امـا معرفـت خـاص . اما معرفت عام بر اخالق قلب اسـت، و معرفـت خـاص بـه اشـکال مکاشـفه در قلـب اسـت

آنجـا خـود را بـه روح  -سبحانه -که آن حجلۀ انس حق است که اللّه الخاص به انوار مشاهده است در قلب قلب،
و آنکه اشکال مکاشفه به بینـد صـفات حـق بشناسـد و . آنکه اخالق دل بداند، افعال حق بشناسد. مقدس نماید

خلـق دل تصـرف الطـاف اسـت و مکاشـفۀ دل نـزول صـفات . آنکه انوار وجودش دریابد، ذات قدیمش بشناسد
هرکه به خلق او عارف شود مؤمن است و هر که به کشـف آن عـارف شـود مـوقن . روز ذات استاست و نور دل ب

  .رزقنی اللّه و ایاکم معارف المنازل. است و هر که به نور آن عارف شود موحد است
  

  فی بیان معرفة العقل الفصل الحادی عشر
مخصـوص کـرد از جمـع مخلوقـات بـه انـوار   بنی آدم -جل ثنائه -که حق -زادکم اللّه لب العقول -اعلموا اخوانی

عقـل . که عقل آلت عبودیت است، و معرفـت آلـت ربوبیـت. عقل تا موافق آید در همه احوال طاعت خداوند را
عقل وزیر روح است، و خازن . احکام راست، و معرفت اعالم راست به نور عقل فرق توان کرد میان حق و باطل

. اخـالق را مربـی اوسـت و افعـال را معلـم اوسـت. اخ دفرت پیغام اسـتوجود است کاتب وحی الهام است، و نس
اوسـت کـه تهـذیب . بیاع کاروان دل است و رئیس اعـوان گـل اسـت. و غاسل اوساخ است. زاجر وسواس است

  .امني شارع شرع است و حاجب بارگاه مجد است. حواس دهد و معجون طاعت آمیزد
دل به نظام عبودیت نبـودی راسـت آمـد از حـق، و راسـت کـرد بـازار اگر نه او بودی ساللۀ فخار آدمی در ملک 

نخاس کرخانۀ ملکوت است که در هرچه از حضرت حق بريون آید به وسیلت او خیـال بتلقـف بسـتاند و در . حق
  .درج خویش نقش کند

  .عقل غریزی، و عقلی الهامی و عقلی مجازی و عقلی حقیقی: اما عقل بر چهار قسم است
در نهاد بنی آدم پدید کرد تا بدان تمیز کند میان افعال مـذموم و  -جل جالله -زی دانشی است که حقاما عقل غری

محمود و بدین صفت مخصوص است از جمیع جانوران و این محمود است، زیـرا کـه بـه نفـس خـویش کارهـای 
ایـن عقـل در  مبهم که متعلق است به عالم جسمانی بدو ظاهر شودو آن مقوی اشخاص اسـت در طاعـت و محـل

اما این عقل هـم اسـرتواق کنـد از عـالم دل و علـوم الهـی از آنجـا گـريد و زیـادت و . صورت بنی آدم دماغ است
  .و چون او به کمال نباشد عالم طبایع به نظام نباشد. نقصان پذیرد، زیرا که به نفس خویش مستقل نیست

ريسد و بدان افعال حق از افعال خلـق میدانـد و اما عقل الهامی مخاطبات ملک است که لحظه به لحظه بمردم م
کند خاطرش به قـوت آن نـور در آیـات حـق و بـه فـیض شناسد و جوالن میصنایع و مقادیر باری تعاىل بدان می
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و .کنـدکند و طوارق قهـر و لطـف را از حضـرت ملکـوت بیـان مـیشود و قدم از حدوث جدا میحق زیادت می
  .را فراشی میکند و حاالت را گدائی میکنددهد و مقامات تهذیب اسرار می

شود و اگـر او نبـودی عـالم و محل این عقل از وجود مرد صدف ضمري است که از فطنت ملک عالم و متعلم می
اوست که موافق حقیقت است و شارع . و سنت و شریعت جان برنخوردی دل را شیاطني زحمت کردی و از کتاب

 است و اشکال مجهول در قهریات و لطفیات بداند تا دل در مکاشـفات اوست که خواص علوم را مبني. شریعت
  .غلط نکند

زیـرا کـه دل . اما عقل مجازی ادراکی است که حق تعاىل در جبلت دل آفریده است که در همه احوال جمع نشود
  .گهش در قهریات افکند و گهش در لطفیات از آن مجازی است که بر دوام نیست. منقلب است از ارادت

 -و چـون اللّـه. هرگاه که قایم است هیچ طاعت نقصان نگريد و هرگاه که متفرق اسـت بـازار منـاهی بـه هـم برآیـد
  .خواهد که تا قضا و قدر را در جهان بشریت نفاذ دهد آن نور را از دل منطمس کند -سبحانه و تعاىل

خطـاب کـرد و اعاجیـب ربوبیـت  اما عقل حقیقی آن است که پیش از وجود حقش بیافرید از نور صـرف و بـا او
بدو نمود تا در عبودیت استوار گشت و بعد از موجودات به عالم جسمانی فرستاد و بـه ودیعـت بـه روح روحـانی 

زیـرا کـه . داد و محل این عقل روح مقدس است و چنان متحداند که این را از آن باز نتوان دانست و آن را از این
اسـت و خلیفـۀ بریـات اسـت و مخاطـب مخاطبـات اسـت و قایـل  صفاتش کسب او است کـه غـرض موجـودات

  .کرامات است و سر فراسات است و طري مکاشفات است و شاهد مشاهدات است
اوست که در حقایق موافق حاالت است و منفرد است از خبیثات بشریات و آشوب طبیعیات، زیرا که گُلـی اسـت 

ایـن عقـل . ناطقش ببوید و بطیب او در معرفت متمکن شـود که در گل بنی آدم پدید آمد، تا لحظه به لحظه روح
  .اوست که باقی ماند با روح مسرمد. است که از بازار قدم نور حکمت خرید و سلب نفس بر هم درید

چندانی که کشـف بـیش باشـد نـور ایـن . بقاء جاودانی دارد، زیرا که با حق جاوید ماند بر مزیداست از نور تجلی
کمال هرگز نرسد، زیرا که این حدیث نه برسد، از آن که عبد است و او حق، که این نیسـت و عقل بیش باشد و به 

  .او هست
  .قسمی عام راست، و قسمی خاص را و قسمی خاص الخاص را: اما معرفت عقل بر سه قسم است

 و معرفـت خـاص بـر عقـل الهـامی اسـت و. اما معرفت عام به جوهر عقول بیش از معرفـت عقـل غریـزی نیسـت
  .معرفت خاص الخاص بر عقل کل است، و آن عقل حقیقی است که در مسند حق خلیفۀ حق است

  بیت
 بـــــــر در غیـــــــب ترجمـــــــان خـــــــرد اســـــــت

  

 شــــاه تــــن جــــان و شــــاه جــــان خــــرد اســــت 
  

  .»و هو الموفق بفضله و کرمه«رزقنی اللّه و ایاکم شرف ذوی العقول و حقیقة المعقول 
  

  فی معرفة النفس الفصل الثانی عشر
نفـس امـاره، و نفـس لوامـه و نفـس : کـه نفـس سـه اسـت -زادکم اللّه معرفة النفوس و االنفـاس -موا اخوانیاعل

و معرفـت آن هـر . مطمئنه، چنان که اشارت است از حق تعاىل در کتاب عزیزش و این هر سه جمع است در رهرو
سید مـا، کـه صـدهزار آفـرین چنان که . به معرفت اینها موقوف است -جل جالله -سه واجب است که معرفت حق

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه: بر روان عزیزش باد از اولیاء حق، فرمود
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وال اقسـم : ان النفس المارة بالسوء آن نفـس روینـده اسـت و آنچـه گفـت: اما آنچه خداوند تبارک و تعاىل گفت
  .نفس گوینده استیا ایتها النفس المطمئنة، آن : بالنفس اللوامة، نفس جوینده است و آنچه گفت

ونفس روینده آنست که در همـه افعـال موافـق قهـر اسـت و افعـالش پسـندیدۀ شـیطان اسـت و نفـس جوینـده دل 
که وصف ایـن هـر دو در فصـل مقـدم ذکـر کـرده شـده اسـت اگـر . مخزون است و نفس گوینده روح ناطقه است

  .زیادت گوئیم کتاب دراز شود
گفته آید، بعون حق تعاىل و تأیید او، که مریدان را از آن فایده باشد انشـاء بلی در شناخنت نفس اماره کلماتی چند 

  .اللّه تعاىل
بدان که آنچه جاری است بر افواه خلق از ذکر نفس اسم نفس اسـت و اگـر نـه، ایشـان بـدوره نداننـد زیـرا کـش 

بر آن مطلع نشـود کـه تـا  نشناسند و از آن نشناسند کش نبینند که آن سری است میان عارف و حق که هیچ مخلوقی
و دانسنت او آنگه باشد که عبور بر مقامات و سري در حاالت و طريان در مکاشفات و . حق را نشناسی او را ندانی

که او آنجا بی اختیار او مکشوف شود زیرا که آنجا مرد صاحب دیده شود و او از . حضور در مشاهدات پدید آید
  .حق است و او اسري حق استدیده نتواند گریخت، که دیده دیدۀ 

و هر که بدین جای نرسد از او محتجب است، که آن مخدوع بر سر بازار دل نشیند، و ازعالم کشفیات اسرتاق کند 
. از تو تا بـدو دور اسـت، کـه تـو در عـالم حسـی و او نـزد وسـواس قهـر اسـت. و از اسرار مشاهدات استماع کند

ی دیده و بی آلتی، و نـدانی تـا تـو آنجـایی، کـه گـرد حصـن حـق چـه صدهزار پرده است چون بدو رسی؟ که تو ب
  .آشوبدبرد و چند ره بهم برمیکند و چه جوهرها میجوالن می

چنانکه روح مقدس را قوام صورت در الطاف بدوست همچنني قوام صـورت در قهریـات بدوسـت چنانکـه حـق 
اال ان حزب اللّـه هـم المفلحـون و . ن حزب باطلفالهمها فجورها و تقویها آن حزب حق است و ای: تعاىل فرمود

  .حزب الشیطان هم الخاسرون و زمام هر دو حق دارد
و بدانکه روح نـوری اسـت از عـالم لطـف . اگر خواهی که مطیع تو شود، تو مطیع حق شو تا زمام بدست تو دهد

است کـه هرکـه چنـان  حق که علم دارد و قدرت دارد و بهمۀ اوصاف و اخالق حق موصوف است نفس نه چنان
  .که نفس چیزی نیست که در تخیل آید، یا صورتی است که در دست آید. داند کوته دیده است

اش از معنی پدید آید و آن القـاء حـق اسـت بلی، خاطری است که از عالم قهر در دل ممتحن و رود کند تا دعوی
احوال و سري اسرار که تا حجـب قهریـات نـربی بـه  که شعلۀ نار افرتاق در دل متحريان دراندازد تا بدانند به تقلب

  .مشاهدات لطفیات نرسی
زیـرا کـه تخـم فسـاد اسـت و . بلی، از آنجا که مجاز است در او سخن گوینـد، و بـدو افعـال مـذموم اضـافت کننـد

 کسالن کند مرد را از طاعات، و بشـوراند عـالم. ثمراتش وبال است مایل است به شهوات و تن در دهد به لذات
  .دل را بوسوسه، و حدیث محال مرایی نیست تا غلط نکنی زیرا که سر الهام فجور است

و اگرنــه او را صــورتی نیســت کــه آن . بلــی، چنانکــه عافیــت را بــه صــورتی بنماینــد او را نیــز بــه صــورتی بنماینــد
فس آخر از او باز دلخوشی قومی است و هیچکس از این ابتال بريون نشود که هر یکی را نفسی کافر است که تا ن

  .نماند زیرا که تعذیب اولیا است و صحبت آن ناجنس اشد بالست
اگرش ریاضت ندهی سر بـه دعـوی . او را بینی در همه احوال که مایل است به نارضایی، و فاتر است در رضایی

را که آنچش نفـس خدایی برآرد و اگر پیشۀ او گريی کافری از او نتوان گفت حقیقت او که مثلی و شبهی ندارد، زی
خوانند آشوب افعال حق است و آن صفات است و از آن صفات راه معرفت به حقیقـت ذات اسـت از آن اسـت 
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و سبب این کار و این تصرفات در عارف که از عالم قهر است، آن است کـه . که اگر این را بدانی حق را بشناسی
  .رسد تا در بحار شرک سباحت نکندتا مرد عارف حق را بهمه صفات بداند که به جواهر توحید ن

اگر صاحب دیده و دقیق نظر باشد، در حجب قهر حق را به حقیقت لطف بداند که در وحدت مشاهده در کشف 
قهر اهل عظمت را در عني سرمدیت سطوات کربیا در سر فنا برد مشرق بقاء ایشان را قوی تر آید کـه حـق در عـني 

و لطف که هر نفس در جان عارف از مشرق نو برآید گه از مشـرق قهـر و جان عارف صدهزار مشارق دارد از قهر 
  .رب المشارق و المغارب: فرمود که -جل جالله -چنانکه رب العالمني. گه از مشرق لطف

اگر هیچ دانی که نفس چیست، او نفس نفس است و نفس از آن نفس است که او متجلی بصـفات نفـس اسـت 
. تو آنگه بدو عارف شوی که به همه اوصافش ببینـی و آن یکـی نفـس اسـت. اگرش بینی نفس نفس را بشناسی

  .اگر صاحب نفس بداند که نفس کیست نفس حق است. اگر کافر بداند که کفر چیست موحد است
اما آنچه فعل محرک است در تشابهات باید که از عیوب بدانند، که از جملۀ عیبهای نفـس یکـی طاعـت آمـوخنت 

هلکه ریا وسالوس و ناموس افکند تا سودا و مالیخولیا برش غالب کند یـا خودپرسـت و بـت است، تا مرد را در م
پرستش کند یا مدعی و متکربش کند یا فرت ت از ثقل عبودیت بر مرد افکند، تا مرد را از عبـادت بـر دوام منقطـع 

ت اسـت کـه رهـرو را بـه کند و آن دقایقی چند است که کبار مشایخ داننـد و آن پریشـان را در مکایـد چنـدان دسـ
  .ها برآرد و با او اغلب سخن از تأویل و رخص گویدت به بی رسمیعخد

بیشرتین عیبش استعمال ریاست باشد و طلب مال و جاه کـردن . و باید که آن را نخرند که بال و فرتت از آن برخیزد
مورعان را برخصت در شبهات افکنـد و  باشد تا مگر که سر به فرعونی برآورد تا تایبان را به شهوات از راه بربد و

  .فقريان را به سئوال متهم کند صابران را در غضب اندازد. زاهدان را بجاه از راه بربد
  .قسمی عام راست، و قسمی خاص راست و قسمی خاص الخاص راست: اما معرفت نفس بر سه قسم است

  .فق است در شریعت و طریقتاما آنچه عام راست معرفت بر صورت افعال وی است، و آنچه ناموا
  .و معرفت خاص بر دقایق و حقایق و مکریات اوست در طريان روح به عالم الهیات

و معرفت خاص الخاص معرفت است بر وجود او که از کجا صادر و وارد است و دانسنت او که لباس تهمت اسـت 
ه اهل توحید نماید تـا حـق را بـه همـه اند تا در وقت التباس جمال عظمت آن جلباب بکه در منسج قهریات یافته

و آن دیده که او را بیند نور از عني کمال گريد تا بعني لطف عني قهر را ببیند کجا است آن معلمـی . صفات بشناسد
  .که آن طرار را بدین عیوب بشناسد تا مریدان را جنه بال باشد و صادقان را شمشري رضا باشد

از خاطر بی خاطران برآمد، و اگرنه ما را چه مجال آن باشد که در اوصـاف که در این فصول گفته شد این کلمات 
صفات ما را زبان باشد از نارسیدگی و بی رسمی بود که جهان از جوانمردان به صورت خاىل بود و اگر نـه، چـه 

امـا . یـدالجرم چون ایشان رفتند این ناتمـام از بیخـودی سـخن گو. محل دارد گدائی که در مقام اولیا سخن گوید
  .شادی به روی خوب عاشقان باد که این غلط بر ما نگريند
  شعر

ـــــــواتی ـــــــن االخـــــــوان کـــــــل م  احـــــــب م
  

 وکــــــل غضــــــیض الطــــــرف مــــــن عثراتــــــی 
  

تمت الرسـالة القدسـیة . و صلی اللّه علی محمد و آله. بلغنی اللّه و ایاکم مقام العلماء الربانیني و سادات العارفني 
  .بمنه و فضله و کرمه

  


