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  »ان اللّه جمیل و یحب الجمال«
  
  

  سوانح العشّاق شیخ احمد غزّاىل
  

  :مقدّمه
 در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد

  

 

 عشق پیدا شد و آتش بهمه عالم زد
  

سوانح العشاق م گفته شد یکی از بهرتین آثار شیخ ابوالفتوح احمد غزاىل که در جلد اول بخش دوّهمانطور 
هجری قمری تصنیف فرموده است. این کتاب که اولني اثر مستقل عشقی است، الحق  ۵۰۸ود اوست که در حد

سوانح علم ذوقی است که از «کند، چه در اصطالح تصوف  سوانح العشاق است که درباره عشق مطلق بحث می
ربانی و وات و چون عاشقان و شیفتگان جمال شاهد ازىل بر اثر جل». شود انسانی نازل میعالم ارواح بر قلب 

اند، به  ی انوار سرمدی قرار دادههای شوق و سرمستی ذوق، دل را جایگاه تجّل سري و سلوک عاشقانه و جذبه
لذا شیخ این کتاب را سوانح العشاق نامیده که موضوعش عشق مطلق در سري  .شوند چنني معرفتی واصل می

و شاید سرّ اینکه این کتاب که در واقع  نزول و صعود و گرفتاریها و مشکالت عاشق در این دامگه است،
نهایت مفصل، همواره چون خورشیدی درخشیده و جان  ایست بظاهر مختصر و مجمل، وىل در باطن بی رساله

ت تابش مشتاقان را نور و ضیاء بخشیده و شیفتگان را سرمست و دلباختگان را شیدای خود نموده است، بعّل
بر دل شیخ بوده که عارفان را معرفت و عاشقان را رسم عشق و عاشقی انوار معرفت از عالم ارواح مجرده 

 آموخته است. عني القضاه را در تصنیف لوایح یاری داده و فخرالدین عراقی را مدد بخشیده که بر سنن سوانح،
النا الدین رازی را نريو بخشیده تا مرصادالعباد را عرضه دارد و عطار نیشابوری، مو لمعات را بنگارد و نجم

الدین محمد حافظ شريازی  شیخ مصلح الدین سعدی، خواجه شمس الدین محمد بلخی، اوحدی کرمانی، جالل
های عاشقانه بر انگیزد تا آتش بخرمن جان محبان زنند. عزالدین کاشانی  و دیگر عاشقان سوخته را به سروده

به نظم کشد  » االسرار و رموز االحرار کنوز مثنوی«را واداشته تا شرح سوانح را تحت عنوان » هـ ۷۳۵متوفی «
را تشویق کرده تا به شرح آن پردازد و کسان دیگر را نیز به دریای »هـ ۹۰۱متوفی «و خواجه  حسني ناگوری 

معانی خود کشانیده که ما را توان بر شمردن آن نیست. و اکنون این فقري ناتوان را برانگیخته تا قلم را به شرح آن 
  خشد.ق جان را با طعم آن مائده آسمانی لذت ذوق ببکار گريد و مذا

 های بهشتی چه ذوق دریابد ز میوه
  

 

 کسی که سیب زنخدان شاهدی نگزید
  

که رازها و رمزهائی را که شیخ به صور حروف و عبارات ارائه نموده آنچنان ژرف است و باید عاجزانه بگویم 
من ال یدرک کله ال یرتک «اند:  یست. وىل از آنجا که گفتهپایان ن وس بییانکه هر کس را توان غواص در این اق

نتوانستم ذائقه جان را از لذت چشیدن این شراب سکر آورد باز داشته و از ابنای زمان پنهان کنم و بر » کله
  مبنای: 

 ای فشان بر خاکاگر شراب خوری جرعه
  

 

 از آن گناه که نفعی رسد به غريچه باک
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اشارات، و لطائف و راز و رمزهائی را که شیخ در رسالۀ سوانح بیان داشته حتی  بر آن شدم که عبارات و
خودم نیز که در زمرهٔ اغیارم شرح و بسط دهم تا شاید منجمله عالئمی باشد مر آنان را که خواهند المقدور برای 

ف عاشقانه است ب تصّوباشد که شیخ از بنیانگذاران مکت در این دریا به شناوری پردازند. و این بدان جهت می
های وی، شناخت دیگر آثار عاشقانۀ عرفا دشوار است. و باید اذعان کنم که درک  و بدون شناخت اندیشه

اشارات و لطائف سوانح العشاق موکول به توفیق و عنایت و حواله است و نه منوط به کوشش یا عدم کوشش 
  است و فرموده:   کما اینکه حافظ شريازی که خود از پرچمداران مکتب عشق

 کوس ناموس تو بر کنگرهٔ عرش زنیم
  

 

 َلم عشق تو بر بام سماوات بریمـعَ
  

  فرماید: در زمرهٔ کسانیست که خود از کتاب سوانح شیخ متأثر است و در تأئید این مطلب می
 به سعی خود نتوان برد ره بگوهر مقصود

  

 

 حواله برآید بود خیال که این کار بی
  

ت و حال و مقام وصل عاشق و معشوق در حجلۀ حجاب و در حرم قدس و دور از چشم محرم و و اما چون وق
نامحرم است پس هر کس را جرأت و شایستگی تقرب به حریم حرم عشق نیست. لذا درک عبارات شیخ احمد 

  ن:غزاىل برای هر کس ممکن نگردد تا چه رسد به دریافت رازها و رمزهای آن. بقول موالنا جالل الدی
 هر که را اسرار حق آموختند

  

 

 مهر کردند و دهانش دوختند
  

  و بقول حافظ:
 هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
 از صدای سخن عشق ندیدم خوشرت

  

 

 وانکه این کار ندانست در انکار بماند
 یادگاری که در این گنبد دوّار بماند

  

  و اما بقول سعدی:
 خرباننداین مدعیان در طلبش بی

  

 

 آنرا که خرب شد خربی باز نیامد
  

لذا نگارنده هیچگونه ادعائی ندارم که توانسته باشم فی الحقیقه آنچه را که شیخ گفته ارائه داده باشم بلکه با 
ای از شراب خود بچکاند تا در  خواهم بر دل و جانم قطره دىل شکسته از درگاه خداوند بخشنده متضرعانه می

ای از حقیقت بخود گريد و شرح سوانح را آنچه خود  معرفت را بنگرم و سخنم جلوهمستی تجلی انوار، شاهد 
  ام ارائه دهم. دریافته

  ای در اطوار عشق است تا کنون هشت بار به طبع رسیده است: کتاب سوانح که در واقع رساله
سی بر اساس هجری شم ۱۳۲۱میالدی مطابق با  ۱۹۴۲ـ نخستني بار هلموت ریرت مستشرق آلمانی در سال ۱

هجری قمری بوده به تصحیح و  ۶۷۷ترین آنها بسال  هائی که در ترکیه گردآوری بوده و تاریخ کتابت قدیم نسخه
ی دربارهٔ سوانح گفته است: مشکل بتوان کتابی یافت که روانشناسی را تا و» ۱«طبع و نشر منت سوانح پرداخت 

  .»۲۵۲اسالمی ص  فلسفۀ تاریخ«چنني مرتبۀ بلند تجزیه و تحلیل کرده باشد 
هجری شمس بر مبنای نسخۀ خطی که در ایران یافته بود و سال کتابت آن  ۱۳۲۲ـ آقای مهدی بیانی در سال ۲

  ».۲«هجری قمری بوده به تصحیح و طبع این کتاب پرداخت  ۶۵۹
با توجه به  خطی آستان قدس رضوی وهجری شمسی بر مبنای نسخۀ  ۱۳۴۵ـ آقای احمد گلچني معانی در سال ۳

  چاپ هلموت ریرت به تصحیح و طبع و نشر آن اقدام نمود.
های فوق و دیگر نسخ به طبع و نشر این اثر  هجری شمسی بر مبنای نسخه ۱۳۴۵ـ آقا ایرج افشار در سال ۴

  پرداخت.
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ه را چاپ هلموت ریرت و دو نسخۀ کتابخان هجری شمسی با توجه به سوانح ۱۳۵۲ـ آقای حامد ربانی در سال ۵
  ».۳«همراه با اشعه اللمعات جامی منتشر کرد

ریرت و دیگر چاپهای سوانح و ذوق  ـ آقای دکرت جواد نوربخش با توجه به سوانح ریرت و دیگر چاپهای سوانح۶
  هجری شمسی سوانح را منتشر ساخت. ۱۳۵۲شخصی در سال 

موعۀ آثار فارسی احمد غزاىل هجری شمسی کتابی تحت عنوان مج ۱۳۵۸ـ آقای دکرت احمد مجاهد در سال ۷
  که سوانح نیز جزئی از آنست چاپ و منتشر کرد.

هجری شمسی سوانح را چاپ و  ۱۳۵۹ای دیگر در سال  یرت و نسخهرـ آقای نصرالله پورجوادی با توجه به منت ۸
ستفاده کرده و منتشر کرد و نگارنده در شرح سوانح از این چاپ که آخرین و کاملرتین همۀ آنهاست بعنوان اصل ا

  ام. ام و از چاپهای دیگر بعنوان فرع بهره گرفته بشرح پرداخته
روش کار: الزم به توضیح است که روش کار نگارنده در این شرح چنني بوده که نخست نسخۀ سوانح آقای پور 

ًا از شرح های فرع مقابله کرده و بدقت خواندم. ضمن جوادی را بعنوان اصل با نسخه های دیگر بعنوان نسخه
خواجه حسني ناگوری و شرح نسخۀ نور منظوم کنوزاالسرار و رموز االحرار شیخ عزالدین محمود کاشانی و شرح 

ام. برای  عثمانیه که هر سه آنها توسط برادر دانشمند آقای دکرت مجاهد در اختیار نگارنده قرار گرفت بهره برده
، طبقات الصوفیه، رسالۀ قشریه، و دیگر آثار شیخ فهم اصطالحات عرفانی از کشف المحجوب، شرح تعرف

احمد غزاىل و آثار امام محمد غزاىل، عني القضاه، عطار، موالنا جالل الدین، عراقی، نجم الدین رازی، شیخ 
ام. و  نعمت الله وىل، حافظ شريازی، و سایرین بهره جسته روز بهان، عزالدین کاشانی، سعدالدین فرغانی، شاه

هم نخست منت سوانح را عیناً بطور مشخص و مجزا نوشته و سپس هر قسمت از آن را عبارت به  برای نگارش
ام تا دامنی گل از گلزار حسن و عشق، را به شیفتگان معرفت و سوختگان عشق هدیه کرده  عبارت شرح کره

  سپارم. حسن ختام مقدمه را به حافظ شريازی میباشم.
  

 ندنهایت کز حسن یار گفت این شرح بی
  

 

 حرفی است از هزاران کاندر عبارت آمد
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  مقدمه سوانح العّشاق شیخ احمد غزاىل
  
  
  

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
و العٰاقبهُ لِلمتّقني و ال عُدوانِ الّا علی الظّالمني، و الصلوةُ علی رسوله محمد و  الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِنيَ

  آله الطاهرین
و در کلمه  چند که به معانی عشق تعلق دارد، اگر چه حدیث عشق در حرف نیاید ین حروف مشتمل بر فصوىلـ ا۱

نگنجد، زیرا که آن معانی ابکار است که دست حیطۀ حروف به دامن خدر آن ابکار نرسد. و اگر چه ما را کار آن 
عبارت در این حدیث اشارت است به  و لیکناست که ابکار معانی را به ذکور حرف دهیم در خلوات الکالم، 

معانی متفاوت. پس نکره در حق کسی بود که ذوقش نبود. و از این حدیث دو اصل شکافد: یکی اشارت 
عبارت و یکی عبارت اشارت. و بدل حروف حدودالسیف بود، اما جز به بصريت باطن نتوان دید. و اگر در 

  این معانی بود اللّه اعلم. جملۀ این فصول چیزی رود که آن مفهوم نگردد از
 »به«بنزدیک من بجای عزیزترین برادران است و مرا با او الفتی تمام است معروف  هدوستی عزیز ک» ۲«
از من خواست که آنچه مرا خاطر آید در حال در معنی عشق فصلی چند اثبات کنم تا بهر وقتی او » الدّین ینصا

  رسد بدین فصول تعلّل کند و به معانی این ابیات تمثّل سازد.را انسی بود و چون طلب او به دامن وصل ن
اجابت کردم وی را و چند فصل اثبات کردم قضای حق او را چنانکه تعلّق به هیچ جانب ندارد در حقایق » ۳«

عشق و احوال و اغراض عشق. به شرط آنکه در او هیچ حواله نبود نه بخالق و نه به مخلوق تا او چون درماند 
  اند: هر چند که گفته کند. لفصول تعلّبدین 

  شعر
 ولو داواک کّل طبیب انس

  

 

 بغري کالم لیٰلی ماشفا کا
  

  و لیکن:
 اذٰا ما ظمئتُ اىل ریقها
 و ایْنَ المُدامَهُ من ریقها

  

 

 نهُ بدیالم المُدامة جَعلتُ
 لُ قلباً عَلیالـکن اعّللو

  

  
  شرح مقدمه سوانح:

  
 دل گفت مرا علم لدنی هوس است

 گفت مگو دیگر هیچ ــگفتم الف
  

 

 تعلیمم کن ار ترا بدان دسرتس است
 حرف بس است یک در خانه اگرکس است

  

حروف ظهور معناست در شکل الفباء لذا هر حرف که صورت نوشتاری صوتی است خود نمود معنائی است 
مقطعه ذکر شده که حامل . و در قرآن کریم هم حرف بصورت »۴« چنانکه حروفیّه و بعضی عرفا بدان معتقدند

و این حروف مقطعه از چهارده » ۵«اسرار است مانند الم ـ المراـ ص ـ ق ـ طه ـ یس ـ کهیعص ـ حم ـ ن ـ عسق 
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اند  ای در آورده اند و حروف نورانی را بصورت جمله حروف الفباء را به دو قسمت نورانی و ظلمانی تقسیم کرده
حاوی چهارده حرف نورانی بوده و ضمناً جامع معانی عرفانی که » صراط علی حق نمسکه«با اینصورت 

شود که معانی آن منوط به داللت وضعی لفظی بصورت قریب و  ه حاصل میلمباء کفاست. از ترکیب حروف ال
بعید است. مانند کلمۀ آب که در معانی قریب همان مایع نوشیدنی است و در صورت مجاز بصورت ترکیبی مانند 

و غريه بکار رفته وىل در اصطالح صوفیه بمعنی معرفت و فیض و حقیقت » آبدار«، آب دار آب رو» آبرو«
روحانی آمده است. پس حروف دارای معانی ظاهری و باطنی و راز و رمزهائی است که بجز اهل آن کسی را 

عشق این حروف مشتمل است بر فصوىل چند که بمعنای «فرماید:  بدان دسرتسی نیست لذا وقتی شیخ می
منظورش صورت الفاظ و عباراتی است که دربارهٔ معنای عشق آمده کما اینکه پس از آن  »تعلق دارد

   »اگر چه حدیث عشق در حرف نیاید و در کلمه نگنجد«فرماید:  می
و چون عشق در عاشق و معشوق، چه مجازی و چه حقیقی،  صورت عشق حقیقی است و آن حال است نه قال، 

  فرماید: ست که حدیث عشق در حروف و در کلمه نگنجد. مولوی هم چنني بیانی دارد و میلذا شیخ فرموده ا
 عشق را شرح و بیانهر چه گویم

 گر چه تفسري زبان روشنگر است
 شتافت چون قلم اندر نوشنت می

    چون سخن در وصف این حالت رسید

 

 چون بعشق آیم خجل گردم از آن
 زبان روشنرت است لیک عشق بی

 عشق آمدقلم بر خود شکافت چون به
 هم قلم بشکست و هم کاغذ درید

  

  توان عشق را با الفاظ و کلمات تعریف کرد چون عشق جنس و فصل ندارد بلکه بسیط و مجرد است. لذا نمی
 رو مجرد شو مجرد را ببني

  

 

 دیدن هر چیز را شرط است این
  

گريد و  که چون محبت بکمال رسد عشق نام میاند عشق، میل مفرط و فرط حّب و دوستی است  و اینکه گفته
شود، مع االصف  به فنا در ذات معشوق و به وحدت عشق و عاشق و معشوق منتهی می عشق که به کمال رسد

باشد؟ کمال چیست؟ وحدت یعنی چه؟  چه می بار تعریف عشق نیست زیرا سخن اینست که میل چیست؟ حّب
و اولٰى قابل تعریف نبوده و الفاظ و کلمات تنها موجب تبادر به و چون هیچکدام قابل تعریف نیست عشق بنح

  مفهومی بسیط است که آن ذهنی و حاىل است نه تصور خارجی و تصدیق مبتنی بر تصور
؛ »حروف به دامن خدر آن ابکار نرسد» حیطۀ«زیرا که آن معانی ابکار است که دست «و اما اینکه فرموده: 

به بکر بودن تشبیه نموده تا نشان دهد همچنانکه بکارت بوسیلۀ پردهٔ بکارت شیخ مفاهیم و معانی عشق را 
محفوظ است به چهرهٔ معنا و مفهوم و حقیقت و عشق هم پردهٔ لفظ کشیده شده و تا کسی از قیل و قال گذر 

نجشد تا کسی  »من لم یذق لم یدرک«شود.  نکند و حال عشق باو دست ندهد درک عشق برایش میسر نمی
رتان و زنان در خای که برای د یعنی پرده، چادر، پرده«ئی آن ندارد که دامن خدر حروف تواناکند. پی  کی نمیدر

را بر گرفته و آنرا کنار زده و بوصال ابکار معانی برسند. زیرا مظروف معنی در » گوشۀ خانه زنند. فرهنگ معني
شود و آنهم قتی است که همۀ حجابها  خص نمیظرف الفاظ واقع گردیده و تا این ظرف کنار نرود مظروف مش

  حتی حجاب خودی کنار رود و یار بی پرده تجلی کند.
 بشوی اوراق اگر همدرس مائی

  

 

 »حافظ«که علم عشق در دفرت نباشد. 
  

» جلوات«اگر چه ما را کار آنست که ابکار معانی را به ذکور حروف دهیم در خلوات «فرماید:  و بعد می
خواهد  و رساندن معنی نموده و می اینجا شیخ خود اعرتاف باستادی خویش در کار برد الفاظدر  ».الکالم

وىل در حجله کالم که همانا عبارتهائی است که «بگوید: کار ما اینست که حجاب معنی را با کمک کلمات 
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به مقصود و  کنار زنیم تا هم خود» چون حجابهائی اشارات و لطائف و حقایق را در خود مسترت کرده است
معنی و مفهوم راه یابیم و هم بآنکس که خدا بخواهد برسانیم و آن در خلوتی میسر است که حتی لفظ و کلمه 
هم وجود نداشته باشد، بعبارت دیگر برای حرف ذکور قابلیت فاعلیت و برای معانی هویت انفعاىل قائل شده و 

این ترویج باید در خلوت انجام گريد که آن خلوت نیز  معانی بکر را به تصرف حروف ذکور در آورده است و لذا
بنا بر اقتضای جنس حروف باید در خود کلمه و عبارت باشد نه در شکل دیگر زیرا حروف و کالم چون اشیاء و 

 های تصرف معانی در میان کلمات است حیوان نیست که جائی بعنوان حجله برای ترویج داشته باشند لذا محل
باشد. علت اینکه شیخ معنی را هویت تانیث بخشیده آنست، که اصوالً معنی برای  الکالم میکه همان خلوات 

  ای است برای تصویر معانی. آنکس که به دست نیافته در واقع امر باکره است و گر نه حروف و کالم وسیله
یه ملک مقرب و ال نبی ىل مع اللّه وقت ال یَسَعنی ف«آورد که رسول خدا فرمود:   این سخن حدیثی را بیاد می

اللؤلؤ المرصوع ص «مقرب یا پیامرب مرسلی بدان راه ندارد.  یعنی: مرا با خدا وقتی است که هیچ فرشتۀ» مرسل
۶۶ «  

خلوت الزم است: شاه نعمت الله وىل  ای به نظر عرفا دربارهٔ و اما چون سخن از خلوت بمیان آمد اشاره
بنحوی که غري نیابد مجال و این حقیقت و معنی خلوتست. اما صورت گوید خلوت مجادلۀ سرّ است با حق  می

  گوید: و هم می» ۷«خلوت انقطاع است از غري 
 بنشني بدر خلوت دل ای کامل
     زیرا که اگر غري در آید به وثاق

 

 مگذار که غري او در آید در دل
 آسان تو دشوار شود هم مشکل

  

  ۀ دل را از اغیار خاىل نمودن و بسنت آن به روی غري است چه:پس منظور از خلوت گزیدن نیست بلکه خان
 خلوت دل نیست جای صحبت اغیار

  

 

 دیو چو بريون رود فرشته درآید
  

اند که از مردم  اند بلکه طبق دستور پري اربعیناتی داشته و البته آن بدان معنا نیست که صوفیه خلوت خانه نداشته
در مصباح الهدایه آمده است  اند. پرداخته الفت با نفس و ریاضتهای شروع میکناره گرفته و به ذکر و فکر و مخ

همواره در  ملسو هيلع هللا ىلصکه: خلوت هم از امور محدثه است و از مستحسنات است و مردم در زمان حضرت رسول 
صحبت بودند لکن بعد از حضرت چون اندک اندک صفات ممدوحه کم گردید، خالف و جدال  اختالف آراء 

و خلوت اختیار کردند، و از این ت محبوب گردید و طالبان حق از جهت سالمت دین صوامع پیدا شد و خلو
گريی کند زیرا این زمان وحشت   جهت است که جنید گوید:کسی که خواهان سالمت باشد باید از مردم کناره

که قلب فرودند: کسی  ملسو هيلع هللا ىلصاند باستناد خرب معروف که حضرت رسول  ز معني کردهورا چهل رناست. و مدت آ
های حکمت جوشش کند بر زبان او. و میقات  خود را خالص کند برای خدا در چهل صبح، از دل او چشمه

افتد که  ت موسی نیز چهل روز بود و گل آدم نیز در چهل روز تخمري گردید... و در خلوت گاه اتفاق میرحض
تصوفه آنرا واقعه خوانند و صاحب خلوت از محسوسات غایب شود و بعضی از حقایق بر او کشف گردد و م

  چنانکه در حال حضور باشد مکاشفه خوانند...
و خلوت خانه مقام کماالت والیت را گویند که محل اتحاد محب و محبوب و عاشق و معشوق و نبی و وىل 

  ».۹«است. و خلوتخانه اسرار مقام انس با حق است 
خانقاه یا مسجد یا بقاع متربکه که ضروری نیست. البته نظر بسیاری از عرفا این است که برای خلوت گزیدن 

  اصل مقام انقطاع از خلق و انس بحق است ولو در میان جمع باشد.
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ورشدن و محو در معنی و  پس آنچه شیخ احمد دربارهٔ خلوات الکالم فرموده، انقطاع از کلمه و لفظ و غوطه
  باشد. حقیقت می
یعنی: ظاهر کلمات و عبارات » اشارت است به معانی متفاوتو لیکن عبارت در این حدیث «فرماید:  سپس می

شیخ عبارت و اشارت را بسیار بکار برده و منظور از است. برای رسیدن به باطن آنست که دارای مراتب متعدد 
ها برای راهیابی به مفهوم باطنی دانسته است. اصوًال  عبارت را صورت لفظی و اشارت را عالئمی از وارده

ای که فقط شخص مورد  لغت به معنی انتقال مفهوم و مقصود و منظوری به شخص دیگر است بگونهاشاره در 
نظر آنرا دریابد و الغري و یا به رمز و مثال با الفاظ اندک، معانی بسیار بیان کردن است. و در اصطالح صوفیه 

نیز اشارت  در نیاید وایماءفت معنا به عبارت اشارت چیزی است که از غري مخفی و پنهان باشد و بعلت لطا
  ».۱۰«کردن است به حرکت عضوی از اعضاء بدن 

در شرح تعرف آمده: از بهر آن این علم را اشارت خواندند که مشاهدات دل و مکاشفات سر را از او عبادت 
یقت یعنی آنچه دل بیند تا بر سر گشاده نگردد به حق هدات دیدار بود و مکاشفات گشایش.نتوان کردن، که مشا

ها فرود  از او عبارت کردن درست نیاید. و آن را نشناسد مگر کسی که به آن احوال نزول کرده باشد و بآن مقام
آمده باشد یعنی چون مشاهدات و مکاشفات به حقیقت به عبارت در نیاید او را به منازالت و مواجید توان 

یست اگر او را به آن اشارت کنند یا پیش او ای ن شناخت و هرکسی که او را از این مواجید و منازالت بهره
  عبارت کنند در نیابد. مولوی دربارهٔ عبارت و اشارت چنني می گوید:

 خواجه چون بیلی بدست بنده داد
 های اوست دست همچون بیل اشارت

 چون اشارتهاش را بر جان نهی
 پس اشارتهای اسرارت دهد

  

 

 زبان معلوم شد او را مرادبی
 رتهای اوستآخر اندیشی عبا

 در وفای آن اشارت جان دهی
 بار بردارد زتو کارت دهد

  

  فرماید:  میملسو هيلع هللا ىلص اشارتهای حضرت محمد  و دربارهٔ
 هست اشارات محمّد المراد

  

 

 کل گشاد اندر گشاد اندر گشاد
  

  یعنی اشارتهای او گشایش و فتوح و مکاشفات است برای معرفت:
   فرماید: یو در جای دیگر مولوی درباره عبارت چنني م

 هر عبارت خود نشان حالتیست
 آلت زرگر بدست کفشگر
 و آلت اسکاف پیش برزگر

  

 

 حال چون دست و عبارت آلتیست
 همچو دانۀ کشت کرده ریگ در
 پیش سگ که، استخوان در پیش خر

  

  حافظ فرماید:
 مشکل خویش بر پري مغان بردم دوش

  

 

 کرد کو باسرار نظر حّل معّما می
  

باطنی بدون لفظ در پیمانه دل  ت و معرفت چه او با عنایت و القاءه اشاره است به مفهوم حقیقپس همان نگا
  شراب معرفت ریخته  یا تنها با توجهات باطنی معمای درونی را حل کرده.

داند  قلب می ار و موضوع علم اشارت »الم نشرح لک صدرک«حکیم ترمذی موضوع علم عبارت را، صدر 
عبارت. در شرح تعرف  اخبار غیب است بیگوید: اشارت  جالبی هجویری می» ۱۲« »رٰایما کذب الفؤاد ما«

محرم دهی بر او و هم بر سخن ستم آمده... زَن را که بنا محرم نمائی فساد خیزد و رموز و حقیقت را چون بنا 
شان فهم کرد ایشان رمز و اشارت گشت هر کس که اشارت ایشان دریافت یا رموز ایکرده باشی پس چون سخن 
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هذا الفظ یدل «خود ظاهر است چنانکه علم شریعت و غري آن که فقها گویند  مذهب ایشان بدانست واین علوم
چون چیزی را نیابند در مذهب به استدالل آن لفظی باز جویند و چون  »علی ان مذهب اصحابنا هکذا

  ».۱۴«شاید علم ظاهر را بر استدالل بنا کردن علم باطن اولیٰـرت  نمی
ان کتاب الله «باشد که فرمود هيلع رسد منظور شیخ از عبارت و اشارت این فرمایش حضرت صادق  می و بنظر

اربعة اشیاء: العبارة و االشارة و اللطایف و الحقایق. العبارة للعوام و االشارة للخواص و اللطائف 
بارت و اشارت و لطائف و حقایق. کتاب خدا دارای چهار چیز است. ع«یعنی:  »لالولیاء و الحقایق لالنبیاء

 بیان السعاده ريدر تفس». عبارت برای عوام، اشارت برای خواص، لطائف برای اولیاء و حقایق برای انبیاء است
  فرماید:  آوردن این حدیث در شرح و تفسري آن میضمن 

کند  محسوسات تجاوز نمی عبارات استفاده از ظاهر آیات و آینه است برای طبقۀ عوام که ادراک و فهم آنان از
رسد. اشارت عبارت است از داللت مصداقهای محسوسه و اشارات ظاهرهٔ آنها بر مصادیق  و به معقوالت نمی

شود و این مرتبه ویژه خواص است که از ظاهر گذشته  روحانیه و نکات لطیفی که در وجود ادراک کننده پیدا می
باصالح نفس خود مشغول و بدرون خود پرداخته و از اینجهت  اند و خرت شدهآرو بباطن نهاده متوجه عالم 

  ».۱۵«اند  متذکر عالم آخرت و از عالم کبري بعالم صغري وجود خود متوجه گردیده
پس درک معنا برای کسانی  »بود و آن نکره در حق کسی بود که ذوقش نبودپس نکره «فرماید:  سپس می

ق صفت نکره، اشارت به اهل ذوق نیست بلکه برای آنان معرفه که اهل ذوق نیستند ناشناخت است. لذا اطال
  گوید: است، لذا حافظ می

 آنکس است اهل بشارت که اشارت داند
  

 

 ها هست بسی محرم اسرار کجاستنکته
  

حال بینیم ذوق چیست که بدون آن تشرف به معرفت باطن و حقایق امور ممکن نیست. ذوق بمعنی چشیدن 
را از ثمرات قشريی هم ذوق ». ۱۶۰شرح تعرَّف صفحه «اول درجۀ شهود را ذوق گویند است و در نزد صوفیه 

  فرماید:  گوید اول ذوق است بعد شرب. مولوی می داند و می تجلی و نتایج واردات می
 ذوقی که زخلق آید، زان هستی من زاید

  

 

 ذوقی که زحق آید، زاید دل و جان ای جان
  

  فرماید:  شیخ بهائی نیز می
 علمی جو که کتابی نیست

  

 

 یعنی ذوقی است خطابی نیست
  

رد که دل او جایگاه اشراقات و انوار حق گشته و در روشنائی آن انوار ب پس کسی که به حقایق معنی پی می
شود جز با اتصال بوالیت بوسیلۀ بیعت بدست صاحبان  واردات قلبی حقایق را بنگرد و آنهم حاصل نمی

  تزکیه و تصفیۀ دل با ذکر و فکر مدام. چنانکه حافظ گوید:حقیقی والیت و سپس 
 چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است
 عسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند

  

 

 بر رخ او نظر از آینۀ پاک انداز
 پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز

  

  فرماید: عزالدین کاشانی در مثنوی کنوزاالسرار و رموزاالحرار می
 و عروسیست این مخدرهٔ بکرن

 هر که در راه عشق عنني است
  

 

 نارسیده بدست خاطر فکر
 خرب زین عروس شريین است بی

  

  ».از این حدیث دو اصل شکافد: یکی اشارتِ عبارت و یکی عبارت اشارت« فرماید:  بعد از آن شیخ می
مطرح شده است لذا این دو اصطالح قبالً شرح داده شد وىل در اینجا چون ترکیب دربارهٔ اشارت و عبارت 

  شود: برای شرح آن ابتدا از کشف االسرار نقل قول می
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و اما اشارت عبارت، مشاهدات و مکاشفات درونی است که جزئی از حقایق کلیه است که آن عبارات ازىل 
کلمات و شرح و  یابد این حالت را وقتی بوسیلۀ الفاظ و باشد و بر دل سالک بشکل صدا یا تصاویر ظهور می می

  ». ۳۹۶ص ۲کشف االسرار ج «کنیم عبارت اشارت خواهد بود  وصف بیان می
توان اشارتهای غیبی را به  بعضی از عرفا از جمله شیخ احمد غزاىل و شیخ روز بهان و امثالهم معتقدند که می

ن پوشیده است، آ گوید: اشارت آنست که بر متکلم کشف عبارتی لطیف اعالم کرد. چنانکه شیخ روزبهان می
  ». ۱۷«بعبارتی لطیف اعالم کند 

  در دنبالۀ مطلب شیخ میفرماید که: 
یف بود. اما جز به بصريت باطن نتوان دید. و اگر در جملۀ فصول چیزی رود که آن حروف حدود السّ لو بد«

  ».ه اعلممفهوم نگردد از این معانی والّل
است. پس بدل حروف حدود السیف بود یعنی حروفی که برای  های برنده شمشري : به معنای لبهیفحدود السّ

آید چون لبۀ تیز شمشري است که بسیار ظریف و تیز و برنده است وىل مقصود و هدف نیست بلکه  بیان معنی می
ی به ئا ابزاری است برای شکافنت و بریدن. وىل دیدن آن جز با بصريت باطن ممکن نگردد. مثنوی ولوی اشاره

  فرماید:  دارد و میاین مطلب 
 ها چون تیغ پوالدند تیز نکته

    اسرپ میا پیش این شمشري بی

 

 گر نداری تو سرپ واپس گریز
 کز بریدن تیغ را نبود حیا

  

و منظور از سرپ همان بصريت باطن است. و اما بصريت به معنای بینائی و باطن به معنای درون و نهان است و 
از قوّه قلبی است که بنور قدس روشن باشد و بآن قوَّت شخص حقایق و بصريت عبارت «اما بقول جرجانی 

  ».بواطن اشیاء را دریابد و ببیند همانطور که نفس بوسیلۀ چشم صور و ظواهر اشیاء را بیند
  خواجه عبدالله انصاری دربارهٔ بصريت فرماید:

قل هذه سبیلی ادعوا اىل « »بصريت چیزی است که رهائی بخشد ترا از حريت و بطریق صواب رهربی کند«
بگو این است راه من بخوان بسوی خدا بر «یعنی: » ۱۰۸آیه  -یوسف« »الله علی بصرية أنا و من اتّبعنی...

  »بینائی من و هر که از من پريوی کرد راه من و راه پريوانم بر مبنای بینائی دل است
بطور کلی در نظریه شناخت دو طریق وجود دارد:  و نامند حکما قوَّت بصريت را عاقلۀ نظریّه و قوّه قدسیّه می

و حکماء اشراقی و عرفا  هيلعمني است و طریق بصريت که روش انبیاء طریق عقل که طریق فالسفه و متکلّ
الیقني  باشد و آیۀ فوق مصداق آنست. و آن سه مرحله دارد. مرحلۀ اوَّل کشف است و علم باشیاء که علم می

الیقني است که  الیقني گویند. مرحله سوم حق ئی باسرار آن و اسرار تقدیر ربانی است که عنيگویند. مرحله دوم بینا
اتقوا فراسة المؤمن، انه ینظر «فرماید:  که می تاست و همان اس  عرفان حقیقی در واقع فراست صادقانه و

البته باطن هم نگرد.  ا مییعنی: از فراست مؤمن بر حذر باشید که او به نور خدا هر چیز ر» ۱۸« »بنور اللّه
انّ للقرآن بطناً و للبطن «باطن و ظاهر قرآن به جابر فرمود: دربارهٔ   هيلعمراتبی دارد چنانکه حضرت صادق 

و برای هر باطن پنهان و » امور نهانی و معرفت پنهانی«یعنی قرآن دارای بطن  »بطناً و ظهراً و للظهر ظهراً
نقل است که  ملسو هيلع هللا ىلصبرای هر ظاهری نیز ظاهری است. و از رسول اکرم  نهانی است و نیز دارای ظاهری است و

یعنی برای قرآن ظاهر و باطنی است و  »انَّ للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطن اىل سبعت ابطن«فرمود: 
البته عدد هفت صرفاً هفت عددی نیست بلکه گاهی بر نکره داللت ». ۱۹«برای باطن آن باطنی تا هفت باطن 
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ز طرفی هم هفت با مراتب دل و نفس و سري صعودی روح تا حقیقت مطلق داللت دارد از ایرنو هر کند ا می
  شود. مند می کسی در هر مقامی از سري نفس و مرتبۀ قلبی باشد به همان درجه و مرتبه از باطن قرآن بهره

 از باطن متوقف گردیدهدر هر مقامی  بیند و آنکه آنکه در ظاهر الفاظ و عبارات مقید شده جز ظاهر نمی 
کند. چون شیخ ابوالفتوح احمد غزاىل در مقام قطبیت که اعلی درجۀ سري کمال  حداکثر تا همان مقام دریافت می

تر از آن هستند  و سفر از حق به خلق و پذیرای اشارات بوده لهذا درک اشارتهای او برای آنانیکه در مراتب نازل
و جز به بصريت باطن و نور درون امکان ندارد. چنانکه نزول سخن حق مشکل است و بطور کلی درک سخنان ا

سال  ۲۳که در وقت لیله القدر رسول خدا از باطن و روح و غیب بر شهود قلبی حضرت نازل شد، ضمن 
عبارات و الفاظ ظهور یافت تا عقول  تر گردید تا از اشارات و راز و رمز بصورت رقیق و سادهبصورت تنزیل 

نازلۀ اشارت است و اشارت زیل، صورت ساده شدهٔ ـمند شوند، پس عبارت مانند تن تر، از آن بهره نيمراتب پائ
باشد. و از ایرنو سخن شیخ  صورت ساده شده نازلۀ لطیفه است و لطیفه صورت ساده شده نازلۀ حقیقت می

بصريت باطن رسیده باشند و برای یابند که با اشراقات ربانی و تصفیۀ دل بمقام  والفتوح را تنها کسانی میبا
سالکی که در راه عشق گام نهاده و در عالم ارواح بمقام مشاهده ارواح رسیده و با بالهای ودّ و حبّ در هوای 

باشد. تا اینجا شرح قسمت اول مقدمۀ سوانح تمام شد، اینک با ذکر  معشوق در پرواز است بسیار مفید می
  پردازیم. یقسمت دوم مقدمه سوانح بشرح آن م

  منت سوانح:
معروف «بنزدیک من بجای عزیزترین برادران است و مرا با او الفتی تمام است  هدوستی عزیز ک» ۲«

از من خواست که آنچه مرا خاطر آید در حال در معنی عشق فصلی چند اثبات کنم تا » الّدین ینبه صا
ل کند و به معانی این ین فصول تعلّ بهر وقتی او را انسی بود و چون طلب او به دامن وصل نرسد بد

  سازد. لابیات تمّث
  شرح:

الدین شناخته نشد. گرچه در این سطر  بیان فوق روشن است و الزم به توضیح و تفسري نیست و اما این صاین
آن در اینجا ضرورت کلماتی چون اُنس، طلب، وصل، تعلّل و تمثّل آمده منظور شیخ ابوالفتوح معانی باطنی 

  اوریم. ىل معنی تعلّل و تمثّل را جهت درک بهرت میو ندارد.
  تعلّل: بهانه کردن، درنگ، تسلّی، دفع الوقت...

فرهنگ «دهد  ت آوردن معنی میی و حّجمثال آوردن است و در اینجا خواندن بیتی را بعد دیگر ل:ـتمّث
  ».نفیسی

  منت سوانح:
را چنانکه تعلّق به هیچ جانب ندارد در اثبات کردم قضای حق او  اجابت کردم وی را و چند فصل» ۳«

حقایق عشق و احوال و اغراض عشق. به شرط آنکه در او هیچ حواله نبود نه بخالق و نه به مخلوق تا او 
      ل کند.چون درماند بدین فصول تعلّ

  شرح:
ست که به دعوت او را اجابت کردم و چند فصلی که مبتنی بر قضای حق در بروز عشق مطلق ا فرماید شیخ می
ق نبوده و بتصریح بیان شده باشد در حقیقت عشق و حاالت وارده بر عاشق و هدف و ی متعلّئهیچ سو
در باب مطالعۀ سوانح و احواالت وارده بر او به » الدین صاین«های عشق باثبات رساندم تا اینکه عاشق  غرض

د بررسی قرار دهد تا هر گاه که درماند باین خالق و مخلوق به هیچدام مقید نبوده و صرفاً خود آن حالت را مور
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بدین فصوص تعلّل کند یعنی: پس حال خویش را «ها خود را تسلی دهد یا دفع الوقت کند. بقول ناگواری  فصل
تواند رفت، چون بکلی از  و آنچه او را پیش آمده است و او در فهم این متحري مانده است و بر موجب آن نمی

مستظهر گردد و مستکمل شود، قراری یابد، خطای او را از صواب آن تمیز کند و از آفات  آن اصول این نشان آید
  ».و عواقب، حذر بقدر ما امکن نماید

و اما عشق مطلق بدون قید و شرط چیست؟ و چگونه در سري نزوىل از حق بخلق و در سري صعودی از خلق به 
ف دیگر بهرت آنرا بوصف آورده و آنرا حقیقت حق در حرکت است؟ این موضوعی است که غزاىل از هر عار

  داند. و اما مطلق چیست؟  مطلق و صفت ذات می
جامی در اشعه اللَّمعات که در شرح لمعات عراقی نوشته و خود لمعات بر سنن سوانح نوشته شده است دربارٔه 

د اگر چه نسبت تجرَّ مالحظۀ نسب و اعتبارات، حقیقت وجود را من حیث هو بی«گوید:  حقیقت عشق مطلق می
ه گویند و این ت ذاتیّت مطلق و احدّیمطلق و ذات بحت و هستی صرف و غیب هویت و احدّیوجود  از هم باشد

  .»۲۰«و کشف و شهود تواند شد  مق علاز حیثیت مرتبۀ وی از آن بلندتر است که متعّل
باشد زیرا حّد و رسم  تعریف نمی اىل حقیقت مطلق است بوصف نگنجد و قابلپس عشق هم که بنا به قول غزّ

  توان آنرا تعریف کرد. در مثنوی کنوزاالسرار در همني رابطه آمده: ندارد، و چون جوهر بسیط است نمی
 عشق را جز به عشق نتوان یافت
 حدَّش ار حّد وصف بريون است

  

 

 علم از او آگهی به ایمان یافت
 »۲۱«نتوان گفت چند یا چون است

  

  توان دریافت. فقط از طریق ذوق می پس حقیقت عشق را
 حقیقت در درون حرف ناید

  

 

 که بحر قلزم اندر ظرف ناید
  

او مرغ خود است و آشیان خود است، ذات خود است و صفات خود است، پر خود است و بال «و بقول شیخ: 
هم درخت  خود است، هوای خود است و پرواز خود است، اول خود است و آخر خود است... هم باغ است و

سرّ این که عشق هرگز تمام روی به کس ننماید آن است که او . «»سوانح ۱۰فصل «و هم شاخ است و هم ثمره 
وىل روح از او . «»سوانح ۱فصل «که حقیقت او از جهات منزه است ». «سوانح ۹فصل«مرغ ازل است. 

 ۱فصل » منتظر مرکب روح بود ، وجود، عشقروح چون از عدم بوجود آمد بر سر حّد« ».ماند نصیب نمی بی
  ».سوانح

بصورت عشق متعیّن درآمد باین عبارات زیبای عراقی بنگرید:  یّتـیَّت و صرفـحال ببینیم چگونه عشق از مطلق
  سلطان عشق خواست که خیمه بصحرا زند، در خز این بگشاید، گنج بر عالم زند،«

 چرت برداشت و برکشید علم
 قراری عشق شورانگیز بی

  

 

 بهم برزند وجود و عدمتا
 شرّ و شوری فکند در عالم

  

(خدا بود و هیچ  »کان اللّه ولم یکن معه شیٔ«آنجا که ور نه تا بود آرمیده بود و در خلوت خانه شهود آسوده 
  چیز با او نبود)؛

 آن دم که زهر دو کون آثار نبود
 بودیم معشوقه و عشق و ما بهم می

  

 

 بر لوح وجود نقش اغیار نبود
 ر گوشۀ خلوتی که دیّار نبودد

  

  ناگاه عشق بیقرار بهر اظهار کمال پرده از روی کار بگشود و از روی معشوقی، خود را بر عني عالم جلوه فرمود؛
 پرتو حسن او چو پیدا شد
 وام کرد از جمال او نظری

 

 عالم اندر نفس هویدا شد
 حسن رویش بدید و شیدا شد
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 عاریت بستند از لبش شکری
  

 »آن چون بیافت گویا شدذوق
  

  »۷و۶لمعات عراقی ص «
  گوید: داند و می حافظ هم خلقت را تجلّی حسن دانسته و عشق مخلوق را جاذبیّت حسن می

 در ازل پرتو حسنت زتجلّی دم زد
 ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت جلوه

  

 

 عشق پیدا شد و آتش بهمه عالم زد
 »عني آتش شد از این غريت و بر آدم زد

  

کنت کنزاً مخفیا : «ن عالم شد از ایرنو فرمودی خلقت و تشکل و تعیّعشق در ظهور و بروز موجب تجّل
یعنی: من گنجی بودم دوست داشتم » حدیث قدسی« »فاحببت ان اُعرف فخلقت الخلق لکی اُعرف

موجب » پریرو تاب مستوری ندارد«شناخته شوم پس بخلقت پرداختم. پس حّب و عشق به ظهور و نمود 
نازلۀ اسماء و صفات و عالم عقول و نفوس گردید و در سري طوىل نازله، عالم  ل مراتّبو تمثَّ تجلیات وجودی

ل آن در و تشکَّ موجب تجلّی حسن »و لذاته بافعاله و صفاته«خلق و مثال پدید آمد. پس عشق لذاته بذاته 
ت و از آنجا آنرا بصورت خود آفریده بود آینه ن شد و آدم نام گرفمتعّی یات وجودیای مرکب از تجّل مجموعه

تمام نمای حق و محّل انس خالق به مخلوق و انس مخلوق به خالق شد و چون مجموعه متکامل و برتر هستی 
ق به عالم خلق بعنوان امانت بود روح الهی و والیت خداوندی در او ظهور یافت و تسری روح از عالم امر و تعلَّ

و همیاری با نفس و جسم آدمی، موجب بیقراریش شد و این بیقراری عشق نام گرفت و الهی برای همنشینی 
خدا از مظهر تامّه خلقت خود که لطیفۀ عشق حق را در جان خود داشت راضی شد و بخود تربیک گفت و 

شامل دید انس و حّب او  و چون خدای تعاىل فعل خود را در آینه می »ک اللّه احسن الخالقنيبارفت«فرمود: 
آدمی شد و با عنایت خویش عشق بالقوه او را با هدایت تکوینی و تشریعی به فعلیّت رسانید و از آن پس عشق 

گردید و چون  »یحبونه«در سري نزوىل موجب انعکاس عشق خلق به حق در سري صعودی » یحبَّهم«حق بخلق 
صال و قرب به دنیای سفالی علیای اّت یابد، مظهر و خلیفه و عاشق خود را از بهشت در هجران، عشق ظهور می
روح انسان «های عاشقانۀ ربنا ظلمنا سر دهد چنانکه افالطون هم در این باره گوید:  انفصال و بعد کشاند تا ناله

در عالم مجردات قبل از ورود به دنیا حقیقت زیبائی و حسن مطلق یعنی خري را بدون پرده و حجاب دیده 
  ».است...

بیند از آن زیبائی مطلق که سابقاً درک نموده یاد  دنیا حسن ظاهری و نسبی مجازی را میدر این  لذا آدمی که در
شود و مانند مرغی که در  میدارد، فریفتۀ جمال  دهد و هوای عشق او را بر می کند و غم هجران باو دست می می

ی است اما عواطف و عوالم خواهد بسوی او پرواز کند. عشق جسمانی مانند حسن صوری مجاز قفس است می
محبت و عشق برای رسیدن به مرحلۀ شوق لقای حق حقیقی است و عشق حقیقی سودائی است که به سر 

زند. همچنانکه عشق مجازی سبب خروج جسم از عقیمی و مولد فرزند و مایۀ بقای نوع است عشق  حکیم می
اشراقی و دریافنت زندگی جاودانی یعنی نیل به حقیقی هم روح و عقل را از عقیمی رهائی داده مایۀ ادراک 

رسد که بحق واصل  معرفت و جمال حقیقت و خري مطلق و حیات روحانی است و انسان وقتی به کمال مطلق می
  و به مشاهدهٔ جمال او نایل شود و اتحاد عالم و معلوم و عاقل و معقول حاصل گردد.

بمبدأ کنند و قوس صعودی را بپیمایند باید از عالم مادی  اما نفوسی که بخواهند رجعت«نویسد:  فلوطني می
اعراض جسته به نظاره و سري عالم معنی برپدازند. نخست تزکیه و تطهري نموده خود را از آالیش اغراض دنیّه و 

معنوی سه مرحله دارد، هرن و عشق و ند و این سلوک هخواهشهای پست پاک کنند آنگاه در سلوک قدم ن
  .»۲۲«حکمت
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شرح سوانح بمناسبت موضوع دربارهٔ عشق ال بشرط و عشق حق بخلق و خلق بحق باز هم مطالبی  در
  نویسیم. می

  منت:«
  اند: هر چند که گفته

 ولو داواک کلّ طبیب انس  
  

 

 بغري کالم لیٰلی ماشفا کا
  

  یعنی:
 اگر درمانت کند هر طیبی از بشر

  

 

 بدون سخن لیلی شفائی برای تونیست
  

بیت آنچنانکه آقای پور جوادی ذکر کرده از ابی هالل عسگری است که شیخ در سوانح و برادرش  توضیح: این
  ».۲۳«ابوحامد محمد غزاىل در رساله الطري آورده است 

که  و مجنون یکی از بهرتین آثار نمایشی عشق در بیان حاالت عاشق و معشوق است یداستان سمبولیک لیل
گر شده است. اما داستان  جلوه» لیلی«و معشوق » مجنون«عاشق  بصورت عشق در حالت ظهور در شکل

معروف مجنون و لیلی در مورد لیلی دخرت سعد بن ربیعه معشوقۀ قیس بن مزاحم از شاهکارهای ادبی رمانتیک 
است که در بني اعراب و ایرانیان از صدر اسالم زبانزد بوده و در قرن سوم هجری ابن قتیبه دینوری در کتاب 

عر و الشعراء فصلی دربارهٔ قیس عامری و حکایت عاشقانه منسوب به او وارد ساخت و باختصار از احوال و الش
  اشعار او نقل کرد.

آن اخبار را تفصیل تمام جمع آورد و در کتاب  »ه ق ۳۵۶ -۲۸۴«سپس در اوایل قرن چهارم ابوالفرج اصفهانی 
ه جای ایران این داستان راه یافت تا آنجا که باباطاهر اغانی جای داد و به حمایت اسماعیل بن عباد در هم

  را از آن استنباط نمود و فرمود:  »یحبهّم و یحبّونه«عریان داستان عشق و حبّ متبادل و متقابل 
 مهربونی هر دو سر بیچه خوش بی

    ای داشت اگر مجنون دل شوریده

 

 که یک سر مهربونی درد سر بی
 دل لیلی از آن شوریده تر بی

  

و رابعۀ بنت کعب قزداری شاعرهٔ معاصر اوایل غزنویان و منوچهری و سروربن محمد طالقانی و امام محمد 
غزاىل و معّزی و ادیب صابر بدان اشارتها نموده و ابیاتی در این زمینه درمراتب عشق غزاىل و شیخ احمد 

ت مثنوی بزمی و بسیار شريین و دلچسب و مجنون را بصور گنجوی شاهکار عاىل لیلینگاشتند. تا اینکه نظامی 
هجری قمری سرود. و پس از او هم  ۵۸۴بیت بسال  ۴۴۵۰و بصورت نمود سمبلیکی عشق بعالیرتین وجه در 

الدین محمد بلخی معروف به مولوی و سعدی و عراقی و حافظ و شعرا و عرفای دیگر بسیاری  موالنا جالل
شدند و امري خسرو دهلوی صوفی و شاعر بزرگ فارسی زبان  برای بیان خصوصیات عشق باین داستان متوسل

هجری قمری بنظم آورد. و عبدالرّحمن  ۶۹۸بیت بسال  ۲۶۶۰هند نخست آن داستان را بنام مجنون و لیلی در 
هجری قمری بنظم کشید و بعد از او نیز هالىل  ۸۹۷بیت به سال  ۳۸۶۰جامی نیز داستان لیلی و مجنون را در 

هاتفی و مريحاج و سهیلی و ضمريی و مکتبی شريازی و فیض دکنی و نامی اصفهانی و مقصود  اسرت آبادی و
بیک شريازی و عبدی بیک شريازی و حسني کاشانی و ثنائی مشهدی و دهها شاعر عارف و غري عارف به نسبت 

ظامی از اینکه منظور ن». ۲۴«چشیدن مزهٔ عشق و دریافت و تجربۀ باطنی دربارهٔ مسألۀ عشق آنرا بنظم کشیدند 
  گوید:  او از لیلی معشوق حقیقی است می

 مپنداری که من لیلی پرستم
  

 

 پرستممن آن لیالی می
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پس مقصود نظامی بیان ظهور عشق مطلق یا حقیقت مطلق یا وجود مطلق یا کمال مطلق که بنا به تعبري شیخ 
ن جلوه و تعبري در بني عاشق و معشوق متعّیباشد که در جنبۀ نمودی  می »اول خود و آخر خود است«احمد 
قرار لیلی خود  وار بی کند و عاشق که نفس ناطقه است چون از معشوق که اصل او بوده جدا شده مجنون می

زیرا  ».و ذکر او آرامش دل است» معشوق و معبود حقیقی«تنها سخن لیلی «است از ایرنو شیخ فرماید: 
ی جدا افتاده از هندوستان جمال جز یاد آن وطن حقیقی هیچ آهنگی طوط نی جدا شده از نیستان وصال و

اال بذکر اللّه تطمئن «فرماید:  دهد. چنانکه قرآن مجید می ندارد و تنها ذکر آنجاست که باو آرامش می
ای « »یا من اسمه دواء و ذکره شفاء«خوانیم:  یابد. و در دعا می یعنی: بذکر او دلها آرامش می »القلوب
  ».ه اسم او دوا و ذکر او شفا استکسی ک

ارجعی، «را درمان کنند و تنها ندای  تواننند درد عشق پس طبیبان جسم و داعیه مداوای جسم و روح نمی
باشد چنانکه خواجه  معشوق است که شفای دل عاشق و موجب امید و حرکت و مایه آرامش جان می »عبادی

   گوید: و مولوی می» بنده من، از عرش بگذرد خنده من اگر یک بار بگوئی«گوید:  عبدالله انصاری می
 شاد باش ای عشق خوش سودای ما
 ای تو افالطون و جالینوس ما

  

 

 وی دوای جمله علّتهای ما
 وی دوای نخوت و ناموس ما

  

  منت:
 قهاـاذٰا ما ظمئتُ اىل ری«

 قهاـو ایْنَ المُدامَهُ من ری
  

 

 جَعلتُ المُدامة منهُ بدیال
 »لُ قلباً عَلیالولکن اعلّـ

  

و الوافی  ۲۴۰ه ق است، که در الفهرست صفحه  ۳۲۴این دو بیت از ابوالحسن محظۀ برمکی متوفای توضیح: 
  ».مجموعه آثار«آمده  ۲۸۸ص  ۶بالوفیات ج 

  ترجمۀ دو بیت فوق:
هان او کجا؟ نوشم، وىل شراب کجا و آب د ام شوم بجای آن شراب انگوری می هر گاه تشنۀ آب دهان، معشوقه«

  »دهم. و لیکن با آن شراب قلب، بیمارم را تسلی می
و شراب انگوری و شرب مدام یعنی چه؟ آب در نزد عرفا معرفت  شرح: حال ببینیم آب دهان معشوق چیست؟

» یعنی: حیات هر چیز از آب قرار دادیم» ۳۲ - انبیاء « »و جعلنا من الماء کلَّ شیٔ حیّ«است و لذا در تفسري 
  گوید:  اند که موجب حیات دل است. شاه نعمت الله وىل می عرفا فیض و معرفت دانسته آب را

 گرنه آب حیات معرفت است
  

 

 »۲۵«عني کوثر بگو که کوثر چیست
  

شود  معرفت حاصل می ب دهان به عنایات و فیضی که از آنآو  باهات الهی را گویند.ـاما دهان اشارات انت
ات انوار حق بیخودی آرد صطالح اهل عرفان به غلبات عشق و معرفت و تجلیّشود. اما شراب در ا گفته می
إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي  وَ«که اشاره است به آیۀ: » ۲۶«شود. و شراب ازل حالت تجلیات قِدم است  اطالق می

و شراب ». ۱۷۲اعراف آیه  »بِّكُمْ قَالُواْ بَلَىآدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَ 
غش یا شراب طهور  ود و در واقع شراب بیش لص اطالق میاطهور به عشق خالص و عاشق پاک باخته و خ

غش  شرابی است که از صافی پري والیت گذشته است که حتی تصور جزئی کدورت هم از نظر کمال طهارت و بی
ب انگوری در اینجا یاد معشوق است که آنهم مستی آورد. در تفسري کشف االسرار رود. منظور از شرا در آن نمی

یکی را شراب معرفت از خمخانۀ رجاء داده یکی را شراب وصلت از جام محبت بر بساط «و عده االبرار آمده: 
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شراب  شغل افتاد که باانبساطش داده بر تکیه گاه انسش جای داد... یکی را خود از دیدار ساقی چندان 
  ».۲۷«نرپداخت 

شویم که می گوید: معرفتی که از راه بصريت حاصل  القضاه همنوا می کنیم و با عني سخن را در این باب کوتاه می
  ».۲۸«شود چون موضوع آن عالم ازىل است هرگز تعبريی از آن متصور نشد مگر بالفاظ متشابه  می



  

٢١ 

  
  تعلیقات و مأخذ شرح مقدّمۀ سوانح

  
در استانبول انتشار یافت.  ۱۹۴۲در سال  ۱۵ سوانح توسط هلموت ریرت در النشرات االسالمیه شمارهٔ ـ انتشار منت۱

 کتابت شده بود و نیز از نسخۀ کتابخانۀ ۶۷۷وی از قدیمیرتین نسخه که در کتابخانه ایا صوفیه بود و در سال 
ور عثمانیه قرن نهم و دهم استفاده و نسخه کتابخانه ن ۸۲۸و نسخه کتابخانه عاطف سال  ۷۵۴ولو مورخ کور

  ».مقدمه سوانح پورجوادی و مقدمه دو رساله عشق ایرج افشار«کرده بود 
  کتابت شده بود اقدام به تصحیح نمود. ۶۵۹بیانی از روی نسخه ریرتکه بتاریخ آقای دکرت ـ۲
  .۱۵۴اشعه اللمعات جامی بانضمام سوانح غزاىل ص  ـ۳
حروف تهجی هر کدام و بطور مجموعه درباره خلقت و راز خلقت و بعثت انبیاء  در کتابها و رسائل حروفیه ـ۴

و آثار فضل اللّه  ۱۹۰۹آمده. مراجعه شود به مجموعه رسائل حروفیه به تصحیح کلمنت هوارت چاپ لیدن ص 
صاد و باء  و الم و راء و میم و عني و ــاسرت آبادی و نیز مراجعه شود به شرح شطحیات از روزبهان در معنی الف

  و هاء، و اسرار حروف شاه نعمت الله وىل.
دربارهٔ سرّ حروف مقطعه قرآنی  ۵۷در ص » اصدرامّل«در کتاب اسرار االیات تألیف صدرالدین شريازی  ـ۵

ظهرت الموجودات من باء بسم «، اشاره است به مبدأ اول. باء، اشاره است به عالم عقل ــچنني آمده است: الف
، اشاره به اشاره است به نفس کلیه و عالم نفس. دال، اشاره است به طبیعت ساری در اجسام. هاءجیم، ». اللّه

باری تعاىل است. واو، اشاره است به عقل. راء، اشاره است به نفس. حاء اشاره است به طبیعت. طاء، اشاره 
آغاز تفسري سوره بقره  ۱به ج  وجه آمده ۱۲است به ماده جسمی و عالم آن. در تفسري بیان السعاده درباره الم 

  ای که حروف مقطعه دارد به بعضی وجوه آن اشاره شده. غاز هر سورهآمراجعه شود. و بهمني ترتیب از 
 های چندی آمده از جمله این حدیث در بیشرت کتب عرفانی آمده است. در تفسري کشف االسرار نیز بمناسبت ـ۶

  .۴۳۲ص  ۱۰و ج  ۲۳۸ص  ۹. ج ۷۲ص  ۷. ج ۴۶۰ص  ۶. ج ۱۸۷ص  ۳. ج ۶۸۳ص  ۲. ج ۲۶۹ص  ۱در ج 
  .۶۷اصطالحات شاه نعمت الله وىلّ ص  ـ۷
  .۱۲۵تا  ۱۲۳مصباح الهدایه ص  ـ۸
  .۱۹۷فرهنگ لغات و اصطالحات  و تعبريات عرفانی ص  ـ۹
 ضمنا برای اطالع بیشرت ۲۴۷العلوم و اللمع ص لَّغات و مفاتیح ـشرح اصطالحات تصوَّف بنقل از کشف ال ـ۱۰

و شرح  ۸۲ – ۷۷ص  ۳و شرح تعرف ج  ۵۴ص  ۲نفایس الفنون ج  – ۷۴۹کشاف ص  – ۲۱به تعریفات ص 
  مراجعه شود. ۵۶۰و شرح شطحیات ص  ۶۸ – ۶۳کلمات قصار باباطاهر ص 

  .۷۷ص  ۳شرح تعرف ج  ـ۱۱
  .۹۶سلطان طریقت ص  ۵۸بیان الفرق بني القلب و الصدر ص  ـ۱۲
  .۵۰کشف المحجوب ص  ـ۱۳
  .۱۶۴۳ص  ۵۲تعرف باب شرح  ـ۱۴
تفسري بیان السعاده مقدمه، و رهنمای سعادت که ترجمه آن مقدمه است بقلم حضرت آقای رضاعلیشاه ص  ـ۱۵
  .۱۹ص  ۱و تفسري صافی ج  ۹۹
  .۱۶و رساله قشریه و شرح تعرف ص  ۲۲۳فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبريات عرفانی ص  ـ۱۶
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  .۵۶۰ات ص شرح شطحیّ ـ۱۷
  .۸۱ص  ۲ج  ۸۸ص  ۱تفسري کشف االسرار ج  – ۸۱بار ص شهاب االخ ـ۱۸
  ۱۹تا  ۱۷کتاب الصافی فی تفسري القرآن تالیف فیض کاشانی ص  ـ۱۹
  .۵اشعه اللمعات ص  ـ۲۰
  های حکیم سنائی. و کتاب مثنوی ۱۹مثنوی کنوزاالسرار ص  ـ۲۱
  .۶۱۷تا  ۶۱۱فرهنگ اشعار حافظ ص  ـ۲۲
  .۴۶اله الطري خواجه احمد غزاىل باهتمام آقای پورجوادی ص رساله الطري محمد غزاىل ضمیمه رس ـ۲۳
  ماده لیلی. –فرهنگ دهخدا  ـ۲۴
  فرهنگ لغات تعبريات عرفانی. ماده آب دهان. ـ۲۵
  فرهنگ لغات تعبريات عرفانی. ماده شراب ـ۲۶
  .۵۹ص  ۱تفسري کشف االسرار و عده االبرار ج  ـ۲۷
  .۱۰۶مقدمه مصحح ص  –تمهیدات  ـ۲۸
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  ۱فصل 
  
  
  قال اللّه تعاىل: یحبّهم و یحبونه.» ۱«

  بیت:
 با عشق روان شد از عدم مرکب ما
 زان می که حرام نیست در مذهب ما

  

 

 روشن زچراغ وصل دایم شب ما
 تا باز عدم خشک نیابی لب ما

  

  بیت:
 عشق از عدم از بهر من آمد به وجود
 از تو نَبُرَم تا نَبُرد بوی زعود

  

 

 مقصود من بودم عشق را زعالم
 روز و شب و سال و مه علريغمِ حسود

  

  شعر:
 اَتانی هَوا ها قبْلَ أنْ اَعْرفَ الهوٰى

  

 

 فصادَفَ قلباً فارغاً فتمکنا
  

تا  روح چون از عدم بوجود آمد، بر سر حّد وجود عشق منتظر مرکب روح بود. در بدو وجودندانم» ۲«
  خانه خاىل یافت، جای بگرفت.  مد، صفت ذات عشق آمد.آچه مزاج افتاد: اگر ذات روح 

تفاوت در قبلۀ عشق عارضی است، اما حقیقت او از جهات منزه است که او را روی در جهتی » ۳«
باید داشت تا عشق بود. اما ندانم تا دست کسب وقت آب به کدام زمني برد. آن نَفَس که رکابداری  نمی

  د. کال منا اشاره.بر مرکب سلطان نشیند نه مرکب او بود، اما زیان ندار
گاه خزفی یا خرزی به دست شاگرد نوآموز دهند تا استاد شود. بتعبیه، دّر ثمني و لؤلؤ ال ال به » ۴«

  دست ناشناس او دهند، که زهره ندارد دست معرفت استاد که آن را بر ما رسد تا به سفنت چه رسد. 
پیدا نبود، که روش بر آب است، چون بوقلمون وقت، عجایب نرينگ بر صحیفۀ انفاس زند پی » ۵«

  البل بر هوا که انفاس خود هواست.
  از فصل اول سوانح:» ۱«منت قسمت 

  ونه.قال اللّه تعاىل: یحبّهم و یحبّ
  شرح:

سوره مائده  ۵۹کتاب احمد غزاىل کتاب سوانح را تیمناً با قسمتی از آیه  شیخ مجدالدین ابوالفتوح احمد غزاىل
باطن به کالم خدا و جذب و جلب حب الهی، مسألۀ حب و عشق را مطرح کند. کل کند تا ضمن عطف  آغاز می

   آیه اینست:
أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِنيَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ«

لّلهُ الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ آلئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاأَعِزَّةٍ عَلَى 
ايد هر كس از شما از دين خود برگردد به زودى  اى كسانى كه ايمان آورده . ترجمۀ آیه:۵۴مائده آیه »وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

دارد و آنان او را دوست دارند با مؤمنان فروتن بر كافران سرفرازند  آورد كه آنان را دوست مى خدا گروهى را مى
 ترسند اين فضل خداست آن را به هر كه بخواهد كنند و از سرزنش هيچ مالمتگرى نمى در راه خدا جهاد مى

   دهد و خدا گشايشگر داناست مى
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و ابن عباس و عمار هيلع و امام صادق هيلعان بروایت از امام باقر البی ن نزول این آیه در تبیان و مجمعأدربارهٔ ش
هيلع در باب جمعی است که مخالف با علی  »هر که از دینش برگردد«قسمت اول آیه  و خذیفه آمده که:

در مورد » زود باشد که خدا قومی را بیاورد که خدا آنها را دوست دارد...«اند. وىل قسمت دوم آن  کرده می
در جنگ جمل و نهروان و صفني به پیکار پرداختند و صفت حب الهی که هيلع رکاب علی جمعی است که در 

دارد زیرادر غزوه خیرب حضرت رسول هيلع در شأن اینگونه مؤمنان مجاهد آمده انطباق تام بر شأن امري مؤمنان 
را دارد خدا و رسولش را و خد و رسولش او  دهم که دوست می فرمود: فردا علم را بر دست کسی میملسو هيلع هللا ىلص 

  ».۱«دارند  دوست می
است لیکن بمعنی اخصّ بر علی هيلع که آیه والیت است نیز گرچه در شأن علی  »انّما ولیّکم«آیه بعد از آن 

شود چرا که الزمۀ والیت حبّ  و والیت او باشد اطالق میهيلع و به معنی اعم بر هر که در طریقت علی هيلع 
دربارهٔ آنها نازل شده بر سه وجه آمده است که از  »یحّبونه یحبّهم و«است. در تفسري کشف االسرار قومی را که 

اند که رسول خدا را از این آیت پرسیدند سلمان ایستاده بود دست مبارک  نویسد: گفته جملۀ آن اینست که می
 »هذا و ذروه و لوکان الدین معلقاً بالثریا لنا له رجال من ابناء فارس«خویش بر دوش وی نهاد و گفت 

و » ق باشد بعضی از مردان فارس بدان دسرتسی خواهند یافت.اهل او و اگر دین در ستاره پروین معلّ این و«
و اگر رو برگردانید قومی «یعنی  »و ان یتلوا یستبدل قوما غري کم ثم ال یکونوا امثالکم«بعد آیه نازل شد: 

و بعد اخبار و احادیثی از ». رانیان استکه البته منظور ای«دهد که مانند شما نباشد  دیگر را خدا بجای شما می
من احب لقاء اللّه «کنیم که فرمود:  کند که تنها به یک حدیث اکتفا می درباره محبت نقل میملسو هيلع هللا ىلص رسول خدا 

یعنی هر که دیدار خدا را دوست دارد خدا هم دیدار او را دوست دارد. و بعد قول عرفا را  »احب اللّه لقائه
: پري طریقت گفت: نشان یافت اجابت دوستی، رضاست، افزاینده آب دوستی، وفاست. نویسد این باره آورده می

مایۀ گنج دوستی، نور است. بار درخت دوستی، سرور است. هر که از دو گیتی جدا ماند در دوستی معذور است. 
  ».۲«هر که از دوست جز او دوست جوید ناسپاس است، دوستی دوستی حقّ است و دیگر همه وسواس 

در واقع مرتبۀ ما بعد طلب و ما قبل عشق است و  لبته کلمۀ عشق در قرآن نیامده وىل حبّ که بهمان معنی استا
حّب آمده که  اند حّب و ودّ پر و بال عشقند که این دو مکرر در قرآن کریم ذکر شده است. در تعریف بعضی گفته

. حّب خدا بر بندگانش، خشنودی خدا از آنها و کند که خري است بیند یا گمان می میل نفس است به آنچه می«
مندی از ثواب است. و عدم حّب عقاب خدا و عدم خشنودی اوست. محبت بنده  احسان خدا بر آنان و بهره

و  ۱۶۵بخدا، بزرگ شمردن خدا و تقرب باو بوسیلۀ طاعت است. در مورد حّب و دوستی خدا در سوره بقره آیه 
در آثار ». ۳«و غريه آمده است » که قبالً ذکر شد« ۵۴و سوره مائده آیه  ۳۱ان آیه و آل عمر ۳۴سوره توبه آیه 

   عرفا حّب و عشق با هم و بیک معنی بکار رفته است.
گفت: هر که ملسو هيلع هللا ىلص کند که پیامرب  از ابوهریره نقل می »یحبّهم و یحبّونه...«سوره مائده  ۵۴قشريی پس ا ز ذکر آیه 

دار او دوست دارد و هر که دیدار خدای دوست ندارد خدای دیدار او را دیدار خدای دوست دارد خدای دی
که خدای تعاىل گفت: هر که وّىل  کنند که پیغمرب خدا از جربئیل شنید دوست ندارد. و از انس بن مالک روایت می

من از گزاردن تر بر  ب نکند به چیزی دوستمرا حقري دارد با من بجنگ بريون آمده باشد. و نیز فرمود: بنده تقرّ 
ها تا او دوست گريم و هر که من او  به نافله ب همی کندام. و فرمود: بنده همیشه بمن تقرّ  آنچه بر وی فریضه کرده

ت حق تعاىل بنده را ارادت نعمتی بود را دوست گريم او را سمع و بصر باشم و نصرت کننده او باشم... اما محبّ 
ت ق به رحمتی خاصّ گريد آنرا محّبرحمت و چون تعلّ  ق گريدمخصوص بر او و چون به نعمتهای عام تعلّ
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ت بنده خدای را حالتی بود که از دل خویش یابد از لطف، آن حالت در عبارت نیاید و آن خوانند... و اما محّب
  ».۴«حالت او را بر تعظیم حق تعاىل دارد و اختیار کردن رضای او... و یافنت انس به دوام ذکر او 

کند که گفت: عشق آن بود که در محبت از حّد درگذرد و حق  اله از قول استاد ابوعلی دقّاق نقل میدر همان رس
تعاىل را وصف نکنند بدان که از حد درگذرد. پس او را به عشق وصف نکنند و اگر جمله دوستی خلق هم 

س نشاید وصف بیک شخص دهند باستحقاق قدر حق سبحانه نرسد پس نگویند که بنده از حّد درگذشت. پ
  ».۵«رسد چون بکمال حّب نمی«گذردن و نه بنده را بعشق حق  چون از حّد نمی«کردن حق بعشق بنده را 

ت اندر همه اصناف نویسد: در جمله، محّب هجویری در کشف المحجوب ضمن آوردن مطالبی شبیه به قشريی می
از مشایخ این طایفه، سمنون المحب اندر  خلق معروفست و به همه زبانها مشهور و به همه لغتها متداول... و

ت مذهبی و مشربی دارد مخصوص و گوید که: محبت قاعده راه حق تعاىل است و احوال و مقامات نازلند و محّب
ت که بهیچ وجه زوال بر آن روا نباشد اندر هر محل که طالب اندر آن باشد زوال بر آن روا باشد اال در محل محبّ

اندر این معنی باوی موافقت کردند اما بحکم آنان این اسمی عام  بود. مشایخ دیگر جمله مادام تا راه موجود 
ل کنند اندر تحقیق وجود معنی آن صفا بود، ظاهر خواستند که حکم این اندر میان خلق بپوشند و اسم را مبّد

اندر اثبات اختیار را  خوانند و گروهی برتک اختیار محّب را صوفی می ت را صفوت نام کردند و محّبمحّب
ت موافقت، و موافقت حبیب را فقري نام کردند از آنچه کمرتین درجه اندر محّب خوانند و محّب» فقري«حبیب 

  ».۶«غري مخالفت بود 
ار نویسد: چون اشارت بآن کرده عشق باختی می »یحبّهم و یحبّونه«در شرح سوانح ناگواری، دربارهٔ آیه فوق 

، او محبوب. پس ترا بکالم دیگری او بود، تو محبوب او، تو محّب است، محّب عاشق نیست باختیار معشوق
ت او سابق باشد  که اول او گفت یحبّهم، او دوست داشت، بعد گفت ایشان دوست شفا کی باشد؟ چون محّب

  ». ۷«داشتند
  از فصل سوانح:» ۱«بقیه قسمت 

 با عشق روان شد از عدم مرکب ما
    ذهب مازان می که حرام نیست در م

 

 روشن زچراغ وصل دایم شب ما
 تا باز خشک نیابی لب ما

  

  شرح:
سوره  ۱۸۶در ذیل آیه » هجری قمری ۵۲۰تالیف سال «این رباعی را رشیدالدین میبدی در تفسري کشف االسرار 

چون میبدی سوانح را خوانده و آورده و  »...وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ« بقره
رسد که شعر  شود، بنظر می از آن بهره گرفته و اشعار سوانح در آثار و سخنان وی در همه جای تفسري دیده می

ق به خود شیخ احمد غزاىل است. ضمناً داغستانی در ریاض الشعراء و هدایت در ریاض العارفني هم مذکور متعلّ
  اند. تهق به احمد غزاىل دانسآنرا متعلّ

چون بندگان من مرا از تو  :نویسد کشف االسرار قبل از این رباعی در نوبت ثالثه درباره آیه مذکور می مفسر 
پرسند آن بندگانی که به حلقه حرمت ما در آویختند و در کوی ما گریختند، هر چه دون ماست گذاشتند و خدمت 

ه بال بر سر پیچیدند و قهر ما بجان و دل خریدند، عاشق در یدند و از اسباب بربیدند، عمامروما برداشتند با ما گ
  »۸«آورد.  وجود آمدند و با عشق بريون شدند. و بعد رباعی مذکور را در ذیل آن می

  اما مقصود از شعر فوق اینست که:
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ت ی گردید و فعلیّاز ذات حق بصورت روح متجلّ«مرکب ما که روح باشد وقتی از عدم پا بعرصه وجود نهاد
در این سري نزوىل از مرز بني عدم و وجود با عشق همراه و با جوهره عشق عجني گردید، الجرم » جودی یافتو

ت و ظلمت و وصال مجدّد چون چراغی شب بشریّ »و انا الیه راجعون«آن شور و شیدائی و عشق به بازگشت 
  عودی راهی سر منزل وصال گردد.ت روشن نگه داشت تا در سري صد را همیشه برای بشرّیو عالم ممکنات و تقیّ

عاشقان این می  بو چون این چراغ درخشان عشق و شیفتگی همانند می، دل گرمی و سرمستی آفرین و درمذه
در حرام تا بازگشت بدانجا که عالم اطالق و وادی ثابت و دائم است، آدمی همیشه » غلبات عشق است«که 

  و از مستی آن سر خوش است.تر و تازه  ذوق و نشاط بوده و دائماً لبش می
آن قالب ما که تمثل فیض آن عشق «آمده: » با عشق روان شد«در شرح سوانح ناگواری در شرح مصراع اول 

مدن از عالم اجمال سوی عالم تفصیل و آیعنی » مطلق است که عالم اجمال است، آن عبارت از عدم است...
وصل جهت ارتباط او بود بوجود مجمل، آن همه نور در  قالب و شراب«گوید:  تقید. و در شرح مصراع دوم می

نور است و تقیید را نسبت به شب کرد که همه ظلمت است که عدم حقیقی دارد و وجود و همی و نسبت به 
  ».۹» «شرک و دوئی دارد

 در این رباعی چند اصطالح فلسفی و عرفانی وجود دارد که عبارتند از: عشق، عدم، مرکب، چراغ، وصل، شب،
  می، مذهب، حرام. درباره عشق سخن گفته شد و بازهم گفته خواهد شد.

عدم یعنی نیستی مقابل وجود است و برای وجود دو اعتبار است یکی وجود مطلق که مقابلش عدم مطلق است 
مطلق عدم است وىل در اینجا منظور از عدم، عدم مجامع است که بقول حاج و دیگری مطلق وجود که مقابلش 

نیت وجود دارد. اگر أامکان ذاتی دارد که از جهت ذاتش نیست محض است وىل ش«ادی سبزواری: مالّ ه
  ».۱۰«شود و گرنه معدوم است  ق گرفت موجود میعلت وجودی تعلّ

مرکب: گاه به عشق مرکب و به روح راکب گویند و گاه به روح مرکب و به عشق راکب گویند چنانکه منظور 
فرماید: عشق منتظر مرکب روح بود. و در فصل سوم  است چنانکه چند سطر بعد میشیخ احمد در اینجا همني 

  زین بود بر مرکب روح.» عشق«گوید گاه  می» سوانح«کتاب 
و  »و سراجاً منريا«آمده است  ملسو هيلع هللا ىلصچراغ: کانون و موضوع نور است از ایرنو در قرآن کریم درباره رسول خدا 

نی بخش جان است به مشکوة و مصباح تشبیه شده و در تعریف نور موضوع والیت و هدایت که روش در آیه
شطحیات آمده:  در شرح». ۱۱«اند مراد نفس است در مرتبه بالملکه و یا در مرتبه عقل بالمستفاد  مشکوه آورده

شان ینابیع علوم  بعضی در انوار افتادند مشکات و مصباح نبوت شدند و بعضی در اسرار قدم افتادند تا سینه
و منظور از چراغ دل، دل روشن بنور معرفت است. و مراد از چراغ احد، نور حق و تجلیّات ».۱۲«آمد  مجهول

  وجودی است. و چراغ مرده، دل مرده است. 
یعنی اتصال یافنت و در اصطالح چون سرّ به حق متصل گشت تا جز حق نبیند و نفس را از خود بطوری  وصل:

د. و گفته شده است: وصل عبارت از اتصال به محبوب است و آنرا بعد از غایب گرداند که نیز از کس خرب ندار
بنظر حقري ». ۱۳«خود نشود بوصال معشوق نرسد  هجران ذوقی است که بوصف در نیاید. و تا عشق دیدار بی

وصل مراتبی دارد. وصل بعالم صفات، اتصاف به صفات الهی، وصل بعالم صفات فعلی، ظهور فعل ربّ از 
. و وصل بذات که محو در ذات شدن و جذب مطلق است که مقام جمع الجمع و استغراق و فناء پس سوی بنده
  باشد. از فنا می
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نات و حبابهای تعیّ »وجود مطلقعدم در برابر «شب: بعالم کثرت و بشریّت و اعیان ثابته باعتبار ظلمت عدمیّت 
شود و تاریکی شب اشاره به ظلمت  ق میاطال» در برابر الهوت«و کثرات و برعالم غیب و عالم جربوت 

  ».۱۴«ات حقّند ممکنات است از جهت اینکه سایه و نمودار تکثّرات و تجلیّ
د است به مطلق و نسبت مفصل می: منظور از می ذوق و شوق و غلبات عشق است و بقول ناگوری: وصلت مقیّ

  فرماید: است به مجمل. مولوی می
 اللّه اللّه چونکه عارف گفت می

 هم تو چون باده شیطان بودف
  

 

 پیش عارف کی بود معدوم شیٔ 
 رحمان بود  کی ترا فهم می

  

  اند باده نزد صوفیان نصرت الهی بود. و نیز گفته
ود و مسلک نیز بمعنی ش مذهب: غیز از مذهب بمعنی عام آن، بطریقه و شیوه در سري و سلوک هم اطالق می

  گوید:  مذهب است چنانکه مولوی می
 ها جداستعاشق ز مذهبمذهب 

  

 

 عاشقان را مذهب و ملّت خداست
  

الدنیا حرام « :اند غري از حرام شرعی، در نزد اهل  طریقت علقه بما سوی اللّه نیز حرام است چه فرموده حرام:
  ».۱۶« »اهل االخرة و االخرة حرام علی اهل دنیا و هما حرامان علی اهل اللّه

  ح:از فصل اول سوان» ۱«بقیه قسمت 
 عشق از عدم از بهر من آمد بوجود
 از تو نربم تا نربد بوی زعود

  

 

 من بودم، عشق را ز عالم مقصود
 روز و شب و سال و مه علريغم حسود

  

  توضیح:
یق ج او طرائق الحق ۵۹و ریاض العارفني ص  ۶۳و مجالس العشاق ص  ۳۱این رباعی در عرفات العاشقني برگ 

  بدون نام شاعر آمده است. ۵۰۸ص  ۱آمده و در تفسري کشف االسرار ج بنام شیخ احمد غزاىل  ۵۷۴ص  ۲
  شرح: 

ت وجودی یافته و غريت پرتو حسن الهی علّ از سرچشمه ذات و از محّل» روح الهی انسان«عشق بخاطر من 
خود نزول و تبدیل و  ت درآمد و بخاطر من ذات مطلق از محّلبصورت یک نمود وجودی ظهور یافت و به فعلیّ

د شد و بظهور آمد، پس نخست آن روح انسانی مطلعیّت و طلیعۀ خلیفة اللهی و ر صور اسماء و صفات مقیّ د
ل ما خلق الّله اّو«ت و مظهر ذات حق شد و سپس عشق در وی ظهور یافت چنانکه در حدیث آمده: مظهریّ
یعنی خدای تعاىل ارواح » ۱۸« »ان اللّه خلق االرواح قبل االجساد بالفی عام«و نیز آمده: » ۱۷« »روحی

  م زمانی است یا علیّ و...را دو هزار سال، پیش از اجساد آفرید که منظور از دو هزار سال تقدّ
بقول ناگوری تا ظهور حاصل آید، تا منی و توئی «حال چون غرض و مقصود از آفرینش عشق، من بودم. 

نگسلم و همچنانکه بوی خوش از عود و روز  از تو عشق پیوند خویش قطع نکنم و »حاصل نشود ظهور نپذیرد.
و » شیطان«د هم ز مطلق جدا نشوم. با وجودی که حسود و شب و سال و ماه از هم جدا نگردند، من مقیّ

  شوم. خواهد که من از عشق بگسلم وىل من از عشق جدا نمی مصادیق آن می
عملی و سري صعودی عشق. اما سخن بیت اول موضوع عرفان نظری و سري نزوىل عشق است و بیت دوم عرفان 

در اینست که اساساً خلقت بخاطر عشق پدید آمد پس عشق انگیزه خلقت است چنانکه در حدیث قدسی است: 
یعنی من گنج نهان بودم  پس دوست داشتم  »کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف«

والمحبّة اصل «بنابر این محبت اصل ایجاد است  ».۱۹«شناخته شوم پس آفریدگان را آفریدم تا شناخته شوم 
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موجب شد حضرت حق تعاىل  »لذاته بذاته و لذاته بصفاته و افهاله«و عشق » ۱۸« »االیجاد و سببه
ان اللّه خلق االدم علی «اش ظهور و تجلی یابد و استثناءً انسان را از روح خود بیافریند و بعنوان  هصفات فعلیّ 

ا در نهایت جمال جلوه دهد تا خود را در فعل خویش ببیند و چون کمال فعل اوست به آن او ر» ۲۰« »صورته
از سوئی چون فعلیت حّب و عشق در این موجود جامع و اتم و اکمل وىل بکار نیافتاده، ». یحبّهم«عشق ورزد 

ل میل و رغبت ب است، لذا طبق اصصاف به آنها و محرک او بسوی کمال و تقرّجاذب صفات بالقوه برای اّت
ت یابد و خدای تعاىل علم رود تا فعلیّ کند و با حرکت جوهری وجودیش می اتصال جزء به کل بیقراری می

فتبارک اللّه احسن «به این موجود که بیانش فرموده » ۲۹بقره آیه « »و علم آدم االسماء کلها«تفضیلی 
و چون آدم  ق حرکات ارادی کمالیه وی شودکند تا علم به علم مشو افاضه می» ۱۴مؤمنون آیه « »الخالقني

شود و حبّش او را از  ورزید و حرص و ولع او زیاد می معرفت بخود و علم خویش یافت به معرفت دیگر طمع می
کشاند، چه ظهور  بخشد و بسوی کمال مطلق و درک راز می سکون در هر مقامی که باشد باز داشته و تحرک می

نهد تا  راز ابدن بر دل آدم می«ی تعاىل داغ مهجوری را با نهی ابتالئی به شجره راز در مهجوری است. لذا خدا
   عشق از نهان و درون به عیان و برون سرکشد و شور و شیدائی در عالم افکند. حافظ نیکو سروده است: 

 در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
 ای کرد رخت دیدملک عشق نداشت جلوه

  

 

 عالم زدعشق پیدا شد و آتش بهمه 
 عني آتش شد از این غريت و بر آدم زد

  

جمال حق تجلی  تواند جنبه نزوىل عشق باشد یعنی جلوه می» من بودم عشق را ز عالم مقصود«اما مصراع دوم 
خواست و مَلَک هم  می» علّت قابله«ت فاعله بود، موضوع و ظرف قابل کرد و عشق پدید آمد. عشق که علّ

نه ولع در رنج علم و «انست عشق را پذیرا شود زیرا علم به علم و علم به عشق نداشت تو ظرف قابل نبود و نمی
روره باید خاکی باشد و حال عجز و انکسار و نیازمندی که الزم عاشق است و بالّض» نه تشنگی در آتش عشق

 وارد شد. پس» من«ر لذا عشق ب که به نهی، داغ مهجوری بر دل نهد. در او نبود و از اختیار نیز برخوردار نبود
که در » تعلّق به روح انسانی بود«غایت هدف از خلقت حّب و عشق در جنبه ظهوری، تعلّق آن به من بود 

ه ه و وصفّیاست که صفات فعلیّ  هپس عشق در انسان هم از صفات ذاتیّت صادره بار عشق بر من نهاده شد.مشیّ
فَأَقِمْ «فرماید:  نیست چنانکه قرآن کریم میید بر ذات یابند و از مقوله عرض و زا از آن و در آن ظهور می

الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ
ى خود را با گرايش تمام به حق به سوى اين دين كن با همان پس رو»۳۰سوره روم آیه  »النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است آفرينش خداى تغييرپذير نيست اين است همان دين پايدار وىل بيشرت 
که زبان فعل عاشقی است امری فطری و ذاتی است و آن  پس عشق به حق و پرستش عاشقانه .دانند مردم نمى

بوی عود ذاتی عود است گرچه بوی عود بعود مانند  و مانندحقیقی است  »مقصود و راه و روش هدف و«دین 
شود و صفت عارضی نیست. هر چند حسود که  نیست. عشق هم ذاتی انسان و با انسان است و از او جدا نمی

و  قام بخود بخواندباشد عاشق را در طول و تطور زمان و در هر وقت و حال و م کنایه از کثرات عالم وجود می
شامل حال اوست. و بمعنی دیگر، هر چند حسود که  »ان کید الشیطان کان ضعیفا«به اغوا و فریب پردازد 

اشاره به عقل جزئی است به توجیه و مصلحت اندیشی اقدام کند در مقابل عشق ضعیف است و مانند شمع در 
  مقابل شمس است. مولوی فرماید:

 ردعشق آمد عقل را یبچاره ک
  

 

 شمس آمد شمع را آواره کرد
  

  یا:
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 عقل جزئی عشق را کافر بود

  

 

 گر نمایاند که صاحب سر بود
  

  ».سوره والعادیات« ان االنسان لربه لکنودیا، 
تواند شاهد مثال  البته تمثل به روز و شب که مانعت الجمعند و یا ماه و سال که امر اعتباری است ظاهراً نمی

در «د وىل از جهت تمثیلی درست است چه عاشق را فراق اصل است و معشوق را وصال برای من و عشق باشن
  و این دو متضادند» شود توضیح داده می ۳۹فصل 

  قسمت آخر قسمت اول از فصل اول سوانح:
 اتانی هواها قبل ان اعرف الهوی

  

 

 فصادف قلباً فارغا فتمکنا
  

بشناسم پس عشق او را با دىل خاىل وآسوده روبرو گردید  عشق خویش را بمن داد پیش از آنکه عشق را«یعنی: 
  و در آن متمکّن شدن. چه آنکه وجود عشق قبل از معرفت است و ظهور آن بعد از معرفت.

ص  ۲هجری وىل در وفیات االعیان ج  ۹۳توضیح: این بیت در عیون االخبار بنام عمربن ابی ربیعه متوفی بسال 
عشق از «و در شرح سوانح ناگوری آنرا قبل از » ۳۱۹جموعه آثار ص م«مجنون عامری آمده بنام  ۳۷۰

آورده و ناگوری خود قبل از دو رباعی فارسی، آنرا ذکر کرده وىل در شرح سوانح عثمانیه و سوانح » ...حسود
آمده است و اما شرح این بیت همان است که شیخ بشرح تصحیح آقای دکرت پورجوادی بعد از دو رباعی فوق 

  یان داشته:زیر ب
  از فصل سوانح:» ۲«قسمت «

وجود عشق منتظر مرکب روح بود، در بدو وجود ندانم تا چه روح چون از عدم بوجود آمد بر سر حدّ 
  ».اگر ذات روح آمد، صفت ذات، عشق آمد، خانه خاىل یافت، جای بگرفتمزاج افتاد 

  شرح:
زیرا روح از عدم بوجود اطالق است نه عدم مطلق، منظور از اینکه روح از عدم بوجود آمده عدم ماهوی و عالم 

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ «نیامد بلکه از عالم امر آمد چنانکه در قرآن کریم آمده است 
ز یعنی ا« »کنند، بگو روح از امر پروردگار من است از تو درباره روح سؤال می«یعنی  ۸۵االسراء آیه »رَبِّي

پس مفهوم عبارت این است که وقتی روح از عدم ماهوی یعنی از » عالم امر و صفات فعلیه حق نشأت گرفته
عالم اطالق و اجمال به صورت یک امر وجودی تعیّن و تقیّد یافته و از بود عقالنی به نمود عینی درآمد یا از 

روح، جهت سوار شدن بر مرکب روح خلق شد  عالم امر بعالم خلق تنزّل کرد و تمثّل یافت عشق در آغاز آفرینش
دانم چگونه روح و عشق در بدو وجود بهم  گوید نمی و در انتظار این مرکب بود، که بر آن سوار شود. می

 آمیختند، عشق راکب شد یا مرکب؟ چه در نزول روح، عشق راکب و در صعود مرکب است و اگر روح بمنزله
صفت بود، عشق در خانه روح جای گرفت و  تعلق و بی  یبح برينگ زیرا رو ذات باشد عشق صفت ذات است،

  آنرا جایگاه خود ساخت و بکار آن مشغول شد.
شدند و از مکوّن  روح و عشق هر دو در یک زمان موجود«گوید:  عني القضاة در سوانح در شرح این مطلب می

در ویزشی ظاهر شد، چون روح، بخاصیت، را با روح آ آمیزشی پدید آمد و عشق در ظهور آمدند، روح را بر عشق
ویزش و آمیزش میان ایشان اتحاد پدید آمد. ندانم که آویخت. بقوّت آن آعشق آویخت، عشق از لطافت بدو 

الزم به توضیح » ۲۱« »عشق صفت شد و روح ذات، یا عشق ذات شد و روح صفت، حاصل هر دو یکی شدند
گر روح از عالم ارواح نزول کرده پس رنگ آن سفید است و است که چون رنگ عالم ارواح سفید است لذا ا



  

٣٠ 

در مراتب نزول از عوالم اسرار که زرد است و عالم ملکوت و صفات که سرخ است و سپس از عالم آدمی و 
نفس مطمئنه که برنگ کبود است گذشته به عالم انسانی نزول کرده است و در بازگشت و سري صعودی نیز باسد 

وىل در سري  مراتب بگذرد و در مراتب نزول گرچه با عشق بوده وىل عشق همراه آن بالقوّه بودهاز همني عوالم و 
صعودی پس از رسیدن به مرحله شفاف دل که محل عشق و محبت است و بعد از ایمان یقینی و عینی قرار 

ه جربوت که سیاه دارد، عشق ظهور نموده و روح بکمک عشق، خود را به عالم ارواح و از آن باالتر به مرتب
رساند و باز هم از آن گذشته به مرتبه انعدام  رنگ است و محل سرّاالسرار و مقام خفی که سرّ السرّ است می

  رساند. رنگ است می الغیوب و یا فنا که عالم الوهیت، و بی وجود موهومی یا غیب
یعنی از عالم  »روح از عدم«نویسد:  می» روح از عدم...«در شرح عبارت  »هجری ۹۰۱« شیخ حسني ناگوری

» بر سر حّد وجود«یعنی اول تمثلی که پدید کرد روح بود اجمال و اطالق بوجود آمد یعنی بتفصیل و بتقیید آمد 
» روح بود«ف بر مرکب، بر مرکب از بهر ظهور متوّق» منتظر مرکب«یعنی ذات مطلق » عشق« یعنی وجود روح،

ید دو گانگی پدید آمد مقید طالب مطلق و مطلق مشتاق مقد قبول تقّکه اگر نبودی ظهور نبودی، یعنی بمجرد 
بمنزله » ق بدین مقید استمتعلّ«شد واالّ خود با خود عشق محال باشد االّ بارادت دویی آن، ذات مندرج 

ت همچنني مطلق بر روح ظهور یافت، پس چون تقیید شد، راکب و یا مرکب، و چنانکه راکب با مرکب ظاهر اس
بدین اعتبار راکب مرکب داشت چن ار تعلّق  »کالراکب بالمرکب«قیید مرکب عشق ظاهر بدو شد همني ت

یعنی بکدام صفت تعلق یافت » ندانم در بدو وجود تا چه مزاج افتاد«مطلق بدان وجوهات مختلف دارد گفت: 
ون ذاتی که تصور و کدام درست نشست.و اگر ذات روح آغاز آمد. بیان وجود تعلق آن روح باعتبار ظهور، چ
گوید:  الدین عربی می ظهور بدوست، و آن عشق چون صفت در وی باطن و معقول است چنانکه شیخ محی

خانه روح خاىل «البد چون در سر حّد وجود صفت راکب شد  »الحق الحق باطن الخلق و الخلق صورة«
مان مطلق است پس متمکن یافنت یعنی آن مقید بحقیقت عدم محض است، خانه او خاىل است صاحبخانه ه

 »بوجوده«فان اللّه «جاگري همو شد بحقیقت، و هم دویی از میانه برخاست، و باز همان یکیست که بود 
  کاشانی هم در کنوزاالسرار مطلب فوق را اینچنني بنظم کشیده: عزّالدّین». ۲۲« »غنی عن العالمني

  »متزاجهاالمقالة فی کیفیة االرتباط بني العشق و الروح و علت ا«
 روح اگر نتیجه عدم است
 یافته از جالل سبوحی
 دیده عشق بهر دیدن او

 چون سوی وجود آمد ماز عد«
 عشق در وی چو جای خاىل دید
 ذات چون با صفت درآمیزد
 روح چون ذات وعشق چون صفتست
 تا بود طور نشآت اوىل
 عشق را نشأت دوام ذات است
     لّب تحقیق و جان توحید است

 

 م گوئیا که همدم استبا قِدَ
 »من روحی«شرف اختصاص 

 منتظر تا بدو رسیدن او
 »دیده عشق در شهود آمد
 رخت بنهاد و تختگاه گزید
 هر دو با یکدیگر در آویزد
 بعکس اینت جای معرفت است
 روح را ذات گفتنست اولٰى
 صفتش روح و این نه طاماتست

 ۲۳محض تجرید و عني تفرید است 
  

ارواح از عالم تقدیر در بیداری «مده: آثمانیه همني مطالب بوجهی دیگر بیان شده و چنني در شرح نسخه نور ع
 وجود آمد و مراد از عشق، عشق وضعی است از آنک عشق حقیقی را گنجایی نیست در عالم ارواح، که عني
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که نزولش بوسائط و انتظار عشق وضعی مر روح را از آن افتد  عشق را جز مقّر عني عشق حامل دیگر نتوان بود،
افتد و عروجش بی وسایط. خواست روح را مرکب خود سازد در نزول به عالم ترکیب تا رابطه اتصال روح  می

  ».۲۴«به ترکیب شود 
  از فصل اوّل سوانح: ۳قسمت 

باید  عشق عارضی است. اما حقیقت او از جهات منزّه است که او را روی در جهتی نمی تفاوت در قبلۀ
  ق بود.داشت تا عش

زیرا تا عشق بود مطلق بوده جهت منافی اطالق است  تفاوت در جهت عشق با ذات مطلق وجود ندارد شرح:
حال تشبیه عشق در خود ذاتاً یا صفاتاً یکسانست زیرا اصل او از اضافت و جهت تفاوتی ندارد و این بدان 

جهی صفت فعلیّه است که موجب و بو »حبّ لذاته بذاته«یّه تسبب است که عشق در خالق بوجهی صفت ذا
رحمت و رأفت و لطف و خلقت و... می شود وىل در مخلوق از آغاز خلقت همانطور که بیان شد در جوهره 

  وجودش عجني و حرکت جوهری کمالیّه اوست.
 ای است و روی او یا از هرچه که هست او را قبله«عني القضاه در لوایح قبله عشق را اینچنني شرح کرده است:  

  ها است. قلب »محو کننده«راه صورت یا از راه معنی بدان قبله است مگر عشق بی روی که دوای 
 چون قبله بجز جمال محبوب نبود

  

 

 عشق آمد و محو کرد هر قبله که بود
  

عشق چون از عاشق، هر چیز که جز معشوق بود محو کرد او را گفت که اکنون روی بدل بیجهت خود آر و آنرا 
  ».۲۵«پندار هزار قبله

  در مثنوی کنوزاالسرار آمده است:
 عارضش از برای مسبوقی
 عشق در ذات خود یکرنگ است

  

 

 عشق را عاشقی و معشوقی
 فارغ از نام و عاری از ننگست

  

  از فصل اول سوانح: ۳بقیه قسمت 
نه  اما ندانم تا دست کسب وقت آب بکدام زمني برد. آن نفس که رکابداری بر مرکب سلطان نشیند«

  »مرکب او بود اما زیان ندارد. کال منا اشاره
نخست اصطالح کسب، وقت و سلطان را بشناسیم تا مفهوم مطلب معلوم گردد.  برای توضیح مطلب باید شرح:

کسب عبارت از فعلی است که موجب جلب منافع و یا دفع مضار است و از اینجهت فعل خدا موصوف به 
سوانح  ۵۷خود شیخ احمد در فصل ». ۲۶«شرت اسباب است با اختیار کسب نشود و یا کسب عبارت از مبا

عشق چیزی است که در او هیچ کسب را راه نیست بهیچ سبیل، الجرم احکام او نیز همه جرب است. «گوید:  می
اختیار از او و از والیت او معزول است پس مرغ اختیار در والیت او نرپد... پس اگر خواهد و نخواهد آن نقش 

احمد هم چون برادرش ابوحامد امام محمد البته شیخ ». او پیدا نشود... بالی عشق در پندار اختیار است بر
همه افعال بندگان مخلوق اوست و متعلق «نویسد:  داند. ابوحامد می غزاىل افعال انسان را مخلوق باریتعاىل می

ابوحامد فعل را » ک فعل حادث استوىل کسب که در تعلق قدرت و اراده انسان است ی». ۲۷«به قدرت او 
 گريد قدرت او به مقدوری تعلق می«گوید  داند، و در مورد انسان می به دو طریق اخرتاع و غري اخرتاع ممکن می

بدون اینکه آنرا خلق یا اخرتاع کند، پس انسان در مورد افعال خود مخرتع نیست بلکه غري مخرتع یعنی کاسب 
د عشق حتی کاسب بودن انسان را که نظر برادر و دیگر اشعریان است قبول شیخ احمد در مور». ۲۸« »است

و در التجرید کالً صفات انسان را » عشق چیزی است که در او هیچ کسب را راه نیست...«گوید:  ندارد و می
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داند، وجود مذموم یا وجود عدىل که به عدل خدا مربوط است، و وجود محمود یا وجود  بالقوه دوگانه می
داند، که عبارتند از:  ضلی، که به فضل و لطف خدا منسوب است. و وجود عدىل را مشتمل بر هفت جزء میف

ت و طبع. و وجود فضلی یا محمود را مشتمل بر هشت جزء حس، شغل، هوی، کدورت نفس، نفس، بشریّ
ا فرشته است... بدین نموده، که عبارتند از: حسّ، فهم، عقل، فؤاد، قلب، روح و همّت، که در ورای همه اینه

دهد و  را در درون انسان نشان می» صفات ممدوح«و هشت بهشت » صفات مذموم«ترتیب هفت دوزخ 
پس وجود فضلی تو بهشت عاجل تست و این بهشت صغری است و وجود عدىل تو دوزخ عاجل «گوید:  می

ای و الزمه وجود و  ضهبهر حال عشق صفتی اکتسابی نیست بلکه افا». ۲۹«تست و این جهنم صغری است 
  الینفک وجود انسان است.

هجویری ». ۳۰«در اصطالح صوفیه حال وارده بر سالک است مثل حّب و توکل و تسلیم و رضا » وقت«و اما 
 وقت آن بود که بنده بدان از ماضی و مستقبل فارغ شود، چنانکه واردی از حق بدل وی پیوندد و سرّ «گوید:  می

صاحبان وقت : «و باز گوید» داندچنانکه اندر کشف آن از ماضی یاد آید نه از مستقبل...وی را در آن مجتمع گر
اندر وقت باقی خوش است که اگر به فردا مشغول گردند یا اندیشه وی بر دل گذارنند از حق محجوب شوند و 

یات وارده بر گویا خیام هم به همني وقت، که حال یا حاالت سالک از تجل» ۳۱» «حجاب پراکندگی باشد...
  دل او است نظر داشته که فرموده:

 از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن
    بر نامده و گذشته بنیاد مکن

 

 فردا که نیامده است فریاد مکن
 حاىل خوش باش و عمر بر باد مکن

  

  و مولوی فرموده:
 صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق

  

 

 نیست فردا گفنت از شرط طریق
  

  و حافظ فرماید:
 خوش که در اطوار سريوقت آن شريین قلندر

 خوش وقت رند مست که دنیا و آخرت
  

 

 ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت
 برباد داد و هیچ غم بیش و کم نداشت

  

را که تجلی و ظهور بنحو اکمل است خارج از علم بشر » صغری و کربی«وقت یا ساعت یا قیامت  کریمدر قرآن 
 »يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي الَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِالَّهُوَ« :فرماید دانسته و می
پرسند که کی خواهد بود؟ بگو علم آن  می» صغری و کربی«از تو درباره ساعت و زمان قیامت  ۱۸۷االعراف آیه 

داند آن وقت بر آسمانها و  کند بجز او کسی آنرا نمی وقتش را بر کسی ظاهر نمیتنها در نزد خداست، پروردگارم 
يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُْل « آید شما را مگر ناگاه... و در آیه بعدی گوید: زمني سنگني و دشوار است نمی

پرسند که گویا تو از راه بسیار بدان دانائی  یعنی از تو می »عْلَمُونَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يَ
  دانند. بگو علم آن نیست مگر نزد خدا و لیکن اکثر مردم نمی

حال که وقت چه وارد بدل باشد و چه قیامت صغری و یا قیامت کربی، زمانش معلوم نیست پس سالک همیشه 
ای آید که وقت فرا رسد و او در خواب  کند تا شاید لحظه لت نمیای غف نماید و لحظه بر ذکر و فکر مواظبت می

  غفلت نباشد.
 یک دم زدنی غافل از آن شاه نباشید

  

 

 شاید که نگاهی کند آگاه نباشید
  

و مرادش  دگاهی وقت گوینصوفیان لفظ وقت را بر سه اطالق کنند: «گوید:  عزّالدیّن کاشانی درباره وقت می
یا حزنی یا سروری و صاحب آن وقت از غایت غلبه الب باشد مانند قبضی یا بسطی وضعی بود که بر بنده غ
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حال و ابتال از آن ادراک حاىل دیگر نتواند کرد... و معنی وقت بدین تفسري عام بود که هم سالک را و هم غري 
م و مفاجات از سالک را متناول باشد. و گاهی اطالق لفظ وقت کنند و مرادشان هر حاىل بود که بر سبیل هجو

بستاند و منقاد و مستسلم حکم خود گرداند و این وقت  غیب روی نماید، و بغلبه تصرف، سالک را از حال خود
اند: الوقت سیف...که وقت امضاء و اجرای مراد حق تعاىل بر جمیع مرادات  خاصه سالکان است. از اینجا گفته

  .»۳۲«ند و احوال غالب آید و آنرا بر مقتضای حکم خود قطع ک
واصالن  ۱۹وىل شیخ احد غزاىل در فصل سوم سوانح حاالت عشق را در هر زمان به وقت تعبري کرده و در فصل 

رسول ». شرح داده خواهد شد ۱۳و  ۳در فصل «خواند، وقتی که استمرار و دوام دارد  را خداوندان وقت می
بدین معنی که چون  »ک مقرب و ال نبی مرسلىل مع اللّه ال یَسَعنی فیه مل«در همني رابطه فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص خدا 

پیامرب در مقام مشاهده و مکاشفه است جربئیل در میان گنجد وىل چون به معانیت رسد جربئیل در آن مقام 
  ».۳۳«نگنجد

باشد. فرق میان نفس و  نَفَس: بمعنی دم و در اصطالح صوفیه دوام حال مشاهده و تواتر و تعاقب امداد می
  »۳۴«وقت حاىل است گذرا و نفس حاىل است دائم. وقت این است که 

  حافظ گوید: 
 تا معطر کنم از لطف تسیم تو مشام

  

 

 ای از نفخات نفس یار بیارشمّه
  

*******  
 تا چو مجمر نفسی دامن جانان گريم

  

 

 دل بر آتش بنهادم زپی خوش نفسی
  

سوار نفس رکابدار است. چنانچه عني رکابدار خادمی که اسب را برای سلطان یا مخدوم خود بگريد تا او 
اگر رکابدار در اول آنکه پادشاه بمیدان بود بر آن مرکب سوار شود در مذهب «القضاه در لوایح یادآور شده 

جهانداری رواست. معشوق پادشاه است و روح مرکب و عشق رکابدار. اگر رکابدار عشق بر مرکب روح سوار 
 تا بواسطه آن گوی هوا بجایگاه رضا رساند پس منظور شیخ از بیانشود و بسوی میدان مراد معشوق تازد 

دانم باقتضای ذات و بحسب وقت و آن ارادت  نمی«که بر سبیل اشاره بیان داشته این است: عبارات مذکور
مخصوص، ذات مطلق بکدام مظهر و بکدام صفت پیدا گردد وىل بهر صفتی که ظاهر شود او را رعایتی بود 

لق باو نباشد سوار شود با وجودی که مرکب او نیست و بر آن سوار شده وىل عاری بر مرکبی که متچنانکه رکابد
  .»زیادتی ندارد. چه این امر موقتی است

نه دست کسب چنانکه شرح «خواجه حسني ناگوری بر شرحی که بر سوانح نوشته اوالً دست کشت آورده 
اهد نیز به همني نحو است. ثانیاً در شرح ناگوری آمده و در شرح عثمانیه و تصحیح سوانح آقای مج» دادیم

چون حصر آن ارادت مخصوص ذات مطلق  ذات مطلق بکدام مظهر و بکدام صفت پیدا گردد.اقتضای «است: 
یافت  توانست کرد و بحقیقت آن اطالع نمی بکدام مظهر و بکدام صفت پیدا گردد. چون حصر آن نصیب نمی

بود، یعنی بصفت آن حصار، بله تقیید او را بهر صفت مقید ظاهر شود، هم از آن یعنی  »و آن نفس رکابداری«
که یک » زیانی ندارد«اما بجهت ظهور » رکابدار«عاریتی بود جز بصورت ظاهر بدان معلق نباشد چنانکه 

رکب باشد مظهر اوست... گاه مولٰى و گاه غالم است، گاه اسب و گاه زین... بیانی دیگر: تقیید مخصوص بمنزله م
و ذات مطلق بمنزله رکابدار... پس هر تقییدی که باشد و هر تمثلی که فرض تواند کرد وضیع و شریف، حسن و 

را در تمثیل زیر  در مثنوی کنوزاالسرار رکابدار» ۳۶» «قبیح، صغري و کبري، هم در معنی ظهور علی السوّاء بود...
  آورده:
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مرکبی را که داغ شه دارد
 بر نشیند شاهبینی آنگه که 

 شاه عشق ار چه در الست آباد
 در پناه بود تا ز آفات

 هم شود بهر استقامت سري
 تا چو در سري مستقیم شود
 بلکه خود شرط ابتدا باشد

  

 

 گر رکابی بزیر ران دارد
 هیچ نقصی بدو نیافته راه
 روح را داغ اختصاص نهاد
 مرکب خاص پادشاه بود
 در مبادی اسري رایض غري

 را مقیم شود خدمت شاه
 »۳۷«اثر از عني کی جدا باشد 

  

  :۱از فصل » ۳«بقیه قسمت 
  کال منا اشاره

گوید اشارت است و اینجا نیز طبق معمول صوفیه مشاهدات خود را  گفت  آنچه می شیخ خود در مقدمه شرح:
». ۳۸« آورد صل میکند و عني کالم جنید بغدادی را که عني القضاه هم ذکر کرده بعنوان یک ا باشاره بیان می

اند باالتر از هر تعبري و تصویری است و حتی بیان معنی  زیرا صوفیان معتقدند که آنچه را که آنها یافته
  اصطالحات و اشارات و لطایف، دریا را در سبو گنجاندن است.

  سوانح: ۱از فصل  ۴قسمت 
ثمني و لؤلؤ  الال بدست ناشناس  گاه خزفی یا خرزی بدست نو آموز دهند تا استاد شود، گاه بتعبیه، دّر

  او دهند، که زهره ندارد دستِ معرفتِ استاد که آنرا برماسد تا به سفنت چه رسد.
  معنی لغات:

  »منتهی االرب«سفال » ناظم االطبّاء«خزف: بمعنی هر چیز گلی که در آتش پخته شده باشد 
  »معني«ای، گلی و صدف  شیشه آنچه که به نخ کشند مانند مهره دانه» فرهنگ دهخدا«خرز: مهره 

   »معني« تعبیه: آراسنت، ساخنت، آماده کردن
  »معني« دّر ثمني: گوهر گران بها، مروارید قیمتی

  »معني« مروارید آبدار و درخشان :لؤلؤ الال
  »معني«: از بر ماسیدن بمعنی لمس کردن و سودن عضوی بر عضوی دیگر برماسد

  »معني«سفنت: سوراخ کردن 
  شرح:

دهند تا شکل دادن و تراش دادن و آراسنت و پرداخت کردن و  ای بدست شاگرد نوآموزی می سفاىل یا مهره گاه 
سوراخ کردن را با آن تمرین کند و یاد بگريد. گاهی هم گوهر گرانبهائی که استاد با همه شناختی که بدان و خود 

ريایش و سفنت آن، بدست شاگردی سرپه جرأت لمس آن را ندارد تا چه رسد به تراش و پرداخت و آرایش و پ
شناسد و با آن همان کند که با سفال و مهره. منظور شیخ همان دادن لطیفه عشق به انسان  که آنرا نمی شود می

است که حتی استادان فّن عشق جرأت دست زدن بآنرا ندارند وىل بانسان نادان داده شده است. این مطلب را 
 آورده تا آنجا که» خاریدن روستائی در تاریکی شري را بظنّ اینکه گاو است«مولوی در مثنوی تحت عنوان 

     گوید: می
 گفت شري ار روشنی افزون بدی
 این چنني گستاخ از آن میخاردم

 

 اش بدریدی و دلخون شدیزهره
 پنداردم کو در این شب گاو می
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 حق همی گوید که ای مغرور کور
 که لو انزلنا کتاباً للجبل

  

 پاره پاره گشت طور نی زنامم
 »۳۹«ال نصدع ثم انقطع ثم ارتحل

  

سوره احزاب هم که  ۱۷سوره حشر که ناظر بر بیت اخري ابیات فوق است در آیه  ۲۱و در قرآن کریم عالوه بر آیه 
جِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْ«فرماید:  بنام آیه امانت معروف است می

ما امانت را بر آسمانها و زمني و کوهها  »يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا
عرضه کردیم پس آنها از برداشنت بار امانت خودداری کردند و از ترس شکاف برداشتند و انسان آنرا برداشت که 

  کار و نادان بود... ستم
امانت آمده است. وىل وجهی که شیخ احمد بسیار از آن فانی و حکمی و نقلی وجوه بسیار درباره ردر تفاسري ع

دانست ای بار چقدر سنگني و مشگل است آنرا  بهره جسته همان جنبۀ عشق و والست که انسان چون نمی
حافظ نیز در این باب اشارتی ». ۴۰» «ه منظور ما نیستالبته ظلوم و جهول بمعنای دیگر هم آمده ک«برداشت. 

   دارد: 
 آسمان بار امانت نتوانست کشید

  

 

 قرعه فال به نام من دیوانه زدند
  

گاه باشد  پس این کودک نادان یا این انسان دیوانه، نادانسته گوهر عشق را بی آنکه از مشگالت و خطرات آن آ
  ق آسان نمود اول وىل افتاد مشگلها.پذیرفته است. باز حافظ فرماید: که عش

شاید منظور شیخ از خزف و گوهر، اختالف مظاهر حق در کشش عشق باشد. عني القضاه درباره دادن گوهر به 
  گوید: شاگرد جهت آراسنت شرحی دارد که می

در صنعت آن در ثمني را که واسطه قالده شاه خواهد بود برای سفنت بجوهری به استاد دهند، هر چند استاد «
خود کاملرت خوف وی در آن سفنت بیشرت، اینجا دانش بسیار مانع فعل وی آید، حیلت آن بود که از آن شغل دل 

  در مثنوی کنوزاالسرار هم این تمثیل بدینصورت آمده:» ۴۱»«فارغ کند
 چون  نو آموزیاین نبینی که

 گر بنزدیک اوستاد آید
 دُر میان خزف نهد گهگاه

 راسدگهریرا که نیک به
  

 

 سفنت دُر هوس کند روزی
 جز خزف سفنت نفرماید
 بسپارد بدست او ناگاه
 دست استاد او بربماسد

  

دهد  که در علم و قدرت و وسائل جالل برتر است بلکه بآن میدهد را بآن نمیپس سلطان عشق هم گوهر عشق 
مستحق بودم و اینها بزکاتم «گوید:  و می داند و خود را مستحق آن، که نیاز و افتقار دارد و، و فقري آنرا عطیّه می

  و وجود او همه رجاء است نه خوف، چه از مشگالت و بیم و خطرات آن آگاه نیست.» دادند
  سوانح: ۱از فصل  ۵قسمت 

چون بوقلمون وقت عجایب نرينگ بر صحیفه زند، پی پیدا نبود که روش بر آب است البل بر هوا که 
  انفاس خود هواست.

چه آنکه بوقلمون تابع وقت است و بر حسب او ضاع و احوال «قت را به بوقلمون تشبیه کرده شرح: شیخ، و
و ملوّن است به همني جهت اصطالح بوقلمون صفت درباره بعضی اشخاص و یا در مورد روزگار بکار متغري 

ساخته و آنرا نقشی ای زیبا وقت را که در حال موقت است به نرينگهای عجیب مرتبط  و با استعاره»شود برده می
، خود مداند که گهگاه ظاهر نبود آن حال دائ که در حال ثابت و پایدار است می» جمع نَفَس«بر صحیفه انفاس 

اش معلوم نیست و پایه آن بر آب است، بلکه پایه آن بر هواست و بلکه خود هواست. اگر چه آب در  پی
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ی میل نفس به مقتضیات طبع است، وىل منظور اصطالح اهل تصوف بمعنی معرفت و فیض وجود آمده و هو
شیخ نه آب بمعنی عرفانی و نه هوا در این معنی است بلکه بعنوان مثل و تشبیه است چرا که آب و هوا هر دو 
متطالطم بوده وضع ثابتی ندارند. و منظور از انفاس، ظهور است که نفس الرّحمن باشد پس منظور شیخ این 

سازد که هیچ در فهم نگنجد و در وهم نیاید بلکه بر  ظاهر مییات مختلف است تجّل است که ذات مطلق که قابل
میل اوست. در واقع نفس الرحمن که مظاهر عالم از اوست چیزی جز ظهور میل و هوای او نیست که بر همه 

هد آنرا یات متنوع خواچون ظهور متجلّ«ننامعلوم است جز خود او. ما حصل کالم چنانکه ناگوری گفته است: 
نهایتی پیدا نبود، که در حقیقت تجلی جز ارادت محض نیست و نه نمودار از پیش نبوده چون نقش، و پا بر 

  »۴۲» «هوا
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  سوانح ۱تعلیقات فصل 

  
  سوره مائده قرآن مجید با کشف االیات چاپ علمی. ۵۹آیه  حاشیهـ ۱
  .۱۵۵و  ۱۴۷ص  ۳تفسري کشف االسرار ج ـ ۲
  .۲۳۲ – ۲۳۱ص  ۱ن الحکیم ج معجم االلفاظ القرآ ـ۳
  .۵۵۶تا  ۵۵۱رساله قشریه ص  ـ۴
  .۵۶۱تا  ۵۶۰رساله قشریه ص  ـ۵
  .۳۹۸کشف المحجوب ص  ـ۶
  .۲و  ۱شرح سوانح ناگوری ص  ـ۷
  .۵۰۸و  ۵۰۷ص  ۱تفسري کشف االسرار و عده االبرار ج  ـ۸
  .۲شرح سوانح ناگوری ص  ـ۹
  مراجعه شود. ۷۸و شرح منظومه ص  ۵۲۷ص  ۱فرهنگ علوم عقلی ماده علوم  اسفار ج  ـ۱۰
  .۴۲۵فرهنگ لغات عرفانی ص  ـ۱۱
  .۲۱شرح شطحیات ص  ـ۱۲
  .۴۸۸و  ۴۸۷فرهنگ لغات عرفانی ص  ـ۱۳
  مراجعه شود. ۲۷۹به کشف االسرار و شرح گلشن راز و نیز به فرهنگ لغات عرفانی ص  ـ۱۴
  مراجعه شود.نی و کشاف ابه مثنوی مولوی و دیوان کبري و فرهنگ لغات عرف ـ۱۵
  .۱۶ص  ۲جامع الصفري ج  –ارشاد القلوب دیلمی  ـ۱۶
  مراجعه شود. ۷۰حدیث نبوی به کلمات مکنونه فیض ص  ـ۱۷
  .۷۰مکنونه فیض ص کلمات  ـ۱۸
  مأخذ در بخش اول ذکر شده. ـ۱۹
  .۲۳۴و  ۲۵۲و  ۲۴۴ص  ۲مسند احمد ج  – ۱۲۷کلمات مکنونه فیض ص  – ۱۲۷ص  ۸صحیح مسلم ج  ـ۲۰
  .۱ایح عني القضاه ص لو ـ۲۱
  نسخه خطی. ۲۷شرح ناگوری ص  ـ۲۲
  .۶مثنوی کنوزاالسرار نسخه خطی ص  ـ۲۳
  .۳شرح نور عثمانیه ص  ـ۲۴
  .۳و  ۲لوایح عني القضاه ص  ـ۲۵
  فرهنگ علوم عقلی. ـ۲۶
  .۲اصل  -۳رکن  ۳فصل  –قواعد العقاید  –احیاء علوم الدین  ـ۲۷
  . ۱۸۲سلطان حقیقت صفحه  -۲۸
  .۳۴ذ از کتاب التجرید فصل مأخو ـ۲۹
  شرح کلمات باباطاهر. ـ۳۰
  .۴۸۰کشف المحجوب ص  ـ۳۱
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  .۱۴۰تا  ۱۳۸مصباح الهدایه ص  ـ۳۲
  .۱۸۷ص  ۳و ج  ۳۲۸ص  ۲و ج  ۲۶۹ص  ۱و کشف االسرار ج  ۴۵۸و  ۴۵۷تعلیقات حدیقه الحقیقه ص  ـ۳۳
  .۱۴۱مأخوذ از مصباح الهدایه ص  ـ۳۴
  .۷لوایح عني القضاه ص  ـ۳۵
  شرح سوانح ناگوری نسخه خطی. ـ۳۶
  .۸کنوزاالسرار ص  ـ۳۷
  .۶۹زبده الحقایق ص  ـ۳۸
لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّْن  فرماید: سوره حشر است که می ۲۱اشاره به آیه  ـ۳۹

فرستاديم يقينا آن را  اگر اين قرآن را بر كوهى فرومى . یعنیا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَخَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَ
  تفکر کنندآنان  شایدزنيم  ديدى و اين مثلها را براى مردم مى پاشيده مى از بيم خدا فروتن از هم 

ري بیان السعاده و کشف االسرار تفسري برای تفسري امانت و ظلوم و جهول و آسمانها و زمینها و کوهها به تفس ـ۴۰
  و کتاب صالحیّه مراجعه شود.» سوره احزاب – ۷۲«آیه مذکور 

  .۹لوایح عني القضاه ص  ـ۴۱
  شرح ناگوری بر سوانح آقای مجاهد از کتابخانه ملک. ـ۴۲
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  ۲فصل 

  
  

ن بود که اگر کمالش آچون خانه خاىل یابد و آینه صافی باشد، صورت پیدا گردد در هوای صفای روح. 
دیدهٔ اشراف روح خواهد که خو را بیند، پیکر معشوق  یا نامش یا صفتش با آن بیند، و این به وقت 
بگردد. حجاب نظر او آید به خود و دیده اشراف او را فرو گريد، تا بجای او خود بود و بجای خود او را 

  بیند. اینجا بود که گوید:
  بیت

 رماز بس که در این دیده خیالت دا
  

 

 در هر که نگه کنم تویی پندارم
  

به خود نتواند  –که کلی او را فرو گرفته است  –زیرا که راهش به خود بر عشق است. تا بر عشق گذر نکند 
  رسید. و جاللت عشق دیده را گذر ندهد، زیرا که مرد در عشق غريت اغیار بود نه غريت خود.

  بیت
 خیال ترک من هر شب
 نهم از اوصاف من بر م

  

 

 صفات ذات من گردد
 بان گردد هزاران دیده

  

  شعر
 انا من اهوی و من اهوی انا
 فاذا ابصرتنی ابصرته

  

 

 نحن روحان حللنا بدنا
 و اذا ابصرته ابصرتنا

  

قدم از یکی در » نحن روحان حللنا بدنا«اشارت هم بدین معنی بود، و لیکن دور افتاد در دوم مصراع که : 
اینجا بود که این معنی درست » انا من اهوی و من اهوی انا«تر است که:  مصراع قریبدوئی نهاده است. اول 

  آید که گفته است:
  بیت

 گفنت صنما مگر که جانان منی
  

 

 اکنون که همی نگه کنم جان منی
  

   اینجا که در تمامی بیت گفته است:
  بیت

 مرتد گردم گر تو زمن برگردی
  

 

 ای جان و جهان تو کفر ایمان منی
  

لیکن گفتار شاعران بود در نظم و قافیه نگاه داشنت » جان گردم گر تو زمن برگردی بی«بایست گفنت:  مگر می
  ماند. گرفتاری عاشقان دیگر است و گفتار شاعران دیگر. حّد ایشان بیش از نظم و قافیه نیست.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :۲منت سوانح از فصل 
ن خانه خاىل یابد و آینه صافی باشد، صورت پیدا گردد در هوای صفای روح. کمالش آن بود که اگر دیدٔه چو

اشراف روح خواهد که خو را بیند، پیکر معشوق  یا نامش یا صفتش با آن بیند، و این به وقت بگردد. حجاب 
  و بجای خود او را بیند.نظر او آید به خود و دیده اشراف او را فرو گريد، تا بجای او خود بود 
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  شرح:
ارت دیگر پاک و منزه بودن آن به و از وهم وجود و بعدل است از اغیار و ماسوی اللّخاىل بودن » خانه خاىل«

  از هر چیز.
    خلوت دل نیست جای صحبت اغیار

 

 دیو چو بريون رود فرشته درآید
  

ی عبارت از سقوط تخّل«گوید:  ی قشريی مییا تخّل و از ایرنو تخلیه قبل از تجلیه و تحلیه است. دربارهٔ تخلیه
 ن در کشف المحجوب و دستور العلماءنظريهمني بیا». ل بحقاراده و اختیار عبد است در مقام اعتماد و توّک

  ».۱«آمده است
الهی است آینه است  جهت آنکه مظهر ذات و صفات و اسماءدل انسان کامل است، چه انسان از » آینه صافی«

ا به نور وحدت و پاک از ما سوی اللّه است آینه صافی است و نمودار وجود اش مصفّ ن کامل چون آینهو انسا
  گوید: تر است عشق و معرفت او بیشرت است حافظ می احدیّت و الهوت است، لذا هر آینه که آینه دلش صافی
 چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است

  

 

 بر رخ او نظر از آینه پاک انداز
  

  گوید: کند می باز در مورد آینه صافی دل که می عشق و معرفت حقیقی و خالص را منعکس می و
 صوفی بیا که آینه صافی است جام را
 راز درون پرده ز رندان مست پرس

  

 

 تا بنگری صفای می لعل فام را
 کاین حال نیست زاهد عاىل مقام را

  

  الق در اطالق و اجمال در اجمال است.شدن دل از کدورات وهم است که اط پس آینه صافی صاف
در اصطالح فالسفه عقل اول و نفس کلیّه است و گویند صورت هر چیزی آنست که بدان ظاهر » صورت«و اما 

رأیت ربی فی «و حدیث  »ان اللّه خلق آدم علی صورته«گردد و اما با توجه به حدیث  شده و متعني می
اگر چه همه  ق ظهور امر و تعني وجودی موجود اکمل است.شود که صورت ح معلوم می» ۲« »احسن صورة

 و فرمودند »ما رایت شیئاً و رایت الله قبله و فیه و معه«فرمود  هيلعاشیاء نمود و صورت متعني حقند که علی 
کل شیٔ هالک «و در قرآن کریم آمده است »۵« »داخل االشیاء ال بالممازجه و خارج االشیاء ال بالمبانیه«

پس » ۲۷الرّحمن » «و کّل من علیها فان و بیقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام» «۸۸قصص آیه «» اال وجهه
ماند. وجه الهی یعنی جلوه وجودی  آنچه در هر شیٔ است حق است یعنی اصالت و بقا و دوا دارد و همیشه می

در صورت ماهوی خود ان اصل ثابت است که ماو که بشکل ماهیات متباینه و متکاثره ظهور پیدا می کند و ه
ها باقی است و چون در مورد انسان بنحو اتم و  مرحله تکاملی و شدنهای متواىل دارد، و پس از فنای صورت

یابد و لذا انسان کامل  مظهریت تامّه که مقام خالفت است در او تحقق می گر شده لذا اکمل و احسن جلوه
خواهد خدا  و هر که می» ۶«لّله، روحش روح اللّه... است بصورت الهی تعبري شده که دستش یداللّه، خونش ثارا

را ببیند باید اولیاء او را که خود مظهر تامه او هستند ببیند زیرا کسی قادر برؤیت ذات نیست.چه بقول خواجه 
صورت خداوند با جالل و کرامت و با سبحات نور و برقهای درخشان اگر حجاب از آن «انصاری: عبدالله 

از ایرنو وقتی حضرت ». ۷» «ات و روشنائی و درخشانی وی آسمان و زمني بسوزد و بریزدبردارد سبح
لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ «آمد جواب  »رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ «بدرگاه خدا عرض کرد هيلع موسی

سوره  ۱۴۳آیه « »رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًافَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى 
همني  »و علّم آلدم االسماء کلها«فرماید  پس صورت بمعانی تجلیات اسماء است. پس آنچه می» اعراف

 تماس بوده و در بطن جان انسان آنصورت نوعیه عالم است که روح در عالم عقل و اعیان ثابته با آن در
روح از اغیار خاىل و رسد. پس چون خانه  ورتها مکوّن است که با اتصّال ظاهر به باطن غیب به شهود میص
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آینه، پاک و مصفا بود در آنصورت عشق که حامل اسماء و صفات و صور عقلیّه است در روح که از روح الهی 
شق نزوىل از حق به عبد بصورت بود تابید نتیجه این تابش عشق بر روح ظهور معشوق در وی پدیدار گشت و ع

عشق صعودی روح باصلش درآمد. پس اگر روح خواهد تا خود را بیند بآن صورت معشوق و نام یا صفتش که 
در وی مکوّن است توجّه نماید و این توجه به معشوق مستلزم وقت حاىل است که عشق تجلی و فیضان دارد، و 

شود که آن خود یا اسمی از اسمهای او یا صفتی از  گاه مینماید  چون عشق از درون چهره روج خود را می
بیند و بجایی خو او را، و این معنی  نگرد و بجای او خود را می صفات معشوق حجاب او شده و بخود می

  اتحاد عاشق و معشوق و عشق است.
  :۲منت سوانح از فصل 

    از بس که در این دیده خیالت دارم
 

 رمدر هر که نگه کنم توئی پندا
  

در سوانح چاپ آقای ایرج افشار فقط مصراع دوم آمده و تمام این بیت در تفسري کشف االسرار ضمن  توضیح:
  تفسري آیه فرقان آمده است.

  شرح:
کنم ترا  ام در هر که نگاه می از بس در برابر دیدگانم خیال ترا ترسیم کرده و در حال فکر و مراقبه بتو چشم دوخته

هیچ چیز ندیدم جز اینکه خدا را پیش از آن «را بیان کردیم که فرمود: هيلع قبالً سخن علی  ینم. در شرح آنب می
انا «نویسد و تا خود را بجای او بیند و گوید:  ناگوری در شرح مصراع دوم این بیت می» و با آن و در آن دیدم

و گاه گوید که رفته و « »و انا الحق  سبحانی ما اعظم شأنی» «اقول و انا اسمع و هل فی الدارین غريی
  ».نرفته باشد بلکه بر رفته باشد

  حال شرح این نکته و مطالب قبل آنرا از زبان عني القضا شاگرد شیخ احمد بشنویم:
در اوان صفای دل و وقار تن اگر عاشق خواهد که خود را در خود ببیند صفتی از صفات معشوق یا اسمی از 

ه عاشق حجاب شود تا چون عاشق در علو او هویدا نگردد، شري جان اسامی او یا خود صورت میان دید و دید
کند که در نگر تا او را بجای خود در خود بینی، اگر در این  شکار عشق را بیند در کمني قهر نشسته و اشارت می

افکار گردی و مر شکسنت سرآواره گردی، عاشق بیچاره در » عشق«طالب خود شوی در زیر پنجه من حال 
  میريد چون او را در خود دید از کثرت بوحدت آمد و تصور اتحاد کرد زبان حالش گوید:  او میآرزوی 

 امدر عشق تو من بیدل و ایمان شده
 نی غلطم کنون من از قوّت عشق نی

  

 

 ام وز مهر تو چون زلف تو بیجان شده
 ام ام از دو کون و جانان شده بگذشته

  

دراین مقام بود. عاشق در  »از منصور حالج«و اناالحق  »ز بایزیدسبحانی ما اعظم شأنی ا«گفنت سبحانی 
زیرا که » هرگز هیچ چیز غري از خدا ندیدم« »ما رایت شیئا قّط اال اللّه«هر چه نگاه کند معشوق را بیند 

  ».۸«مطلوب سرّ اوست و چون سرّ او، او باشد در نظر سرّ او همه باشد، در هر چه نظر کنم توئی پندارم 
  :۲سوانح از فصل  منت

به خود نتواند  –زیرا که راهش به خود بر عشق است. تا بر عشق گذر نکند که کلی او را فرو گرفته است 
  رسید. و جاللت عشق دیده را گذر ندهد، زیرا که مرد در عشق غريت اغیار بود نه غريت خود.

  شرح:
تمام راهش را عشق گرفته و تا از عشق که او را  بیند زیرا کند معشوق را می می از ایرنو عاشق در هر چه نگاه 

تواند برسد. زیرا او را در میان عشق  کامالً فرا گرفته گذر نکند و از میان آن عبور ننماید به خویشنت خودش نمی
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و جالل و » کند دوست داشنت چیزی انسان را کور و کر می» «۹» «حّب الشیٔ یعمی و یصّم«پیچیده شده 
تواند دیده از آن گذر کند زیرا عشق مانع ورود اغیار است و غري عشق را راهی  ست که نمیعظمت عشق چنان ا

  دهد. نیست نع اینکه مانع ورود خود عشق باشد چه عشق غري ز عشق را هر چه باشد بحریم خویش راه نمی
را از کجا زهره  سلطان عشق بآخر بقهر در گذر است عاشق«نویسد:  عني القضاه در لوایح درباره غريت عشق می

وار،  آن بود که در کوی خود گذر کند یا در روی خود نظر، زیرا که تا بر عشق گذر نکند بخود نرسد و عشق نهنگ
معشوق راه است و نه اوئی او را بکلی بیک دم در کشنده است و او را با خود بخود راه نیست او را به اوئی ب

  »۱۰« »هر کس از این سرّ آگاه
غريت معشوق زینت عاشق است و غريت عاشق پريایه معشوق اگر غريت « گوید: ره غريت عشق میو آنگاه دربا

قیمت و مقدار شد بهر سوی رود و بهر روی اما همیشه غريت معشوق  العذار بود و بی معشوق نباشد عاشق خلیع
آزرمرت  شود عاشق بی دارد و چون آتش عشق گرمرت باشد و بر دربارگاه راد معشوق می عنان مرکب وجودش گرفته

  »۱۱» «شود غريت معشوق گریبانش گريد تا دامن خود کامی درکشد و بیخود شود ودم درکشد.
  :۲منت سوانح از فصل 

 خیال ترک من هر شب
     هم از اوصاف من بر من

 

 صفات ذات من گردد
 بان گردد هزاران دیده

  

  توضیح:
در آثار متقدمني و هم عصران وی دیده نشد، وىل مولوی این رباعی از خود شیخ احمد باشد چه  رسد بنظر می

بدان استناد  جسته و سعیدالدین فرغانی در کتاب مشارق الدراری بیت اول را عیناً ذکر کرده » ۱۲«در دیوان کبري 
و در شرح آن چنني نوشته است: و اینجا لفظ خیال برای آن قصه است که چون سرّ وجودی هنوز تمام از قید 

رسته است پس او پرتو وجود مطلق است و خیال او... و از آن گفت که صفات ذات من گردد که آن اصناف ن
  کند و ظواهر صفات صاحب خاطرند. ظواهریه مذکور بنفس تنزل می تجلی صورت

بمصاحبت عشق که » حقیقت دل«پس هرگاه که آن سرّ وجودی «گوید:  فرغانی قبل از این بیت درباره خاطر می
کند که از جهت تحقیق کماىل که او را به کثرت نسبی متعلق  الحقیقه بوی مضافست قصد می اتب فیسري در مر

است باین قوا و صفات اصلی نفس همچون چشم و گوش و دست و پای و امثال این تنزل کند، آن قصد ظهور و 
صفات اصلی مرا  تنزل را خاطر گویند. پس حضرت معشوق از جهت محافظت وحدت و اعتدال خود، عني قوا و

  »۱۳» «گمارد تا بصورت کثرت و انحراف ظاهر نشوند و مقصود که کمالست فوت نگردد بر من رقیبی بر می
تطبیق دارد و ترک به معنی » پرتو و جود مطلق است«بمعنی عالم مثال با آنچه فرغانی گفت که » خیال«و اما 

شود پس حقیقت دل من که تصورات  ششی میمحبوب و معشوق و بمعنی جذبه الهی است که سبب کشش و کو
من از عالم مثال است و همان تصور محبوب و معشوق من است آنچنان در من سریان دارد که در شب هجران و 

شود و آنگاه جهت محافطت وحدتم و  می »خود«فرقت از مقام خویش تنزل نموده و از جمله صفات ذاتی من 
  نماید تا دوئی و کثرت پیش نیاید. بر آن مراقبت میآنرا احاطه کرده اعتدال صفات دیگرم 
  :۲منت سوانح از فصل 

 انا من اهوی و من اهوی انا
 صرتهـصرتنی ابـاذا ابـف

  

 

 لنا بدنانحن روحان حّل
 صرتناـصرته ابـو اذا اب

  

  » ۱۴«بیت آمده است  ۵و بعضی  ۳و بعضی  ۲ها  گویا در اصل پنج بیت بوده که در بعضی از نسخه
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  نحن روحان حلّلنا بدنا   انا من اهوی و من اهوی انا » ها نسخه همه«
  اس لنانحن مذکنا علی عهدالهوی  یضرب االمثال فی النّ »مجموعه آثارها«
  ایها السايل عن قصّتنا  لو تراه ام نفرّق بیننا »مجموعه آثارها«
  و اذا ابـصرته ابـصرتنا فـاذا ابـصرتنی ابـصرته  » ها همه نسخه«
  ان اذا  ذهبت بهجته مت انانحن فی االجال سیّ  »وعه آثار و ربانیمجم«

  و شیخ احمد جهت ارائه منظور خود از آن بهره جسته است.»۱۵«ذکر شده این اشعار در کتاب الواسطني حالج 
وعشقم خود من است. ما دو روحیم که در یک بدن حلول معانی اشعار: من همان خواسته و عشقم و خواسته 

  م.ای کرده
و ما در این مسأله » سوره اعراف، عهد الست ۱۷۱اشاره به آیه «ایم  ما از آغاز خلقت بر عهد عشق استوار بوده

پرسی اگر ما را بینی بني ما فرقی و تفاوتی  ای که درباره داستان ما می ایم. ای پرسنده ضرب المثل بني مردم بوده
  نخواهی یافت.
  بینی. و اگر او را بنگری ما را می بینی بنگری او را میپس هر گاه مرا 

  مريم. ما از نظر حیات و زندگی مثل هم هستیم چه اگر عشق او برود من می
شود وىل در واقع اصالت و  ظاهراً نوعی اتحاد دیده می» انا من اهوی و من اهوی انا«شرح: در مصراع اول 

ایم  ما دو روح بوده» روحان حلّلنا بدنا نحن«گوید  وحدت وجود است که توحید ناب باشد و مصراع دوم که می
ایم منظور او حلول روح انسانی و روح عشق یا روح رسالت و والیت و یا مظهریت  که در یک بدن حلول کرده

کرده و در واقع عني همند باشد که در آغاز خلقت انسان در بدن حلول  کثرت و وحدت که الزم و ملزم است می
 »فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ«فرماید:  ه حجر که میسور ۲۹و مبتنی است بر آیه 

او را » ای مالئک«فتيد بیپس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم پيش او به سجده یعنی 
سان باشد مسلماً دوئیت است و هدف حلول روح الهی در بدن مادی پس از سري تکاملی ان کنان. و اگر سجده

روح در روح من  نمایاند که گفت: باطل و از نظر عرفانی کامل، نادرست و لذا این گفته منصور نادرست می
  گفت: و اگر چون مولوی می». ۱۶«که عنرب در مشک ناب بیامیزد بیامیخت 

 من کیم لیلیّ و لیلی کیست من
  

 

 هر دو یک روحیم اندر دو بدن
  

شت چون آنوقت دوئیت در عاشق و معشوق در بني نبوده و تنها در بدن که ظرف است و امری اشکال ندا
اعتباری، دو گانگی مشهود بود نه در حقیقت آن لذا شیخ ابوالفتوح احمد غزاىل هم مصراع اول را که وحدت 

  است پذیرفته وىل مصراع دوام را نپذیرفته کما اینکه فرموده است 
  :۲منت سوانح از فصل 

از یک در  »لنا بدنانحن روحان حّل«اشارت هم بدین معنی بود و لیکن دور افتاد در دوم مصراع که: «
اینجا بود که این  »انا من اهوی و من اهوی انا«تر است که:  دوئی نهاده است. اول مصراع قریب

  معنی درست آید که گفته است:
  بیت

    گفنت صنما مگر که جانان منی

 

 کنم جان منی اکنون که همی نگه
  

  اینجا که در تمامی بیت گفته است:
  



  

٤٤ 

  بیت
 مرتد گردم گر تو زمن برگردی

  

 

 ای جان وجهان تو کفر و ایمان منی
  

و لیکن چون گفتار شاعران بود در نظم و » جان گردم گر تو ز من برگردی بی«یست گفنت: با مگر می
ر شاعران دیگر. حدّ ایشان بیش از نظم و قافیه نگاه داشنت ماند. گرفتاری عاشقان دیگر است و گفتا

  »قافیه نیست و حدّ عاشقان جان دادن است.
  شرح:

در شرح مطالب فوق باید گفت شیخ بر حالج ایراد گرفته و حلول را منتفی دانسته و وحدت را ارائه داده و 
از » ۱۷«که شاعر  فرموده است: گفتم ای صنم تو جانان من هستی وىل تو جان منی نه جانان من. و علت این

مرحلۀ معشوق را جانان دانسنت به جان دانسنت رسیده از ایرنوست که جانان در اصطالح عرفانی صفت قیومی 
و علت اینکه شیخ نخست » ۱۸«ات حق است است و جان همان روح انسانی و کنایه از نفس رحمانیه و تجلیّ

خواهد ابتدا بمقام محبت قبل از محو و  آنست که میداند  ومی و جدا از من میمعشوق را جانان یعنی صفت قیّ
خواهد به مقام محبت قبل از محو و فنا اشاره کند وىل بعد که  گوید جان منی می فنا اشاره کند وىل بعد که می

محو و فنا که کمال محبت و عشق است برسد و معشوق را همان روح خواهد به مقام  گوید جان منی می می
الجمع است و این سخن با این گفته  انی است بداند و عني خود بیند و این مقام جمعانسانی که نفس رحم

جویم خود را  یافتم و اکنون او را می جستم او را می روزگاری خود را می«خواجه عبدالله تطبیق دارد که گفت: 
  :گريد که چرا گفته است اما اینکه شیخ بر شاعر که نامش معلوم نیست ایراد می» یابم می

 مرتد گردم گر تو زمن برگردی
  

 

 جهان تو کفر و ایمان منی ای جان و
  

الزم به توضیح است که نه شاعر ایرادی است نه بر شیخ احمد زیرا شاعر چون نظر به کفر و ایمان داشته و در 
وجب مرتّد مرحله ایمان ابتدائی یعنی ایمان زبانی و احتماالً ایمان علمی بوده برای وی برگشنت حق و معشوق م

شدن از ایمان و گروه مؤمنان است، وىل شیخ که از ایمان علمی و حتی عینی گذشته و به یقني رسیده و از مرحله 
هو الحق و الحق «بیند که جان هستی عشق است و عشق  کثرت صفات و اسماء گذشته وارد مرحله ذات شده می

بیند چون اینها  شهود نموده ودر آنجا کفر و ایمانی نمین صفات تعیّ  و الاله اال اللّه را در ذات بی» هو اللّه
و ا ز طرفی معلوم » بایست گفنت: بیجان گردم گر تو زمن برگردی می«صفت خلقند نه حق. و لذا گفته است : 

بیجان گردم گر تو زمن «گوید:  این رباعی را از شیخ احمد گرفته چون نظر او را آورده و میشود میبدی  می
و  اما باید دید گرفتاری عاشقان چیست؟ گفتار شاعران معلوم است. شعر سخنی است موزون» ۱۹» «برگردی

باشد؟ حّد عاشقان جان  بر قضایای تخیلیّه باشد وىل عشق چیست؟ و گرفتاری عاشقان چه می مقفّٰى که مبتنی
وصال جزء به  شود، دادن است. مگر جان دادن هم هرنی است؟ جان مال اوست. بل اوست که باو تقدیم می

قات که های قفس تن و تعلّ کّل است و نجات مرغ از قفس تن و نهایت سعادت، وىل چون ترک وابستگی
فرود:  ایجاد علقه نموده دشوار است و بند گسسنت و قفس انداخنت نجات و فالح، از ایرنو منصور حالج می

  »رکعتان فی العشق ال یصحّ وضوء هما االّ بالدّم«
    کش و خونی بودعشق از اول سر

 

 تا گریزد هر که بريونی بود
  

و عارفان و صوفیان سالک اىل اللّه در هيلع... علی  و طریق سرور شهیدان یعنی حسني بن و اینست راه عاشقان
  مسري عشق اىل اللّه...

  و حافظ سروده است:



  

٤٥ 

 حافظ صبور باش که در راه عاشقی
  

 

 رسد هر کس که جان نداد به جانان نمی
  

  ـــــــــــــــــــــ
 بعنایت نظری کن که من دلشده را

  

 

 مدد تو کاری از پیش نرود بی
  

  ـــــــــــــــــــــ
 گر چلیپای سر زلف زهم بگشاید

  

 

 بس مسلمان که شود کشته آن کافر کیش
  

  ـــــــــــــــــــــ
 اگر بمذهب تو خون عاشق است مباح

  

 

 کان تراست صالح صالح ماهمه آنست
  

  ـــــــــــــــــــــ
 درقصد خون عشاق ابرو و چشم شوخت

  

 

 گاه آن کمان کشیده گاه این کمني کشیده
  

  ــــــــــــــــــــــ
 تا کی کبوتر دل چون مرغ نیم بسمل

  

 

 باشد زتري هجرت در خاک و خون تپیده
  

  ــــــــــــــــــــــ
 عالم از ناله عشّاق مبادا خاىل

  

 

 بخش نوائی دارد که خوش آهنگ وفرح
  

  ـــــــــــــــــــــــ
 اشگ خونني بنمودم به طبیبان گفتند

  

 

 درد عشق است و جگر سوز دوائی دارد
  

  ـــــــــــــــــــــــ
 اءـدرویش مکن ناله ز شمشري احّب

  

 

 کاین طایفه از کشته ستانند غرامت
  

  ـــــــــــــــــــــــ
 از عشقای آنکه بتقریر و بیان دم زنی

  

 

 ما با تو نداریم سخن خري و سالمت
  

  ـــــــــــــــــــــــ
 ریزدغمزه شوخ تو خونم بخطا می

  

 

 فرصتش باد که خوش رای صوابی دارد
  

  



  

٤٦ 

  سوانح ۲تعلیقات فصل 
  
  .۲۸۱و دستورالعلماء ص  ۳۹رساله قشریه ص  ۵۰۴کشف المحجوب ص  ـ۱
  .۲۵۲و  ۴۴۴ص  ۲مسند احمد ج  -۳۲ص  ۸صحیح مسلم ج  ـ۲
ص  ۲هم آورده و در تفسري کشف االسرار ج  ۱۳۰حدیث نبوی است که روزبهان بقلی در عبهرالعاشقني ص  ـ۳
  آمده. ۳۶۸ص  ۸و ج  ۱۳
ذکر » قبله« ۲ر کلمات مکنونه فیض ص ددر آثار عرفا آمده » قبله، فیه، معه«این حدیث بصورتهای مختلف  ـ۴

و  ۲۵۱ص  ۱ئل شاه نعمت اللّه وىل فیه و قبله به کرّات آمده به ج و در رسا» فیه«در کشف المحجوب  –شده 
  مراجعه فرمائید. ۳۶۷و  ۳۰۲و  ۱۷۰و  ۱۶۹و  ۱۳۶ص  ۲و ج ۳۵۶
  در نهج البالغه آمده: کائن ال عن حدث موجود ال عن عدم مع کل شیٔ بمقارنه و غري کّل شیٔ ال بمزابله... ـ۵
را بآسمان بردند عرض ملسو هيلع هللا ىلص آمده است که چون پیغمرب هيلع اقر باز قول امام  ۵۴ص  ۴در اصول کافی ج  ـ۶

کرد: پروردگارا حال مؤمن نزد تو چگونه است؟ فرمود: ای محمد هر که بدوستی از من اهانت کند آشکارا 
بجنگ من آمده... و هیچیک از بندگانم بمن تقرب نجوید با عملی که نزد من محبوبرت باشد از آنچه بر او 

تش دارم، آنگاه گوش او شوم سدرستیکه بوسیله نماز نافله بمن تقرب جوید تا آنجا که من دوام، و ب واجب کرده
م که بدان بگوید، و دستش شوم که بدان برگريد. و اگر دکه بدان شنود و چشمش شوم که بدان بیند و زبانش گر

رت و نقل قوىل دیگر از همان جلد بعبا ۵۳بخواندم اجابتش کنم و اگر خواهشی از من کند باو بدهم... در ص 
  بیان شده که نشان صحّت کامل حدیث است.هيلع حضرت صادق 

  ۳۰۸فرهنگ اصطالحات و تعبريات ص  ـ۷
  منابع ذکر شد ۴در شماره » ما رایت شیئاً«درباره حدیث  ۱۰لوایح عني القضاه ص  ـ۸
  گوید: مولوی می – ۱۴۵ص  ۱جامع الصغري ج  ـ۹

 کوری چشم است این کوری من
  

 

 می و یصّم است ای صنمحب یع
  

  .۱۰لوایح عني القضاه ص  ـ۱۰
  .۱۱و  ۱۰لوایح عني القضاه ص  ـ۱۱
  .۸۲تعلیقات بر سوانح از پورجوادی ص  ـ۱۲
  ۱۷۵مشارق الدّاری ص  ـ۱۳
دو بیت. اشعه  ۱۹دو بیت. در رساله عرفانی عشق بکوشش ایرج افشار ص  ۵سوانح از پور جوادی ص  ـ۱۴

و در مجموعه آثار ص پنج بیت » دو بیت« ۱۵۷و  ۱۵۶سوانح تالیف حامد ربانی ص اللمعات جامی بانضمام 
  آمده.
  .۹۳دیوان حالج به تصحیح ماسینیون ص  -۱۳۴الطواسني حالج به کوشش لوئی ماسینیون ص  ـ۱۵
  .۲۲همان مآخذ و قوس زندگی حالج ص  ـ۱۶
  .۱۵۷نسخه تصحیح حامد ربانی ص  ـ۱۷
  .۱۵۱و اصطالحات عرفانی ص فرهنگ لغات  -۵۵۵کشاف ص  ـ۱۸
  .۲سوره نساء ج  ۱۳۶و آیه  ۵۰۸ص  ۱سوره بقره ج  ۱۸۶تفسري کشف االسرار ذیل آیه  ـ۱۹
  



  

٤٧ 

  سوانح ۳فصل 
  
  
گاه روح عشق را چون زمني بود تا شجره عشق از او بروید. گاه چون ذات بود صفت را تا بدو قایم » ۱«

نیز نوبت دارد، گاه او ذات بود و روح صفت تا قیام روح شود، گاه چون انباز بود در خانه تا در قیام او 
بدو بود. اما این هر کسی فهم نکند که این از عالم اثبات دوم است که بعد المحو بود و اهل اثبات قبل 

  را کوژ نماید. المحو
  بیت

 چون آب و گل مرا مصّور کردند
 کردند تقدیر و قضا قلم چو تر می

  

 

 ردندجانم عرض و عشق تو جوهر ک
 حسن تو و عشق من برابر کردند

  

گاه عشق آسمان بود و روح زمني تا وقت چه اقتضا کند که چه بارد، گاه عشق تخم بود و روح زمني » ۲«
تا خود برروید، گاه عشق گوهر کانی بود و روح کان تا خود چه گوهر آید و چه کان، گاه آفتاب بود در 

بود در هوا روح تا خود چه سوزد، گاه زین بود بر مرکب روح آسمان روح تا خود چون تابد، گاه شهاب 
تا خود که بر نشیند، گاه لگام بود بر سر سرکشی روح تا خود به کدام جانب گرداند، گاه سالسل قهر 

تا خود کرا گزاید و کرا هالک کند، ، گاه زهر ناب بود در کام قهر وقت حکرشمه معشوق بود در بند رو
  چنانکه گفته است:

  یتب
 گفتم که زمن نهان مکن چهره خویش
 گفتا که برتس بر دل و زهره خویش

  

 

 تا بر دارم زحسن تو بهره خویش
 کني فتنه عشق برکشد دهره خویش

  

این همه نمایش وقت بود در تابش علم که حّد او ساحل است، او را به لجه کار راه نیست. اما » ۳«
  ور است چنانکه گفت:جاللت او از حدّ وصف و بیان و ادراک علم د

  غزل
 عشق پوشیده است هرگز کس ندیدستش عیان
 زند هر کس از پندار خود در عشق الفی می

  

 

 الفهای بیهده تا کی زنند این عاشقان
 عشق از پندار خاىل وز چنني و از چنان

  

  هستی ذرّه در هوا محسوس است و نایافتش معلوم، اما هر دو به تابش آفتاب گرو است.» ۴«
  بیت

 خورشید توئی و ذرّه مائیم
 تا کی به نقاب و پرده؟ یکدم

  

 

 روی تو روی کی نمائیمبی
 از کوه برآی تا برآئیم

  

که نه همه دست نادادن از بزرگی و تعاىل بود، از لطافت هم بود و از فرط القرب هم بود. نهایت علم 
ش نهد غرقه شود. آنگه کی یارد عشق است. اگر بر ساحل بود از او حدیثی نصیب او بود و اگر قدم پی

  که خرب دهد و غرقه شده را کی علم بود؟
  بیت

 حسن تو فزون است زبینائی من
 در عشق تو انبه است تنهائی من

  

 

 راز تو برون است زدانائی من
 در وصف تو عجز است توانائی من
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از او خرب کی بريون  البل علم پروانه عشق است. علمش برون کار است. اندر او اول علم سوزد، آنگه
  آرد؟

  سوانح: ۳از فصل »۱«منت قسمت 
  ».گاه روح عشق را چون زمني بود تا شجره عشق از او بروید«

آید و  لی باید کرد اگر روح زمني باشد و عشق دانه و یا نهال و درخت، دو گانگی الزم میشرح: در این سخن تامّ
ت ، علّ»دانه و زمني«ی ت مادّ، علّ»کشاورز«ت فاعلی از علّ  که عبارتند آنوقت چند عامل باید وجود داشته باشد

در حالیکه چنني نیست روح خود هم زمني است هم دانه عشق را  »ثمره«ت غائی ، و علّ»درخت«صوری شکل 
ه روح است و عني اوست و از او جدا در ذات خود دارد و هم فاعل و هم غایت چه عشق صفت ذاتی بالقوّ

ت در جهت غایت و اصل و مبدأ و مرجع طبق قانون کشش و کوشش در قاعده امر و مشیّ نیست و روح خود طبق
  و این حرکت همان عشق است.  حرکت است

از شجره روح «گوید:  دانسته می» میوه«و عشق را ثمره » درخت«عني القضاه شاگرد شیخ احمد روح را شجره 
ای برادر اگر آن شجره  »۱«انب الطور نارا...انس من ج«ثمره عشق پدید آمد شجره در کار ثمره او آتش 

کی درست آمدی زیرا که عشق روا بود که از » ۲« »انّی انا اللّه«روح او نبودی و آن ثمره عشق نبودی خطاب 
آتش عشق که  »...انی انا اللّه«درخت جان عاشق مر عاشقرا بخود خواند و این ندا هم از او بدو رساند که 

  ».است نه مر جان او را بسوزد و نه با جان سازد »روح«ثمره شجره جان 
  منت:

  :۳از فصل » ۱«منت قسمت 
  »گاه چون ذات بود صفت را تا بدو قائم شود«

زائد بر ذات بلکه است نه صفت فعلی و صفت وضعی و نه  تزله صفت ذانشرح: روح به منزله ذات و عشق بم
افنت احتیاج به موضوع و محل دارد تا بدان قیام وىل چون خود جوهر نیست و عرض است در وجود یعني ذات 

یابد و تنها در خالق صفت بالفعل است و در مخلوق بالقوه که در جماد ونبات و گیاه غري ارادی و اضطراری و 
ه به فعل ه انسانی با پیوند والیت به جریان افتاده از قّوغري شهودی، وىل در انسان مشهود است البته عشق بالقّو

گردد و بدان حرکت  ت عشق است از آن حاصل میرسد و پرستش که قّو و با هدایت به کمال میآید  می
  ».۳«بخشد. این امر نه تنها فلسفی و شهودی است بلکه علمی نیز هست  می

دریغا مگر گوهر جانت را «گوید:  دهد و می عني القضاه در تمهیدات این مسأله را به نحو روشنی توضیح می
ت را عرض، عرض نتواند بودن، جوهر عزّ که هیچ جوهر نیست که از عرض خاىل باشد و بیعرض عشق نیست 

اللّه عبداً عشقة و عشق علیه فیقول  اذا احّب«گفت:  هيلعدار که مصطفی  عشق ماست. این حدیث را گوش
ا ای ر هنگامی که خدا بنده« »لک ان اردت اولم ترد ی و انا عاشق لک و محبّعبدی انت عاشقی و محبّ 
من تو عاشق و دوستدار منی   گوید: بنده دارد پس می ورزد و عشق را بر او عرضه می دوست بدارد به او عشق می

عشق خدای »... و من عاشق و دوستدار توام چه اراده به این عشق  دوستی داشته باشی و چه نداشته باشی
و را عرض و عشق او جان ما را جوهر، تعاىل جوهر جان آمد و عشق ما جوهر وجود او را عرض آمد، عشق ما ا

عرض متصور نباشد، عشق و عاشق و معشوق در این حالت قائم به یکدیگر باشند و میان  اگر چنانکه جوهر بی
  »ایشان غريیت نباشد

     چو آب و گل ما را مصور کردند
 

 »۴«جانم عرض و عشق تو جوهر کردند
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  :۳از فصل » ۱«منت قسمت 
  »در خانه تا در قیام او نیز نوبت دارد چون انباز بود گاه«

کنند این سخن  در خانه تن بمنزله دوشریکند و هر کدام مشرتکاً از هستی انسان پاسداری می گاه عشق و روح
معنی است چنانکه حق را انبازی نیست روح الهی و  توان پذیرفت و گرنه دو گانگی بی شیخ را بر وجه تسامح می
      وان گفت وىل چه بسا عشق بالقوه و در کمون است.عشق الزمه روح را دو نت

  :۳از فصل » ۱«منت قسمت 
   »گاه او ذات بود و روح صفت تا قیام روح بدو بود. «

اه عشق بمنزله ذات است و روح بمنزله صفت که در آن حال قیام روح به عشق است چه اگر عشق شرح: گ
ور که قبالً گفته شد طش مرتبط کنیم درست است چه هماننباشد روحی نیست. این سخن را اگر به آغاز آفرین

در این صورت » من گنج مخفی بودم خواستم شناخته شوم، خلق را آفریدم تا شناخته شوم«خدای تعاىل فرمود: 
ی و ت غائی در ذهن است بر علل مادّم علّی روحی حق دارد و این تقدم از نوع تقدّم بر خلقت و تجّلعشق تقدّ

ی که از نظر نتیجه پایان است. وىل پس از خلقت دیگر عرض عشق بدون جوهر روح امکان ندارد صوری و فاعل
مگر اینکه عشق را حرکت جوهری روح بدانیم که روح بدون این حرکت جوهری معنی ندارد. وىل آیا حرکت 

  فرماید که: شیخ می اصل یا جوهر، تقدم و تاخر در کدام است؟
  :۳از فصل » ۱«منت قسمت 

 ما این هر کسی فهم نکند که این از عالم اثبات دوم است که بعد المحو بود و اهل اثبات قبل المحوا «
  »را کوژ نماید

تواندبفهمد که چگونه عشق ذات است  شرح: پس باید اذعان کنیم که همانطور که شیخ فرموده است هر کس نمی
و اثبات ربوبی است برای افرادی که باین و روح صفت، چه درک این مطلب به عالم اثبات دوم که محو ذات 

بیداری و هوشیاری قبل از محو ذات دارند این معانی را اند به شهود پیداست و آنانیکه  درجه از مقا رسیده
نماید. برای توضیح مطلب الزم است دو کلمه محو و  فهمند و این معانی برایشان نادرست و یا نامفهوم می نمی

 يُثْبِتُ وَ  يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَ« فرماید: خدای تعاىل می» ۳۹سوره رعد آیه «قرآن مجید اثبات را بشناسیم. در 
   كند و اصل كتاب نزد اوست خدا آنچه را بخواهد محو يا اثبات مى یعنی:» عِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

نی عاست که از امّ الکتاب یمحو از بني بردن وجود بنده و اثبات ایجاد آن به صفت الهی «گوید:  قشريی می
های نکوهیده و  باشد و اثبات قیام کردن بود باحکام عبادات، هر که احوال خویش پاکیزه از فعل ت حق میمشیّ

بذل کند باحوال و اقوال پسندیده، خداوند محو و اثبات بود... اما حقیقت محو و اثبات از قدرت بريون کند، 
» عِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ يُثْبِتُ وَ يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَ قال اللّه«اند: داشته زابت محو و اثبات اندر مقصوره مشیّ

  » ۵«مریدان ذکر خویش اند: محو کند از دل عارفان ذکر غري و اثبات کند بر زبان  گفته
و و اثبات ذکر ین کاشانی سه مرحله برای محالدّالبته آنچه قشريی گفته مرحله اول محو و اثبات است وىل عزّ

محو را سه درجه است. درجه اولٰى و آن محو مطلق «گوید:  محو و اثبات ذکر کرده و می«گوید:  کرده و می
صفات است حمیده و ذمیمه، و درجه علیا و آن محو ذات است و در مقابله هر محوی اثباتی است و معنی فنا و 

از فناء و بقاء عامرت باشند. چه فنا و بقا را استعمال بقا و محو و اثبات بیکدیگر نزدیک است و محو و اثبات 
  ».تت و اثبات ربوبّیدر محو بشریّ نکنند االّ

پس هر که سه مرحله محو و اثبات را طی کند و بقاء بحق یابد و صفات ربوبی در وی اثبات شود با علم الهی 
فهمد که عشق ذات است  فته، میواسطه و حضوری است حقیقت را دیده بلکه احاطه وجودی یا که محیط و بی
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هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ «قدیم است: و روح حقیقت آن که قیام روح به عشق است و عشق قدیم است زیرا معشوق 
  ۳سوره حدید آیه  »وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

  »:دو بیتی«سوانح  ۳از فصل » ۱«منت قسمت   
 مرا مصّور کردندچون آب و گل

 کردند تقدیر و قضا قلم چو تر می
  

 

 جانم عرض و عشق تو جوهر کردند
 حسن تو و عشق من برابر کردند

  

توان احتمال داد که از خود  توضیح: این رباعی در کتب عرفا و شعرای قبل از شیخ ابوالفتوح دیده نشده لذا می
انی در تمهیدات این رباعی را عیناً ذکر کرده است وىل اینکه شاگرد شیخ، عني القضاه همد شیخ است مخصوصاً

همچنني در ». عشق تو و جان من«مرقوم داشته:  »حسن تو و عشق من«در مصراع چهارم تغیريی داده و بجای 
  ای دیگر تغیري داده و مرقوم فرموده است: هر دو مصراع بیت دوم رباعی را بگونه ۱۱ص  ۲ج  ها نامه

 کردندر میتقدیر و قضا قلم چو ت
  

 

 حسن تو و عشق من برابر کردند
  

قضاه برای نوشنت این رباعی از ذهن خود کمک گرفته و به منت سوانح برای انتقال رباعی لا که معلوم است عني
  مراجعه نکرده است.

ت صوری آن شکل آدم ی آن آب و گل است و علّ شرح: منظور از مصراع اول خلقت انسان است که علل مادّ
فرماید:  می ۲۶سوره حجر مأخوذ است که نخست در آیه  ۲۹و  ۲۸و  ۲۶بدان بوده است و کالً از آیه  بخشیدن

و در حقيقت انسان را از گلى خشك از گلى سياه «یعنی:  »وَلَقَدْ خَلَقْنَا االِٕنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ«
ذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ وَإِ«گوید:  می ۲۸دوباره در آیه » و بدبو آفريديم

و هنگامى را كه پروردگار تو به فرشتگان گفت من بشرى را از گلى خشك از گلى سياه و بدبو یعنی:  »مَّسْنُونٍ
پس یعنی:  »يهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَفَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِ«فرماید:  می ۲۹سپس در آیه  خواهم آفريد

شاید  .نمودم و از روح خود در آن دميدم پيش او به سجده درافتيد» متعادل و متکامل«وقتى آن را درست كردم 
پذیری عشق در انسان باشد که توان پذیرش  زمینهت قابلی که بعد از خلقت از گل ذکر شده همان خاصیّ» یتهسّو«

جانم عرض و « پس ». وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي  «فرماید  الهی داشته است. و از این جهت بعد از آن میروح 
یعنی جان حادث من که جزئی از روح الهی است در برابر عشق مطلق که قدیم است » عشق تو جوهر کردند

ه وجود عشق مطلق در عاشق رورحکم عرض را دارد بر جوهر ذات عشق، و سجده کردن فرشتگان نتیجه بالضّ
مقید است و اما تقدیر و قضا همان مشیت و امر است که بصورت ام الکتاب، لوح محفوظ، عالم امر،... ذکر 

مشیت حق را از عالم امر به عالم  »نون والقلم و مایسطرون«شده که تقدیر ازىل این بوده که با قلم قدرت 
م ن و عشق را بصورت یکجا و برابر قرار دادند. در مورد تقدّخلق آوردند و برای ظهور آن در عالم خلق حس

الع بیشرت به جلد اول این کتاب حسن بر عشق قبالً در مبحث اعرتاضات بر شیخ مطالبی ذکر شده برای اّط
  مراجعه شود.

  :۳از فصل » ۲«منت قسمت  
  »گاه عشق آسمان بود و روح زمني تا وقت چه اقتضا کند که چه بارد«

این رو شیخ عشق را به آسمان را و روح را به زمني تشبیه فرموده که عشق فاعل است روح قابل تا اینکه شرح: از 
باقتضای وقت که ضرورت تجلی باشد ظاهر گردد و بر زمني روح آنچه مناسب باشد ببارد و آن را بارور سازد. 

شق فاعل است و روح قابل به دین عشق آسمان است و روح زمني یعنی ع«گوید:  القضاه در شرح لوایح می عني
کشد... و آنچه  کشد و این او را بر می این عشق را درمی» روح«نسبت میان ایشان ارتباطی است معنوی. او 
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اما اقتضای پذیرش قابل وابسته به عنایت از طرف » ۸« عاشق به معشوق مایل است و معشوق به عشق ناظر
کند و زمانی با رحیمی و گاه  ض و باسط است گاه با رحمانی عمل میات و اراده است زیرا حق قابفاعل و تجلیّ

  با غفاری و گاهی به قهاری، اما هر چه هست نکوست.
  در شرح نسخه نور عثمانیه آمده:

  ».پس منظور این است که چون عشق اصل کل است و هرچه از آن به روح نزول کند اثر آن ترکیب پیدا شود«
  :۳از فصل » ۲«منت قسمت  

  »روید گاه عشق تخم بود و روح زمني تا خود بر«
شرح: از اینکه شیخ عشق را به تو و بذر تشبیه کرده و روح را به زمني مانند نموده آنست که دانه عشق را محلی 
باید مناسب و جز روح انسان هیچ موجودی قابل و الیق پروراندن تخم عشق در رحم جان نیست چنانکه قرآن 

ما امانت بر آسمان و زمني و کوهها عرضه کردیم همه از پذیرش آن اعراض کردند و فقط «فرماید:  کریم می
یا چون آینه سری به ظلمت جسم داشت طبق قانون » انسان پذیرفت که او بسیار ستمگر بر خویش و جاهل بود

و البلد «رماید: ف ت این بار امانت جاهل بود و یا میتوانست رخسار بنماید و نیز به اهمیّ تضاد و تقابل می
هایش را به اذن  یعنی: سرزمني پاکیزه رستنی» ۵۶سوره اعراف آیه « »ب یخرج نباته باذن ربهالطیّ

ه الهی است در آن آورد پس زمني روح سرزمني طیب و پاکیزه است که دانه عشق که عطیّ پروردگارش بريون می
ونگی افاضه عشق بستگی دارد. لذا در همني روید وىل چگونه روئیدن؟ دانه عشق به نوع زمني روح و چگ می

فایده از آن بريون  یعنی: آنچه پلید شد جز اندکی بی »والذی خبث ال یخرج اال نکدا«فرماید:  آیه فوق می
ت اند مؤمن و کافر و منافق که کافر زمني روحش به علّ آید. و همني است که مردم در اطاعت خدا سه دسته نمی

شود بسته شده است و منافق بذر  پلید گردیده و دریچه قلبش که بسوی عالم باال باز می ه به نیاز عشقعدم توّج
عشق را فاسد نموده و در مورد مؤمنان هم که شرایط آنان مساعد است هم مراتبی است که موضوع بحث ما 

  نیست.
  :۳از فصل » ۲«منت قسمت  

  »چه کانگاه عشق گوهر کانی بود و روح کان تا خود چه گوهر آید و «
اگر روح را به کان تشبیه کنیم عشق چون گوهری است که باید در آن کان پرورده شود و حال باید دید آن شرح: 

  گوهر چگونه است و کان چگونه؟ چنانکه حافظ گوید: 
 طالب لعل و گهر نیست و گرنه خورشید

    جم از کان جهانی دگر است گوهر جام

 

 بودهمچنان در عمل معدن و کان است که 
 داری گران می تو تمنا ز گل کوزه

  

  :۳از فصل » ۲«منت قسمت 
  »بود در آسمان روح تا خود چون تابدگاه آفتاب  «

درخشد تشبیه نموده در مورد آسمان  شرح: در اینجا روح را به آسمان و عشق را به آفتاب که در آسمان روح می
ات سمان را مطلق آسمان غیب و معنی انوار و تجلیّدارند. گاهی مراد از آ و زمني و خورشید عرفا تعبرياتی

» آسمان«گريند و گاه مرادشان از سماء  به معنای فوق ارض در نظر می ءدانند و گاه به همان مفهوم سما می
را به هفت مرتبه دل » آسمانهای هفت گانه« »و سماوات السبع«مراتب عالیه وجودی و عالم مجردات است 

صدر، قلب، شغاف، فؤاد، حبّه القلب، سویدا، «یا اطوار سبعه دل » ، خفی، اخفاءسرّطبع، نفس، قلب، روح، «
یعنی هفت دریایی که در راه سالکان است و سبع » هفت دریا«ر حو عوالم هفت گانه سبعه اب» مهجه القلب
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 عنی حقیقیدانند بدون اینکه م را بر طرق اىل اللّه و منازل سلوک بطور تلمیحی منوط می» هفت راه«طرائق 
  .»۹«نفی شود

و اما زمني یا ارض. یا ارض عالم ملک است یا ارض عالم جسم و یا قابلیت جسم و جسد و نفس و روح و 
ت قابله. و آفتاب یا آفتاب وجود یا آفتاب جالل یا تابش انوار ت و علّعناصر و طبایع اربعه آدمی و یا هر خاصیّ

الم الهوت بر عالم جربوت و سپس به عالم ملکوت و از آن به الهی است. پس عشق انوار الهی است که از ع
عالم ناسوت تابد و در سري صعودی، هر که از ناسوت به ملکوت گذشت و در انوار جربوت بسوخت بانوار 

  الهوت رسید. و آن پایه عشق است نه عقل، حافظ گوید: 
     روید از زمنيتا صد هزار خار نمی

 

 رسد میاز گلبنی گلی به گلستان ن
  

عشق آفتاب است. عقل ذره. اگر چه ذره درتاب آفتاب در «نویسدک  لذا عني القضاه همدانی در لوایح می
  ».ظهور آمد اما از کجا او را طاقت آن بود که بخود در پرتو آن نور آید

  حافظ گوید:
 بر زمینی که نشان کف پای تو بود

  

 

 سالهاسجده صاحب نظران خواهد بود
  

  :۳از فصل » ۲«منت قسمت 
  »گاه شهاب بود در هوا روح تا خود چه سوزد«

بعنوان شهاب قبس آمده که بمعنی شعله آتش گرينده است و در اصطالح  ۶شرح: شهاب در سوره نمل آیه 
االسرار درباره اقسام آتش که در قرآن ذکر شده  عرفانی کنایه از معرفت و هدایت است. چنانکه در تفسري کشف

قرآن شش آتش یاد کرد یکی آتش منفعت... دگر آتش معرفت... سه دیگر آتش مذلّت... چهارم  در«فرماید:  می
معیشت یافتند...  عامّه خلق از آتش منفعتآتش عقوبت... پنجم آتش کرامت... ششم آتش معرفت و هدایت...

قوبت مزید عذاب ت لعنت یافت و کافر از آتش عذوالقرنني از آتش معرفت نظام یافت... ابلیس از آتش مذلّ
  حافظ فرماید:» ۱۰«یافت، ابراهیم از آتش کرامت سالمت یافت... موسٰى از آتش معرفت و هدایت قربت یافت 

 ز رقیب دیو سريت بخدا همی پناهی
  

 

 مگرآن شهاب ثاقب مددی کند سها را
  

خَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَاٌب إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْ«فرماید:  میسوره صافات شهاب ثاقب آمده و  ۱۰و اما در آیه 
در پی او نشیند شاخی » زبان سرّ عالم ملکوت را بریابد«، سخنی رباید یعنی مگر دیوی سخن دزد»ثَاقِبٌ 

درخشان. و شهاب ثاقب در اصطالح عرفان همان آتش گدازان غريت حق است که بر سینه اغیار نشیند. حافظ 
  فرماید:

 وزدخواست کزآن شعله چراغ افر عقل می
 مدّعی خواست بیاید به تماشا گه راز

  

 

 برق غريت بدرخشید و جهان برهم زد
 دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

  

باشد که آنرا در سرای کرامت و  که در روح میپس غرض شیخ این است که عشق آن آتش معرفت و هدایتی است
  زیرا هر غريی مانع است و باید رانده شود. دارد و هر غريی را تريی سوزان شود سالمت و معرفت و هدایت می

  :۳از فصل » ۲«منت قسمت 
  »گاه زین بود بر مرکب روح تا خود که بر نشیند «

شود.  اند حال باید دید چه کسی بر این سوار می شرح: گاه عشق در حکم زین است که آنرا بر مرکب روح نهاده
یقی و در کدام مرتبه است و چگونه بر زین یعنی عاشق کیست و عشقش چیست؟ عشقش مجازی است یا حق

  نور عثمانیه در شرح آن گوید:«عشق نشسته. شارح نسخه 
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برنشیند و آثارش آن بود که تسلط معشوق بر نهاد عاشق غلبه گريد و حريت و عجز آورد و گاه و تنها معشوق 
دراین ». ۱۱«قوت یابد  عاشق برنشیند و آن حصول قوّت و ادراک صفت معشوق آرد و عاشق از آن حالوت و

  باره حافظ فرماید:
 اندر آن موکب که بر پشت صبا بنهند زین

  

 

 باسلیمان چون برانم من که مورم مرکب است
  

  گوید: و مولوی می
 مرکب عشقش دریده صد لگام
 پهلوان تن بد او مردی نداشت

  

 

 زد ال اباىل کالحمام نعره می
 تخم مردی در زمني ریگ کاشت

  

  :۳از فصل » ۲«منت قسمت 
  »گاه لگام بود بر سر سرکشی روح تا خود به کدام جانب گرداند «

هم بعمل آمده که  ملسو هيلع هللا ىلصشرح: و از آنجا که قبالً روح را به اسب تشبیه کرده و همني تشبیه درباره معراج رسول خدا 
آنجا که  شود سري صعود عشق و عروج مرکب روح است وىل از حضرت بر اسبی چنني و چنان نشست معلوم می

زند و افسار بر آن  اندیشد لذا عشق بر آن لگام می روح چون اسب سرکش جز به تاخنت و به مقصد رسیدن نمی
ما زاغ «آمده: ملسو هيلع هللا ىلص نهد تا در جهت مطلوب او را بحرکت آرد از ایرنو در قرآن کریم درباره معراج رسول خدا  می

پس این » یچ جانبی نگرداند و از حّد نگذشتچشمش را به ه«یعنی ۱۷جم آیه نّ السوره  »طغٰىاالبصر و م
عشق است که بر مرکب روح افسار است تا عاشق او را در این جهت معشوق رهربی کند و به غري صفات 

  ر قهر او باشد...ق نیابد گاه بر لطف او روان شود گاه مسخّمعشوق تعّل
  :۳از فصل » ۲«منت قسمت 

  »حوگاه سالسل قهر کرشمه معشوق بود در بند ر«
یات جالىل معشوق حاصل شده و روح را در این زنجري گاهی عشق زنجريهای قهری است که از تجّل شرح:

اصطالحات عرفانی که د ذات معشوق شود و از ذات به غري حتی اسماء و صفات نرپدازد. گرفتار کرده تا مقیّ
و ا ما قهر از یگر قهر و کرشمه. ود یکی سالسل که جمع سلسله و بمعنی زنجريهاست، دش دراین عبارت دیده می

ها و بازداشت نفس است از آرزوها. و چون عموماً  آن رو گفته است که قهر تأیید حق است به فنا کردن خواسته
کشیدند لذا گاه کرشمه معشوق تجلیات جالل است که برعکس تجلیات  ت قهر افراد را به زنجري میاران بعّلقهّ

شود، و آن ناشی  اللّه می طیف است همه پر هیبت و سطوت و سوزندهٔ ما سویجمال که عشق آفرین و رئوف و ل
را و فانی را و مبّقهر است که از مرادها شخص را معّ از غريت عشق است. پس الزمه کرشمه معشوق یا زنجري

 شود که گر چه همه لطف است یات جمال میسازد و البته قهری که همه لطف است، و گاه کرشمه معشوق تجّل
  لطف، همه قهر است.وىل از آن گستاخی خیزد که نتیجه آن 

    ترسید ز نیش احتجامطفل می
 

 مادر مشفق در آن غم شادکام
  

  حافظ گوید:
 دیدمسحر کرشمه چشمت بخواب می

 از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم
 خیال زلف تو پخنت نه کار هر خامی است

 کف صدبار زبعزم توبه نهادم قدح 
 مه ساقی است ورنه حاجت نیستغرض کرش

 

 زهی مراتب خوابی که به زه بیداری است
 شمه صوفی کشم قلندر کنبیک کر

 که زیر سلسله رفنت طریق عیاری است
 کند تقصري وىل کرشمه ساقی نمی

 جمال دولت محمود را بزلف ایاز
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 دل از کرشمه ساقی بشکر بود وىل
 عالج ضعف دل ما کرشمه ساقی است
 عتاب یار پریچهره عاشقانه بکش
 چنان کرشمه ساقی دلم زدست بربد
 کرشمۀ تو شرابی است به عاشقان پیمود
 جز نقد جان بدست ندارم شراب کو

  

 زنا مساعدی بختش اندکی گله بود
 بر آر سر که طبیب آمد و دوا آورد
 که یک کرشمه تالفی صد جفا بکند
 که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید

 حس شد تاد و عقل بیخرب اف که علم بی
 کان نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار

  

سازد و  کند و عاشق را به ذات مقیّد می کشند و اغیار، را نفی و احباب را اثبات می کرشمۀ قهر بازار مدعی می
ق عاشق را از ذات خود با کرشمه قهر بر اغیار، مرياند و گاه او را محرم درون نداند و از وصال به گاه تعلّ 

  عشوق باز دارد م
 ای کن و بازار ساحری بشکن کرشمه

  

 

 »۱۲«به غمزه رونق بازار سامری بشکن
  

  :۳از فصل » ۲«منت قسمت 
  »گاه زهر ناب بود در کام قهر وقت تا خود کرا گزاید و کرا هالک کند«

جله به سم آید و وقت و حال خشمگني را من که از دهان وقت بريون میشرح: گاه عشق همچو زهر خالصی است 
مهلک بدل نماید تا کدام اغیار گستاخ و مغرور را بیخواسته عاشق و معشوق بزند یا هالک کند؟! دلیل آنکه 

مرغ «گوید:  سوانح نا حدی مشخص کرده زیرا می ۷۵عشق زهری است از دهان وقت خود شیخ در فصل 
قهر تایید حق است  و همانطور که گفته شد» اختیار در والیت او نرپد احوال او همه زهر قهر بود و مکر جرب بود

ها و بازداشنت نفس است از آرزوها. و وقت حال وارده بر سالک است و در حقیقت حادث  به فنا کردن خواسته
لذا کام وقت از اصل و منشأ جربی است و اختیاری در آن ». ۱۳«ق برخاسته می است که از حادث متحقّمتوهّ

یب روی نماید و تعلیم تصرف سالک غانی هر حالیکه برسیدن هجوم و مقامات از ین کاشالدّنیست. و بقول عزّ
را از حال خود بستاند و منقاد حکم خود کند وقت است که خاص سالکان است و دارای دو صفت است لطفی 

پیش مند شود و هر که با وی مخالفت  و قهری. هر که با او موافقت کند و منقاد حکم وی گردد از لطف او بهره
پس عشق حاىل است که از منشأ ». ۱۴«گريد و خواهد که آنرا بحول و قوت خود دفع کند مغلوب قهر وی گردد 

 مکند. برای آنکه در مقا گزد و یا هالک می شود و چون زهر است که می ت جرباً بر دل سالک ظاهر میمشیّ
ت برای نوش و رنجی است برای لّذ تسلیم است فنائی است برای بقاء و آتش است برای کرامت و زهری است

  فرماید:  و راحت. چنانکه مولوی می
 عاشقم بر لطف و بر قهرش به جدّ 

  

 

 ای عجب من عاشق این هر دو ضّد
  

  :۳از فصل » ۲«منت قسمت 
 گفتم که زمن نهان مکن چهره خویش
 گفتا که برتس بر دل و زهره خویش

  

 

 تا بر دارم زحسن تو بهره خویش
 برکشد دهره خویشکني فتنه عشق 

  

توضیح: با وجودی که این شعر در عرفات العاشقني هم آمده است وىل شاعر آن بر این فقري معلوم نشد. اما کلمه 
ترکد و زهر آن در بندش  زهره بمعنای کیسه زرد آب و کنایه از آنست که چون کسی بسیار برتسد این کیسه می

آب شد یعنی بسیار ترسید و زهره ترک شد یعنی از ترس بیهوش و اش  کند لذا زهره جاری شده او را مسموم می
  بیجان شد.
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اش آهنني و سرش مانند داس است و یا شمشري کوچک دودمه  دار که دسته دهره بمعنی داس یا نوعی حربه دسته
  ».۱۵«که سر آن مانند سرسنان باریک و تیز است 

قوت عشق از درون عاشق دهرهٔ عاشق « فته است:در فصل هفتم سوانح نیز شیخ دهره را تفسري نموده و گ
  »است

ت جمال و خواهم از لّذ شرح: معنی رباعی چنني است: گفتم ای عشق چهره خود را از من پنهان مکن که می
ت عشقت آن چنان مند شوم. گفت از دل جرأت خویش برتس که نکند زهره آن نداشته باشی و قّو زیبائی تو بهره
ای که عشق برانگیزد و آزمایشی که برای عاشق صادق پیش آورد اینست که شمشري  زیرا فتنهل کنی نباشد که تحّم

  آورد. کشد و بر دل و جان فرود می نوک تیز خود را می
ای از  که چون جلوه هيلعو موسی  خویش بریدند. ت؟! زنان مصر چون حسن یوسف دیدند دسمگر نخواندی

   حسن بر کوه تجلی کرد مدهوش افتاد.
  »عبارت اول«:۳از فصل » ۳«سمت منت ق

ه کار راه نیست. اما جاللت این همه نمایش وقت بود در تابش علم که حّد او ساحل است، او را به لجّ« 
  »او از حدّ وصف و بیان و ادراک علم دور است

شرح: پس آگاهی حقیقت عشق بسته به واردات و حاالتی است که بر اثر تابش علم بر معلوم صورت پذیرد 
چه، علم ساحل دریای عشق را که آبش کم عمق است درک تواند کرد و تنها باعماق کم آبهای ساحل دریای 

تواند به ژرفرتین قسمت دریا که میانه آن است برسد و به کنه ذات و حقیقت و بود عشق  عشق تواند رسید او نمی
نهایت علم عشق است. «رموده که: همني فصل عبارت بعدی را این چنني ف ۴آگاهی یابد. لذا شیخ در قسمت 

اگر بر ساحل بود از او حدیثی نصیب او بود و اگر قدم پیش نهد غرقه شود. آنگه کی یارد که خرب دهد و 
 علم تا به ساحل عشق «گوید:  او می و در همني باره عني القضاه بیان مشابهی دارد» غرقه شده را کی علم بود

اری نیست زیرا که ویرا راهرب است اگر چه با قوت بود تا ساحل بیش نبود بیش نرسد او را در لجّه این بحر ک
باشد و  و جاللت و عظمت قدر عشق از تعریف و آوردن حّد و مرز و وصف و بیان و ادراک علم دور می »۱۶«

نیست از ایرنوست که جنس و فصل ندارد و اینکه » جنس قریب و فصل قریب«علّت اینکه عشق را حدّی 
نجد زیرا وصف عرضی است بر ذات در حالیکه عشق خود ذات است و یا صفت عني ذات و اینکه بوصف نگ

در ادراک نگنجد زیرا ادراک عبارتست از دریافت و حصول شیٔ در ذهن که صورت صفت مضاف است که 
  شود نه مضاف الیه ذات. خالصه: بوسیله مدرکات و ادراک  می

 هر چه گویم عشق را شرح و بیان
 آمد دلیل آفتابآفتاب 

  

 

 چون به عشق آیم خجل گردم از آن
 گر دلیلت باید از وی رو متاب

  

  فرماید: چنانکه شیخ می
  :۳از فصل » ۳«منت قسمت 

 عشق پوشیده است هرگز کس ندیدستش عیان
 زند هر کس از پندار خود در عشق الفی می

  

 

 الفهای بیهده تا کی زنند این عاشقان
 ني و از چنانعشق از پندار خاىل وز چن

  

بنام شیخ احمد غزاىل و بهمني صورت آمده وىل در  ۲۷۲ص  ۲عني القضاه ج های  در نامهشرح: این رباعی 
  بیت دوم بدینگونه است: ۲۸۶تمهیدات ص 

 زندهر کسی درقدر خود الفی و وصفی می
  

 

 عشق او پاکست و صافی ازچنني واز چنان
  



  

٥٦ 

شق و معشوق و تعیّنات صفت خویش محجوب است و هیچکس عشق از نظرها پوشیده است و در حجاب عا
گاه نشد زیرا  گویند ما به  پای عقل محدود و سرزمني عشق نامحدود است و عاشقانی که میاز حقیقت آن آ

عنقا شکار کس نشود دام «زنند  ایم الف بیهوده می حقیقت عشق پی برده و خود در دریای عشق غرق شده
گوید وىل عشق در پندار نگنجد و هیچ وصفی نپذیرد  زند و گزاف می خود الف میهر کس طبق پندار » بازگري

هایش  بلکه عشق، شدن است نه گفنت، و ادراک عشق هم از عني عشق توان کرد واز ایرنو عني القضاه در نامه
لیت رب « از کسی که دوزخ زیر قدم او سرد شود گوئی تا گوید:«نویسد:  این رباعی را آورده و قبل از آن می

عاشقانرا به ترازوی عقل خود مسنج که عشق از آن منزّه بود که او را به ترازوی عقل بر توان سُخت  »محمد
جز ایمانی نتواند بود... آن را که بیامده است زیبا ترا بدین احوال «نویسد:  و سپس می» عشق پوشیده است...

  .»۱۷«ما را جز از قلم و زبان ندادند  دارنده دیگر است و خواننده دیگر و داننده دیگر، -آمد
  گوید: عزالدین کاشانی در کنوزاالسرار در این باره می

 عشق را جز به عشق نتوان یافت
 حدش از حد و وصف بريون است
 علما از طریق استدالل
 عشق بريون زاسم و رسم آمد
 علم را سوی او داللت نیست
 غایت علم عشق، نادانیست

 ستوادی عشق بحر مسجود ا
 حظ علم از حقیقتش خربی
 عشق دریای حريتست و هالک

 راه تا بساحل او علم را
 گر فراتر نهد از او قدمی
 چون فزون شد خرب عیان گردد

 »۱۸« »رأی قلبی« این عیان گفته شد
 دست غواص عني این دریا
 تا مگر ماهیئی بشست آرد

  

 

 علم از او آگهی بایمان یافت
 نتوان چند گفت یا چون است

 ته اسمش محبت بکمالگف
 علم را زو همني دو قسم آمد
 جز عبارت بدو حوالت نیست
 نسق ملک او ز ویرانیست
 خانه علم بیت معمور است
 قسم دانش ز عني او اثری
 دل و جانم فدای عشق چه باک
 بیش از این نی ز عشق حاصل ا و

 ورد بدمیخدم بحرش فرو 
 زان عیانش یقني گمان گردد

 »۱۹»«دی بیظن عب«وین گمانست 
 اوست جویای لؤلؤ الال
 یا مگر گوهری بدست آرد

  

  :۳از فصل » ۴«منت قسمت 
  »هستی ذرّه در هوا محسوس است و نایافتش معلوم، اما هر دو به تابش آفتاب گرو است» ۴«

ا ات روند علت وجود نور است در حالیکه آن ذّرش ای دیده می از روزنه ذراتی که در برابر نور خورشید شرح:
اتی که در هوا پخشند به تابش توان در غري آن دید و یا لمس و درک نمود، پس همانطور که دیدن هوا ذّر نمی

و معشوق جز به آفتاب عشق امکان ندارد و بهمني ترتیب باید نوری از آفتاب مربوط است، پس درک عاشق 
جمال  ، هر دو وابسته به آفتاب اشراقانوار جمال بر معلوم بتابد تا علم حاصل آید پس چه و چه درک علم عشق

  عشق مطلق است.
  :۳از فصل » ۴«منت قسمت ایضاً 

  



  

٥٧ 

 خورشید توئی و ذرّه مائیم
 تا کی به نقاب و پرده؟ یکدم

  

 

 روی تو روی کی نمائیمبی
 از کوه برآی تا برآئیم

  

توانیم روی نمائیم. پس پس ای عشق مطلق تو خورشید هستی و ما ذره، و بدون جلوه و انوار و اشراقت ما کی 
حجاب و پرده از فراز کوه عظمت جمال و جالل  ای؟ بی تا کی نقاب کثرت اسماء و صفات بر صورت افکنده

خود خود بر ما بتاب تا در شعاع نورت هستی حقیقی که زندگی بعشق است در ما ظهور یابد، گرچه اگر 
، الْقَارِعَةُ« شده است: اینگونه توصیفکرد که در قرآن  و زبر می زیرسوزاند و  آمد همه عالم را می حجاب می بی

 »وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ  يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ  مَا الْقَارِعَةُ  وََما أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ
اعراف آیه «ندک و ریز ریز شد و موسی بیهوش افتاد ای بر کوه تابید کوه م مگر نبود که لحظه ۴تا  ۱قارعه آیات 

عشق نشانی نیست و چه پس همانطور که بدون خورشید از ذرّه نشانی نیست بدون عشق هم از ادراک ». ۱۳۹
  خوب نیست و چه خوب گفته است: 

 ه تا در فروغ محسوستذّر
 چون فروغ از میانشان برخاست

  

 

 بعد تو زآفتاب محسوست
 ناپیداست آنگهی قرب و بعد

  

  :۳از فصل » ۴«منت قسمت 
  »که نه همه دست نادادن از بزرگی و تعاىل بود، از لطافت هم بود و از فرط القرب هم بود«

ت لطافت مطلب گاهی بعلّ شرح: و نرسیدن به قله عشق تنها بدلیل عظمت و بزرگی و بلندی مرتبه آن نیست
ت قرب و جود قابل درک و دسرتسی نیست و گاهی بعلّ ت بساطت واست که آنقدر لطیف و بسیط است که بعلّ 

ایست که بدریا پیوسته و دیگر  نزدیکی فرد بآن، چه عاشق باعشق و معشوق وقتی یکی شد دیگر حکم قطره
کسی که خدا را شناخت زبانش از « »من عرف اللّه کل لسانه«شرح آن نتواند داد از ایرنوست که گفته شده 

  فرماید: مولوی می ».شود بیان گنگ و الل می
 من چه گویم یک رگم هشیار نیست
 خود ثنا گفنت زمن ترک ثناست

  

 

 پیش آن یاری که او را یار نیست
 کاین دلیل هستی و هستی خطاست

  

  :۳از فصل » ۴«منت قسمت 
نهایت علم عشق است. اگر بر ساحل بود از او حدیثی نصیب او بود و اگر قدم پیش نهد غرقه شود. «

  »ارد که خرب دهد و غرقه شده را کی علم بود؟آنگه کی ی
تواند راه یابد و او را به  فصل آوردیم که علم تا ساحل عشق بیشرت نمی شرح: این عبارت را در قسمت سوم این

تواند درباره عشق سخنی بگوید و بشنود وىل اگر  وسط دریای عشق باشد چون در دریای عشق غرق نشده می
شود. غریق کسی است که از مقام تفرد گذشته مستغرق در مرتبه جمع باشد.  دریا غرق می قدم جلوتر گزارد در این

شود، در مرحله دوم از اشارتی که برای او حاصل شود گذشته در  در مرحله اول از علم گذشته در حال غرق می
حق مطلق که هست او با  شود جمع می مرتبهمقام کشف مستغرق و در مرحله سوم از شهود گذشته وارد 

لیس فی جبتی «و » انا الحق«و می گوید ». ۲۰«شود  جمع شده یکی می» باصطالح شیخ احمد با عشق«
و البته منظور شیخ در اینجا مرحله اول غرق است که از علم به عشق گذشته در حال عشق غرق  »اال اللّه...

  د.تواند بآن علمی که دارد خرب ده می شود و آنگاه کسی ک غرق شده کی می
  :سوانح۳از فصل » ۴«منت قسمت ایضاً

  



  

٥٨ 

 حسن تو فزون است زبینائی من
 در عشق تو انبه است تنهائی من

  

 

 راز تو برون است زدانائی من
 در وصف تو عجز است توانائی من

  

  توضیح:
بقره  »وُسْعَهَاالَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِالَّ «در نوبت سوم شرح آیه  ۴۶۳ص  ۶بیت اول در تفسري کشف االسرار ج 

  .»۲۱«دهد که میبدی از شیخ احمد غزاىل گرفته و یک بیت آنرا نقل کرده  آمده این امر نشان می ۲۸۶آیه 
  شرح:

فرماید: زیبائی تو از بینائی من افزونرت و بیشرت است و راز وجود تو از دانائی من بريون  شیخ در این ابیات می
واند رسید و این بدان سبب است که هستی عشق معلوم است وادراکش است و هرگز علم من به کنه معرفت تو نت

 ما عرفناک حق معرفتک: «از غایت لطافت و از فرط نزدیکی ناممکن. و این سخن ناظر است به آنچه فرمود
ان اللّه احتجب عن العقول کما احتجب عن «و نصّ » ترا آنچه شایسته معرفت تو بوده است نشناختم.«

در هيلع و علی » ۲۲»«ها پنهان است خدای تعاىل از عقلها در حجاب است همچنانکه از دیده«یعنی  »االبصار
یعنی خداوندی که حقیقت او را صاحبان  »الذی ال یدرکه الهمم و ال یناله غوص الفطن«البالغه فرمود:  نهج
و از ایرنو  »۲۳«رقند ها و هوشهای غواص به او دست نیابند زیرا در آن غ کنند و زیرکی های بلند درک نمیهمّت

های غیب در نزد  کلید«یعنی:  ۵۹انعام آیه  »وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ الَ يَعْلَمُهَا إِالَّ هُوَ«خدای تعاىل فرمود: 
و اما تنهائی من با عشق تو پر شده و در دل تنها و مجرد شده از ماسوی ». اوست و کسی جز اوبدان علم ندارد

یچ چیز نیست و مرا آن توانائی نیست که اوصاف ترا بیان کنم. درباره پر شدن وجود از عشق اللّه، جز عشق تو ه
  گوید: خواجه عبداللّه هم می

 عشق آمدو شد چو خونم اندر رگ و پوست
 اجزاء وجودم همگی دوست گرفت

  

 

 تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست
 نامی است ز من بر من و باقی همه اوست

  

  
  :۳از فصل  »۴«منت قسمت 

البل علم پروانه عشق است. علمش برون کار است. اندر او اول علم سوزد، آنگه از او خرب کی بريون «
  »آرد؟
  شرح:

خرب گردد و  دهد و چون نزدیک شود اول پر و بالش بسوزد و بی علم چو پروانه است که از بريون از شمع خرب می
این مثل پروانه و شمع را شیخ عطار نیز در مراتب سپس همه وجودش سوزد و دیگر خربی از او نیست. 

الیقني پر سوخنت و  الیقني خرب دادن از صفات شمع است و عني که علمالیقني آورده  الیقني و حق  الیقني و عني علم
الطري در موضوع منع مرغان پروانه را، از اینگونه سوخنت  الیقني خود سوخنت و شعله کشیدن. عطار در منطق حق

  گوید: بمیان آورده میسخن 
  

 جمله با پروانه گفتند ای ضعیف
 چون نخواهد بود از شمعت وصال
 زین سخن پروانه شد مست و خراب
 گفت اینم بس که من بیدل مدام

  

 

 تا بکی در بازی این جان شریف
 جان بده بر جهل و تا کی زین محال
 داد حاىل آن سلیمان را جواب

 »۲۴«گر درو نرسم بدو برسم تمام 
  



  

٥٩ 

  الیقني رسید و از او خربی جز شعله نماند. بهر حال هر که چون پروانه در آتش عشق سوخت به حق
 ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

  

 

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
  

  
 الیقني، مقام دیدن و شرح دادن ماوقع کند، حال آنکه مقام حق زیرا خرب خود حکایت از دیدن و شرح ماوقع می

  نیست بلکه مقام فنای علم و حضور مقام عشق است. لذا 
  بقول حافظ:
 ای در این ره صدربحر آتشني است قطره هر

  

 

 دردا که این معما شرح و بیان ندارد
  

  



  

٦٠ 

  تعلیقات فصل سوّم سوانح
  

ا برد و چون موسى آن مدت را به پايان رسانيد و همسرش ر فرماید: میسوره قصص است که  ۲۹قسمتی از آیه  ـ۱
آتشى را از دور در كنار طور مشاهده كرد به خانواده خود گفت بمانيد كه من آتشى از دور ديدم شايد خربى از آن 

   .اى آتش برايتان بياورم باشد كه خود را گرم كنيد يا شعله
ب رسيد از جان پس چون به آنفرماید:  میهيلع  سوره قصص است که خدای تعاىل به موسی ۳۰ـ قسمتی از آیه ۲

  م.راست وادى در آن جايگاه مبارك از آن درخت ندا آمد كه اى موسى منم من خداوند پروردگار جهانيان
  عشق و پرستش تألیف مهدی بازرگان ـ۳
  . ۱۱۳و  ۱۱۲تمهیدات عني القضاه ص  ـ۴
  . ۱۱۶و  ۱۱۵ترجمه رساله قشریه ص  ـ۵
  .۱۴۴مصباح الهدایه ص  ـ۶
  .۱۱۳تمهیدات ص  ـ۷
  .۱۴لوایح ص  ـ۸
تفسري کشف االسرار ج  –السعاده  و فرهنگ تعبريات عرفانی، تفسري بیان ۳۴۹تا  ۳۴۴فرهنگ علوم عقلی ص  ـ۹
  و دیگر مآخذ ۴۴۰و ص  ۲۷۹ص  ۵
  .۱۸۷و  ۱۸۶ص  ۷االسرار ج  تفسري کشف ـ۱۰
  .۸۴تعلیقات بر سوانح از دکرت پورجوادی ص  ـ۱۱
  افظ.مأخوذ از شطحیات، کشف المحجوب، مثنوی، دیوان ح ـ۱۲
  .۳۱و رساله قشریه ص  ۴۸۰و کشف المحجوب ص  ۲۴۳مراجعه شود به طبقات الصوفیه ص  ـ۱۳
  . ۱۳۹و  ۱۳۸مصباح الهدایه ص  ـ۱۴
  فرهنگ معني ماده زهره و دهره. ـ۱۵
  . ۱۶لوایح ص  ـ۱۶
  . ۲۱۷و  ۲۱۶های عني القضاه ص  نامه ـ۱۷
  حدیث نبوی است.» رای قلبی« ـ۱۸
عبدی بی فالعبد متصل لظن والظن متصل  انا عند ظن«فرماید:  است که میقسمتی از حدیث قدسی  ـ۱۹

باشد، پس بنده به گمان متصل گمان به پروردگار متصل است  ام یعنی من همانجایم که گمان بنده» بالرب
  .»۸۲ص  ۱جامع الصغري ج «
  .۱۸۵مأخوذ از شرح منازل السائرین ص  ـ۲۰
  .۴۶۳ص  ۶تفسري کشف االسرار ج  ـ۲۱
  .۳کلمات مکنونه فیض چاپ فراهانی ص  ـ۲۲
  . ۲۲نهج البالغه ترجمه فیض االسالم ص  ـ۲۳
  .۲۳۳ص  ۱۳۴۲منطق الطري عطار باهتمام دکرت سید صادق گوهرین نشر کتاب  ـ۲۴
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  ۴فصل 

  
  

  المالمه فی
کمالش مالمت است و مالمت سه روی دارد: یک روی در خلق و یک روی در عاشق و یک روی در »۱«

آن روی که در خلق دارد صمصام غريت معشوق است تا به اغیار باز ننگرد، و آن روی که در  ق.معشو
عاشق دارد صمصام غريت وقت است تا به خو وا ننگرد، و آن روی که در معشوق دارد صمصام غريت 

  عشق است تا قوت هم از عشق خورد و بسته طمع نگردد و از بريون هیچ چیزش در نباید جست.
  بیت

 ن از تو بجز عشق نجویم بجهانچو
 عشق تو بودنم ندارد سامان بی

  

 

 هجران و وصال تو مرا شد یکسان
 خواهی تووصال جوی وخواهی هجران

  

و هر سه صمصام غريت است در قطع نظر از اغیار. زیرا که این کار بود که بجائی رسد که عاشق غري » ۲«
اد بود، و در او ت کمال عشق از اتحّبود، زیرا که قّو بود و معشوق هم غري بود. و این سلطنت تابش عشق

  تفاصیل عاشق و معشوق نگنجد.
  ت خورد آن نه حقیقت عشق بود.آنکه وصال فراهم رسیدن داند و از آن حال قّو» ۳«

  بیت
 بد عهدم و با عشق توام نیست نفس
 خواهی به وصال کوش و خواهی به فراق

  

 

 گر هرگز گویمت که فریادم رس
 غم از هر دو مرا عشق تو بسمن فار

  

تا حقیقت الوصال در حوصله عشق بود امکان هجران برخیزد، و این هر  عشق باید که هر دو را بخورد.
ال بود. کس فهم نکند. چون وصال انفصال بود، انفصال عني وصال بود. پس انفصال از خود عني اتّص

  نصیبی. و نصیب بیتی بود و بود نابود و یافت نایافت قّو ت بیاینجا قّو
و اینجا هر کس راه نربد، که مبادی او فوق النهایات است. نهایت او در ساحت علم کی گنجد و در » ۴«

صحرای وهم کی آید؟ و این حقیقت درّی است در صدف و صدف در قعر دریا، و علم را راه تا به ساحل 
  رسد؟ اینجا کی بیش نیست، 

ی متواری برآید تا در لباس تلبیس ان گردد. از علم و از یقني ظنّاما چون علم غرقه شود، یقني گم» ۵«
اولم تو من قال بلی ولکن اشارت بدین چنني کاری بود. به درگاه تعزّز این حدیث گذر یابد. » ظننت«

ما شاء همني بود.فالعبد متّصل بالظّن متّصل بالرّب. آن ظّن غوّاص  فلیظن بی  انا عند ظن عبدی بی
  مگر آن گوهر به دستش افتد یا او به دست آن گوهر افتد. این بحر است.

ی دارد نگرد یا از بريون متنفسّ مالمت خلق برای آن بود تا اگر یک سر موی از درون او بريون می» ۶«
بود هزیمتش هم آنجا بود. اعوذ بک منک.  چنانکه غنیمت او از درون می -ی، منقطع شودیا متعلّق

. بريون کاری ندارد. -شبع و جوعش از آنجا بود   اجوع یوماً و اشبع یوماً
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  بیت
 این کوی مالمت است و میدان هالک
 مردی باید قلندری دامن چاک

  

 

 وین راه مقامران بازنده پاک
 تا بر گذرد عیاروار و ناباک

  

  »تا درست آید«به طمع کار از اغیار برگردد و روی در کار آورد و باک ندارد 
  بیت

 ینم همه پاکبل تا بدرند پوست
 لق چه باکدر عشق یگانه باش و ازخ

  

 

 از بهر تو ای یار عیار چاالک
 معشوق ترا او بر سر عالم خاک

  

پس یک بار دیگر سلطنت غريت معشوق بتابد. مالمت بانگ بر سالمت زند. رویش از خو  »۷«
  بگرداند. در حق خود مالمتی گردد. ربنا ظلمنا اینجا روی نماید.

دیگر غريت عشق بتابد و رویش از معشوق بگرداند، زیرا که به طمع معشوق از خود  پس یک بار »۸«
نه خلق و نه خود و نه معشوق. تجرید بکمال بر تفرید عشق تابد.  -برخاسته است. داع بر طمع او نهد

و بدو توحید او را و از خود هم توحید را بود. در او غريی را گنجایش نبود. مادام که با او بود، قیام ا
  بود وقوت او هم از او بود، عاشق و معشوق او را همه غري بود چون بیگانگان.

از این مقام علم خرب ندارد و اشارت علم بدو نرسد، چنانکه عبارتش بدو نرسد. اما اشارت معرفت » ۹«
بر او داللت کند که معرفت را یک حّد با خرابی است، نه چون علم که حدود او همه عمارت است. 

  ینجا تالطم امواج بحار عشق بود، بر خود شکند و بر خود گردد.ا
  بیت

 ای ماه برآمدی و تابان گشتی
 چون دانستی برابر جان گشتی

  

 

 گرد فلک خویش خرامان گشتی
 ناگاه فرو شدی و پنهان گشتی

  

که  هم او فلک. هم او آسمان و هم او زمني. هم او عاشق و هم او معشوق و هم او عشق. وهم ا» ۱۰«
اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است. چون عوارض اشتقاقات برخاست، کار باز با یگانگی حقیقت 

  خود افتاد.
  
  

  المتـدر باب م
  

  منت:
کمالش مالمت است و مالمت سه روی دارد: یک روی در خلق و یک روی در عاشق و یک روی در »۱«

به اغیار باز ننگرد، و آن روی که در آن روی که در خلق دارد صمصام غريت معشوق است تا  معشوق.
عاشق دارد صمصام غريت وقت است تا به خو وا ننگرد، و آن روی که در معشوق دارد صمصام غريت 

  ».عشق است تا قوّت هم از عشق خورد و بسته طمع نگردد و از بريون هیچ چیزش در نباید جست
سوره مائده که  ۵۴است از قسمتی از آیه  کمال عشق مالمت و سرزنش شنیدن است، موضوع در تصوف مأخوذ

و از سرزنش یعنی:  »وَالَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ آلئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ«: فرماید می
 این »۱«.دهد و خدا گشايشگر داناست ترسند اين فضل خداست آن را به هر كه بخواهد مى هيچ مالمتگرى نمى
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و فضل و وسعت علم  و مالمت» اکرب و اصغر« و جهاد »یحبّهم و یحبّونه«آیه که در آن مسأله ایمان و عشق 
آیات قرآنی است که مورد استناد عرفا است بخصوص که بعد از آیه فوق آیه والیت که  خدا... آمده از اهمّ

باشد آمده  آنحضرت میخرقه بوسیله  و اخذ بیعت و هيلعف و عرفان است و مصداقش والیت علی اساس تصّو
توان صوفیان صافی را بعد از مجاهدان فی سبیل اللّه در صدر اسالم، مصداق این  است. پس از چهار جهت می

آیه شمرد. اول بدلیل عشق همیشگی آنان به معشوق ازىل. دوم بدلیل جهاد دائم که همان جهاد با نفس است. 
ل به پیوند والیت بودن. وه اهل مالمت است. چهارم شیعی بودن یعنی متّصت اخالص و عدم ریا که شیسوم بعلّ 

و سنت بار خدای عالم جل جالله همچنني رفته «نویسد:  هجویری در کشف المحجوب پس از ذکر آیه فوق می
هر که حدیث وی کند عالم را بالجمله مالمت کننده وی گرداند و سرّ وی را از مشغول گشنت به مالمت  هاست ک
از مالحظه غري نگاه دارد تا چشم کس بر جمال حال نگاه دارد. و این غريت حق باشد که دوستان خود را ایشان 

ایشان نیفتد و از رؤیت ایشان مر ایشان را نگاهدارد تا جمال خود نبینند وبخود معجب نشوند و بآفت عجب و 
امه را در ایشان ر ایشان دراز کردند و نفس لّوتکرب اندر نیفتند پس خلق را بر ایشان گماشتند تا زبان مالمت ب

کنند... پس آنکه پسندیده حق بود، خَلق او را نپسندند  کند مالمت می مرکب گردانیده تا مر ایشان را بر هر چه می
الجرم مالمت خلق غذای دوستان »... اوىل آدم و دومی ابلیس«و آنکه زبده تن خود بود حق او را نگزیند 

در اخبار سید مختار آمده: همه خلق به قبول خلق خرم باشند ایشان به ردّ خلق خرّم باشند. و حقست. همچنان 
و مالمت بر سه وجهست یکی راست رفنت » ۲« »ال یعرفهم غريی اال اولیائی اولیائی تحت قبا بی«

مضان آورده ودیگری تقید ناکردن و سه دیگر ترک کردن... و سپس وی مثاىل از نان خوردن بایزید در ماه ر
و » ه شرع موجب مالمت بوده وىل حاال انجام بیشرت یک امر شرعیألدر آن زمان ترک یک مس«گوید:  می

، مالمت المالمت ترک السالمه«کند:  سپس پیشوای مالمتیه را حمدون قصار ذکر کرده و از قول وی نقل می
بالها را میان اندر بندد و از  ترک سالمت خود بگوید، مر ددست بداشنت سالمت بود و چون کسی که قص

گفت: » رض«در عوارف المعارف آمده: شیخ ». ۳» «مألوفات و راحت جمله تربّا کند مر امید کشف جالل
مالمتی قومی باشند که به ظاهر چنان کنند که اهل ظاهر مالمت ایشان کنند و ایشانرا حالهای عجیب و غریب «

ر اعمال و ا حوال ایشان وقوف ندارد... مالمتی بر عروهٔ وثقی و باشد و طالب اخالص باشند و هیچ آفریده ب
  ».۴»«حبل متني اخالص، استمساک و اعتصام کرده باشد...

 ابن عربی در فتوحات، سالکني را سه قسم نموده که با تقسیم عبدالرحمن سلمی نزدیک است و آن عبارت است
اند و یک  تاز و استوار گردیده  آنان با خدا منفرد و یکه«گوید:  ه میو درباره مالمتیّ  از عبّاد و صوّفیه و مالمتیّه.

ت را در دل طمع شناسد بلکه استیالی ربوبّی شوند طمع ریاست نمی چشم بر هم زدن از عبودیّت متزلزل نمی
  » دارند... می

    وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
 

 که در طریقت ما کافریست رنجیدن
  

ه که بنای مشرب آنان بر اخالص و صدق و وفا و قطع ای بود در باره مالمت و مالمتّی آنچه گفتیم اشاره
و آنچه تا وابستگی به خلق و استغنا از ماسوی اللّه و نهضتی در برابر مرائیان از صوفیه و غريهم بوده است...

آنان ترس ندارد و باشد که سالک از مالمت خلق و سرزنش  حال گفته شد یک روی مالمت است که در خلق می
د عشق را ندهد کشد تا انبازان عشق و اغیار را در حرم و حریم تفرّ آن در واقع شمشري غريتی است که معشوق می

الحمد اللّه رّب «گوئیم  ق به معشوق باشد از ایرنو در نماز میو گردن اغیار را بزند تا عاشق فقط متعلّ 
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گريد زیرا اگر به غري او هم حمد شود باز به وجه باقی  ق میلّه تعّلاختصاصاً بر ال یعنی حمد و ستایش »العالمني
   گريد نه بامور اعتباری فانی و هالک.  ق میجمیل که ا وست تعلّ

 غريتش غري در جهان نگذاشت
  

 

 الجرم عني جمله اشیاء شد
  

از «یه آمده: پس باید که صورت خلق بجای صورت معشوق ننشیند بلکه غريیت نابود شود. در مصباح الهدا
است بر  .و مراد از غريت حمیّت محّبجمله لوازم محبت، حال غريت است و هیچ محبّ نبود االّ که غیور باشد

ق غري از محبوب با نسب مشارکتش با او بسبب اطالعش بر او. و غريت سه گونه طلب قطع محبوب از غري یا تعلّ
ت صفت ذاتی محّب... ت است و محّبالزم محّب ت. چه غريتاست غريت محّب و غريت محبوب و غريت محّب

ق با مردم بود جهت جاه و قبول، آن جاه را به تقبیح ق محّب با دنیا را از او قبض کند... و اگر تعلّ پس اگر تعّل
ق او با نفس خود بود صورت ق او را قطع کند و اگر تعلّ حال او در نظر مردم بشکند و به تیغ مالمت ایشان تعّل

ق بریده شود و ا گر تعلق او به بهشت و حور و قصور و بایح نفس را بر نظر او جلوه دهد تا آن تعلّ معایب و ق
ت و صحبت که چون دل او با نعیم جنّ هيلعانواع نعیم اخروی بود آن را بسببی از اسباب قطع کند چنانکه آدم 

ز وطن مألوف و صحبت حوّا بسبب ق گرفت و آرام یافت به تیغ غريت، آن تعلق را قطع کرد و او را احوّا تعلّ
  .»۶«صدور جریمه دور گردانید

     منت:
  ».آن روی که در عاشق دارد صمصام غريت وقت است تا به خو وا ننگرد«

نگرد و فقط به آن واردات قلبی  منظور شیخ اینست که عاشق آنچنان در حال واردات قرار گرفته که در خود نمی
  گذرد توجه دارد که آنرا نگاهدارد وبخویشنت نظری ندارد. لحظات نفحات الهی که چون برق می

توجهی به وقت و کشیدن تیغ غريت اوست تا   پس، نگریسنت عاشق در خود و دیدن عشق و جمال خود موجب بی
  به خود ننگرد. تا تمام توجه عاشق به حاالت وارده و مشاهده و مکاشفه باشد و الغري.

  منت:
د صمصام غريت عشق است تا قوّت هم از عشق خورد و بسته طمع نگردد و و آن روی که در معشوق دار«

  »از بريون هیچ چیزش در نباید جست
  شرح:

جز  عشق از آنجهت که به معشوق مربوط و وابسته است، شمشري غريت عشقی است که در وی هست تا از عشق
ر برد، و طمع به غري عشق ولو بس عشق نخواهد و از محبّت جز محبّت نجوید از عشق تغذیه کند و با عشق

ی باشد و از بريون ذات عشق هیچ چیز نخواهد و معشوق نداشته باشد. وجودش مستغنی از هر محبوبی و محّب
  نجوید و حسن ذات عشق بر صورت معشوق ننشیند تا منزل پیدا نکند و از وحدت به ثنویت نکشد.

است غريت  غريت بر سه گونه«گوید:  گريیم که می مک میین کاشانی کالدّبرای در ک بهرت این مسأله باز از عزّ
م نظریات وی را آوردیم اما در مورد سوم او ل و دوّدر مورد نوع اوّ » محّب و غريت محبوب و غريت محبّت

ت جز نظر ارباب ذوق و اهل حقایق و دقایق بدان نرسد چه غريت از خواصّ محبّان اما غريت محّب«نویسد:  می
وق و اهل حقایق و دقایق بدان نرسد چه غريت از خواّص محبّان است... اگر چه غريت وصف جز نظر ارباب ذ

را هرگز غريت نبودی  ت بودی محّب. اگر نه محّبت استاست وجود آن صفت در او بواسطه محّب ذاتی محّب
ت باصالت ، و قیام یک صفت به دو ذات محال است... و محبّ ت بود و هم به محّبپس قیام غريت هم به محّب

روی بکلی در  به او... و مادام تا محّب اوىل است چه قیام او به ذات خود است و قیام محّب م از محّبو تقدّ
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هنوز روی در نصیب خود دارد وفراق میان او و محبوب بر نخیزد بلکه ت بود ت نیارد و محبوب او غري محّبمحّب
المحبّة محبّة المحبّة للمحبّ «»: ۷«ه گفته است نخوانند.چنانکه جنید رحمه اللّ  او را بحقیقت، محّب

المحبّة محبّة «ونوری گفته است: » دوستی، دوست داشنت دوستی است برای دوستدار دوست« »الحبیب
ت آورد محّب و محبوب و و چون روی بکلی در قبله محّب» ت استت دوست داشنت محّبمحّب« »المحبّة
اند  ت بود پس نه وصالان هر دو برخاست و این حال نتیجه غريت محّبت او یکی شد و رسم بیگانگی از میمحّب

  »...»۹«نه فراق نه قب نه بعد نه ردّ نه قبول 
ما عبدتک خوفاً من نارک و ال طمعاً من جنتک لکن «گفت:  در مناجات با محبوب می هيلعو از ایرنو علی 

پرستم بلکه از  ا برای طمع در بهش مییعنی: ترا نه از روی ترس از دوزخ ب »وجدتک اهل للعبادة فعبدتک
  ».۱۰«پرستم که شایسته پرستش و عبادتی  آنجهت ترا می
سرور عارفان نه به بهشت که وصال است و قرب و قبول و نه بدوزخ که فراق است و بعد و  هيلعدر اینجا علی 

ش پرستش است، ا ت و عشق که در اوست و الزمهردّ شدن، هیچکدام توجه نکرده محبوب را جهت ذات محّب
پرستد. این عبادت و پرستش سوز جان عاشق است که از حسن و عشق معشوق برخاسته و جز عشق ومحبت  می

زیرا هر چه عبادت و بندگی کند  »ما عبدناک حق عبادتک«محبوب نظری ندارد و زبان حالش این است: 
در موقع آزمایش هيلع م خلیل شاسته مقام عشق مطلق نکرده است، و در همني مقام است که حضرت ابراهی

خواهم و همان بس است. این  گوید: بني من و دوست حائل مشو. یعنی از معشوق عشق می بآتش به جربئيل می
  آورده است:هيلع درباره حسني بن علی » گنجینه االسرار ۶۳ص «مطلب را عمان سامانی 

 گشت تیغ المثالش گرم سري
 ریخت بر خاک از جاللت خون شرک

 که ای سلطان عشقجربئیل آمد 
 دارم از حق بر تو ای فرّخ امام
 گوید ای جان حضرت جان آفرین

 ها از تو میثاق مراست محکمی
 این دوئی باشد ز تسویالت نفس
 چون خودی را در رهم کردی رها

 ق تراستـمصدری و ماسوا مشت
 یی اندر رهم هر چه بودت داده

 کشتگانت را دهم من زندگی
 ماشاه گفت ای محرم اسرار 
 ای گر چه تو محرم به صاحبخانه
ای  آنکه از پیشش سالم آورده

 حجاب اینک هم آغوش من است بی
 از میان رفت آن منی و آن توئی
 گر تو هم بريون روی نیکوتر ا ست
 جربئیال رفتنت زینجا نکوست
 رنجش طبع مرا مایل مشو

 

 از پی اثبات حق و نفی غري
 شست زآب وحدت،ازدین رنگ وچرک

 از عرصه میدان عشقیکّه ت
 هم سالم و هم تحیّت هم پیام
 مر ترا بر جسم و بر جان آفرین
 روسپیدی از تو عشاق مراست
 من توام ای من تو در وحدت تو من
 تو مرا خون من ترایم خونبها
 بندگی کردی خدایی حق تراست

 دهم در رهت من هر چه دارم می
 دولتت را تا ابد پایندگی

 مامحرم اسرار ما از یار 
 ای ای بیگانه لیک تا اندازه

 ای وانکه از نزدش پیام آورده
 تو رازش جمله در گوش منست  بی

 شد یکی مقصود و بريون شد دوئی
 زآنکه غريت آتش این شهرپست
 پرده کم شو در میان ما و دوست
 در میان ما و او حایل مشو
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  منت:
 چون از تو بجز عشق نجویم بجهان

 امانعشق تو بودنم ندارد س بی
  

 

 هجران و وصال تو مرا شد یکسان
 خواهی تووصال جوی وخواهی هجران

  

لذا احتمال دارد از » ۱۱«بطور کامل آورده و یک بار بیت اول را ذکر کرده بار  عني القضاه این رباعی را یک
  ت عالقه باستاد آنرا آورده است.خود شیخ باشد که عني القضات بعلّ
نهایت جمله احوال شریفه «گوید:  صال میین کاشانی درباره اّتالدّال یافنت. عزّو اما وصال و وصل: یعنی اتص

است به محبوب و آن بعد از فنای وجود محب و بقای او به محبوب صورت بندد چه قبل الفنا  صال محّباّت
سطوات نور به محبوب تواند بود تا از  ال بعد از بقای وجود محّبپس اتّص امکان وصول نیست...» قبل از فنا«

تا مادام که از هواهای نفسانی و « و در شرح تعرف آمده: .»۱۲«ت گريدی مضمحل و ناچیز نگردد بلکه قّوتجّل
ال به حق صورت نبندد و موقعی که خود را نبیند و نفس خود را از خود ه به مراد در نفس موجود باشد اتّصتوّج

  ».۱۳»«دی را رها کند واصل شودغایب گرداند و بامید وصل او از خود بیخود شود و خو
و اما هجر و هجران: عبارت از التفات کردن به غري حق است ظاهراً و باطناً و دوری و جدائی و فراق از 
محبوب را گویند که برای عاشق شیدا بسی تلخ و ناگوار است. و هجرت هم از همني ماده است وىل هجرت بر 

در تفسري کشف االسرار در آیات مربوط به هجرت  دن است.جران است و آن هجرت از نهاد خود کرعکس ه
وجه عرفانی آن آمده است وىل چون در اینجا مسأله هجران است نه هجرت لذا بآن تفسري مراجعه شود. و اما 

صال وخواهی تو «گوید  برتر از وصل جانان و دوری، تسلیم و رضا است چنانکه شیخ در همني مرحله بوده و می
  گوید: و باباطاهر عریان در همني باره می» هجرانجوی و خواهی 

 یکی درد و یکی درمان پسندد
 من از درمان و درد و وصل وهجران

  

 

 یکی وصل و یکی هجران پسندد
 پسندم آنچه را جانان پسندد

  

بار پروردگارا راضی به قضای تو و تسلیم به امر «فرمود:  هيلعو سرحلقه عارفان و عاشقان حضرت امام حسني 
و در طبقات الصوفیه آمده: تسلیم یعنی پایدار ماندن در موقع نزول بال و دگرگون نشدن از آن بال چه » هستم تو

و از آنجا که تسلیم عبارت از استقبال قضا و تسلیم به مقدرات الهی است لذا ». ۱۵«در ظاهر و چه در باطن 
ق خاطر خود را کند و تعلّ وکیل خود می مقام تسلیم فوق مرتبه توکل و رضا است چه در توکل سالک خدا را

و نیز تسلیم برتر از رضاست زیرا در مقام رضا هر چه  کند. ق میدارد وىل در تسلیم قطع تعلّ بدان امر باقی نگه می
ماند که موافق یا مخالف باشد وىل  خدا مقررّ فرماید موافق طبع سالک است وىل در این مقام سالک را طبع نمی

نهایت مقام سالکان » ۱۶«آورند. در مصباح الهدایه آمده: مقام رضا  تسلیم را بطور مرتادف میعموماً رضا و 
اللهم انی اسألک ایماناً یباشر قلبی و یقیناً صادقاً حتی اعلم انه لن «است لذا سید کائنات فرمود: 

نی را عنایت فرمائي که بار خدایا از تو درخواست دارم ایما »یصیبنی اال ما کتبت ىل و الرضا بما قسمت ىل
ای پیش نخواهد آمد  باشد و یقني صادقی که بدانم که هیچ چیز جز آنکه تو بر من نوشتهدلم بدان مباشرت داشته 

با در نظر گرفنت مطالب فوق و آنچه مولوی درباره تسلیم و رضا ». ۱۷«ای  و رضا بودن بآنچه سمت من نموده
  فرموده که: 

 ایدر کف شري نر خونخواره
  

 

 ای غري تسلیم و رضا کو چاره
  

محبوب و  در تسلیم اجبار است و مقهوریّت جالل وىل در رضا که مرتبه باالتر است مقام تسلیم با اطالع باحاطه
ل بر محبوب ور نیست. پس رضا از تسلیم و توّککه مقام فوق آن متّصباشد  نیکی او و جمیع اسماء حسنی می
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محبوب و حکمت محبوب و کمال محبوب و اطالق محبوب برتر است. و در ت مشاهد حّب محبوب و ودّ بعلّ
 »رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ«فرماید:  را در رضا دانسته می» فوز عظیم«قرآن کریم هم 

و » چون در مقام رضا هستند«د یعنی: خدا از آنان راضی و خشنود شد و آنان از خدا خشنود گشتن ۱۱۹مائده آیه 
شوره بیّنه رضایت  ۸سوره فتح رضایت خدا در بیعت قلمداد شده و در آیه  ۱۸در آیه این کامیابی بزرگ است.

  نتیجه خشیت و خوف الهی معرفی شده. »رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ «
  منت:

را که این کار بود که بجائی رسد که عاشق غري و هر سه صمصام غريت است در قطع نظر از اغیار. زی» ۲«
بود و معشوق هم غري بود. و این سلطنت تابش عشق بود، زیرا که قوّت کمال عشق از اتحّاد بود، و در او 

  تفاصیل عاشق و معشوق نگنجد.
جا باشند تا آن شرح: پس عشق و عاشق و معشوق هر سه با شمشري غريت گردن غري زنند و حافظ حریم عشق می

حاد است و جدائی شوند. آنگاه خود عشق در اّت حتی عاشق و معشوق هم در حرم عشق اغیار محسوب میکه 
شود، فخرالدین  عاشق و معشوق در اصل عشق وجود ندارد. درباره اینکه حتی عني صورت معشوق هم محو می

 .عشوق را نیز از دل محو کنددر دل افتد هر چه در دل یابد همه بسوزد تا حدی که صورت معراقی که او نیز 
یبان فراغت فرو برد. لیلی رمجنون مگر در این سوزش بود که گفتند: لیلی آمد گفت: من خود لیلیم. و سر بگ

الیک عنی فان حبّک قد «گفت: » آخر بنگر که از که میمانی باز«تر تو  گفت: سر بردار که منم لیلی محبوب
  »شغلنی عنک

 ودم شادبآن شد که به دیدار تو می
  

 

 از عشق تو پروای توأم نیست کنون
  

» اللهم اجعل حبّک احّب اىلّ من سمعی و بصری«کند که فرمود:  ای باین دعای رسول خدا می و سپس اشاره
عشق نخست سر از گریبان » تر از گوش و چشمم قرار ده داشتنی  بار پروردگارا دوستیت را برای من دوست«

معشوق در آویزد چون هر دو را بسمت دوئی و کثرت موسوم یابد نخست روی هر  عاشق برزند، آنگاه بر دامن
یک را از دیگری بگرداند، آنگاه لباس کثرت از سر هر دو برکشد و هر دو را برنگ خود که یگانگی صرف 

  ».۱۸«است برآرد 
اینجا عاشق » از قول خواجه عبدالله است«و هم در لمعه دوم گوید: چون من همه معشوق شدم عاشق کیست 

  عني معشوق آمد چه او را از خود بودی نبود تا عاشق تواند بود... 
 معشوق وعشق وعاشق هرسه یکی است اینجا

  

 

 چون وصل در نگنجد هجران چه کار دارد
  

گوید:  عني القضاه در همني باره که اتحاد عشق و عاشق و معشوق که نفی عاشق و معشوق در عشق است می
د دارد پس همو شاهد است و همو مشهود. و عشق خود را شناسد پس همو عارفست و همو عشق روی در خو«

خودپرد و شکار از عالم خود کند همو شکار است و همو صیّاد، آنچه بایدش در عالم خود معروف. در هوای 
قصود. یابد پس همو طالبست و همو مطلوب نظر از خود برندارد و برکس نگمارد پس همو قاصد است و همو م

  عزیزی گفته است: 
 صیاد همو دانه همو صید همو
 گفتم که ز عشق او به بتخانه شوم

  

 

 ساقی و حریف و می و پیمانه همو
 »۱۹«دیدم که بت حاکم بتخانه همو 

  

ت او یکی شود و و محبوب و محّب ت آرد محّبو چون روی بکلی در قبله محّب«نویسد:  ین کاشانی میالدّعزّ
ت بود که روی او را از همه جهات بگرداند و در میان هر دو برخاست و ا ین نتیجه غريت محّبرسم بیگانگی از 
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» خلع کردن» «مخالعه«ت این حال ت محبوب خارجیش آزاد گرداند و بزبان محّبقبله خود آرد و از قید محّب
خودش محو گرداند تا  را نیز بخورد و در ت به یگانگی، محّبمحّبت از محبوب خوانند بعد از آن حوصله محّب

در این مقام هر سه چیز  ت و محبوب و محّبحاد عبارت از آنست محقق گردد چه ذات محّبمعنیی که لفظ اّت
ور این اعتبارات در ذات واحد ، و نه قبول. چه تّصشود. پس نه وصل ماند نه فراق، نه قرب ماند نه بعد، نه ردّ

  ند:ا صورت نبندد و در این مقام است آنچه گفته
 معشوق وعشق وعاشق هرسه یکی است اینجا

  

 

 چون وصل در نگنجد هجران چه کار دارد
  

که دوئی رسم عاشقی و معشوقی را از نظر عاشق بکلّی محو کند الجرم را از اکنون خواهد «گوید:  فرغانی می
معشوق است روی معشوق نیز بگرداند و بخودش که عني عشق است مشغول کند تا پیش معشوق از آنجهت که 

  .»۲۱«هیچ التفات نکند 
  منت:

  آنکه وصال فراهم رسیدن داند و از آن حال قوّت خورد آن نه حقیقت عشق بود.» ۳«
گريد و  کوشد و از آن حال غذای جان می رسد و بخاطر رسیدن به وصال می داند بوصال می که می شرح: کسی

  باشد برد حقیقت عشق نیست و آن شخص عاشق حقیقی نمی ت میلّذ
  منت:

 بد عهدم و با عشق توام نیست نفس
 خواهی به وصال کوش و خواهی به فراق

  

 

 گر هرگز گویمت که فریادم رس
 من فارغم از هر دو مرا عشق تو بس

  

رفتار نکرده و به » بلی«ام  اگر از درگاهت تقاضای فریادرسی نمایم و جزع و فزع کنم به عهد الست که گفته
  زیم باشم و دم از عشق تو نمی ار نبوده و با عشق تو هم نفس نمیاین عهد و پیمان وفاد

اکنون تو خواه در راه وصال بکوشی و یا در طریق فراق کوشش کنی من از هر دوی آنها آسوده و در مقام 
  وحدت هستم و تنها عشق تو مرا کافی است.

  و در مقام وحدت هستم و تنها عشق تو مرا کافی است. دوی آنها آسوده
آنست که عشق » انتهای عشق«و اما انتهاش «گوید:  ین فرغانی هم آورده و قبل از آن میت دوم را سعیدالدّبی

موجد کثرت و دوئی عاشقی و معشوقی وحدت بر او غالب، رابط و که از عني وحدت منتشی است و حکم 
ه کرد نید و به معشوق متوّجاست چون حکم سلطنت خود را بر عاشق راند و او را از اوئی او بکلّی بیزار گردا

ی محو کند الجرم اکنون خواهد که دوئی اسم عاشقی و معشوقی از نظر عاشقی و معشوقی از نظر عاشق بکلّ
شغلتنی «حجاب وحدت عني عشقش یابد و از او گریزان شود. قول مجنون به لیلی که گفت » معشوق را«

از این مقام بود. مرتجم پارسی که  »زداشتتو مرا بخود مشغول و از خود تو بادوستی « »حبّک عنک
  ».۲۲«گوید: خواهی بوصال کوش و خواهی بفراق هم از اینجاست... می

  منت:
عشق باید که هر دو را بخورد. تا حقیقت الوصال در حوصله عشق بود امکان هجران برخیزد، و این هر 

صال از خود عني اتصّال بود. کس فهم نکند. چون وصال انفصال بود، انفصال عني وصال بود. پس انف
  نصیبی. قوّتی بود و بود نابود و یافت نایافت و نصیب بی اینجا قوّت بی

دان خود آنها را بوصال هم رساند چه در  و معشوق را با هم بخورد و در چینهباید پرنده عشق، عاشق  پس
خیزد. دیگر دوری و  یان بر میدان مرغ عشق فنا شوند تمایز عاشق و معشوق از م آنصورت که هر دو در چینه
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از ذات خود در جهت » انفصال«فهمد و چون وصال گسسنت  هجرانی نیست و این مطلب را هر کسی نمی
باشد پس گسسنت از ذات خود و از طمع وصول به معشوق، عني اتصال است، زیرا تا عاشق  وصول به معشوق می

بهشت و نعمات آن که قوت «رد و به طمع آن قوت به ذات خود پایدار است از سوی معشوق قوت عشق می خو
دارد حال اگر از آن قوت گسست، و به معشوق قیام داشت قوت از عشق به  قدم بر می» معشوق است بر عاشق

کشوده معشوق خورد وىل اگر از هر دو گذشت و عشق مجرد از عاشق و معشوق را پذیرا شد و به عني عشق 
کند و خواست او در نخواسنت و  خورد بلکه فقط از خود عشق تغذیه می نمیبازگشت، دیگر قوتی از هیچکدام 

قوتی و بودنش در نابودن است و شاید مولوی بهمني مطلب نظر  قوت و غذای عشق او در گرسنگی عشق و بی
  داشته که فرموده:

 آب کم جو تشنگی آور بدست
  

 

 تا بجوشد آبت از باال و پست
  

  :چنني بنظم کشیده گانه را این کنوزاالسرار تمام مراتب مالمتهای سه ین کاشانی در منظومهالدّعزّ
 عشق را روی در سالمت نیست

 مالمت نگشت عشق تمام بی
 های وافی زوست عشق را بهره

 نام عاشق نگون زبد نامی است
 تا مالمت سه وجه ننماید
 هر سه صمصام غريتند و جفا
 وجه اول چو جلوه آغازد

 رگريدتا بدین وجه ازو چو د
 پس شود ملجأ و هزیمت او
 نظرش منقطع شود ز برون
 باز وجه دوم شود مُشرق
 آتشی در نهادش اندازد
 وصل معشوق را بوجه مراد
 چون نیابد مجانست با دوست
 طمع وصل او علی االطالق
 چو خود از خود نظر بیاندازد
 طمعش در کرم بندد امید
 عاشق اینجا طمع برد از عدل

 د تقریبگویدم فضل او کن
 آن مالمت که ذکر رفت زپیش

 غیاراقطع پیوند راست با 
 نظر عاشق این دو قطع کند
 تا ندارد بغري یار نظر
 مرسیم وجه را بگاه شعور

 

 مت نیستراه عاشق بجز مال
 مالمت خام عشق خام است بی

 زر مغشوش عشق صافی زوست
 است  کام او در طریق ناکامی

 بند عاشق تمام نگشاید
 را  قطع پیوند بند عاشق

 گاه خود سازد جلوهخلق را 
 بند پیوند خلق بر گريد
 در جفا منشأ غنیمت او
 نبود قوت او مرگر ز درون
 در دل عاشقش بود مَشرق

 مت آغازدخویشنت را مال
 هیچ در خود نبیند استعداد
 داند آنگه که خود نه در خور اوست
 روی برتابدش ز استحقاق
 کرمش قبله طمع سازد
 گردد او را رخ سیاه و سپید

 ای دوزد از طمع در فضل کیسه
 گر نیابم ز وصل او ترغیب
 وین که عاشق کند مالمت خویش
 هر دو صمصام غريت دلدار
 نداز خود و خلق بیخ او بک

 ملجأش او بود به خري و شرّ 
 نفس معشوق دان محل ظهور
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 گر چه نبود مالیم عاشق
 هر زمان ناز و جور بیش کند

 ت خویشکند از کربیا و عزّ  
 کز وجود دو کون استغناست
 تا نهد در زوال منفعتش

 در این بلند مقاماین مالمت 
 تا کند قطع عاشق از معشوق

 پوست مغز عشقش کنون بود بی
 عشق را این مقام تجرید است
 قوتش اکنون زاتحاد بود

 وجود شکی در چنني حال بی
 ر نه سابق از مسبوقمتصّو

 هستی هر دو عارضیست و دخیل
 تش با یگانگی سازدهّم

ی چو هر دو را بخورد تا بکلّ
  

 گشت معشوق دایم عاشق
 نا امیدش ز وصل خویش کند

 ای جلوه بر دل درویش شمه
 هم مراد خود است آنچه مراست

 س بر طمعشأچون نهد داغ ی
 غريت عشق راست چون صمصام
 نبود او را بغري عشق وثوق
که نه خودماندش نه خلق نه دوست 

 ی ظهور توحید استابتدا
 خود مرید خود مراد بود
عشق و معشوق و عاشقت یکی 

 نه عاشق از معشوق زمتمیّ
 برنتابد وجود عشق عدیل
 رسم بیگانگی براندازد
 بخود از خود بسوی خود نگرد

  

  منت: 
 و اینجا هر کس راه نربد، که مبادی او فوق النهایات است. نهایت او در ساحت علم کی گنجد و در» ۴«

صحرای وهم کی آید؟ و این حقیقت درّی است در صدف و صدف در قعر دریا، و علم را راه تا به ساحل 
  رسد؟ بیش نیست، اینجا کی 

عشق مطلق برتر  تواند برسد و راز نفی عاشق و معشوق و بقاء عشق و چگونگی شرح: به این مرحله هر کس نمی
ی و ساحلی را حّد گنجد زیرا علم  نمی عرفت در ساحل علماینگونه م و باالتر از هر نوع درک و علمی است و

گنجد و این  در صحرای اندیشه نمی» شق و معشوقاع بی«ساحل و انتهاست، واین عشق مطلق  عشق بی است و
یاست، و علم تا ساحل دریای صدف در ژرفای در حقیقت چون گوهری است که در صدف پنهان است و

تواند برسد، زیرا  نمیو به عمق دریای حقیقت » نکه قبًالهم ذکر شدچنا«رود  حقیقت یا عاشق پیش می
ومات جزویست بیش نرسد لاست  و علم تا به سر حّد فنا که عالم ومع عشق در مکمن سرّ خفای مشیّتحقیقت 

ی در علم اىل را علم الیزاىل باید از عني خفا بريون آید از آنکه علم جزو   زاز آنجا گذر نتواند کرد که بقای الی و
  »نسخه نور عثمانیه«مدخل ندارد کلّی باید از عني کلّی خرب بريون آرد 

  مولوی فرماید:
 عقل جزئی عشق را کافر بود

  

 

 گر نمایاند که صاحب سر بود
  

  منت:
اما چون علم غرقه شود، یقني گمان گردد. از علم و از یقني ظنّی متواری برآید تا در لباس تلبیس » ۵«
اه تعزّز این حدیث گذر یابد. اولم تو من قال بلی ولکن اشارت بدین چنني کاری بود. به درگ» ظننت«

ما شاء همني بود.فالعبد متّصل بالظّن متّصل بالرّب. آن ظّن غوّاص  فلیظن بی  انا عند ظن عبدی بی
  این بحر است. مگر آن گوهر به دستش افتد یا او به دست آن گوهر افتد.
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بمرحله باالتری که گمان است » علم الیقني«عشق غرق شود یقني حاصل از علم ای و چون علم در دری شرح:
شونده... فرهنگ   شونده، پوشیده  متواری: پنهان«ود و از علم و یقني قبلی گمانی پنهان و پوشده ش بدل می
ارائه  ني است، و این همانست که خدای تعاىل بشکل پوشش گمانقود که برتر از علم و یش حاصل می» معني

ام و  ام که حسابم را دریا بنده من گمان نموده» ۲۰الحاقه آیه « »هانی ظننت انی مالق حسابی«داده و فرموده: 
رَبِّ أَرِنِي «تعاىل آورده است که عرض کرد: ت و احرتامی بزبان حضرت ابراهیم با خدای همان را بشکل عزّ

پروردگارا، به من یعنی:بار  ۲۶۰بقره آیه  »قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيكَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن 
خواهم  بلی دارم وىل می:  ؟ گفت اى ؟ فرمود: مگر ايمان نياورده كنى ؛ چگونه مردگان را زنده مى نشان ده

انا «ایرنو خدای تعاىل فرمود: و همني اطمینان قلبی اشاره به گمان پس از علم است و از  اطمینان قلب پیدا کنم.
خواهید نسبت  ام هستم، پس هر چه می یعنی من در نزد گمان بنده» ۲۳« »ماشاء فلیظنّ بی عند ظنّ عبدی بی
یعنی بنده متّصل به ظّن » ۲۴« »بمتصل بالرّ و الظنّ صل بالظنّفلعبد متّ :«و فرمود» بمن به گمان پردازید

رود و گوهرهای  ظن و گمان چون غوّاصی است که در بحر حقیقت فرو می و ظّن و گمان متّصل به ربّ است. آن
شود  شود خود بدست آن گوهر حقیقت افتاده در آن محو می و گاه می» عني الیقني«آورد  حقیقت بدست می

  ».حقّ الیقني«
دود علم را که فلسفه و عرفان است چه ارزش و ح بدان پرداخته از بحثهای بسیار مهمّ این بحث که شیخ با اشاره

 ات آنها پدید آمده مشخصتمامی فالسفه و بسیاری از عرفا به آن پرداخته و دهها مکتب بر اساس نظریّ
  نماید. می

درباره معرفت همانطور که قبالً ذکر شد صوفیه طریق معرفت شهودی که گذر از علم الیقني به عني الیقني است 
های خود را معرفت پنداشته آنرا  ه، شهودات و اشراقات باطنی و یافتاند و عمالً در این طریق قرار گرفت پذیرفته

ای را به علم و معرفت اختصاص  با قرآن و حدیث تطبیق داده و به مردم عرضه نموده و بحثهای قابل مالحظه
  اند. داده

ست بر که طلب علم فریضه ا«فرماید:  الدین عمر سهروردی پس از نقل احادیثی درباره ارزش علم می شهاب
اند: علم  اند که کدام علم است که فرض است آموخنت آن؟ بعضی گفته جمله مسلمانان، علماء اختالف کرده

و بعضی » های رفتاری روانشناسی تحلیلی و انگیزه«اخالص و شناخت آفات نفس و علم آنچه عمل را تباه کند 
و بعضی ». تحلیل روانی«لهام شیطانی اند علم، معرفت خاطر است و تمیز کردن میان الهام ملکی و ا گفته
این امر اختصاص به صوفیه دارد پس علم اخص «اند طلب علم وقت است که صوفی به سر وقت باشد  گفته
  ».است

گوید: طلب علم فرایض پنجگانه است که بنیاد مسلمانی بر  ابوطالب مکی که صاحب قوت القلوب است می
گفت: علم امر  »نجیب سهروردیبوالا«شیخ رضی الله »... وم، حجشهادتني یا والیت، صلوه، زکوه، ص«آنست 

اند از کردنیها، علم آن بدانند و  نان واجب است که هر آنچه ایشان را بدان فرمودهاو نهی است که بر جمله مسلم
اىل عدر عمل آورند. و ابوعلی جرجانی گفته است: طلب استقامت کنید که نفس طالب کرامت است و حق ت

کند چون علم حال و علم مقام و علم قیام و علم خواطر و علم  ستقامت که جمله علوم را از آن تولد میطالب ا
یقني و علم اخالص و علم نفس و معرفت آن... و علم مراتب و علم محاسبت و علم حقایق توکل و علم رضا و 

م محبت... و در صحو و سکر علم گناههای مقام رضا و علم زهد و حدود آن و علم معرفت زهد در زهد و عل
و بباید دانست که این علوم، معلوم علمای آخرت و مشایخ صوفیه است و علمای دنیا و »... علم مقامات«

بلکه در دلهای «گوید  رخصت جویان از این علوم محرومند و سپس علم لدنی و حضوری را حقیقت شمرده می
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جاه و نعمت و رفعت و حشمت از  و تشویشات و حبّ شما پنهان است با بیل مجاهدت و ریاضت کل کدورات 
زمني اندرون دور کنید و خود را باخالق صدیقان و روحانیون مؤدب و مهذب کنید تا چشمه علوم لدنی که از 

یده شود و آن حکمتها از اندرون بر بريون ئت در نهاد شما پنهان است بر وجود شما زاالحیات حضرت احدّی عني
ین کاشانی بحث مفصلی درباره علم و الدّعزّ». ۲۵«ین علم تقوی و پرهیزکاری است سرایت کند و اصل ا

ه فرموده که بسیار ئای ارا های سهروردی است بعالوه توضیحات و اضافات محققانه معرفت دارد که همان نوشته
  ».۲۶«حائز اهمیت است

گفت که علوم انواعند اول »... انصاریشیخ االسالم خواجه عبدالله «الصوفیه دربارهٔ آمده است که در طبقات 
علم توحید است، دیگر علم فقه و دین است، سه دیگر علم وعظ، چهارم علم تعبري، پنجم علم طب، ششم علم 
نجوم، هفتم علم کالم، هشتم علم معاش، نهم علم حکمت، دهم علم حقیقت. اما علم توحید حیات است و علم 

و علم تعبري ظن است، و علم طب حیلت است و علم نجوم تجربت  غذاست،»وعظ«و علم عظت  فقه داروست،
است، و علم کالم هالک است و علم معاش شغل عامه خلق است و علم حکمت آئینه است و علم حقیقت 

  بندی علوم مبتنی بر مفید بودن آن در عمل است. این طبقه». ۲۷«یافت وجود است 
شیخ االسالم گفت «گوید:  داند و یافت را معرفت و می یصاحب طبقات در جای دیگر حقیقت را علم راه م

یافت او چون بود که تو خود در شناخت عاجزی؟ یافت آن بود که او ترا بود، و  -علم چیست؟ دانسنت هستی او
 –راه  خاک«گوید: یافت چیست وجود است که رهی  سپس صاحب طبقات می» آن چون بود؟ آن داند که دارد

ا بسرتد و بخود او را قیام کند، از یافت اللّه نور ایمان آید، نه بنور ایمان الله یافته آید... بود ر» غالم و بنده
حالج گفت: به نور ایمان اللّه جسنت چنانست که به نور ستاره خورشید جسنت... یافت چه بود، یافت آنست که 

تم شرک، شرک بشناخنت توحید است، بضد یابد نه تو او را... او را از ضد او بتوان شناخت از توحید یاف ترا می
توحید نه تلقینی که یافتنی است... از خود برسنت یافت او بود. نشان از یافت هم یافت است، توان شناخت... 

نشان از او، هم اوست، دلیل بر او، هم اوست، آنجا که هست فراخرت است از دریا و از آسمان و زمني... ابوبکر 
  ».۲۸«نفس تو است وراق گفت: یافت در ذل 

بندی علوم جنبه مفید بودن آن را در عمل و سوک، مالک  عرفا در طبقهفوق معلوم شد اینست: اوالً آنچه از گفتار
که نظر معتقدان باصالت عمل » ۲۹« »العلم علمان، علم االدیان و علم االبدان«اند،  قرار داده، فرموده

افت مستقیم که علم حضوری و لدنی و مبتنی بر الهام و وحی و هم بآن شباهت دارد. ثانیاً دری» پراگماتیسم«
ات علمی و ای است. و تجربّی کند و آن افاضه اشراق است تنها علم حقیقت و کنه و بود هستی را مشخص می

نزدیک » اید آلیسم«باشد. و این نظر با نظریات اصالت تصور  استدالل عقلی قادر به درک حقیقت مطلق نمی
آن نیست چه پريوان اصالت تصور تنها ایده و تصور را حقیقت می دانند و در خارج حقیقی  است وىل عني
دانند پس با واقع و  وىل عرفا واقعیتهای عالم خارج را نه کل حقیقت بلکه صورت نازله آن می معتقد نیستند

بنام واقعیات خارجی  باشد، و آنچه گویند: حقیقت صورت کلی و نوعی عالم می کامالً قبول نداشته می» خارج
تواند موضوع علم قرار گريد زیرا علم مطابقت ذهن است با حق  شود چون فانی و متضاد است نمی گفته می

چنانکه «باشند  ثابت باقی نه فانی و ناپایدار. آنان معتقدند علوم و فلسفۀ قادر به درک حقایق کلی و بود نمی
و درک آن حقایق جز با یافت درونی حاصل نشود و آن » آن بنا کرد و نبود خود را بر بعدها کانت هم فلسفه بود

نتیجۀ از خود رسنت و ذل نفس از سوی مخلوق و عنایت و لطف خالق است که نور باطن با نور وجهک الباقی 
عینیت وجه باقی در نماید. پس علم،  گردد و عني الیقني رخ می متصل شده و اشراق و الهام و وحی حاصل می

وح باقی است نه ذهنیت که صور فانی در ذهن فانی نقش بندد. مسئله سوم اینکه در بازگشت از وحدت به نزد ر
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باشد.  کثرت و از واجب به ممکن که سري نزوىل علم است قانون ضد که مربوط به عالم کثرت است حاکم می
شود و در عالم  ن نتیجه میپس روش عرفا شهود باطن در عالم وحدت است که مانند برهان لمّی از واجب، ممک

دانند. و اما حدود علم و معرفت را خوب است از این بیان قشريی  امکان قانون ضد و تغیري و تبدیل را حاکم می
پس مردمان از علما و فقها و غري آن، قسمت علم را بخداوند معرفت خواندند و «... گوید:  استنباط کنیم که می
ل را بخداوند معرفت خواندند، و از آن بود که معرفت را فاضلرتاز علم صحت حا» صوفیه«مشایخ این طایفه

خواندند که صحت حال به صحت علم نباشد و صحت علم صحت حال نباشد یعنی عارف نباشد که بحق عالم 
گویند معرفت حق عقلیست و جز عاقل را بدو معرفت روا  معتزله می» نباشد اما عالم بود که عارف بحق نبود

باطلست... و بنزدیک اهل سنت و جماعت صحت عقل و رویت مشیت خداوند نیست... پس معرفت  نباشد و
وی جز دوام حريت عقل نیست و اقبال عنایت وی به بنده کسب خلق را اندر آن سبیل نیست و بجز انعام و 

مر عارفان را الطاف وی مر بنده وی را دلیل نیست و آن از فتوح قلوبست و از خز این غیوب... اثبات سبب 
  ».۳۰«اندر معرفت نار باشد و التفات بغري معروف، شرک

گوید: معرفت آن بود  عبداللّه مبارک می«نویسد:  هجویری نظریات عرفا را درباره معرفت بیان داشته از جمله می
 حقیقت معرفت اطالع خلق است بر اسرار، بدانچه«گوید:  ذوالنون مصری می »که از هیچ چیزت عجب نیاید

در جای » ۳۱«حقیقت معرفت عجز از معرفت چیزی است «لطایف انوار معرفت بدان پیوندد. شبلی گوید: 
علم الیقني علم مقامات دنیاست باحکام اوامر و از عني الیقني علم بحال نزع و وقت بريون رفنت  گوید: دیگر می

بمعاینه. پس علم الیقني درجه علماست از دنیا و از حق الیقني علم بکشف و رویت اندر بهشت و کیفیت اهل آن 
ستعدادشان مر مرگ را و حق الیقني فنا گاه ابحکم استقامتشان بر احکام امور، و عني الیقني مقام عارفان بحکم 

دوستان بحکم اعراضشان از کل موجودات. پس علم الیقني بمجاهدت و عني الیقني بمؤانست و حق الیقني به 
  »...۳۲«دیگر خاص و سه دیگر خاص  است ومشاهدت بود و این یکی عام 

یقني عبارت «گوید:  را محققانه بیان نموده در بحث علم الیقني می کاشانی که مبحث علم و معرفت عزالدین
ت بشهادت و جد و ذوق نه بداللت عقل و نقل و مادام است از ظهور نور حقیقت در حالت کشف و ستار بشریّ

آنرا نور ایمان خوانند و چون از حجاب مکشوف گردد آرا نور یقني خوانند... تا آن نور از ورای حجاب نماید 
آفتاب را مثال حقیقت حقایق دان. و نور او را تابنده از ورای حجاب نور ایمان و مکشوف از حجاب نور یقني. 

علم الیقني،  پس نور ایمان پیوسته ثابت باشد و نور یقني گاهگاه المع و الیح... و یقني را سه وجه است اول
الیقني و  گمان بود سوم حق ومثالش آنست که باستدالل از مشاهده شعاع و ادراک حرارت در وجود آفتاب بی

الیقني  گمان. پس در علم مثالش آنست که شیٔ به تالشی و اضمحالل نور بصر در نور آفتاب در وجود او بی
مشاهد و معاین و معاین  الیقني رسم دوئی از شاهد و معلوم و مبني شود ودر عني الیقني مشاهد و معاین و در حق

برخیزد. بیننده دیده شود و دیدهٔ بیننده، و این معنی از حال بقای ترکیب، کامالن و واصالن را جز بر سبیل ندور 
  .»۳۳«ای دست ندهد  و اتفاق لمحه» نادر«

فرماید: نهایت او در ساحت علم  مد میپس علم تا به حق الیقني که یافت است نرسد مقامی ندارد و لذا شیخ اح
و این از آن روست » علم را راه تا بساحل بیش نیست«گوید:  کی گنجد و در صحرای وهم کی آید؟ و بعد می

وط است برتر از صحرای وهم است وىل کمال معرفت نیست چه آن هم تا ساحل بکه عالم خیال که به علم مر
  رود زیرا: جلو می» علم الیقني«معرفت 

    به کنه ذاتش خرد برد پی
 

 اگر رسد خس به قعر دریا
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پس وقتی علم وارد دریای معرفت شود همه ». اما چون علم غرقه شود یقني گمان گردد«گوید:  و سپس شیخ می
فهمد از دریای حقیقت تنها اسمی و نشانی شنیده وىل موجی و خطری  ود زیرا میش یقینهایش به گمان بدل می

شود تا گوهری از حقیقت یابد. البته گمان  سپارد و محو می را کنار زده خود را به آغوش دریا میندیده پس نحو 
دو مرحله دارد مرحه اول از جهل خیزد و قبل از علم است و مرحله دوم همان اشراقات پس از علم است که 

ظن مذموم که از جهل  قدسی است قرآن کریم به هر دو مورد توجه نموده دربارهباصطالح بوعلی سینا عقل 
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي االَٔرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِالَّ «: فرماید خیزد و قبل از علم است می
كنى تو باشند پيروى  و اگر از بيشرت كسانى كه در زمني مىیعنی: »۱۱۶انعام آیه « »الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِالَّ يَخْرُصُونَ

 ۱۴۸پردازند. در آیه  كنند و جز به حدس و تخمني نمى كنند آنان جز از گمان  پيروى نمى را از راه خدا گمراه مى
 »هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِالَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَالَّ تَخْرُصُونَ«فرماید:  همني سوره می

كنيد و جز دروغ  و آيا نزد شما دانشى هست كه آن را براى ما آشكار كنيد شما جز از گمان پيروى نمىبگیعنی: 
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِالَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ الَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ « فرماید: هم می ۳۶. در سوره یونس آیه گوييد نمى
در آیه  .گرداند نياز نمى كنند گمان به هيچ وجه از حقيقت بى ان پيروى نمىو بيشرتشان جز از گم یعنی: »شَيْىًٔا
فرماید:  داند و می آل عمران گمانهای این جاهالن را غري حقیقت است از نوع گمانهای جاهلیت می ۱۵۴

اگر از  لحا ا آیۀ دیگر آمده.نظري این نوع گمانهای ناپسند در دهه »يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ«
این گمانها بگذریم و به علم الیقني هم برسیم که به وجود حق و حقیقت از طریق علم یقني حاصل کنیم، هنوز در 
این مقام امکان انکار وجود حق و حقیقت از طریق علم یقني حاصل کنیم، هنوز در این مقام امکان انکار وجود 

یعنی منکر شدند بدان  ۱۴نمل آیه  »وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ«: ده استدارد چنانکه در قرآن مجید آم
ها و علم  بینیم که باید نسبت به آموخته در حالیکه نفسهایشان بدان یقني داشت. حال اگر از این مقام بگذریم می

د بخش مالقات حق و بلکه نور بخش دل الیقني هم شک کنیم و آنرا گمانی بیش ندانیم اینگونه ظن و گمان نوی
الَّذِينَ الذین«فرماید:  کند. چنانکه قرآن کریم می و اطمینان بخش جان بوده و ما را در جهت عني الیقني مدد می

حققاً ایشان به کنند که م یعنی آنانی که گمان می ۴۶بقره آیه  »يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّالَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
إِنِّي ظَنَنتُ «فرماید:  کنند و یا می شوند و بطور قطع و یقني بسوی او بازگشت می مالقات پروردگارشان نائل می

، و همانطور که در منت سوانح رسم من يقني داشتم كه به حساب خود مى» ۲۰الحاقه آیه «» أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهْ 
آیه و آیات مشابه که همان گمان ممدوح بود که  نوع گمان است که به این مالحظه شد نظر شیخ مبتنی بر این

کرد و چون آیه با انّ تأکیدی ذکر شده پس این توان استناد  موجب خروج از علم الیقني به عني الیقني است می
 عني«دهد که این گمان موجب اشراف روح به حقیقت  باشد و نشان می قطعیت در دریافت میگمان بمعنی 

دهد که  ثابت و معلوم و مشخص بوده و چنان طمأنینه و آرامشی میآنچنان بر شخص  مشاهده است، و» الیقني
گوید: بار پروردگارا  کند و می برای وصول به یقني که عني الیقني باشد از خداوند تقاضا میهيلع حضرت ابراهیم 

عرض کرد بلی. ایمان هيلع نداری؟ ابراهیم  کنی؟ خدا گفت آیا ایمان بمن نشان بده که چگونه مرده را زنده می
هم هيلع آرامش یابد. علت اینکه حضرت موسی » با رویت و مشاهده حقیقت«خواهم دلم  وىل میو یقني دارم 

یعنی خدایا خود را نشان بده همني درخواست بود وىل فرق در آن » رب ارنی«از خدا تقاضا کرد و عرض کرد 
هيلع ق و چگونگی حقیقت عالم را جویا شد وىل حضرت موسی حقایق فعل حهيلع بود که حضرت ابراهیم 

خواست مشاهده کند که الزمه آن نفی بشریت است که با دید روح و دل شهود حاصل است نه با  ذات حق را می
دید چشم بشری. بهر حال شیخ ظن دوم اطمینان را از یقني باالتر می داند. نقل است که در مجلس وعظ از 

یعنی: اگر پرده را برگريند » ۳۴« »لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً«فرمود: هيلع لی شیخ احمد پرسیدند ع
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ارنی کیف تحی الموتی قال او لم تؤمن؟ «گفت: هيلع یقني من زیاده نگردد. و حال آنکه حضرت ابراهیم 
 آیه آن در سطور باال«شیخ جواب داد با یقني ممکن است جحد یا انکار کرد  »قال بلی ولکن لیطمئن قلبی

  توان چنني کرد. ولیکن با طمنأنینه نمی» ذکر شد
 دانم کلمه وىل از اسماء ساند و میر میهيلع البته جواب شیخ از تقیه بوده زیرا شیخ سلسلۀ اجازهٔ خود را به علی 

نیست و باطن نبوت  یاللّه است و خدا خود را وىل مؤمنان دانسته نه نبی مؤمنان و خدای تعاىل وىل هست نب
نبوت ظهور والیت در محدودهٔ معني و قالب مشخص است که بصورت شریعت از گفتار و کردار  ت ووالیت اس

از احکام وجود دارد جز خاتم النبیني که شود و لذا با آمدن نبی بعدی امکان نسخ بعضی  و احوال نبی ظاهر می
بطن نبوت انبیاء که مقام  همه ظهور والیت رسول خدا در جامعیت اسالم ظهور یافت و وىل مکتوم و مکمون در

در غدیر خم از مرحله ختفا  »من کنت مواله فهذا علی مواله«باشد با فرمان بلغ الهی با حدیث هيلع علویت
سال زحمت کشید تا چشم مردم را آمادهٔ دیدن حقیقت  ۲۳بمرحله ظهور رسید وىل با وجود آنکه پیامرب اکرم 
را ملسو هيلع هللا ىلص چکس یوسف را نشناخت و جز علی کسی محمد وىل نماید وىل همچنانکه جز یعقوب و زلیخا هی

اال  كما عرف«فرمودند هيلع به علی ملسو هيلع هللا ىلص را نشناخت. از ایرنو پیغمرب اکرم هيلع نشناخت و جز محمد کسی علی 
یعنی: جز خدا و من کسی ترا نشناخت و  »اللّه و انا، و ما عرفتنی اال اللّه و انت و ما عرف اللّه اال انا و انت

ای از  را نشناخت و جز من و تو کسی خدا را نشناخت. منظور اینست که بني ما و خدا واسطهجز خدا و تو کسی م
پس در درجه اول تنها خدا و رسول ». ۳۵«مخلوقات  نیست بلکه ما اولني مخلوقات و خالیق و عني حقایقیم 

ت بودند بعلّهيلع لی و در مرتبه نازله کسانی از اصحاب صفه چون سلمان و اباذر و مقداد که شیعیان عهيلع خدا 
علماء امتی افضل من انبیاء بنی «فرماید:  خلوص و رفع حجاب علی را شناختند بعالوه حدیثی است که می

». ۳۶«یعنی علمای امت من از پیامربان بنی اسرائيل برترند  »علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل« و» اسرائیل
پس علمائی که بمرحله علم حقیقی که همان علم حضوری و  یا علمای امت من مانند انبیاء بنی اسرائیل هستند.

اسرائیل برترند، چه رسد بمقام والیت که  برسند از انبیاء بنی» که بر سريهٔ انبیاء بوده«لدنی و شهودی است 
انا مدینه العلم و «متصرف است در عالم و باید علمش محیط باشد بر عالم و بخصوص که پیغمرب خدا فرمود: 

 ۴۰در روز بیستم ماه رمضان سال هيلع و بعالوه علی ». ۳۷« من شهر علمم و علی در آنست »اعلی بابه
هجری وقتی که پس از ضرب شمشري آثار مرگ بر چهره شان ظاهر شده بود الزم دانست حقیقت ازل و ابد را بر 

است لذا  مال کند ک غرض از آمدن همه انبیاء ظهور آن حضرت و سر اعظم همان معرفت حضرت بنورانیت
یعنی برپسید قبل از اینکه مرا از دست بدهید. پس از سؤاالتی چند  »سلونی قبل ان تفقدونی«ابتدا فرمود: 

صعصعه بن صوحان عرض کرد: مرا خرب دهید شما افضل هستید یا آدم؟ حضرت فرمودند: قبیح است که مرد 
بیان یعنی نعمتهای خدا داده بخود را  »دثفح كو اما بنعمة رب«خود را تعریف و تزکیه نماید ولیکن از باب: 

نعمت  کن. می گویم: من از آدم افضل هستم. عرض کرد به چه دلیل؟ حضرت فرمود: خدای تعاىل آدم را همه
خوردن گندم او را منع کرد و او را از آن شجرهٔ منهیه خورد وىل مرا از خوردن گندم منع ننمود و من  داد و تنها از

دانستم از گندم گذر کردم... عرض کرد شما افضل هستید یا نوح؟  ون دنیا را قابل توجه نمیبمیل واراده خود چ
جواب فرمود: من افضل از نوح هستم عرض کرد چرا؟ حضرت فرمود: نوح قوم خود را نفرین کرد وىل من بعد 

هستید یا ابراهیم؟  از خاتم االنبیاء با آن همه صدمات که از این امت دیدم نفرین نکردم... پرسید شا افضل
ارنی کیف تحی الموتی قال او لم تؤمن؟  رب ارنی«فرمود: من. پرسید چرا؟ جواب فرمود: ابراهیم عرض کرد: 

لو کشف الغطاء ما «معنی آیه قبالً ذکر شده وىل ایمان من به جائی رسید که گفتم: » قال بلی ولکن لیطمئن قلبی
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سپس «باشد  باشد که واجد مقام حق الیقني می خص بمقام یقني او میکنایه از اینکه علو درجه ش »ازددت یقیناً
  ».۳۸» «برترم با دلیلهيلع فرمود من از موسی و عیسی

یعنی منکر  »وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ« بدان اشاره شد که: ۱۴پس از آن یقینی که که در سوره نمل آیه 
کند و  ی داشتند انکار عنادی و مربوط به علم الیقني است که بظاهر حکم میشدند بدان و نفسهایشان بدان یقین

 :هيلعمبتنی بر عقل جزئی است و اطمینان قلبی حضرت ابراهیم از مقوله عني الیقني بوده و بیان حضرت علی 
ر بوده در معرفت از ابراهیم برتر و باالتهيلع مرحلۀ حق الیقني است و علی  »لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً«

و لذا گفتار غزاىل بوجهی مبتنی بر تقیه است. و مسلماً این مطلب با جوابی که موالنا به شمس تربیزی داد در 
سبحانی ما اعظم «و بایزید گفت:  »كما عرفناک حق معرفت«باب اینکه چگونه حضرت رسول فرمود: 

ز محو که مقام برتر است و شیخ در فرق دارد چه مقام بایزید محو بود و مقام رسول خدا صحو بعد ا »شأنی
فصلهای بعدی آنرا بیان داشته است. افالکی هم از قول موالنا میگوید: بایزید چون بحق رسید خود را پردید و 

رفت انوارعظمت و قدرت و حکمت حق را زیاده  دید و بیشرت می بیشرت نظر نکرد. اما مصطفی هر روز بیشرت می
  ».۳۹«دید  می

ام پس هر چه  یعنی من در نزد گمان بنده »بی فلیظن بی ما یشاء انا عند ظن عبدی«سپس شیخ حدیث: 
را بعنوان دلیل بر ادعای خویش آورده و معتقد است که تنها گمان است که » خواهید بمن گمان بربید می
مبدل شد تواند در دریای غیب به غواصی برپدازد. و چون علم غرق شدن و یقینی که نتیجه آن است به شک  می

و حضرت هيلع از محو شدن علم و حصول شک، ظن متواری برآید تا طمأنینه ایجاد کند. در داستان موسی 
در مرحله علم استو سوراخ کردن کشتی و پسر را کشنت و دیوار ساخنت را خالف هيلع حضرتموسی هيلع خضر 

ده یا قل قدسیه خویش، داند وىل حضرت خضر که بمرحله ظن الهی رسی علم که ناظر بقضایای معلومه است می
کند تا  را تبدیل به شک میهيلع بیند و یقني موسی  واسطه علم را که زمان و مکان آنرا مقید نساخته می حقایق بی

    ».۴۰«در جستجوی گمان بعد از یقني برآید 
  منت:

دارد نگرد یا از بريون متنفسّی  مالمت خلق برای آن بود تا اگر یک سر موی از درون او بريون می» ۶«
بود هزیمتش هم آنجا بود. اعوذ بک منک.  چنانکه غنیمت او از درون می -یا متعلقّی، منقطع شود
. بريون کاری ندارد. -شبع و جوعش از آنجا بود   اجوع یوماً و اشبع یوماً

لبستگی است دچنانکه در شرح اول همني فصل ذکر شد مالمت خلق چون سبب انقطاع از غري و نفی شرح:
کند. و چنانکه ذکر شد جالبی در کشف المحجوب  ائل است که سالک را در طی کمال کمک مییکی از وس

مالمت را بر سه وجه دانسته و شیخ هم مالمت را سه روی دانسته که سه وجه کشف المحجوب در وجه اول 
ی است که شود یعنی مالمت آن روی که در خلق دارد خود شامل آن سه وجه مالمت که شیخ آورده گنجانیده می

گوید: مالمت خلق از آنجهت مفید است که  هجویری ذکر کرده است، اکنون شیخ ارزش مالمت را بیان کرده می
شود و تغذیه فکری و  حتی اگر یک سر موئی سالک به بريون از خود توجه دارد یا از عالم خارج در او دیده می

رد از او قطع شود، و همچنانکه از درون خود روحی و ریاضتی از خود توجه دارد یا تعلقی بعالم خارج دا
های درون هم آزاد  شود گریز گاهش هم باید از درون باشد یعنی از خواطر و بستگی غنیمتی و سودی عاید او می

های درون هم آزاد شود ومالمت نفس لوامه را  شود گریز گاهش هم باید از درون باشد یعنی از خواطر و بستگی
برم. پس باید سريی  یعنی از تو به تو پناه می »كمن كاعوذ ب«گردد از ایرنوست که فرمود  در همه مراتب پذیرا

یعنی روزی گرسنه  »اجوع یوماً و اشبع یوماً«فرماید:  و گرسنگیش از درون خود بود نه از بريون. اینست که می
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نیازی از ما سوی اللّه  یرضای عاشق و بشوم و روزی هم سري. گرسنگی نیاز عاشق به معشوق است و سريی  می
و  كمن سخط كو برجائ كمن عقاب كاعوذ بعفو«است. حدیث اول در کشف االسرار بدین صورت آمده: 

برم.  یعنی: خدایا از عقابت به گذشتت و از خشمت به امیدواری بتو و از تو بتو پناه می» ۴۱« »كمن كاعوذ ب
عراقی نیز ». ۴۳«شیخ در بوارق االلماع آورده است را خود » ۴۲« »اجوع یوماً و اشبع یوماً«حدیث دوم: 

عراقی نیز در لمعات حدیث اول را بدینصورت آورده است:  است: در لعمات حدیث اول را بدینصورت آورده
تواند که تجلی قهری را به تجلی ذات را دفع  یمتجلی دو نوع است تجلی ذات و تجلی اسماء و صفات «

تواند که تجلی قهری را به تجلی لطفی دفع کند، در هر چه نامشروع  ء و صفات مینتواند کرد اما در تجلی اسما
 »عوذ برضاك من سخطكا«گوید:  باشد نشان قهر و جالل بیند در هر چه مرضی بود نشان لطف و جمال می

  ».۴۴«گوید  »اعوذ بك منك«و در تجلی ذات: 
» ۴۵« »سبحان الذی اسری«اش مهد  که ناقهگوید: ندیدی  باره می شیخ روزبهان در شرح شطحیات در این

آورد؟ گفت سلیمان قهرمان والیت عشق تو بود، خزانه در بطحاء مکه مفتاح کنوز گنجور ممالک عالم چون 
  تراست.  ملک آفاق

را سر به آسمان قدم افراشته دید گفت ای پیک نامه اسرار وای مسافر  »الفقر فخری«خواجۀ عاشقان رایت 
  ».۴۷« »رب! ولکنی اجوع یوماً و اشبع یوماًیاال » نی فتدلّید«عالم انوار 

  منت:
 این کوی مالمت است و میدان هالک
 مردی باید قلندری دامن چاک

  

 

 وین راه مقامران بازنده پاک
 تا بر گذرد عیاروار و ناباک

  

  .به طمع کار از اغیار برگردد و روی در کار آورد و باک ندارد تا درست آید
  آورده است. ۵۵ن رباعی را نجم الدین رازی در مرصادالعباد ص توضیح: ای

شرح: اینجا کوی مالمت و سرزنش و میدان هالکت است. این راهی است که باید مغز و جان را در قمار عشق 
ق. در این راه باید چون سرور آزادگان پاک باخته بود باید مردی قدم لباخت و پاکباز شد چه رسد به مالمت خ

اعتنا به لذات  اعتنا به لذات بشری بلکه بی راه نهد که قلندر یعنی اهل ترک و تجرید و پاک باخته و بی در این
اعتنا به قبول و مدح مردم و چون  مقام و موقعیت باشد و باید مردی باشد دامن چاک یعنی دل کنده و بی

د که وصول به عشق مطلق است عیاران بدون ترس از این وادی بگذرد. و در جهت طمعی که بهدف خویش دار
از اغیار ولو عاشق و معشوق بگذرد و بکار دل و عشق برپدازد، و از مالمت خلق و آزار و سرزنش و بدگوئی 

  هیچکسی ترسی بخود راه ندهد.
و اما فرق میان قلندر و مالمتی و صوفی آنست که قلندر، تفرید و تجرید بکمال دارد و در تخریب عادات «

  ».۴۸«ی در کتم عبادات کوشد و صوفی دل او اصالً بخلق مشغول نشود کوشد و مالمت
به تعمري و تخریب نظر خلق مباالتی زیادت ننماید و سرمایه حال «عزالدین کاشانی درباره قلندران میگوید: 

ت از ایشان جز نزاع ماجرا نباشد وىل ترسم به مراسم زهاد و عباد از ایشان صورت نبندد و اکثار نوافل و طاعا
ایشان نیاید و جز به ادای فرایض مواظبت نکنند و جمع و استکثار را اسباب دنیوی بدیشان منسوب نبود و این 

  ».۴۹«هت ترک ریا با مالمتیه مشابهت دارند جطایفه از 
  فرماید: شیخ عطار حال قلندری و وارستگی و پاکبازی را بسیار عاىل بیان کرده که می
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 م مستعزم آن دارم که امشب نی
 سر ببازار قلندر بر نهم
 تا کی از تزویر باشم رهنمای

  

 

 پای کوبان کوزهٔ دردی بدست
 پس بیک ساعت ببازم هرچه هست
 تا کی از پندار باشم خود پرست

  

بدانکه جوانمردی عیار آن بود که او را از آن چند گونه «نویسد:  عیار: صاحب قابوسنامه درباره عیار چنني می
صادق الوعد و پاک عورت و پاکدل بود و زیان کسی نکه دلري و مردانه و شکیبا بود به هر کاری هرن بود یکی آ

بسود خویش نخواهد و زیان خود از بهر سود دوستان روا دارد و زبونگر نباشد و به اسريان دست دراز نکند و 
ت شنود و انصاف از خود بیچارگان را یاری دهد و بد را از مظلومان دفع کند و همچنانکه راست گوید راس

   »۵۰«بدهد و بر آن سفره که نان و نمک خورده باشد بدی نکند و از ریا ننگ دارد 
جلد «های بخش اول  و کالً عیاری با فتوت و مالمت و قلندری، در اخالص عمل شباهت دارد چنانکه در بحث

   گفته شد.» اول
  منت:

 بل تا بدرند پوستینم همه پاک
 و ازخلق چه باکدر عشق یگانه باش 

  

 

 از بهر تو ای یار عیار چاالک
 معشوق ترا او بر سر عالم خاک

  

ذکر  ۱۴۳صفحه  ۲ها ج  و عني القضاه در نامه ۴۸الدین رازی در مرصاد العباد صفحه  توضیح: این رباعی را نجم
  کرده.

کنایه از »: تني دریدنپوس«مخفف بهل است یعنی بگذار. و شیخ در موارد دیگر نیز آورده است و » بل«شرح: 
فرهنگ  جوئی و سخن چینی و سرزنش و مالمت است که شیوهٔ افراد جاهل و بی غیبت و تهمت و افرتاء و عیب

ایمان و مغروران به الفاظ علمی است، بهرحال شیوه فرومایگان است وىل در نزد عرفا افشای راز  و عنود و بی
ری، راز عشقم فاش شود و مردم ب ی که به سرعت دل بیغما میگوید: بگذار تا بخاطر تو ای یار است. شیخ می

زبان به مالمت گشایند. باید در عشق یگانه بود و از خلق نهراسید چون آنچه اصل است رضای معشوق و وصال 
ارزش دانسته در حکم  که بر سر عالم خاک ریزی و انرا بیبدوست، و برای این وصول که ترا حاصل آید باید 

  »مريخانی ۵۱۲ص «انی. بقول مولوی در دفرت پنجم ای بد مرده
 می چه باشد یا جماع و یا سماع
 آفتاب از ذره کی شد وامخواه

 کیفی شده محبوس کیف جان بی
  

 

 تا تو جوئی زان نشاط و انتفاع
 ای ازصخره کی شد جامخواه زهره

 آفتابی حبس عقده اینت حیف
  

اند محبوس کرده  ستند که خود را دربند قضایای منطقی که ساختهدوم از مالمرتگان، صاحبان عقول جزئیه ه دسته
» ۳۶۱ص «کند چنانکه مولوی در دفرت چهارم  و ارزش همه چیز را درچهار چوب از پیش ساخته تعیني می

  گوید: می
 عقل جزیی عشق را کافر بود
 خرده کاریهای علم هندسه
 که تعلق با همني دنییستش
 این همه علم بنای آخور است

 هر استفای حیوان چند روزب
 علم راه حق و علم منزلش

  

 

 ور نماید که صاحب سر بود
 و علم طب و فلسفه میا نجو

 ره به هفتم آسمان بر نیستش
 که عماد بود گاو و اشرت است
 نام آن کردند آن گیجان رموز
 صاحب دل داند آنرا با دلش
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اند نگرش  و متکلمني مخالف صوفیان و عارفان بوده پس بنابر نظر موالنا علت اینکه بعضی از علما و فالسفه
اند. آنانی که بکماالت علمی واصل  آنها از دیدگاه عقل جزئی بوده یا در محدوده تعصب و غرور محبوس بوده

اند زیرا این راه علی و حسني و  اند و خود هم در این وادی به سري و سلوک پرداخته شدند عارفان باللّه را ستوده
  تواند در راه آنان گام نهد. که هرکس نمیاست  هيلعمه سایر ائ

اند چه هر کسی در هر مقامی که باشد سخن آن مقام را درک  دسته سوم از مالمتگران: ناپختگان از صوفیه
کند و حال آن مقام را دارد مانند کودکی که هنوز لذات بلوغ را درنیافته چنانکه آنکه در مقام طلب است از  می

فهمد آنکه در مقام کثرت است  نمی رد. شاید طالبی بوی عشق را بشنود اما حقیقت عشق راعشق درکی ندا
کند وىل کسی که همه مراحل ومقامات را پیموده به مقامات دون خویش احاطه واشراف  وحدت را درک نمی

براق  به اوج معراج برد و حضرت برملسو هيلع هللا ىلصدارد. واز همني رو حتی جربئیل عقل فعال هم نتوانست رسول خدا 
کند واگر به  ترند بر مال نمی عشق نشست. لذا کسی که در مقام باالتر است اسرار آن مقام را بر کسانی که پائني

دهد. و از ایرنو در قرآن کریم آمده است مشابهات قرآن را  سیمرغ حقیقت رسید فقط او را به اشارت نشان می
لقت در آن نهفته است و صاحبان سرّ را قدرت درک فهمد زیرا اسرار قرآن و خ جز راسخون در علم کسی نمی
  حاصل است، لذا حافظ فرماید:

 مستیبا مدعی مگوئید اسرار عشق و
 

 تا بیخرب بمريد در عني خود پرستی
  

  تر است. منصور حالج و عني القضاه هم جرمشان بر مال کردن راز بود برای آنانی که در مقام پائني
 لندگفت آن یار کزو گشت سر دار ب

  

 

 کرد جرمش آن بودکه اسرار هویدا می
  

بگذار تا راز عشقم بر مال «گوید:  عقل را فراموش کرده که می شیخ آنچنان در عشق غرق گردیده و حدیث
گویا شهادت سرور شهیدان و سپس حالج را فراموش کرده است، وىل اگر نفوذ بسیار وی در نزد شاه » شود

ی و حفظ الهی نبود مسلماً بسرنوشت شاگرد پامبازش عني القضاه مبتال سلجوقی و رجال عصر و خلیفه عباس
   سوخت زیرا نماز عشق جز با خون، وضو ندارد... شد و کالبدش نیز در آتش می می

  منت:
زند. رویش از خو  پس یک بار دیگر سلطنت غريت معشوق بتابد. مالمت بانگ بر سالمت» ۷«

  ا ظلمنا اینجا روی نماید.بگرداند. در حق خود مالمتی گردد. ربن
 شرح: شیخ در باال غريت عاشق را برشمرد و گفت عاشق باید با تیغ غريت هر چه از غري معشوق است براندازد

   و مالمت خلق را بجان بخرد.
 باش و از خلق چه باک در عشق یگانه

  

 

 معشوق ترا و بر سر عالم خاک
  

نیست مطرح نموده میفرماید: پس این بار معشوق  یو ماسوی خرباز خلق مقام باالتر را که دیگر  شیخ در اینجا
بر سر غريت آمده و با تیغ غريت بجان عاشق میافتد تا سالمت عاشق را به خراب آباد فنا برساند، و لذا شمشري 

جمال یار از آن مستغنی «دهد که خود را از این وجود عاشقانۀ که  مالمت بخود را بدست عاشق بیچاره می
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ «: گوید پاک کند. لذا بزبان حال می »است

پروردگارا ما بر خويشنت ستم كرديم و اگر بر ما  آن دو تن آدم و حوّا گفتند :یعنی ۲۳اعراف آیه  »الْخَاسِرِينَ
کنند.  . که در اینجا این دو عاشق خود را مالمت میاز زيانكاران خواهيم بود ماًى و به ما رحم نكنى مسلئنبخشا

کنند این مقام است که عالوه بر  بینیم انبیاء و اولیاء در دعا و مناجات ناله کرده و خود را سرزنش می و اینکه می
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را شایسته معشوق  ند که خود را نفی کرده و عشق خویشا نفی ما سوی اللّه و مالمت خلق بجائی رسیده
  دانند. و چه خوش سروده است حافظ: نمی

 گر عارف حق بینی چشم از همه بر هم زن
  

 

 چون دل بیکی دادی آتش به دو عالم زن
  

پس یک بار دیگر غريت عشق بتابد و رویش از معشوق بگرداند، زیرا که به طمع معشوق از خود » ۸«
نه خود و نه معشوق. تجرید بکمال بر تفرید عشق تابد. نه خلق و  -برخاسته است. داع بر طمع او نهد

توحید او را و از خود هم توحید را بود. در او غريی را گنجایش نبود. مادام که با او بود، قیام او بدو 
  بود وقوت او هم از او بود، عاشق و معشوق او را همه غري بود چون بیگانگان.

زمان نفی معشوق و فنای معشوق در عشق است پس عشق شمشري  شرح: پس از نفی خلق و فنای عاشق این بار
معشوق را کنار زند و تمام توجه را بخود عشق معطوف  غريت برکشد و هر چه غري از خود عشق است حتی

همه چیز حتی خود را رها کرده اکنون عشق سر برآورده گرداند. زیرا تا حال عاشق بخاطر طمع به وصال معشوق 
عاشق و معشوق از من است اگر من نبودم معشوق نبود که تو بدان دل بندی پس رویت را از گوید: اصالت  می

زیرا تو نه بخاطر عشق بلکه نه خلق جای دارد نه عاشق و نه معشوق، دیگر در اینجا  معشوق بمن معطوف دار.
ت چه تجرید برهنگی تفرید یعنی یگانه بودن در عشق و فرد گشنت از خلق کافی نیست بکه تجرید کامل الزم اس

بباطن است. پس چون از سر دنیا و آخرت و » نعمتهای بهشتی«از عوارض دنیوی بظاهر و اغراض اخروی 
عاشق و معشوق هر دو گذشت، بمقام توحید رسید. واصل باین مقام توحید، توحید مر او راست و او خود مظهر 

» بقاء باللّه«و بقاء باو...  ا او باشد قیامش باوستتوحید بلکه خود توحید است، در او غريی نیست. مادام که ب
خود اوست، در اینصورت عاشق و معشوق برای او حکم غري را  و قوت و غذای او هم نه نعمتهای اوست بلکه

  دارد.
ف اصطالح مهم عرفانی وجود دارد که عبارتند از تفرید، تجرید، توحید، اما تجرید: در شرح تعرّدر منت فوق چند

اند. مجرد آن کس باشد که برهنه باشد. و فرد  ه در وضع لغت تجرید را از مجرد و تفرید را از فرد گرفتهآمده ک
چیزی  از اعراض  گوید: تجرید آن باشد که ظاهر اوبرهنه باشد از اعراض یعنی آنکس باشد که یگانه باشد. و می

ر ترک دنیا، از خداوند عوض طلب نکند... دنیا به ملک او در نیاید و باطن او برهنه باشد از اغراض یعنی ب
ولکن از این برتر مقامی دیگر است و آن انس است که چون این هر دو تجرید بجای آورده باشد که در ظاهر او 

حال سکون افتد تا سرّ به  نحاىل پدید آید یا در باطن او مقامی پدید آید، به آن مقام آرام گريد، و نفس او را به آ
آن مقام انس گريد و این کس وقت پرست و حال پرست و مقام پرست باشد از بهر آنکه چون به آن آن وقت و به 

مقام صحبت کرد مجرد نیست هنوز... کمال تجرید آنست که سرّ او مجرد گردد از مقامات و احوال به معنی 
حاىل جلیل یا مقامی قریب را یعنی اگر او را » مقامات و احوال«آرامیدن با ایشان و یا در کنار گرفنت ایشان 

جمله این سخن آن است که تا بنده با چیزی جز حق تعاىل  در تجرید بآن نیارامد و اعتتماد نکند... و پدید آید
بظاهر یا بباطن صحبت کرد این بنده مجرد حق را نیست، و هر که مجرد حق را نیست، او را از حق هیچ نصیب 

 و تفرید آنست که از »ل و یتجرّد فی االحوال و یتوحّد فی االفعالالتفرید، ان یتفرّد عن االشکا«نیست. 
اشکال امثال و اقران باشد یعنی با هیچ انسان ر افعال وحدت یابد.داشکال خویش و از احوال خود فرد گردیده 

. نیارامد چنانکه مجنون را بود، که از محبت لیلی با وحوش و سباع مجالست داشت و از مردمان نفرت گرفت..
و تفرد در احوال آنست که از احوال خویش چنان فرد باشد که خویشنت را هیچ حال نداند... و اما یگانه بودن در 

ت است در گزارد، اوامر تقصري نکند، تا همۀ افعال بجای آرد باز افعال آن باشد که چندانکه طاقت عبودیّ
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گوید:  ف می.. بعد از این بیان شارح التعرّ».۵۱«خویشنت را مفلس ترین خلق داند تا در افعال فرد باشد 
و پس از »... ۵۲«تجرید یاد کرد، پس تفرید، از بهر آنکه تا اول بنده از خلق مجرد نگردد حق را فرد نگردد«...

تنها ماند و هر » همیشه«گوید: پس تفرید از همه چیزها، با حق فرد ماند همه ساله  آن تجرید آدم را مثال زده می
  ».۵۳« باشد تنها باشد که را شوق

پس حقیقت تجرید که «گوید:  ف را باختصار ذکر کرده و سپس میدر مصباح الهدایه همان مطالب شرح تعرّ 
است الزم حال تفرید است و صورت تجرید الزم حقیقت تجرید است » پاداشها -عرضها«ع اعراض ترک توّق

  برگردیم به سخن شیخ احمد: .»۵۴«اما الزم تفرید نیست از بهر آنکه داخل است در او 
  منت:

تجرید بکمال بر تفرید عشق تابد. توحید او را و از خود هم توحید را بود. در او غريی را گنجایش  
نبود. مادام که با او بود، قیام او بدو بود وقوت او هم از او بود، عاشق و معشوق او را همه غري بود چون 

  بیگانگان.
شود،  وقتی از صورت معشوقی هم تجرید حاصل شد یگانگی در عشق حاصل میشرح: منظور او این است که 

پس تجرید از خلق و عاشق و معشوق موجب تفرید و یگانگی عشق است و توحید هم همني است، و در وحدت 
ال فاعل اال «و در مکتب بعضی از عرفا » ال معبود اال اللّه«بنظر زاهدان  »ال اال اللّه«دوئی نیست ومفهوم 

باشد و چون غزاىل کلمه عشق را  می »ال موجود اال اللّه«بنظر عارف کامل که به وحدت وجود رسیده » للّها
ال فاعل «است و نیز  »ال موجود اال اللّه«در ردیف  »ال موجود اال العشق المطلق«داند پس  همان حق می

رجاتی دارد چنانکه صاحب مصباح الزم به تذکر است که توحید د »اال العشق المطلق و ال عشق اال العشق.
گوید: توحید را مراتب است. اول توحید ایمانی، دوم توحید علمی، سوم توحید حاىل، چهارم توحید  الهدایه می

  الهی.
  توحید ایمانی: تصدیق بدل و اقرار به زبان است که مشرتک همه است
  ذات اوست. توحید علمی: همان علم الیقني به ذات حق و امحاء صفات و افعال در
جملۀ ظلمات رسوم وجود او االّ اندک  توحید حاىل: آنست که حال توحید وصف الزم ذات موحّد گردد و

آن توحید، نور مشاهده است، و منشأ توحید  بقیه اش در اشراق نور توحید متالشی و مضمحل گردد، و منشأ 
  علمی، نور مراقبه.

ت و زل االزال بنفس خود نه بتوحید دیگری همیشه بوحدانّیتوحید الهی: آنست که حق سبحانه و تعاىل در ا
یعنی خدا بود و هیچ چیز با او نبود  »کان اللّه ولم یکن معه شیٔ «ت موصوف و منعوت گردد نعت فردانیّ

توحید الهی مستلزم توحید ذاتی و مقامی و افعاىل و عبادی است وىل آنچه صوفیه درباره توحید »... ۵۴«
اتب است و بنحو اکمل در خدا توحیدالهی و در خلق توحید حاىل و در وجود توحید وجودی گویند همه مر می

است که در باال ذکر شد. لذا شیخ توحید حاىل را که استغراق تام باشد و دوئی در بني نیست، در منت مذکور 
  بشرح زیر مطرح فرموده است:

و » توحید افعاىل«قیام او بدو بود » ید حاىلتوح«مادام که با او بود » توحید ذاتی«در او غريی نبود «
توحید «عاشق و معشوق او را همه غري بود چون بیگانگان » توحید عبادی«قوت او هم از او بود 

  ».صفاتی
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از این مقام علم خرب ندارد و اشارت علم بدو نرسد، چنانکه عبارتش بدو نرسد. اما اشارت معرفت » ۹«
ک حّد با خرابی است، نه چون علم که حدود او همه عمارت است. بر او داللت کند که معرفت را ی

  اینجا تالطم امواج بحار عشق بود، بر خود شکند و بر خود گردد.
 تواند شرح: علم از این مقام که عشق مطلق و وحدت است آگاهی ندارد و حتی اشارتهای دانش بشری نیز نمی

م پی بآن نربد و بدانجا نرسد. اما معرفت چون از آنسو همچنانکه عبارتهای علمی هحقیقت آنرا مشخص سازد 
که بسوی بنده دارد خرابی و ویرانی شخص و محو و فنای اوست و همني محو و فنا موجب داللت بر وی 

ها استوار ماند در  اش آبادانی وجود عالم باشد و شخصیت عالم به آموخته شود. و مانند علم نیست که همه می
کند و این امواج چنان  ج لطف و قهر و غريت و مالمت و غريه دریای وجود را متالطم میاینجا عشق با اموا
اندازد. اینکه شیخ فرموده از این  شکند و او را در ورطه هالکت و فنا می وجود عاشق را هم می کوبنده است که

د نه بر وجود مطلق یا گري ق میجهت است که علم بر شیٔ مرکب از جنس و فصل تعلّ مقام علم خرب ندارد بدان
ت که بسیط است لذا علم را که با قوانني مسلم یکسان سرو کار دارد نه با قاعده عشق مطلق یا حضرت احدّی

گاه نمی   باشد. وقت که از مشیت خیزد، بدان راه نیست و از آن آ
 به کنه  ذاتش خرد برد پی 

  

 

 اگر رسد خس به قعر دریا
  

زیرا موضوع معرفت وجود بسیط است و چون عشق مطلق و مقام وحدت بسیط و اما معرفت را بدان راه است، 
شود معرفت اللّه. صاحب مصباح الهدایه  شود علم اللّه و گفته می گريد. لذا گفته نمی است معرفت بدو تعلق می

را معرفت عبارت است بازشناخنت معلوم مجمل در صور تفاصیل... و معرفت الهی «گوید:  در تعریف معرفت می
مراتب است: اول آنکه هر اثری که باید از فاعل مطلق داند. دوم آنکه هر اثری که از فاعل مطلق یابد بیقني داند 
که نتیجه کدام صفت است از صفات او. سوم آنکه مراد حق را در تجلی هر صفتی بشناسد. چهارم آنکه صفت 

علم و معرفت بل از وجود اخراج کند. چنانکه  علم الهی را در صورت معرفت خود بازشناسد و خود را از دایره
یعنی  »عند قیام علمالمعرفة وجود جهلک «از جنید رحمة اللّه علیه پرسیدند که معرفت چیست؟ گفت: 

تر برای ما بگو تا روشن شویم، گفت:  علم خدا. گفتند: زیاده یجود نادانی تست در نزد پیدائومعرفت، 
المعرفة هی «ارف و معروف است. و سهل بن عبداللّه گفته است: یعنی: او ع »هوالعارف و المعروف«

یعنی: معرفت، شناخت نادانی خویش است. و چندانکه مراتب قرب زیادت شود وآثار  »المعرفة بالجهل
رب «عظمت الهی ظاهرتر گرد علم بجهل بیشرت حاصل شود و معرفت بکثرت زیادت گردد و حريت بیفزاید: 

: بار پروردگارا تحري مرا درباره خودت افزونرت گردان، از نهاد عارف برخیزد و این یعنی »كزدنی تحرياً فی
شود همه علم معرفت است نه معرفت. چه معرفت امری وجدانی ست و تقریر ازآن قاصر  معنی که تقریر کرده می

صورت تواند  معرفت وبال. و علم معرفت را چند علم محال بود و علم بی و علم مقدمه آنست. پس معرفت بی
در هر حال ». ۵۵«بود: علم معرفت، معرفت علم، علم علم معرفت معرفت، و این صورت اکمل صورت است 

   یابد که اقرار به جهل شود و انسان اذعان کند که:  معرفت وقتی ظهور می
 تا بدانجا رسید دانش من

  

 

 که بدانم همی که نادانم
  

  ».فتكما عرفناك حق معر«و تا آنجا که بگوید: 
  منت:

 ای ماه برآمدی و تابان گشتی
 چون دانستی برابر جان گشتی

  

 

 گرد فلک خویش خرامان گشتی
 ناگاه فرو شدی و پنهان گشتی
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وَلَمَّا «در شرح نوبت سوم:  ۸۹شرح: این رباعی را میبدی در تفسري کشف االسرار در تفسري سوره بقره ذیل آیه 
یعنی: و چون کتابی که نزد خدا بود بر آنان آمد که تصدیق  »مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ 

مرسل را مهری بر نهادیم ملسو هيلع هللا ىلص گوید: آن خزینه اسرار فطرت محمد  کننده آن چیزی بود که با آنان بود آورده و می
ای  یا حسني منصور که شمه »و عنده مفاتح الغیب ال یعلمها اال هو«:و طمعها از دریافت آن نومید گردانیدیم

یعنی: چراغی از نور غیب  »من نور الغیب بدا و جاوز السراج و سارِ جسرا«از دور بدید فریاد برآورد که: 
پنهان گردید و از چراغ تجاوز کرد و در حرکت آمد و به سري خویش ادامه داد که اشاره ایست به دو  آشکار شد و

سوره مائده » ۵۶« »يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ« فسري آیه:بیتی مذکور. و همني رباعی را در ت
فهمد که آن ماه غائبی که در غدیر  وىل خواننده می». ۵۷«آورد  در نوبت سوم باز در شأن رسول خدا می ۶۷آیه 

غیب دائم داشت چیزی جز علویّت خم ظهوریافت و باز بر خاصان خاصّ حضور و غیاب متناوب و برجاهالن 
اعی بسخن حسني منصور و ر »و عنده مفاتح الغیب«علی و والیت او نبود و در سوره انعام نیز در تفسري آیه: 

رسد که رباعی از منصور حالج باشد  لذا بنظر می »۵۸«کند  آورده تکرار می» فوق الذکر«را که در سوره بقره 
ورده آها  عیناً سخن منصور را همراه با رباعی آورده است. عني القضاه هم در نامهزیرا میبدی در هر دو مورد باال 

باز چون از مشرق خود مغربی ساخت باطل پیدا شد و حق در  »انالحق، و بحانی ما اعظم شأنی«گوید:  می
  ».۵۹«ای ماه برآمدی و تابان گشتی اىل آخر  »د لم یخلد محمداًلیت رب محمّ«او پنهان گشت گفت: 

به ظهور نگردد و درج ی عشق مطلق است در مظهریت معشوق که در گرد فلک دل میاز آنچه گفته شد ماه تجّل
ها را خريه و عاشقانرا کشته و گاه در پس  شود وچشم ی ظهوری نمایان میمتناوب گاه از پس پرده غیبت به تجّل

  نهد. پرده رفته سوز هجران و داغ حرمان بر دلها می
شود و او را بدخول قرب حضرت خداوندی برای سري فی اللّه  به اول نوری که بر بنده ظاهر می و اما صوفیان،

شود از لوامع نوری، برق خوانند  ه نعمت اللّه گوید: اولني چیزی که بر بنده ظاهر میاخواند، برق گویند. ش می
ای اهل بدایات که از طریق نفوس و اما لوامع که ذکرش گذشت انوار ساطعه ایست بر دل که دوام دارد بر». ۶۰«

  ».۶۱«شود  ظاهره بر خیال و حسّ مشرتک منعکس شده بواسطه حواس ظاهر مشاهده می
  منت:

هم او فلک. هم او آسمان و هم او زمني. هم او عاشق و هم او معشوق و هم او عشق. که  وهم ا» ۱۰«
کار باز با یگانگی حقیقت اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است. چون عوارض اشتقاقات برخاست، 

  خود افتاد.
 و آسمان، انوار و تجلیات الهی است. حقیقت مطلق یا عشق مطلق ال» ۶۲«شرح: آفتاب، تابش انوار جالل 

کند و گاه چون آسمان بر زمني جان باران  ی میی، گاه چون آفتاب بر فلک روح تجّلبشرط، در تقیید و تجّل
قابل و فعل و صادر و مصدر وصدور و عاشق ومعشوق و عشق یکی  بارد وىل در اصل فاعل و فیوضات می
اری است چون دائماً در حال کون و فساد و تغیري و بها اعت ناید. که این تعني ها و تعني متفاوت می است در جلوه

  تبدیل است.
 وجود اندر کمال ساری است

  

 

 ها امور اعتباری استتعني
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 چون بصورت آمد آن نور سره

  

 

 های کنگره شد عدد چون سایه
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تو یک ذاتی وىل چندین هزاری
  

 

 ر نداریـدلیل از خویش روشنت
  

پس در واقع او هم آفتاب است و هم فلک و هم آسمان است و هم زمني و هم عاشق و معشوق و عشق که همه 
اصل عشق وحدت حقیقی دارند و اشرتاک معنوی. اگر عوارض را از ذات و جوهر برداریم  مشتق از عشقند، در

ماند  و اشتقاق فاعلی و مفعوىل از عشق برگريیم که امری عرضی در بعد فاعلی و انفعاىل است، جوهره عشق می
  که واحد و یک نیست بلکه احدیت او ماند و ال غري.
 که یکی هست و هیچ نیست جز او

  

 

 وـــده ال الـه اال هـوحـ
  

ده باعتبار ظهور ظاهر گردد و چون نظر به تواند در صور مقیّ د را در نظر آوریم میپس چون عشق مطلق بدون تقیّ
  کثرت نباشد وحدت اندر وحدت اندر وحدت است.
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  ۴تعلیقات فصل 

  
  
  نح ذکر شد.سوره مائده است که در آغاز فصل اول شرح سوا ۵۹ـ موضوع مالمت مأخوذ از آیه ۱
ـ این حدیث که در بسیاری از کتب عرفا آمده از جمله احادیث قدسی است که امام محمد غزاىل هم در احیاء ۲

  آورده است. ۲۵۶ص  ۴العلوم ج 
  .۷۸تا  ۶۹ـ کشف المحجوب ص ۳
  .۳۰تا  ۲۷ـ عوارف المعارف ص ۴
و نیز  ۲۰کرت ابوالعالء عفیفی ص و کتاب المالمتیه و الصوفیه تألیف د ۲۲ص  ۲و ج  ۴۵ص  ۳ـ فتوحات ج ۵

مراجعه شود بکتاب آئني جوانمردی نوته هانری کربن ترجمه احسان نراقی، قسمت اهل مالمت و فتیان نوشته 
  عبدالحسني زرکوب که مالمتی را نهضت اصالح تصوف نامیده.

  .۴۱۶تا  ۴۱۴ـ مصباح الهدایه ص ۶
تذکره االولیاء، کشف اب و نیز طبقات الصوفیه، اللمع، ـ درباره جند بغدادی به بخش اول جلد اول این کت۷

  المحجوب، رساله قشریه، نفحات و... مراجعه شود.
  مراجعه شود.»۷ شماره«درباره ابوالحسن نوری پیشوای مکتب نوریه در تصوف به مأخذ فوق ـ۸
  .۴۱۷و  ۴۱۶مصباح الهدایه ص  -۹
  ی.نهج البالغه و کتاب وافی و حقایق از فیض کاشان ـ۱۰
  .۴۱۳و  ۳۰۰ص  ۱ها ج  نامه ۱۰۱تمهیدات ص  ـ۱۱
  .۴۲۹ مصباح الهدایه ص ـ۱۲
  .۱۰۴ص  ۳شرح تعرف ج  ـ۱۳
  .۴۹۵فرهنگ تعبريات عرفانی ص  ۱۴۳۲کشاف ص  ـ۱۴
  .۵۹طبقات الصوفیه ص  ـ۱۵
  .۱۲۱مقدمات نفحات ص  ـ۱۶
  .۳۹۹مصباح الهدایه ص -۱۷
  لعمه بیست و سوم. ۴۳و  ۴۲ص » ۵۳سی فردو« -لمعات عراقی بسعی دکرت جواد نوربخش  ـ۱۸
  .۳۵لوایح ص  ـ۱۹
  .۴۱۷ مصباح الهدایه ص ـ۲۰
  .۹۱مشارق الداری تألیف سعید الدین فرغانی ص  ـ۲۱
  ».مشارق الداری« ۹۲و  ۹۱همان مأخذ باال ص  ـ۲۲
، ۵۸، ابن ماجه در ادب ۱۵، ترمذی در زهد ۱، مسلم در توبه ۱۵این حدیث قدسی را بخاری در توحید  ـ۲۳

مجمع البحرین ذیل کلمه   - ۲۲۴جامع الصغري ص  – ۲۵۱ص  ۲حمد ج امسند  –آورده  ۲۲اباداود در رقاق 
  طقّ... نقل شده.



  

٨٦ 

الهم انی اعوذ برضاک من سخطك، و بمعافاتك من عقوبتك، و «این حدیث نبوی در اصل این بوده است:  ـ۲۴
و نیز نسائی و ترمذی وابن ماجه و  – ۱۴۸الت داود در ص یاب – ۲۲۲که مسلم در صالت » اعوذ بك منك...

  اند. مالک و احمد حنبل آنرا ذکر کرده
  .۲۰تا  ۱۸ عوارف المعارف ص ـ۲۵
  .۱۲۴تا  ۶۰ مصباح الهدایه ص ـ۲۶
  .۱۶طبقات الصوفیه ص ـ۲۷
  .۳۵۴تا  ۱۶۳طبقات الصوفیه ص  ـ۲۸
  .۲۴۲ص ۳تفسري کشف االسرار ج  ـ۲۹
  .۳۵۴تا  ۳۴۲ کشف المحجوب ص ـ۳۰
  .۳۵۶تا  ۳۵۴ کشف المحجوب ص ـ۳۱
  .۳۹۸ کشف المحجوب ص ـ۳۲
  . ۷۵ مصباح الهدایه ص ـ۳۳
  .۳کلمات مکونه فیض ص  ـ۳۴
  .۱۱۳و  ۱۱۲مشارق انوار الیقني ص  ـ۳۵
تفسري زمخشری و  –تفسري امام فخر رازی  – داحیاء العلوم اما غزاىل. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدی ـ۳۶

  و سفینه البحار. ۴۷۲شبهای پیشاور ص  بیضاوی و نیشابوری و
این حدیث در اکثر مأخذ عامه و خاصه آمده و مولوی هم در حکایت خدو انداخنت خصم بر روی امري  ـ۳۷

  فرماید: المؤمنني شرح کاملی دراین باره آورده و می
 چون تو بابی آن مدینه علم را
 باز باش ای بر جویای باب
 باز باش ای باب رحمت تا ابد

  

 

 چون شعاعی آفتاب حلم را
 تا رسند از تو قشور اندر لباب
 بارگاه ما له کفواً احد

  

  تألیف مرحوم سلطان الواعظني چاپ بیست و هشتم دارالکتاب. -شبهای پیشاور ـ۳۸
  تألیف شمس الدین افالکی. ۶۱۹ص  ۲درباره این سئوال و جواب مراجعه شود به مناقب العارفني ج  ـ۳۹
به کتاب سه داستان اسرار آمیز عرفانی مراجعه  هيلعاهیم عرفانی به مالقات موسی و خضر برای درک مف ـ۴۰

  شود.
ردیف سخط بدین صورت  ۲این حدیث در المعجم المفهرس ج  – ۴۴۸و  ۴۴۷ص  ۵کشف االسرار ج  ـ۴۱

  آمده: الهم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک عن عقوبتک.
» ترجمه«و احیاء علوم الدین  ۷۶۱ص  ۱و کشف االسرار ج  ۲۰۱ ص حدیث نبوی است که در جامع اصغري ـ۴۲
  و دیگر اثار ذکر شده. ۱۳وصحیفه الرضا ص  ۲۵۳ص  ۲ج 
  در نسبت این کتاب به شیخ جای تردید وجود دارد. ۱۷۹بوارق االلماع ص  ـ۴۳
  .۲۱لمعات ص  ـ۴۴
  باشد. پیامرب اکرم میسوره اسراء آیه یک که درباره معراج  ـ۴۵
  که درباره رسول خداست. ۸آیه  –سوره النجم  ـ۴۶
  .۱۷۴شرح شطحیات ص  ـ۴۷
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  .۴۱ریاض العارفني ص  ـ۴۸
  .۱۲۲و  ۱۲۱ مصباح الهدایه ص ـ۴۹
  .۲۴۷قابوس نامه ص  ـ۵۰
  .۱۴۲۹تا  ۱۴۲۱ص  ۴۲شرح التعرف لمذهب التصوف باب  ـ۵۱
  .۱۴۲۹باال ص همان مأخذ  ـ۵۲
  .۱۴۳۷همان مأخذ باال ص ـ۵۳
  .۱۴۳ هدایه صمصباح ال ـ۵۴
  .۸۲تا  ۸۰ مصباح الهدایه ص ـ۵۵
  . ۲۸۰ص  ۱کشف االسرار ج  تفسري ـ۵۶
  .۱۸۸ص  ۳کشف االسرار ج  تفسري ـ۵۷
   ۳۸۶ص  ۵کشف االسرار ج  تفسري ـ۵۸
  .۱۴۳ص  ۲های عني القضاه ج  نامه ـ۵۹
  .۱۶۹منازل السائرین ص  شرح  - ۶۰
  .۳۳۶اللمع ص  ـ۶۱
  .۷۰شرح شطحیات ص  ـ۶۲
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  ۵فصل 
  
  

ای هست مشکل و آن  مالمت در عاشق و معشوق و خلق گريم که همه کس در آن راه برد، اینجا نقطه
عشق به کمال رسد روی در غیب نهد و ظاهر علم را وداع کند. او پندارد مالمت در عشق است، که چون 

است. وداع  که رفت و وداع کرد، و او خود در درون خانه متمکن نشسته بود. و این از عجایب احوال
در رفنت بود نه وداع بر رفنت. و این از مشکالت این حدیث است و کمال کمال است. هر کسی بدو راه 

  اند: نربد. ومگر اشارت بدین معنی بود آنچه گفته
  بیت

 و لیکن هوا چون به غایت رسد
     

 

 شود دوستی سر بسر دشمنی
  

یا مالمت معشوق از برداشنت غريیت معشوق و توجه و یا خود عاشق نسبت بخود و  شرح: مالمت نسبت به خلق
مشکل در اینجاست که مالمت و سرزنش از عشق دیگر چه  ىل نکتۀوبه عشق را ممکن همه کس درک کند 

گوید، یعنی  این مالمت از آنجاست که وقتی بکمال برسد توجه به غیب نموده و ظاهر علم را بدرود می باشد می
کند که عشق از میان رفت در  عاشق فکر می» آید محو پس از محو پدیدی می« رود علم به عشق از بني می

حالیکه عشق در درون خانۀ جان جای گرفته و از برون بدرون رفته و در مقام سرّ و خفی واخفی جای گرفته و 
ت عشق و سري و سلوک است و آن از ایرنوست که وداع عشق قطع اتصال از خارج و لاین از شگفتیهای حا

الت این داخل شدن و بدرون رفنت و در قعر باطن جای یافنت است که دست علم باو نرسد و این مسأله از مشک
سخن است و در واقع این مرحله که کمون عشق و ظهور دشمنی است و کمال پس از کمال است تا ریشه دوئی 

  اند: کند و شاید تنها بر سبیل اشاره گفته بخشکاند لذا هر کسی درک نمی
 لیکن هوا چون به غایت رسد و

     
 

 شود دوستی سر بسر دشمنی
  

 داند در اینجا اصل تضاد را نه تنها در عالم مفهوم این بیت از معضالت سلوک است و تا کسی نرفته باشد نمی
» سنتز«برای کمال » آنتی تز«ظهور دشمنی » تز«ماده بلکه در عالم معنی جاری ساخته و نهایت عشق را 

این مسأله عشق ابلیس را که آنقدر در عشق استقامت داشت که به غري ننگریست و حسادت پیدا کرد  داند. و می
آورد پس  است جهت مردانه کردن گام مخلصني بخاطر می  دشمنی را با بندگان خدا که در واقع دوستیو سپس 

بغایت رسید  چون غایت هر چیز بدایت ضد اوست و چون وجود عاشق جامع قهر و لطف است دوستی که
چون عشق بغایت رسید و غایت «گوید:  شود. شارح نسخۀ نور عثمانیه در شرح این مطلب می دشمنی آغاز می

اوست همچون غایت شب که بدایت روز است و چون وجود عاشق جامع قهر و لطف هر چیزی بدایت ضد 
ق، عاشق از صورت معشوق قوت است دوستی چون بغایت رسید قدم در بدایت دشمنی فرو رسانند. در آغاز عش

صورت او را از میان برگريد وىل صورت معشوق بني  خواهد خورد و بذوق آید. چون عشق به غایت رسید می
عاشق و معشوق حائل است و او می خواهد صورت معشوق را که حجاب است از میان بردارد که فقط عشق 

حاصل این فصل با تمثلی با تو بگویم «گوید:  آن می ناگوری در شرح». ۱« »تنها بماند و این عني دشمنی است
چون عشق لیلی در مجنون بکمال رسید مجنون خود را عني لیلی تصور کرد. هر که بر مجنون در این مقام گفت 



  

٨٩ 

محل بیاید مجنون گه لیلی آمد او را دشوار نمود. گفت: لیلی همني منم. آمدن چه معنی دارد اگر لیلی در آن 
د با او مالمت کند و خود را لیلی تصور. و این انکار و عداوت از کمال دوستی باشد و نهایت بانکار پیش آی

  اتحاد.
چون عشق را ابتدائی و وسطی و انتهائی است «مذکور را آورده میگوید:  سعیدالدین فرغانی نیز این بیت

ح نظر عاشق، ذات و لذات ابتدایش آنست که چون از ذات عاشق سر بزند روی عاشق را در عاشق آورد تا مطم
یعنی خود را بمن نشان بده تا ترا  »ارنی انظر الیک«و مرادات خودش باشد و معشوق را از برای آن طلبد... 

بنگرم. حکم این مقام و مرتبه اول عشق بود. چون بنهایت رسد و بغایت انجامد تا عاشق در این مقام خودی 
نکه حجاب وصول بحضرت معشوق یابد، دشمن گريد. چنانکه برای آ -خودش را با جمله حظوظ و مراداتش،

  اند: گفته
 و لیکن هوا چون به غایت رسد

     
 

 »۳«شود دوستی سر بسر دشمنی
  

رسد منظور شیخ احمد بسی برتر آنست که فرغانی مطرح کرده زیرا فنای مرادات همان صمصام  وىل بنظر می
سؤال کردند از تفسري این بیت «فیه ما فیه آمده که:  غريت معشوق است که مربوط به مرحله اول است. در

گریزند تا  فرمود: که عالم دشمنی، تنگست نسبت به عالم دوستی، زیرا از عالم دشمنی می» ولیکن...دشمنی«
شود و  بعالم دوستی رسند، و هم عالم دوستی نیز تنگ است نسبت بعالمی که دوستی و دشمنی از او سلب می

کفر و ایمان موجب... پس معلوم شد که یگانگی و بیگانگی موجب دوستی و آن عالم ورای دوستی و دشمنی و 
موجب دوئی باشد و عالمی هست که در آنجا دوئی کفر و ایمان و دوستی و دشمنی است و چون دوستی 

و نیست، یگانگی محض است چون آنجا رسید از دوستی و دشمنی بريون آمد... پس آن عالم اول که روی بود 
آن عشقست و دوستی نسبت بدان عالم که این ساعت نقل کرد نازلست و دون، پس آنرا نخواهد و دشمن دارد 
چنانکه منصور را چون دوستی حق بنهایت رسید دشمن خود شد و خود رانیست گردانید و گفت: انالحق. یعنی 

  ».۴«من فنا گشتم حق ماند و بس. و این بغایت تواضغ است بندگی حق 
  
  

  ۵یقات فصل تعل
  
  نسخه خطی آقای مجاهد. ۱۳ـ مأخوذ از شرح نور عثمانیه ص ۱
وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ  «فرماید:  سوره ا عراف که می ۱۴۳ـ اشاره است به آیه ۲

بَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَ
و چون موسى به ميعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت عرض كرد پروردگارا خود را یعنی: » موسَى صَعِقًا

اهى ديد ليكن به كوه بنگر پس اگر بر جاى خود قرار گرفت به به من بنماى تا بر تو بنگرم فرمود هرگز مرا نخو
زودى مرا خواهى ديد پس چون پروردگارش به كوه جلوه نمود آن را ريز ريز ساخت و موسى بيهوش بر زمني 

  .افتاد
  .۹۱مشارق الداری ص  ـ۳
  امري کبري. – ۱۳۶۰به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر چاپ چهارم  ۱۹۳فیه ما فیه ص  ـ۴



  

٩٠ 

  
  ۶فصل 

  
که عشق رخت برگريد و عاشق خجل شود از خود و از خلق و از  مالمت به تحقیق عشق هم بود،

تی. آنگاه تا خود معشوق. در زوال عشق متأسف باشد. بر آن دردی بخلیفتی بماند آنجا بدل عشق مّد
روی بپوشد از ورق  بکجا رسد آن درد. و آن نیز رخت برگريد تا کاری تازه شود. و نیز بسیار بود که عشق

نمایش عشقی ودردی نمودن گريد، که او بوقلمون است، هر زمانی رنگی دیگر بر آورد. و گاه گوید رفتم 
  و نرفته باشد.

***  
مالمت به تحقیق عشق هم بود، که عشق رخت برگريد و عاشق خجل شود از خود و از خلق و از «منت: 

  »معشوق 
 ندر ایکه چون عشق راتحقیق کند، وجودی غري وجود خود تصور کند،  زیرا«گوید:  شرح: ناگوری در شرح می

عاشق چون عشق رابنگرد و مورد تحقیق و ارزیابی قرار دهد آنرا در سه  »مقام دوئی باشد هرآینه مالمت گردد.
دهد و  بیند که عبارتند از: عاشق و معشوق و عشق، و چون خود او عاشق است عشق را بخود نسبت می بعد می

پندارد، از خودی خود  ظهور عشق میبیند و خود را سبب  ز اینکه دوئی میشود و ا ز تعلق اثر خود نگران میا
  گردد: شرمنده می

داند از خود و خلق شرمنده گردد و چون معشوق را جدا از عشق تصور کرده و  و چون خلق را مظهر عشق می
  ذهنش به تکثر گرائیده از معشوق شرمنده است. 

  منت:
  »ر زوال عشق متأسف باشدد«

شرح: و اگر از آنچه عالماً یافته روی بگرداند در واقع آتش فروکش کرده و عشق روی از عاشق بپوشد و از 
شود و  عشق و از این مسأله متأسف می لذا عاشق عشق را غایت داند و روی در غیب نهد بیغیب سر زند 

شود که یکی طالب و دیگری مطلوب، یکی عاشق و  میت طلب وقتی احساس کند، زیرا لّذ احساس اظطراب می
ت بخش است وىل در وصال و یکی شدن و وحدت هجرانی دیگری معشوق باشد و این دوئی و دوری لّذ

نیست تا عشقی احساس شود و لذت شوریدگی و شیفتگی احساس گردد. از ایرنو ناگوری در شرح این مطلب 
  ».۱» «کنندجمع پريان تمنای مقام مریدان «میگوید: 

  »تیبر آن دردی بخلیفتی بماند آنجا بدل عشق مّد«منت:
شرح: و چون آن عشق و اضطزاب و سوز و شوق که گفته شد درا تحاد عشق و عاشق و معشوق کنار رود بجایش 

: بال و مصیبتی است که از بعد و دوری بحق ناشی شود. »درد«ماند مثل داغ الله. و اما  درد حريت باقی می
الهی دلم از بیم درد نبایست، کباب است و روزگار نشان این که خذالن مالزم «گوید:  بداللّه انصاری میشیخ ع

داند که در سخن عذاب است یا از موىل عتابست، دردی است مرا که بهی  و توفیق در حجابست. این بیچاره نمی
  اند:  و از ایرنو فرموده». ۲«حسابست  مباد، که مراد این درد صوابست، یا دردمندی به درد خرسند، کسی را چه

 ای ده آتش افروزالهی سینه
 کرامت کن درونی درد پرور

  

 

 در آن سینه دىل وان دل همه سوز
 درون درد و برون درد و همه درد

  



  

٩١ 

  »آنگاه تا خود بکجا رسد آن درد. و آن نیز رخت برگريد تا کاری تازه شود«منت: 
د و مقامی حاصل گردد که آن در وهم ناید و آن مقام استغراق کامل است و شرح: یعنی بتدریج روزگاری پیش آی

صحو و از فنا سفر جحق در حق که مقام مجذوبان است. پس از آن کاری تازه شود یعنی بعد از سکر بمقام 
 لذا از وحدت به کثرت ازگشته و عاشق و معشوق و عشق را ظهور کند، بمقام بقاء و از سفر حق بخلق رجعت می

    بیند و این مرحلۀ بازگشت از وحدت به کثرت مرحله دشواری است و چه بسا کسانی باز نگردند. ای می مرتبه
و نیز بسیار بود که عشق روی بپوشد از ورق نمایش عشقی ودردی نمودن گريد، که او بوقلمون «منت: 

  »است، هر زمانی رنگی دیگر بر آورد. و گاه گوید رفتم و نرفته باشد
ر و تفرقه آید و یا ظهور او بصفت کمال است و چون مطلق ری از اوقات عشق از مقام اتحاد در مقام تکثّبسیا

یات مختلف و برنگهای گوناگون ظاهر گردد. زیرا او یدات ظاهر نشده پوشیده است و گاه تجّلاست و بصورت تقّ
نشان دهد باز همان است که بود، بهر رنگی جلوه کند و بهر رنگی که خود را » آفتاب پرست«چون بوقلمون 

نماید که در واقع از دل و جان عاشق  یعنی مطلق عشق است وىل در جلوه و نمود متفاوت. و گاه عشق چنان می
  رفته وىل در حقیقت نرفته است بلکه شکل خود را تغیري داده است.

  عزّالدّین کاشانی در این باره چنني گوید:
 عشق چون  قصد ارتفاع کند

 زّز شود ز دیده غیباز تع
 در شهود آمده ز پرده راز
 عاشق اینجا شود ز عشق ملوم
 عاشق از درد گفته وا اسفا
 درد ماند کنون خلیفه عشق
 تا سرانجام آن چه باشد حال
 همچنان درد رخت برگريد
 گاه باشد که درد مستخلف
 گاه گوید چو رخ نهفته بود

  

 

 ظاهر علم را وداع کند
 غیبمحتجب در حریم پرده 

 همچنان سوی غیب گردد باز
 که تصور کند ورا معدوم

 »۳«در فراقش نموده والهفا 
 هجر باشد کنون وظیفه عشق

 »۴«در چه منزل بود محط رحال
 تا دگر عشق تازه درگريد

 »۵«عشق باشد نهان زصیت و صلف
 »۶«رفتم اکنون وىل نرفته بود 

  

  
  

  ۶تعلیقات فصل 
  
  .۱۸ـ شرح ناگواری بر سواانح ص ۱
  .۳۵۹ص  ۵ـ تفسري کشف االسرار ج ۲
اش این است: هر نفسی گوید  سوره الزمر که ترجمه ۵۷یعنی واحسرتا، دریغا، اشاره است به آیه » والهفا«ـ ۳

  واحسرتا بر آنچه تقصري کردم در قرب خدا.
  ـ محط رحال: فرودگاه.۴
  ـ صیت و صلف: شهرت و الف زدن.۵
  .۲۷ـ کنوز االسرار نسخه خطی مجاهد ص ۶



  

٩٢ 

  
  ۷فصل 

  
عشق را ادباری و اقباىل هست، زیادتی و نقصانی و کماىل، و عاشق را در او احوال است. در ابتدا بود 

م شود و راه انکار دیگر باره رفنت گريد. این که منکر بود، آنگاه تن در دهد. آنگاه ممکن بود که متربّ
شق بر او منکر و گاه در نقصان بود و اوقات به اشخاص و  احوال بگردد: گاه عشق در زیادت بود و عا

باید گشاد تا رام شود و تن در  که عشق را قلعه عاشق در خویشنت داری می –خداوندش بر نقصان منکر 
  دهد.

  بیت
 با دل گفتم که راز با یار مگو
 دل گفت مرا که این دگر بار مگو

  

 

 زین بیش حدیث عشق زنهار مگو
 تن را به بال سپار و بسیار مگو

  

ی و ظهور و مراد از ادبار غیبت و استتار است و منظور از زیادتی و نقصان رح: منظور از اقبال در اینجا تجّلش
ی وظهور است و گاه در حال باشد پس مفهوم عبارت این است که عشق گاه در حال تجّل شدت مراتب ظهور می

کاهش... و آن ظهور و غیبت موجب  کمون و استتار و درجات آن نیز متفاوت است گاه در افزونی و گاه در
 »ما للرتاب و رب االرباب«گوید:  شود زیرا عشق می شود، چنانکه در آغاز منکر عشق می حاالتی در عاشق می

مند شدن از سخنان و حاالت عاشقانه  وىل پس از سري و سلوک و بهره». چه نسبت خاک را به عالم پاک» «۱«
یرا شود، وىل دوباره ممکن است آزرده شود و بستوه آید و روی برگرداند و به عشق تن در داده آنرا پذعارفان، 

ی و ظهور آید، گاه عشق در تجّل بگریزد و راه انکار برگزیند و این حاالت برحسب اشخاص و اوقات پیش می
بر کند عشق از جانش رخت بر بسته و رفته در حالیکه نرفته بلکه  کامل است وىل عاشق منکر آنست و فکر می

گاهی هم برعکس است، عشق عاشق در حال نقصان است و عاشق منکر نقصان عشق » فصل سابق«رفته 
در واقع نقصان از عاشق است که شدت افزایش » ما للرتاب و رب االرباب«گوید  باشد و عاشق می خویش می

با عاشق متحد شود و  پندارد زیرا عشق خود در نهایت عالقه است که بیند و در نقصان می جلوات عشق را نمی
عاشق باید در  پس» باشد تا عشق با خویشنت است عشق او را فرو نگرفته«قلعه عاشق، عشق محافظت شود در 

قلعۀ خویشنت بگشاید تا بتمام عشق وارد شود و عشق بتمام عاشق به عشق تن در دهد و تسلیم او شود و به 
   نش از راه باز نماند.زیادتی عشق در عاشق انکاری حاصل نشود یا از نقصا

  بیت
  منت:       

 با دل گفتم که راز با یار مگو
 دل گفت مرا که این دگر بار مگو

  

 

 زین بیش حدیث عشق زنهار مگو
 وگتن را به بال سپار و بسیار م

  

  ».۲«توضیح: این رباعی در عرفات العاشقني بنام شیخ احمد غزاىل آمده است 
عشق سخن مگو. دل بمن گفت که  با یار بیان مکن و بیشرت از این درباره شرح: بادل خویش گفتم که راز دل

کردن  دیگر از این مقوله سخن مگو و تن خود را به بال بسپار و بسیار حرف نزن. دل گفت بیش از این  راز و نیاز
ین کاشانی الّدو بیقراری کردن موجب تاخري در وصال است اگر صرب پیشه کند وصال زودتر دست خواهد داد. عزّ

  گوید: در شرح آن می



  

٩٣ 

   
 عشق را چند گونه اطوار است
 گاه بر ذر وهٔ کمال بود
 تا مجال زیاد تست در او
 روی او سوی قبله قبلست
 باز چون روی در حضیض نهد
 طور او طور عشق گريد نام
 رهروان راست تا محط رجال
 گاه انکار و گاه اقرار است

  

 

 و گاه ادبار است لگاه اقبا
 بیش اندر و محال بود کم و

 نام اقبال مطلقست بر او
 طور اقبال عشق از این قبل است
 رخ ز اقبال در نقیض نهد
 عاقبت تا کجا رسد انجام
 اندرین ره بسی تقلب حال

 »۳«گه بر اقبال و گه بر ادبار است
  

نویسد: آن را که  ه میله که حاالت نمونه این اختالفند وجهی نیکو آوردئعراقی در لمعات برای اثبات این مس 
فرماید:  ملسو هيلع هللا ىلصتقلب خود را احوال تقلب او در صور مطالعه داند کرد و از آن مطالعه فهم تواند کرد که مصطفی 

یعنی: رنگ آب  »لون الماء لون انائه«بهر چه گوید: » ره«و جنید » ۴« »من عرف نفسه فقد عرف ربه«
دیگر مبدل شود چناکه دل بحسب تنوع احوال. برنگ ظرف تست. صورت بحک اختالف آینه مردم به صورت 

یعنی: مثل دل مانند ریشه ایست در  »مثل القب کریشة فی فالة تقلبها الریاح ظهر الباطن«در خرب است که 
بادهان آن ریح تواند بود که «سازد. اصل این ریاح  یک بیابان که بادها آنها را بهر سو برده باطن آنرا ظاهر می

یعنی: باد را بد مگوئید که آن از نفس ». ۵« »تلبسوا الریح فانها من نفس الرحمنال«فرمود: هيلعمصطفی 
کلَّ یوم هو فی «خدای بخشنده است. اگر خواهی که از نفخات این نفس بوئی بمشام جان رسد در کارستان: 

لون «کنی که نظاره شو تا عیان بینی که تنوع تو در احوال از تنوع اوست در شئون و افعال، پس معلوم » شأن
یعنی رنگ عاشق رنگ معشوق است » لون المحب لون محبوبه«اینجا همان رنگ دارد که » الماء لون انائه

»۶.«  
عشق را اقبالست و ادباری، اقبال عشق در ادبار عاشق است زیرا اگر عاشق «گوید:  در لوایح میعني القضاه 

در اوقات نسیم صبا پرده وصل از پیش جمال  مقبل بود معشوق در همود عزّ خودش مسکن سازد و باشد که
براندازد آنگاه عشق صولت خود بر که راند و حقوق دولت از که ستاند، عشق برتری طلبد روز برگشته و افتاده 

خواند و  راند و دل خود ازو مستاند و گاهیش بلطف می خواهد قصر مرادش در گشته، تا صولت خود برو می
سازد و گاهیش بر سریر عزّت  کند وگاهیش نشانه محبت و وال می ه تري باران بال میراند، گا گاهیش به قهر می

کشد... اگر اقبال و ادبار عشق در مکوّن و ظهور بود دائم، که عشق در حال  مینشاند و گاهیش در دام محنت  می
غایت شود  ود درد بیمکوّن با صولت تر و باقوت تر بود زیرا که کمینگاه جان عاشق است، چون در جان نهان ش

نهایت شود و الم بی نهایت گردد و این عشق است و ادبار عاشق، و این حال تا آنگاه بود که عاشق  و الم بی
زنده بجان بود و متحرک به ارکان بود، چون زنده بجانان شود و از اینمرتبه برگذرد آن شور عشق رخت بر بندد 

  »۷«و این ادبار عشق و اقبال عاشق است 
  

****  
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  ۷تعلیقات فصل 
  
  
گوید: آری جوانمرد: ماللرتاب و رب االرباب، آب و خاک را با ذات پاک چه  ـ سعدی در مجلس پنجم می۱

ص  ۳کار؟ لم یکن را با لم یزل چه پیوند؟ ظلوم و جهول را با سبوح و قدوس چه اتصال؟ در کشف االسرار ج 
ص  ۲ها ج  ه حضرت موسی گفتند: عن القضاه هم در نامهاین سخن از قول مالئکه نقل شده که ب ۷۳۲ - ۷۲۶
  نقل کرده. ۷و فیض کاشانی در کلمات مکنونه ص  ۲۷۶و تمعیدات ص  ۱۷۲
  . ۳۲۴ـ مجموعه آثار ص ۲
  .۲۸و  ۲۷کنوز االسرار نسخه تصحیح شده آقای دکرت مجاهد ص  ـ۳
از منابع بدون ذکر گویند. نقل شده آمده وىل در بسیاری  هيلعـ این حدیث در کتاب درر الحکم بنقل از علی ۴

و شاه نعمت اللّه وىلّ در رسائل به کرّات ذکر  ۷سعدی در مجالس و فیض کاشانی در کلمات مکنونه ص 
  اند. کرده
  روح اللّه. التلبسوا الریح فانها من حدیث باین نحو بیان شده: ۱۲۴۸ص  ۲ـ در سنن ابن ماجه ج ۵
  .۱۴لمعات عراقی ص  ـ۶
  .۴۳و  ۳۳القضاه ص  لوایح عني ـ۷
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  ۸فصل 

  
  
هم ی بود؟ این اندک منقبتی بود؟ یحبّ خاصیّت آدمی این نه بس است که محبوبیتش پیش از محبّ» ۱«

  کند هنوز باقی بود. چندان نزل افکنده بود آن گدا را پیش از آمدن او که اىل ابد اآلباد نوش می
استیفا توان کرد؟ البل نزىل که قدم در ازل  جوانمردا، نزىل که در ازل افگنند جز در ابد چون» ۲«

  افگند حدثان در ابد چون استیفا تواند کرد؟ فال تعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعني.
جوانمردا،ازل اینجا رسید، ابد به نهایت نتواند رسید. نزل هرگز تمام استیفا نیفتد. اگر به سرّ » ۳«

  و ابد دل تست و وقت تو. وقت خویش بینا گردی بدانی که قاب قوسني ازل
  
  

  منت:
خاصیّت آدمی این نه بس است که محبوبیتش پیش از محبّی بود؟ این اندک منقبتی بود؟ یحبّهم «

  .»کند هنوز باقی بود چندان نزل افکنده بود آن گدا را پیش از آمدن او که اىل ابد اآلباد نوش می
ت و عشق او که محبوبیّت و معشوقیّت او قبل از محّبشرح: از ویژگیهائی که فقط انسان واجد آنست همني بس 

داشته؟ و  دارد خدا ویرا دوست می بوده که محبوب حضرت حق گردیده و بیشرت از آنچه که او خدایرا دوست می
اگر هم حّب و عشقی دارد جز لطیفه حبّ الهی نیست که در برابر آن، حّب و عشق صرف، بهائی ندارد زیرا 

است که ازىل وقدیم است و هرچه ازىل است ابدی است و آن رفیّت و مطلقیّت عشق حق دات نازل از صمقیّ
نُـزْلْ: هدیه و پیش کشی از اطعمه و اشربه و هدایای دیگر که جهت پذیرائی «حّب و عشق در حکم نزىل

تعاىل است که خدای » نهند فرستادند و نیز طعامی که جلوی مهمان می های وارد بر سالطني پیش می شخصیّت
بعلّت دوست داشنت انسان که خلیفه او بوده مقابلش نهاده تا باندازه میل و توانش از آن بهره گريد و کمیّت و 

 پس عشق قدیم«کیفیّت آن آن چنان عظیم و مبارک بوده که تا ابد و سرای دیگر کاستی ندارد و هنوز باقی است 
  !».است و عشق خلق جزئی و حادث و حادث به قدیم چه ماند؟

جلوه » یحبونه«پدیدارگشته و در نتیجه آن » یحبّهم«این خاصیت انسانی که محبوب حضرت حق شده و ابتدا 
  باشد؟ کی می تنموده آیا منقب

و اما در نزل و نازل و تنزیل که ظهور مرتبه نازله جلوات جمال و جالل و علم و حکمت و قدرت حق است و  
ما قرآن » ۱« قدر آیه »إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ«وین متفاوت مانند: باشد تحت عنا مصداق آن آیات قرآن می
از آسمان آبى  یعنی: ما »۴۸«سوره فرقان آیه « »وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا«. رادر شب قدر نازل كرديم

ما به سوى شما نورى تابناك فرو یعنی:  »۱۷۴نساء آیه « »وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا«.پاك فرود آورديم
اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ «پسر مریم که فرمود:  هيلع.و دعای حضرت عیسی ايم فرستاده
وانى بر ما فرو فرست تا بارالها پروردگارا از آسمان خیعنی عیسی پسر مریم گفت: » ۱۱۴مائده آیه « »لَنَا عِيدًا

. آیا آن دهندگانى اى از جانب تو و ما را روزى ده كه تو بهرتين روزى عيدى براى اول و آخر ما باشد و نشانه
و لطف الهی است و اگر شیٔ هم باشد نمودار و مظاهر عمان حّب است.  خوان گسرتده چه چیزی جز حّب
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و تنزیل و سایر مشتقات نزل آمده که همه افاضه عنایت و لطف و بعالوه بیش از دویست آیه درباره نزول و نازل 
ق به است که روح قبل از تعلّ» نزل«رحمت و حّب و عشق است در شکلهای متفاوت و هم صورت نازله همان 

در بهشت صور علمیّه  بدن در عالم اعیان ثابته مستقیماً از آن برخوردار بوده و از آن غذاهای عنایت و لطف 
  بوده است و هر چه در دنیاست صورت نازله آنست. و از ایرنو درباره نعمتهای نشأه آخرت آمده از جمله: متلذذ 

کهف آیه « »كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًاخَالِدِينَ فِيهَا«و » ۱۹۷آیه  –آل عمران « »نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللّهِ«
ن. همه این نزلها از بهشت حّب الهی ۱۹سجده آیه « »ى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَفَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَ«و » ۱۰۷

بشکلهای مختلف بسته به حاالت و مقاماتی که شخص حاصل نموده بطور اکمل و احسن فیضان دارد و 
ا شده بود. و این بدان یعنی همانست که قبالً روزی م» ۲۵بقره آیه « »هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ«گوید:  می

االرواح جنود «بدان دمساز شده بودند که فرمودند: » الست بربکم«همان نزل در عالم  تاست که بعلّدلیل 
اند که به هر  یعنی: روحها چون لشگریان بهم پیوسته »ا کر منها اختلفـمجندّه فما تعارف منها ائتلف و ما تن

و اما اینکه فرموده: گدا: اشاره است ». ۱«ناخت آیند پشت نمایند شچه شناخت یابند دمساز شوند و بهر چه نا
اى مردم شما به خدا یعنی: » ۱۵فاطر آیه « »يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ« :به

ز عشق ناتمام ما جمال «ت ماهم نیازی ندارد . حتی به عشق و عبادنياز ستوده است نيازمنديد و خداست كه بى
  ».یار مستغنی است

و سر مستی مدام ضمن اینکه شیخ در بحر » ۱۷۱اعراف آیه » «الست بربکم«و اما درباره نوشیدن شراب 
اند... از جمله حافظ که از آن خمخانه  الحقیقه بنحو احسن بیان کرده، سایر عرفا نیز در این باره داد سخن داده

شود تشنگیش فرو  کند، هر چند از باده و می شراب سکرآور سرمست می و عشق، صراحی و ساغر پر می محبت
آورد و  کند و تازه او بشوق می تشنه است و کأس پر از شراب عشق دردش را دوا نمی نشیند و هنوز لب نمی
و از ایرنو در حدیث » انداز.اند نکوئی کن و در آب  که گفته -مرا به کشتی باده در افکن ای ساقی«وید: گ می

ه تعاىل شراباً الولیائه اذا شربوا سکروه و اذا سکروا طربوا و اذا طربوا طابوا و اذا طابوا ذابوا و لّل«آمده: 
 »ا و اذا اتصلوا فال فرق بینهم و بني حبیبهماذا ذابوا خصلوا و اذاخلصوا و صلوا و اذا وصلوا اتصلوّ

وستدارانش شرابی آماده ساخته که اگر بنوشد مست گردند و چون مست گردند خدای تعاىل برای د یعنی:». ۲«
ند و چون پاک و پاکیزه شوند و چون پاک شود ذوب شوند و چون ذوب شوند از ماسوی اللّه خالص شو

صل شدند فرقی بني آنان و حبیبشان نیست. و صل شوند و چون متّبوصال رسند و چون رسیدند متّ خالص شوند
ن دامن است و چه خوب مثلی عني آای از آن دریا و گردی از  ی از آن نافه و قطرهئاین شور و نواها بواما همه 

ای  نشان نشان، گفت، روزی به قبیله در فقه نامی داشت و از عالم بیگوید: منصور مغربی که  القضاه آورده که می
ی معنرب مرا دعوت کرد و خطّ» ماه گون، ای ما گون صورتی چانه«رسیدم از قبایل عرب جوانی با خدّی مقمرّ 
گاه نگاه کرد و نعره زد و بیهوش شد و زبانش از گفت خاموش شد  چون مائده حاضر کردند جوان بسوی خیمه

چون بهوش باز آمد در خروش آمد. از حال او پرسیدم گفتند: در آن خیمه معشوق اوست درین حال غبار دامن 
کشد بدید بیهوش شد و چنني خاموش شد. گفت از  بسوی عالم بیخودی میاو که گریبان جانش گرفته است و 

کمال مرحمت بر در خیمه دلربای جان افزای او گذر کردم و گفتم بحرمت آن نظر که شما را در کار درویشان 
است که آن خسته ضربت فراق را شربت وصل چشانی و آن بیمار علت نامرادی را به مراد رسانی. از ورای 

اوئی یعنی:  »یا سلیم القلب هم ال یطیق شهود غبار ذیلی فکیف یطیق صحبتی«واب داد گفت: حجاب ج
  ».۳«دارد او را طاقت جمال من کی بود؟!  که طاقت دیدن غباری ز دامن من نمی
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ای کردند و طاقتش نماند و  اند به موسی جلوه سر و پا شده اند که بی ای بخشیده بلی با این گدایان تنها لقمه
وَمَا  مَا الْقَارِعَةُ الْقَارِعَةُ« فرماید: دهوش شد. اگر جمال تمام نماید هستی مندک شود چنانکه قرآن کریم میم

تا  ۱ه آیه عقار« »وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ  يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ  أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ
  »و... الشَّمْسُ كُوِّرَتْ إِذَا«» ۴

 صوفی سرخوش ازآن دست که کج کردکاله
  

 

 بدو جام دگر آشفته شود دستارش
  

  منت:
نند جز در ابد چون استیفا توان کرد؟ البل نزىل که قدم در ازل کجوانمردا، نزىل که در ازل اف» ۲«

  »من قره اعنيافگند حدثان در ابد چون استیفا تواند کرد؟ فال تعلم نفس ما اخفی لهم 
ت جای داشت و چون سایر ت لطف و حّب را که در ازل در عالم مشیّشرح: ای جوانمرد چون از آن دریای محّب

ای در این کوزه بشری تو برسم امانت در فطرتت بودیعه  صفات عني ذات، و قدمش به قدمت ذات بود جرعه
صفت «ت، ببلکه خوانی که در ازل گشرتده شد ت آنرا بتمام و کمال دریافریخته شد، چگون توان جز در ابدّی

نرا در خور آن استیفا توانند کرد و حق آنرا آحّب و قدیم است چگونه موجودات حادث این جهانی و آن جهانی 
بتمام و کمال بانجام خواهد رساند؟ پس باید بعد از انهدام وجود، آن لطیفه باقی بماند و جز صاحب حّب 

ن لطیفه ازىل که بار امانت اوست ابدی است، پس اول و آخر وجود بهم پیوندد، و جزائی برای آن نیست، و آ
نهایت که  های بینجد که پاداش نیکو کاریش چیست؟ و لذّتگ داند و در حیطه فکر کسی نمی هیچکس نمی

درباره ».»! ۱۷سجده آیه «باشد؟  روشنی بخش دل و دیده است و در عالم غیب برای از ذخريه شده چه می
  گوید: زلیت عشق حافظ میا

 ی دم زددر ازل پرتو حسنت ز تجلّ
  

 

 عشق پیدا شد و آتش بهمه عالم زد
  

  فرمادید: و دیگری می
 من در آندم بدم از طایفه درد کشان

  

 

 که نه ازتاک نشان بودو نه ازتا نشان
  

  فرماید: و نیز می
 از دم صبح ازل تا آخر شام ابد

  

 

 بود دوستی ومهربریک عهدویک میثاق
  

  در مثنوی کنوز االسرار آمده:
 بلکه عشق از والیت صمدی است

 ش ذات ذوالجالل آمدـأمنش
 حجّت آن یحبّم نه بس است

 دان نه حدیث» ۴«عشق را پس قدیم 
  

 

 روی او سوی قبله احدی است
 زوال آمد الجرم پاک و بی

 غري از آن عشق نیست بل هوس است
 را از او نصیب حدیث» ۵«حدثان 

  

  .»یث اول بمعنای حادث و دومی بمعنی گفتارحد«
 »۶«بود در سرادقات قدم کی

  

 

 حدثان را مجال وضع قدم
  

  منت:
جوانمردا،ازل اینجا رسید، ابد به نهایت نتواند رسید. نزل هرگز تمام استیفا نیفتد. اگر به سرّ » ۳«

  .»وقت خویش بینا گردی بدانی که قاب قوسني ازل و ابد دل تست و وقت تو
  ».قرآن کریم«توضیح: استیفا: چیزی را بطور کامل طلب کردن و گرفنت. قاب قوسني. قدو دو کمان 



  

٩٨ 

ظاهر شد » یحبّهم«آغازی بصورت  بی«ت پیمائی بدانکه ازلیّ شرح: ای جوانمردی که مردانه راه عشق می
آغاز و بی  انطور که ازىل بیپایان ادامه یافت و هم در دلها پدید آمد، و ابدی و بی» ونهیحّب«بدینجا رسید که 

خدا و «پایان است، و به نهایت نخواهد رسید،  پایان است. ابدی هم گرچه حادث است و ازىل نیست و ىل بی
ت ات و ظهور بصور مقّید مقتضای محّبپس تجلیّ» حّب او ازىل و ابدی است وىل انسان و حّب او ابدی است

 و لذا ابدی است و این خوان گسرتده عشق »توری نداردپریرو تاب مس«اوست و این اقتضای ذاتی است 
گاه و بینا شوی میدانی که قاب قوسني  هیچگاه به اتمام نخواهد رسید و اما اگر تو با راز وقت خویشنت آ

وجوب قرار » قوس« امکان و دایرهٔ» قوس«باشد. چه دل بني دایرهٔ  پایانی دل بود و وقت تو می آغازی و بی بی
نماید، و  گريد و به عالم امکان و کثرت ارائه می ات انوار وجودی عالم وجوب و مجرد را اقتضا میداشته و تجلیّ

  شود.  حمن نامیده میاز ایرنو عرش الرّ
، قاب قوسني و دل، درباره وقت سخن به »سرّ وقت«در اینجاچند اصطالح وجود دارد و از جمله سرّ، وقت 

سرّ چیزی است که حق آنرا پنهان کرده است «هان. در اللمع آمده است که: تفضیل گفته شد و اما سرّ: سرّ یعنی ن
  ». ۸«در کشاف سرّ بمعنی دو امر آمده یکی ضّد عالنیّت و دیگری قلب » ۷« و مردمانرا بدان دسرتسی نیست

». ۹«تواند کرد  ادراک آن نمیالهیجی گوید: سرّ را از آن جهت سرّ گویند که غري از اصحاب و ارباب قلوب 
کنند سرّ گویند که  قیصری گوید: روح انسان را باعتبار آنکه ارباب قلوب و راسخني در علم انوار آنرا درک می

  ».۱۰«دیگران درنیابند 
اند،  بیان نفرموده او اقطاب و مشایخ آنر هيلعسرّ از واجبات است و هیچکدام از انبیاء و اولیاء  دانیم حفظ و می

شود آن سرّ القاء شده در دل جای گرفته و سراسر عالم  از بیعت ولویه حاصل می تنها از طریق القائی که بعد
باشد در چند پوسته  می »نفخت فیه من روحی«گذارد. این لطیفه الهی که همان  گريد و غريی نمی صغري را می

      پیچیده شده است.
ر پوسته درونی احوال پوشیده و سپس د »الشریعه اقواىل«: ملسو هيلع هللا ىلصپوسته روئني الفاظ و کلمات شرع که فرمود 

منطوی است و بعد آن صورت عني «و آن در الیه علم الیقني حقیقت  »الطریقه احواىل«است که فرمود: 
مقام اوست که حال مجذوبان است و شاهدان بزم حق » ۲۲یه آقیامت « »و اىل ربها ناظره«آید:  الیقني در می

یتوته کردم و او بیعنی در نزد خدا  »یطعمنی و یسقینی یابیت عند رب«و همان است که رسول خدا فرمود: 
شود که آن حال واصالن و کامالن و محققان است که  آن ظاهر می و سرانجام حق الیقني »۱۱« طعام و شرابم داد

نحن «گویند:  شوند و می یابند بلکه خود عني حقیقت می این دسته بحق واصل شده به کنه و حقیقت، سرّ را می
فرمایند:  و می» های بشری هستیم ما اسرار خدا در هیکل«یعنی:  »للّه المودعه فی هیاکل البشریهاسرار ا

های ما هستند. و  یعنی ما صنایع خدائيم و مردم پس ساخته» ۱۳« »نحن صنایع اللّه و الناس بعد صنایع لنا«
کنند که نخست لفظی و صوری  اء میصورت نازله آنرا الق »الیکلف اللّه نفساً اال وسعها«بر هر کس بر مبنای: 

قلب، روح، سر،  نفس، طبع، اند: شود. در احوال دل هم که هفت مرتبه گفته است و سپس معنوی و نوری می
شود نه حقیقت آن که  خفی واخفی. در واقع پس از گذر از مرحله طبع و نفس و قلب و روح وجه سرّ معلوم می

ستغراق تام رسید و سپس محو پس از محو الزم است تا اخفی رخ با باید سريی تا خفی نموده محو آن شده
اند وىل خود اصل والیت نه لفظ است و نه کلمه و  دانسته هيلعنماید... البته بعضی آن سرّ را والیت مطلق علی 

  عبارت بلکه گذر از مراحل است و شدن نه گفنت. و هر چه هست:
    اسرار خرابات هم از پري مغان پرس

 

 »۱۴«فکرقیاسیمکن ماعیستس قصّهاین
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کنند وىل باید بدانند  اند آنرافاش می الیقني نرسیده رسیده و هنوز به حق» سرّ«و تنهاناپختگان که بمقام پنجم 
  کنن باز لفظ است نه محتوا. آنچه فاش می

 معانی اندرون حرف ناید
  

 

 که بحر قلزم اندر ظرف ناید
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 کار کس نشود دام باز گريعنقا ش

  

 

 کانجا همیشه باد بدست است دام را
  

عینی رسد که حال وجد و یا  حالتی است که شاهد عینی رخ نماید یعنی سرّ در درون به شهود» سرّ وقت«و اما 
این نفخات » ابن الوقت«قبض و یا رعشه و جذبه حاصل آید همان موقع وقت عروج است. رندان وقت شناس 

گريند و مست و بیخود شده در آن حال وارده که عنایتی و از عالم باالست خود را قرار  یمبا همه وجود  الهی را
یابند بشرطی که در این  کنند. یعنی از علم الیقني و عني الیقني و سپس به حق الیقني ارتقاء می داده عروج می

را رعایت   نگردید و از حد تجاوز ننمود یعنی: چشم بجانبی» ۱۷نجم آیه « »ما زاغ البصر و ما طغی«عروج: 
 »ارجعی اىل ربک«نموده، بهیچ چیز رو ننماید، و از حال شهود و جذبه سر نکشند و حرکت خود را با امر: 

قاب قوسني او «شود و مفهوم:  مشخص نمایند در اینصورت معراج روحانی برای آنها حاصل می ۲۹فجر آیه 
خود که  روحانی و جسمانیج در معرا ملسو هيلع هللا ىلصیابند که چگونه رسول خدا  در میفهمند و  را می ۱۹نجم آیه  »ادنی

در واقع عروج کماىل و احاطه عینی شهودی نوری بحقایق موجودات بود از دایره امکان تا دایره وجوب پیش 
 ملسو هيلع هللا ىلص رفت. البته مسألۀ قاب قوسني و معراج خود بحثی مفصل دارد که باید بتفاسري مربوط به معراج پیغمرب اکرم

  ».۱۵«از جمله تفسري کشف االسرار، تفسري بیان السعاده، تفسري صافی و سایر کتب مربوط مراجعه شود 
محب و محبوب را یک دایره فرض کن که آنرا خطی بدو نیم «قوسني، عراقی در لمعات گوید:  اما درباره قاب

منازله از میان طرح افتد  دقت نماید که هست و نیست، کند هر شکل دو کمان ظاهر شود، اگر این خط که می
  .»۱۵«ید سرّ قاب قوسني پیدا آیدادایره چنان که هست یکی نم

شود باعتبار تقابل میان اسماء در امر الهی که دایره وجود  قاب قوسني بمقام قرب الهی و اسمائی نیز اطالق می
اعلیت و قالیت و آن اتحاد بحق و نزول و عروج و ف» آغازین و بازگشنت«خوانند همچنانکه ابداء و اعاده  می

پس هر گاه سالک قدر سرّ حال شناسد و آنگاه که ندایش کنند ». ۱۶«است، با بقاء تمیز، و دوئیت اعتباریّه 
لبیک گوید و حرکت کششی را کوششی سازد و بهیچ روی جز بر وجه او نظر نکند و تنها مجذوب اصل خویش 

وجوب یعنی حق مقیّد که وجه الهی و » دایره«ی شده قدم در قوس امکان بريون و فان» قوس«شود و از دایره 
شود یعنی هر دو دایره  نهد و در حق بحق سفر کند تا همه حق شود معنی قاب قوسني در او محقق میباقی است 

  امکان و وجوب را پیموده و بقاء یافته است.
م دهها آیه درباره دل آمده است. در شرح حمن را مقام بس باالست چنانکه در قرآن کریو اما دل یا عرش الرّ

در مصباح الهدایه ». ۱۷«گلشن راز دل بمعنی نفس ناطقه و محل تفصیل معانی و مخزن اسرار حق ذکر شده
آمده: اکنون بدانکه مراد از دل بزبان اشارت آن نقطه است که دایره وجود از او در حرکت آمد و بدو کمال 

جمال و جالل وجه باقی بر  م پیوست و مبتدای نظر در وی بمنتهای بصر رسید ویافت و سرّ ازل و ابد در او به
حمن و منزل قرآن و فرقان و برزخ میان غیب و شهادت و روح و نفس و مجمع البحرین او متجلی شد، عرش الرّ

ه و محبوب اله و حامل و محمول سرّ امانت و لطف الهی جمل ملک و ملکوت و ناظر و منظور پادشاه محّب
  ».۱۸«اوصاف اوست 
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ـ قلب که ۲ـ صدر که معدن اسالم است، ۱دل را هفت طور است یعنی هفت جایگاه شأن و مرتبه که عبارتند از: 
ـ فؤاد که معدن مشاهده ۴ـ شغاف که معدن عشق و محبت است و عشق بخلق از آن نگذرد ۳معدن ایمان است، 

ـ مهجه القلب که معدن ظهور ۷ه معدن مکاشفات است ـ سویدا ک۶ـ حبّة القلب که معدن محبت خداست ۵است 
   انوار و تجلیات صفات الوهیت و جنان است.
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  ۸تعلیقات فصل 
  
  
و مجمع البحرین و مصباح الشریعه  ۴۱ص  ۸و صحیح مسلم ج  ۱۴۷ص  ۲در صحیح بخاری ج   ـ این حدیث۱

  آمده است.
در صحیفه الرضا این حدیث آمده و ابن  ۱۸۰ص  و طبق نقل از احادیث مثنوی ۲۳۱ص  ۱ـ روضات الجنان ج ۲

  بطور ضمنی آورده است.  ۱۵۱عربی در فصوص ص 
  و نیز رساله قشریه بخش اصطالحات. ۴۶لوایح ص  ـ۳
» ۵۰۱کشف المحجوب ص «ها  قدیم: سابق اندر وجود است و آنکه هستی وی سابق بوده بر تمام هستی ـ۴

  مراجعه به علم کالم شود.
ن: حادث در برابر قدیم است یعنی آنچه بعد از حق اول ظهور یافته و در وجود یافنت محتاج حادث و حدثا ـ۵

  باشند به علم کالم مراجعه شود. به واجب است. و دنیا و آخرت هر دو حدثان می
 اند که بارگاه احدّیت سرادقات قدم: یعنی سراپرده قدیم که جهان علوی باشد و به آن سرادقات اعلی هم گفته ـ۶

شود که مرکز تجلیات  روبی است و سرادقات نوریه هم گفته می» مدهوش و بیهوش«باشد که انوار الهی و صعق 
  انوار وجودی است و گاه منظور دل مومن است که سراپرده عشق و حّب است و جایگاه انوار جمال.

  .۳۵۴اللمع ص  ـ۷
  .۶۵۳ص  ۱کشاف ج  ـ۸
  شرح گلشن راز. ـ۹
  .۴۱شرح قیصری ص  ـ۱۰
  .۲۳۵المعجم المفهرس ردیف بیت  ـ۱۱
  .هيلعبنقل از علی  ۱۲۴کلمات مکونه فیض ص  ـ۱۲
  .هيلعاز قول امام صادق  ۱۲۱کلمات مکونه فیضص  ـ۱۳
  .۲۶۱شعر از ادیب قاسمی فرهنگ لغات عرفانی ص  ـ۱۴
  کتاب سه گوهر تابناک و کتاب ده سخرنانی از حضرت آقای سلطانحسني تابنده. ـ۱۵
  .۲۷لمعات ص  ـ۱۶
  .۵۸اصطالحات شاه نعمت اللّه ص  ـ۱۷
  شرح گلشن راز. ـ۱۸
  .۹۸مصباح الهدایه ص  ـ۱۹
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  ۹فصل 

  
هرگز تمام روی به کس ننماید آن است که او مرع ازل است، اینجا که آمده است سرّ این که عشق » ۱«

اه گاه  وا مسافر ابد آمده است.اینجا روی بدیده حدثان ننماید، که آشیان از جاللت ازل داشته است. گ
رّد و در نقاب پرده حالل و تعزّز خود شود. و هرگز روی جمال بکمال به دیده علم ننموده است و ـازل پ

  ننماید.
وارهد  یبرای این سرّ، اگر وقتی نقطه امانت وی را بیند آن وقت بود که از عالیق و عوایق اینجائ» ۲«

  سی حواس باز رهد.و از پندارِ علم و هندسۀ و هم فیلسوفی خیال و جاسو
  

  غزل
 بیار آنکه دل دوستان بهم کشدا
 چو تیغ باده بر آهنجم از نیام قدح
 بیار پور مغان را بده به پري مغان

  

 

 نهنگ وار غمان از دلم بدم کشدا
 زمانه باید کز پیش من ستم کشدا
 که روستم را هم رخش و روستم کشدا

  

    
  اند نه اینجائی.  که ایشان هر دو آنجائی

  
  منت:

سرّ این که عشق هرگز تمام روی به کس ننماید آن است که او مرع ازل است، اینجا که آمده است  -۱«
مسافر ابد آمده است.اینجا روی بدیده حدثان ننماید، که آشیان از جاللت ازل داشته است. گاه گاه  وا 

ل به دیده علم ننموده است و رّد و در نقاب پرده حالل و تعزّز خود شود. و هرگز روی جمال بکماـازل پ
  .»ننماید

شرح: و اینکه عشق بطور کامل و مطلق به هیچ کس روی ننموده و بصورت مجاز و اعراض و فاعل تجسم در 
ای است ازىل و ابدی وىل انسان ازىل نیست و این مرغ  عاشق یا معشوق ظهور یافته از ایرنوست که عشق لطیفه

است که در این شاخسار النه کرده تا خود را در ابدیّت به همان اصل  ازل که بر مرکب روح نشسته مسافری
ات و تظاهرات او بیانگر آنست که او مسافر است نه مقیم، و چون حادث د و تجلیّو تجدّ . ازلیّت خویش برساند

حادث از باب رحمت به » عشق«شود لذا  مقابله با قدیم ندارد و اگر با آن مقارنه کند متالشی می» تاب«روی 
یعنی خدا بود و هیچ چیز با او  »کان اللّه و لم یکن شیٔ«روی به حادث ننماید چنانکه خدای تعاىل فرماید: 

ای جایگاه ازلیت نیست زیرا او از زمان و مکان بريون است گهگاه بسوی ازل  نبود. او ازىل است و هر خانه
امروز ملک و قدرت از آن » ۱۶المومن آیه « »لمن الملک الیوم للّه الواحد القهار«واپس پرد و گوید: 

مانها ها مخفی و از گ عزت خویش از دیدهکیست؟ از آن خدای یکتای چريه دست است. آنگاه در راه جالل 
جربئیل را فرمان شود برو و سالم بر اهل بهشت و اهل دوزخ »: ۱« دور گردد. ناگوری در شرح این مطلب گوید

کند که یا رب تو  ند و نه دوزخ و نه بهشتیان و نه دوزخیان. جربئیل مناجات میبرسان جربئیل بیاید نه بهشت بی
 سدانی بهشت و بهشتیان و دوزخ و دوزخیان نه آمدند. فرمان شود از جائی که آمده بودند همانجا رفتند پ می
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ه است خدا ّزیعنی من »۲« »سبحان اللّه و لم یکن کعه شیٔ و یکون و ال یکون معه شیٔ«یعنی » وا ازل پرد«
  باشد. باشد و هیچ چیز با او نمی او بود و هیچ چیز با او نبود و او می

» کما هو حقه«پس او هرگز همه جمال خویش را در معرض دید علم قرار نداده و ننماید زیرا حادث، قدیم را 
همه جلوه  بیهوش افتاد اگر هيلعای بر طور نمود از هم متالشی شد و حضرت موسی در نیابد، چنانکه جلوه

عالم صغري و کبري در عرصه » ۳« »و اذا زلزلت االرض زلزالها«شد.  حسن عرضه فرموده بود هستی مندک می
نوردد که انسانها  کند تا حقایق مکنونۀ خود را ظهور دهد و جنان بساط هستی را درهم می ای ایجاد می زلزله

بشکافد و زمني کشیده شود و بريون آید  نو آسما». ۴«ها پراکنده شده و کوهها چون پشم زده شوند  چون پروانه
  ».۵«آنچه در اوست 

ابد ننشیند او را بچشم   ای درویش مرغی که از آشیانه ازل پرد جز بر شاخه«فرماید:  و از ایرنو عني القضاه می
ست اگر عشق همان هوای قدم ا» احمد غزاىل«گرفتۀ حدوث نتوان دید. پري من گفتی » کور و نابینا«عمٰى 

سایه بر عالم افکند او را از حد امکان بعالم وجوب رساند و آنچه عشق در تو آویزد دانی که موجب چیست؟ 
چون در تو نگاه کند نشانی ازل در پرواز آید از عالم خود گاه گاه دور افتد حاضر باش تا بدانی که چون از شاخ 

عبارت از آن نشان است از غلبه حال در تو آویزد و  »خلق اللّه آدم علی صورته«نشان که:  یابد از عالم بی
چون نسیم صبا، افضال معشوق از مهب لطف در وزیدن آید پرده جمال برگريد، عشق آتش در تو زند و قصد 

  ».۶» «ذلک سرّ«دگر اول کند تا بکشف جالل متمتع گردد 
  منت:

وارهد  یکه از عالیق و عوایق اینجائبرای این سرّ، اگر وقتی نقطه امانت وی را بیند آن وقت بود » ۲«
  و از پندارِ علم و هندسۀ و هم فیلسوفی خیال و جاسوسی حواس باز رهد.

گاه شود که نقطه امانت عشق از روز الست در درّه وجودش نهاده شده چنان از  شرح: پس اگر باین سرّ و ابدی آ
قات و ارض و موانع را از هم بگسلد و از همه تعلّبرپهیزد که کلیّه عالئق و عو» و ما سوی العشق«ما سوی اللّه 

موانع این جهانی آزاد گردد، وانگاه از پندار عل و هندسه و همی خویش و آنچه از خیاالت که تار و پود فلسفه 
بهیچ چیز دل نبندد و » عشق«اند و آنچه که از جاسوسی حواسّ ظاهر یافته، صرف نظر کند و جز خدا  او شده

  دا نکند. بقول شیخ بهائی:بدان گرایش پی
    علم نبود غري علم عاشقی

 

 مابقی تلبیس ابلیس شقی
  

البته علم و فلسفه و توجه به حواس کالً مردود نیست زیرا مربوط بعالم ماده و مسائل این جهانی است وىل تنها 
یست و اگر رود در این محدوده مجال فعالیت دارد و او را به عالم مجردات و الهوت و عشق مطلق راهی ن

  شهاب ثاقب غريت بسوزاندش و یا رجم شود.
  منت:

 بیار آنکه دل دوستان بهم کشدا
 چو تیغ باده بر آهنجم از نیام قدح
 بیار پور مغان را بده به پري مغان

  

 

 نهنگ وار غمان از دلم بدم کشدا
 زمانه باید کز پیش من ستم کشدا
 که روستم را هم رخش و روستم کشدا

  

چنانکه ». ۷«شود که آقای پورجوادی ذکر کرده  و بیت اول در دیوان امري معزّی با تغیرياتی دیده میتوضیح: د
  معلوم است شعر از امري معزّی است و بیت اول اینطور بوده:
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 بیار آنچه دل ما بیکدیگر کشدا
  

 

 بسر کش آنچه بال و الم بسر کشدا
  

ه و همان ها تغیري راپذیرفت اه هم در نامهاده و پس از او عني القضو شیخ ابوالفتوح احمد غزاىل هم آن را تغیري د
ی را بیت دیگر همان قصیده امري معزّ ۴ذکر کرده و در نامه نود و ششم » ۸«بیت اول را عیناً در نامه نود و پنجم 

  گوید: درباره مردان عشق که دریاها شراب عشق نوش کنند و باز زیادت طلبند آورده می
 ر دریا هزار باده کشماگر به ساغ

 غالم ساقی خویشم که بامداد پگاه
 تر باشد در نشاط من آنکه گشاده

 خربی خوش است مستی و از روزگار بی
  

 

 هنوز همّت من باده دگر کشدا
 مرا زمشرق خم آفتاب بر کشدا
 که مست گردم و ساقی مرابه در کشدا

 خرب کشدا که چرخ غاشیه مرد بی
  

  گوید: سوم را با تغیرياتی در نامه هشتاد و هفتم آورده می بعالوه عني القضاه بیت
 بیار پري مغان و بده به پور مغان

  

 

 که رستم راهم رخش رستم کشدا
  

باشد  و این بیت مسلماً اشتباه است زیرا پور مغان را باید بدست پري مغان داد. و رستم هم در این شعر روستم می
بیار پور مغانه بده به پري «مده: آمصراع اول چنني » ۵۳۷ص  ۱۰ج « تا وزن بهم نخورد و در کشف االسرار

و مرصاد العباد » ۱۱«اما مصراع دوم را نه تنها عني القضاه چند بار ذکر کرده بلکه در شرح شطحیات ». مغان
  آمده و بصورت ضرب المثل در بسیاری از مأخذ عرفانی ذکر شده.نیز 

خرب و مجذوب جذبه حسن  تان را بخود جذب کند و عاشق را مست و بیای را بیاور که دل دوس شرح: آن باده
نموده برپوازش آورد و یک قطره و پیمانه و صراحی و خم هم کافی نیست بلکه دریای شراب عشق بیاور تا 

  ور شدن دردریای بیکران شراب عشق غم هستی را فراموش کنم. وار در این دریا غوطه زنم و با آن غوطه نهنگ
باده عشق را همانند شمشري برنده است از غالق قدح بريون کشم، چنان داد مردی و مردانگی و یکّه و چون 

در اینصورت ستم کشدا بنظر ناصحیح «تازی در میدان عشق بر خواهم داد که زمانه در پیش من باید سرپ بکشد 
را درست بدانیم این  وىل اگر ستم کشدا» است و سرپ کشدا درست است وىل جهت صحّت قافیه آورده شده

را بدست پري » ۱۳«است که روزگار در برابرم ستمدیده و مغلوب خواهد شد. و اکنون پور مغان، یعنی شراب 
آن شراب طهور عشق را جز کامالن تواند بکشد. یعنی  ستم را رخش رستم میرمغان یا پري طریقت بده زیرا 

کند  بنوشند. از طرفی همان شرابی که پري مغان درست میتوانند  اند نمی طریقت که بمقام پريی قطبیت رسیده
یعنی همان تجلیات و وارداتی که خودش سازنده آن است تقدیم حضور خودش کن و عشقی که معشوق به 

  عاشق بخشیده تسلیم او نما
ر این نکته درباره اصطالح پري مغان و پور مغان و رخش و رستم که کامالً ایرانی و مستند به سنن ایرانی است تذک

الزم است که در تصوف اسالمی از جهت جلوه ظاهر که ظهور مظروف حقیقت است در ظرف فرهنگی سه نوع 
نمود و ظهور مشخص است یکی شیوه تمایل به تصوف مسیحیت و نو افالطونی که صوف پوشی و تحقیقات 

المانه و عابدانه است که قبالً خورد که در واقع همان تصوف ع عرفان نظری مبتنی بر استدالل در آن بچشم می
قات و حاالت انفعاىل و مجاهده با که ریاضت و ترک تعلّ یبیان شد دیگر شیوه تمایل به تصوف هندی و بودائ

های  کند. سوم تمایل به اندیشه بیشرت جلب نظر می» منفی و انفعاىل در درک حقایق«نفس و روش پاسیو 
رک و ذوق و عشق و نور و صفا در آن بیشرت است. این و متّح» الفعّ« حکیمانه و صوفیانه ایرانی که روش اکتیو

روش بیشرت مبتنی بر اشراقات و شهودات باطن و طّی طریق با بال عشق و سکر و جذب و خدمت و فتوت و 
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فروزد پري  ا جوانمردی و اخذ حقایق از باطن پري طریقت بوده که همانسانی که پري مغان در آتشکده، آتش می
  ت در آتشکده دل آتش افروزد زیرا:طریق

 دارنداز آن بدیر مغانم عزیر می
  

 

 که آتشی که نمريد همیشه دردل ماست
  

بن حسني رازی، خرقانی، ابوسعیدابوالخري، روزبهان بقلی، شیخ  بعه، شبلی، حالج، یوسفرا در بني صوفیان،
نائی، عطار، مولوی، و مالمتیان و ا هل اوحدی کرمانی، س حافظ، عراقی، اىل، عني القضاه همدانی،احمد غزّ

های ایرانی را بکار گرفته،  ه و نوریّه و امثالهم، بیشرت شیوهاران و قلندران و اهل حق و صوفیان حالجیّت و عیّفتوّ
اند که از جمله آنها: پري  ت است بکار بردهی و ذوقی آنان بایران و ملیّاصطالحات ایرانی را که نشانه گرایش ملّ

فروش، پري خرابات، آتش، آتشگاه، مغ، مغ بچه، چام جم، جمشید، رستم، رخش، کیخسرو، آئینه  پري می مغان،
س زرتشتیان که بر حسب درجات مختلف سکندر، ونظایر آنهاست. و شراب هم بازگشتی است به شراب مقدّ

 شود و چنانکه مگذاری میذوق و حال و اثری که در دل سالک دارد به باده، شراب، می، خمر و غريه تسمیه و نا
  گوید: حافظ می

    گفتم شراب وخرقه نه آیني مذهب است
 

 گفت این عمل به مذهب پري مغان کنند.
  

سازد و بنامهای  حال به بینیم پري مغان کیست که شراب و خرقه را تجویز می کند و صوفیان را دیوانه خویش می
فروش خوانده شده  راه، هادی، مقتدا، پري میکده و پري می مرشد و مراد، وىل، شیخ، غوث، قطب، دلیل راه، خضر

کند، جام جهان بني بر کف گرفته،  و قدح باده بدست دارد و هر کس را در خور لیاقتش می چشاند و سرمست می
  کند. اندر آن آینه صد گونه تماشا می

اند:  همان است که فرمودهبلی، او نور قدم است وواسطه فیض، انسان کامل است و مظهر و خلیفه خدا، او 
یعنی شیخ در بني مردمش چون پیامرب در بني امت است. و بقول ابوعلی  »الشیخ فی قومه کالنبی فی امته«

وىل آن بود که فانی بود از حال خود و باقی بود بمشاهده، ر او را ممکن نباشد که از خود خرب دهد «جوزجانی: 
 »اال او اولیاء اللّه ال خوف علیهم و ال هم یحزنون«ان قرآن کریم: و بنا به بی» و با غري خداوند بیارامد.

برای اولیاء خدا ترس و اندوهی نیست. و آنان همانهائی هستند که در  یعنی: آگاه باشید که» ۶۲یونس آیه «
یعنی هر که وىل مرا آزار کند به جنگ من  »من آذی اولیائی فقد استحل محاربتی«حدیث قدسی آمده: 

  ».۱۴«است  شتافته
های پراکنده  معتقدند بدون تربیت از دست پري هر تالشی عبث و بیهوده و گمراه کننده و سعی و کالً همۀ صوفیه

  فرماید: ین مولوی میجالل الدّ» و مشایخ این طریقت طبیبان دلهایند«گوید:  است، هجویری می
 پري این سفرپري را بگزین که بی

 هر که او بی مرشدی در راه شد
 گر نباشد سایه او بر تو گول

 ر باشد نردبان آسمانـپی
    هیچ نکشد نفس را جز ظّل پري

 

 هست بس پرآفت و خوف و خطر
 او ز غوالن گمره و در چاه شد

 ترا سر گشته دارد بانک غول بس
 تري پرّان از که گردد از کمان
 دامن آن نفس کش را سخت گري

  

  گوید: و حافظ می
 ی خضر مکنهمرهطی این مرحله بی

  

 

 ظلمات است برتس از خطر گمراهی
  

اهل «گوید:  ین کاشانی در مصباح الهدایه بحث جامع و مفصلی درباره مرید و مراد بیان فرموده میالدّعزّ
تصوف لفظ مرید و مراد را بر دو معنی اطالق کنند یکی بر معنی مقتدی و مقتدا و دیگر بر معنی محب و 
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تدی آنست که دیده بصريتش را بنور هدایت بینا گردانند، اما مراد بمعنی مقتدا آنست محبوب. اما مرید بمعنی مق
ف، کشف بعالوه در کتاب التعرّ ». ۱۶«که قوت والیت او در تصرف بمرتبه تکمیل ناقصان رسیده باشد 

ت. در عارف، بحث خاصی دراین باره ارائه داده شده اسمالمحجوب، رساله قشریه، اسرار التوحید، عوارف ال
شیخ را پرسیدند که پري محقق کدام است و مرید مصدق «اسرار التوحید درباره خصوصیات مرید آمده است: 

  تا پريی درست باشد: کدام است؟ گفت نشان محقق آنست که این ده خصلت در وی باز یابند
سیم مهذب ومؤدب گشته  .نخستني مراد دیده باشد تا مرید تواند داشت، دوم راه سرپده باشد تا راه تواند نمود

خطر سخی باشد تا مال فدای مرید آزاد تواند کرد. پنجم از مال مرید آزاد باشد تا  باشد تا مؤدب بود. چهارم بی
در کار خودش بکار نباید داشت. ششم تا بشارت پند تواند داد بعبارت ندهد. هفتم تا به رفق تأدیب تواند کرد به 

باشد. نهم هر چیزی که ز آنش باز دارد نخست او ماید نخست بجای آورده عنف و خشم نکند. هشتم آنچه فر
باز ایستاده باشد. دهم مرید را که بخدای فرا پذیرد بخلقش رد نکند. چون چنني باشد و پري بدین اخالق آراسته 

  ».۱۷«ودش بود مرید جز مصدق راهرو نباشد که آنچه بر مرید پدید آید آن صفت پري است که بر مرید ظاهر می
  منت:

  »اند نه اینجائی  که ایشان هر دو آنجائی«
شرح: روح حامل امانت عشق است و خود و عشق هر دو از عالم ملکوتند نه از عالم طبع ونسبت عشق بصورت 
مجاز ترکیبی نسبی وضعی است نه اصلی، پس احاطت ادراک عني اصل بر صورتهای حادث امکان ندارد زیرا 

ادراک جزئی، پس با علم و ادراک که حادثند و » درک جزئی عشق«است و این  از عني کّل» عشق«آن 
یابد  اینجائي، نتوان حقیقت عشق را دریافت بللکه خود روح که ملکوتی است عشق را که ملکوتی است در می

  گنجد. کند چه در بیان نمی کند و تنها به آن اشاره می و حس می



  

١٠٧ 

  
  ۹تعلیقات فصل 

  
  
  .۹سوانح خطی دکرت مجاهد ص  ـ شرح ناگوری بر۱
ـ مأخذ حدیث را آقای دکرت مجاهد بدینصورت ذکر کرده که این حدیث بصورت گوناگون و با ضمائم و ۲

گوید: رواه ابن » کان اللّه و ال شیٔ معه«اضافات در بسیاری از کتب آمده است. عجلونی در کشف الخفاذیل: 
» ۱۳۰-۲«وایه... والیتی غريه و فی روایه... ولم یکن شیٔ قبله جنان و الحاکم و ابن ابی شیبه عن بریده فی ر

کان «چنني آورده است: » بدء الخلق«این روایت را در باب » بخاری«صاحب کتاب مشکاه المصابیح بنقل از 
ص  ۲ج « »شیٔ لم یکن شیٔ قبله و کان عرشه اىل الماء ثم خلق السموات و االرض و کتب فی الذکر کل اللّه و 

  ». ۹نسخه خطی تصحیح آقای دکرت مجاهد ص  ۵۶۶۸دیف ر ۱۱
  قرآن کریم سوره زلزال. ـ۳
  .۵تا  ۱سوره قارعه آیه  ـ۴
  .۴تا  ۱سوره انشقاق آیات  ـ۵
  .۳۰لوایح ص  ـ۶
  .۷۷۲ی بسعی اقبال ص دیوان امري معزّ  – ۹۵تعلیقات سوانح ص  ـ۷
  .۳۲۱ص  ۲عسريان ج های عني القضاه بسعی عفیف  نامه ـ۸
  .۳۴۱ان مآخذ ص هم ـ۹
  .۲۱۶همان مآخذ ص  ـ۱۰
  .۳۸۴شرح شطحیات ص  ـ۱۱
  .۶۳۱مرصاد العباد ص  ـ۱۲
  کنند آمده. در فرهنگ معني بمعنی شرابی که زردشتیان درست می ـ۱۳
  رساله قشریه. ـ۱۴
  الکالم فی اثبات الوالیه. –کشف المحجوب  ـ۱۵
  اجعه شود.مصباح الهدایه مر ۱۱۴تا  ۱۰۷برای شرح کامل آن به ص  ـ۱۶
  .۳۳۰ – ۳۲۹اسرار التوحید ص  ـ۱۷
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  ۱۰فصل 

  
خود است، ذات خود است و صفات خود است، پر خود است و بال خود او مرغ خود است و آشیان 

است، هوای خود است و پرواز خود است، صیاد خود است و شکار خود است، قبله خود است و 
و آخر خود است، سلطان خود است و رعّیت مستقبل خود است، طالب خود است و مطلوب خود است 

خود است، صمصام خود است و نیام خود است. او هم باغ است و هم درخت، هم شاخ است و هم 
  ثمره، هم آشیان است و هم مرغ.

  بیت
 ما در غم عشق غمگسار خویشیم
 سودا زدگان روزگار خویشیم

  

 

 شوریده و سرگشته کار خویشیم
 یمصیّادانیم و هم آشکار خویش

  

توان خواند و معنی راست  با اضافت و بدون اضافت بهر دو طریق می«نویسد:  ناگوری در شرح آن می شرح:
  ».مرغِ خود آشیان خود یا مرغ خود و آشیانْ خود» «آید

نظري ادب فارسی است و شرح آن واضح، شیخ  ترین نثر سوانح بلکه از قطعات بی این فصل از زیباترین و فصیح
را بیان داشته صفاتش را عني ذات و » وجود مطلق، حق مطلق«عشق  ینیّت و مطلقیّت و صرفیّتدر اینجا ع

فعلش را عني و باطن و آشکار و مخفی و ازىل وابدی معرفی نموده و اتحاد طالب و مطلوب و عاقل و معقول و 
گرفتار آید بلکه دو گانگی را عاشق و معشوق را با الفاظ نغزی بیان نموده اتحاد را دوئی ندانسته که به ثنویّت 

برد  یگانگی در دو شکل و دو مظهر نمایان نموده زیرا بشر در درک حقایق از آن سرّ شهودی به سرّ غیبی پی می
و شهود جز ظهور غیب در تشکل و همی یا خیاىل یا اشراقی ما نیست پس طالب و مطلوب و عاشق و معشوق و 

ی است و این تفاوتها جز حاالت ادراکی ما نیست و در حقیقت، اینها صیاد و شکار و اول و آخر و... همه یک
  اعتباری است نه حقیقی.

 وجود اندر کمال خویش ساری است
 حاد اینجا محال استحلول و اّت

  

 

 ها امور اعتباری استتعیّن
 ضالل استعني که در وحدت دوئی 

  

 ند که کلید حّل همه مسائل فلسفی و عرفانی ودرباره وحدت وجود، فالسفه و عرفا نظریات بسیار ارزنده دار
وحدت وجود و وحدت موجود. مذهبی و کالً در سه نوع ابراز شده که عبارتند از وحد وجود و کثرت موجود. 

یت وجود است که بتوحید شهودی توان دریافت طلقّمت و وحدت وجود اعتباری بودن موجود که در واقع صرفیّ
  اینست که:و مورد قبول ماست توضیح آن 

ات تابع ی و ظاهر است. این تجلیّات و اعیان ثابته متجلّحقیقت وجود همان حق اول است که در تمام ماهّی
ی، فعلی است. های عرضه کننده تجّل تر در آنها محال است. و این کثرت از ناحیه اعني ثابته و قابلیّ ذاتند و تکثّ

نمایاند. و باید گفت  وسیله ظهورات مختلف خو را میومی است که بو احاطه حقیقت حق باشیاء احاطه قیّ
ی پس هستی مبتال به ذاتی است و مجالی تجلّ  »باینهداخل االشیاء ال بالممازجه و خارج االشیاء البالم«

ت است پس کثرت در وحدت منطوی است و وجود مطلق در مقام فعل، معیّت سریانی و در مقام ذات، معیّ
قل هو اللّه «ات حقند، دارد. پس وجود در مقام اجماع، وحدت دارد ر نازله تجلیّقیومی با اشیاء که خود صو

و این کثرت که ظهور شیٔ باشد بحسب  »ثم فصلناه من لدن حکیم خبري«و در مقام تفصیل کثرت  »احد



  

١٠٩ 

نیست چه عالم امکان ذاتاً فقري است و مطلق در مقام ذات، غنی و صمد و عاری از جمیع  حلول و اتحاد
ت حق با اشیاء و ظهورش در جمیع مراتب وجودی بالفاضه و بالمعیّه است نه با حلول و دات است، و معیّّیتق

    ».۱«ت را نتیجه دهد برای شرح بیشرت به کتب مربوط مراجعه شود نوّیثاتحاد که دوگانگی و 
وَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهُِر هُ«فرماید:  میکنند که  سوره حدید استناد می ۳معتقدان به وحدت وجود کالً به آیه 

. و چون اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چيزى داناست یعنی: »وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
و ا حاطه ایست  »نحن اقرب الیکم من حبل الورید« »هو معکم اینما کنتم«علم او از نوع همراهی است 

پس جهت باقی و ثابت و دائم که در همه مراتب هستی ثابت » ۲۰آیه  ۸۵سوره » «محیط واللّه من ورائهم«
کل شیٔ » «و یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام«فرماید:   است وجه اوست. چنانکه خدای تعاىل می

ی و ا و غري از وجه باقی همه هالک بوده وجودشان عرضی و اعتباری و یا نمودی و یا سایه» اال وجهه كهال
ها برای ارائه حقیقت وجود. و تباین  و اندیشهیا خیاىل است و در واقع نمایش وجود مطلق است در آئینه اذهان 

د در معرفت حسی و سطحی و عقل جزئی به قیاس ت متغري اعتباری است که اذهان مقیّموجودات در جنبه ماهّی
االختالف انواع  ت متباین و متضاد که ما بهپس ماهیّ اند. اند و با مقدمات نتیجۀ غلط حاصل نموده  فاسد پرداخته

إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ « فرماید: و افراد است اعتباری و تنها برای شناخت در عالم مادی است چنانکه می
ده آفریدیم و ملتها و یعنی: ما شما را از نر و ما ۱۳حجرات آیه  »وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

ر و تضاد است که موجب درک ها قرار دادیم تا با آن شناخت پیدا کنند و یکدیگر را بشناسند. و این تکثّ قبیله
شود که معرفت از آن  شود زیرا در وحدت مطلق بدون ظهور و نمود هیچ درک و دریافتی پیدا نمی معرفت می

شود  گر می ر شکل آتش یا نور بر پیامربان و اولیاء اللّه جلوهحاصل آید حتی شهودات باطن و اشراق و وحی د
باشد. پس  می »اللّه ال اله اال اللّه هو الحی القیوم» «انا ربکم االعلی«که آن هم ظرف همان مظروف: 

لفظ و شکل و حرکت و صوت و هر چه حسّ شود نمود ناپایدار و متغري نمایشی در مرتبه نازله حقیقت مطلق 
باشد و آغاز و پایان و طالب و مطلوب و عاشق و معشوق همه اعتباری است و جز او که مطلق است  واحد می

  هیچ نیست.
 که یکی هست و هیچ نیست جز او

  

 

 وحــده ال الـه اال هـــــو
  

  
 چون بصورت آمد آن نور سره

  

 

 های کنگره شد عدد چون سایه
  

  است... الخ. و این است مفهوم بیان شیخ که فرمود: او مرغ خود
عشق روی در خود دارد پس هم او شاهد است و «عني القضاه هم همني مطلب را بدینصورت در لوایح آورده: 

هم او مشهود و عشق خود را نشناسد پس همو عارف است و هم معروف، در هوای خود پرد و شکار از عالم 
  بد پس هم او طالب است و هم مطلوب.خود کند پس او شکار است و هم صیاد، آنچه بایدش در عالم خود یا

  نظر از خود بر ندارد و برکس نگمارد پس هم او قاصد است و هم مقصود. عزیزی گفته است:
 صیاد همو دانه همو صید همو
 گفتم که زعشق او به بتخانه شوم

  

 

 ساقی و حریف و می و پیمانه همو
 »۲«دیدم که بت حاکم بتخانه همو 

  

  گوید: و سپس شیخ می
 در غم عشق غمگسار خویشیمما 

 سودا زدگان روزگار خویشیم
  

 

 شوریده و سرگشته کار خویشیم
 صیّادانیم و هم آشکار خویشیم
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او مرغ «این رباعی را نجم الدین رازی معروف به دایه به شیخ احمد منسوب داشته و قبل از آن همان عبارت 
خواست تا با تري کمان   هيلعال را که موسی را بدینصورت شرح داده... مرغ وص» خود است و آشیان خود

گرفته بود، بصد هزار لطف و  »لن ترانی«ز اوج کربیا صید کند نتوانست که تعزّ» ۳« »ارنی انظر الیک«
آنچه حقیقت است خواجه هم  »الم تر اىل ربک؟«دادند که  می» ملسو هيلع هللا ىلصحضرت محمد «اعزار به شیئیت خواجه 

برخاسته و صورت صیادی گر کائنات پرواز  »انا من اللّه«از آشیان صید بود و هم صیاد و بحقیقت مرغی بود 
کرد. زیرا که پرو بال او در کائنات کجا گنجانیدی. همو مرغ بود و همو دانه، هم او  میکرد نه چنانکه پر باز می

ت در واقع این دو بی». ما در... شکر خویشیم«ششیخ ا حمد غزاىل فرماید قدس اللّه روحه: شمع بود هم پروانه. 
تفسري همان منت نثر است که عشق هم... صیاد خود است و هم شکار خود... هم اول و هم آخر هم طالب و هم 
مطلوب و... پس ماهم عاشقیم و هم غمگسار خودیم و هم شوریده عشقیم و هم سرگشته وادی عشق، هم 

ها هم مراتبی  هم شکار عشقیم، و این سودای عشق داریم و عشق همه وجودمان را فرا گرفته و هم صیاد عشقیم و
بیند که عشق  کند. زمانی می شود. گاه سالک احساس عشق و عاشقی می است که در سري و سلوک عاشق واقع می

او را چنان در ربوده و اسري خویش ساخته که از او نام و نشانی نیست و او مقهور و مغلوب در چنگال عشق 
و گاه شهود و گاه در قبض و گاه در بسط گاه بر کثرت و گاه بر وحدت و گاه  اسري است و گاه در حال غیبت است

کند  داند. آنجا نه خود صیاد است و احساس فاعلی می بیند و نمی چنان مجذوب و مستغرق است که هیچ نمی
که صیاد است، بلکه عشق او را صیاد خود نموده و آنجا که صید است باز همان عشق حالت صیدی انفعاىل 

  بدو بخشیده او نه این است و نه آن و همني است و همان.
  
  
  

  ۱۰تعلیقات فصل 
  
هستی از نظر فلسفه و عرفان از  –فصوص الحکم خوارزمی شرح  –شرح مقدمه قصريی بر فصوص الحکم  ـ۱

  جالل الدین آشتیانی.
  .۳۵لوایح ص  ـ۲
  .۱۷۲سوره اعراف آیه  ـ۳
  .۴۵سوره فرقان آیه  ـ۴
  .۴۲۷ – ۴۲۶ـ مرادالعباد ص ۵
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  ۱۱فصل 

  
  
کرشمۀ حسن دیگریست و کرشمه معشوقی دیگر. کرشمه حسن را روی در غريی نیست و از بريون » ۱«

ی دارد، بی او راست دپیوندی نیست. اما کرشمه معشوقی و غنج و دالل و ناز: آن معنی از عاشق مد
  معشوقی دیگر.نیاید. الجرم اینجا که معشوق را عاشق درباید. نکوئی دیگر است و 

خواست که او را سیاست کند.  با او گفت. ملک می و وزیر حکایت آن ملک که گلخن تابی بر روی عاشق شد
از اتفاق راه گذر ». تو به عدل معروفی. این الیق نبود که سیاست کنی بر کاری که آن در اختیار نیاید«وزیر گفت: 

ه بودی منتظر تا ملک کی بر گذرد. و ملک چون آنجا رسیدی ملک بر گلخن آن گدا بود و او هر روز بر راه نشست
معشوقی در  هآمد و او نشسته نبود. و ملک کرشم معشوقی پیوند کرشمه جمال کردی. تا روزی که ملک می کرشمه

که محل قبول لیاقت بر  -پیوسته بود. آن کرشمه معشوقی را نظره نیاز عاشقی دربایست. چون نبود او، برهنه بماند
تغیريی ظاهر گشت. وزیر زیرک بود، بفراست آن را دریافت. خدمتی بکرد و گفت که ما گفتیم که او را  ملک

  یابد. سیاست کردن هیچ معنی ندارد که از او زیانی نیست. اکنون خود بدانستیم که نیاز او در می
ل مالحت به جوانمردا، کرشمه معشوقی در حسن و کرشمه حسن همچون ملخ در دیگ بباید تا کما» ۲«

گفتندی که او از تو فارغ شد و با دیگری کاری  كکمال حسن پیوندد. جوانمردا چه گوئی اگر با مل
  برساخت و عاشق شد؟ ندانم تا هیچ عربت از درون او سر برزدی یا نه.

  بیت
 هرچه خواهی بکن ای دوست مکن یار دگر

  

 

 کانگهی پس نشود با تو مرا کار بسر
  

د است، تعلّق به هر دو جانب دارد.اگر نسبت او در سمت عاشق درست شود، عشق رابطه پیون» ۳«
  پیوند ضرورت بود از هر دو جانب که او خود مقدمه یکی است.

  منت:
کرشمۀ حسن دیگریست و کرشمه معشوقی دیگر. کرشمه حسن را روی در غريی نیست و از بريون » ۱«

ی دارد، بی او راست دناز: آن معنی از عاشق مدپیوندی نیست. اما کرشمه معشوقی و غنج و دالل و 
  نیاید. الجرم اینجا که معشوق را عاشق درباید. نکوئی دیگر است و معشوقی دیگر.

ی جمال مطلق باشد وىل در اینجا کرشمۀ اول، تجّل می »۲«و یا التفات » ۱«شرح: منظور از کرشمه تجلی جالىل 
ی جمال از هستی و با بريون پیوندی ندارد. ذات او در تجّلاست در عظمت جالل که روی آن به غري نیست 

ت لذاته بذاته و عني ، و این صفت چون حیات و احدّی»زعشق نا تمام ما جمال یار مستغنی است«نیاز است  بی
ی باالفاضه است ذات بوده اضافی نیست و بدون رابطه با حادث و مخلوق است. اما کرشمه دوم که بمعنی تجّل

دادن معشوق است. غنج بمعنی ناز  اش فریب موجودات و مخلوقات است. و اما غنج و دالل وناز همهاش  الزمه
و کرشمه است. دالل: اضطراب و غلقی است که در جلوه محبوب از غایت شوق و عشق و ذوق بباطن سالک 

کثرت اضطراب هر رسد و هر چند در آن حال بمرتبت سکر و بیخودی نیست و لیکن اختیار خود ندارد و از  می
استغنای معشوق نسبت به عاشق و امتناع » ناز«. و اما »۴« اختیار بگوید چه بر دل او در آن حال الیح شود، بی

مهر و  مثال محبوب خیزد و عاشق را در تضادّ عنایتی است که از حسن بی و همه آنها جذبه». ۵«باشد  وی می
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ی جمال و جالل اشقی باشد تا معشوق کرشمه و ناز کند و بر او تجّلقهر در کوره ابتالء و آزمایش اندازد و باید ع
لطف آمیز گوید و گاه بجلوه جالل » ای بندهٔ من» «عبادی«کند. گاه او را به جلوه جمال بسوی خود کشد و یا 

گوید. پس این صفت در رابطه با مخلوق است که عاشق شود. لذا خلقت مخلوق ضرورت ظهور » لن ترانی«
پایان اوست چه مخلوقی باشد و  ت و جلوات فریبنده حیات، پس صفت احسان حق که از حسن بیخلقت اس

چه نبشد در تجلی است وىل معشوقی حق با مهجوری یا درد و بال و زمایش و عقاب... میسر شود و ایندو با هم 
  می گوید:  کاشانی در شرح این قسمتین الّدفرق دارد. عزّ

 داللنیست جز بر دو گونه غنج و
 غنج حسن و جمال را ز برون
 غنج معشوق از برون با ناز
 قوت او از نیاز مشتاقست

  

 

 غنج معشوقی است و غنج جمال
 هیچ پیوند نیست جز به درون
به نیازش بود همیشه نیاز 
 زین سبب حاجتش معشّاق است

  

  منت:
  »...الخکه گلخن تابی بر روی عاشق شد كحکایت آن مل«

حضرت حق یا عشق مطلق » سلطان محمود«ایت معلوم است وىل منظور از ملک شرح: معنی ظاهری حک
است که در معشوق جلوه دارد که همراه با جمال خود جالل هم دارد. و منظور از گلخن تاب عاشق است که 
مخلوق است که فقري است و محتاج، و گهگاه غافل، و در همان زمان غفلت اوست که سلطان عشق با همه جلوه 

  آید و او در خواب غفلت است. می
 یک دم زدنی فارغ از آن شاه نباشید

  

 

 شاید که نگاهی کند آگاه نباشید
  

ت خود رهنمون شود و و همه را به کانون وحدانّیچه سلطان عشق خود را به هزاران جلوه آراسته است تا دل برد 
کفران این نعمت جمال نماید مقهور  اعتنائی بگذرد و جلوات با بی بوصال خویش برساند و اگر کسی از این

شمشري جالل استغنای حق می شود. اینجاست که وزیر که شفیع است و مراد مقام رسالت و والیت است پا در 
  کند. میانی می

چون خواهد که مراقب محبوب باشد چاره او  محّب«فرماید:  عراقی در لمعات در این باره و مطالب قبل آن می
به هر چشمی مراقب باشد و به هر نظری ناظر، چه او را در هر عالمی صورتی است و در  آن بود که محبوب را

هو الظاهر و « چه ظاهر اشیاء چنانکه باطن است،هر صورتی وجهی، در همه اشیاء ظهور او را مراقب باشد، 
مأخوذ از بیان حضرت این سخن «هیچ چیز نبیند که و را پیش از آن یا پس از آن یا در آن پایه آن بیند  »الباطن

اینجا بیش به خلوت نتواند نشست و عزلت نتواند گزید، چه او را عني اشیا نبیند، مقامی  محّب» است. هيلععلی 
بر مقامی نگزیند از هیچ عزلت نتواند کرد، چه غایت عزلت آن بود که در خلوت خانۀ نابود خود نشیند و از 

یکن پس از آنکه ناظری او خواری منظوری دولت آمد و جملۀ اسماء و صفت خود و خلق عزلت گزیند، ل
الربوبیه بغري العبودیه «ای هست عزلت چگونه کند:  دانست که مرتبه معشوقی را با عاشقی او تعلق گونه

آید، چه اگر عاشق کرشمه معشوقی را قابل نیابد کرشمه معشوقی تهی  اینجای عاشق به حسابی در می »محال
  را حسن و مالحت به کمال است و از روی کمال هیچ در نماند. ماند... هر چند معشوق

 نی حسن ترا شرف ز بازار منست
  

 

 بت را چه محل که بت پرستش نبود
  

ا از روی معشوقی ی معشوقی نظاره عاشقی درباید... حریّت مطلق در مقام غنای مطلق یافت شود و الّرواما از 
معشوق درباید، همچنني کرشمه و ناز او را نیز طلب و نیاز عاشق بکار چنان که نیاز و عجز عاشق را ناز و کرشمه 
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ل و انکسار عاشق همه آید. اینجا ناز و کرشمه و دالل معشوق با نیاز و تذّل یکدیگر راست نمی آید. این کار بی
  این گوید:

 مرا مکش که نیاز منت بکار آید
  

 

 »۶«چومن نباشم حسن توباکه ناز کند
  

ت و عجز و انکسار وقعی ننهد حسن که تجلی جالل است از همه مستغنی است و به عبودیّ پس او در کرشمه
است از باب حّب کل بر جزء و معشوق به عاشق بانواع » یحبّم«وىل در کرشمه معشوقی از آنرو که اساس آن بر 

ت کشاند و نیاز و عبودیّ گری کند تا آتش بجان عارفان زند و عاشقان بینوا را به سوز و گداز و درد تجلیات جلوه
و » در آسمان و زمني و... بنگرند و متوجه فقر ذاتی خود شوند«تا هر چه بهرت جمال او را در آفاق و انفس 

و با دل شکسته صلوة عشق را با خون دل وضو  ۲۸۶بقره آیه  »رَبَّنَا الَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا«گویند: 
های  ای نیست، و از ایرنو فرمود من در نزد دل ا جز با دل شکسته و انتظار لطف او سرمایهسازند که عاشق ر

ام، و من صدای بنده دردمند را دوست دارم، من غفورم و رحیم. پس او در کرشمه معشوق خواهان نیاز  شکسته
باشد که تو نئی در تون نشسته مثال این آن «... ماست نه در کرشمه حسن و از ایرنو مولوی در فیه ما فیه میگوید: 

گوید سلطان از من که تونیم مستغنی است و فارغ، و از همه تونیان فارغ است این تونی مردک را چه  باشد و می
ذوق باشد که پادشاه از او فارغ باشد. آری سخن این باشد که تونی گوید که من بر بام تون بودم سلطان گذشت 

کرد: این سخنی باشد ذوق دهنده آن  ر کرد و از من گذشت و هنوز در من نظر میویرا سالم کردم در من نظر بسیا
  .۷آیه  ابراهیم »لَئِن شَكَرْتُمْ الَٔزِيدَنَّكُمْ «: و این است سرّ اینکه خدای تعاىل فرود» ۷«تونی را...

  عزالدین کاشانی آن حکایت گلخن تاب شیخ را بدینصورت بنظم کشیده و شرح داده است:
  »ر روشن کردن غنج و دالل معشوقحکایت د«

 بود مردی فقري و گلخن تاب
 با یکی از ملوک سرخوش بود
 روزی از روزها مگر بنهفت
 چو ملک حال گلخنی بشنود
 گفت با او وزیر نیکو رأی
 آنچه در اختیار کس ناید
 عشق چیزی است اختیاری نیست
 جان عاشق بساط مهره اوست
 تا چه نقش است مهره آن بازد

 را که آن شمارش نیست عاشقی
 بگاه گذر اتفاقاً ملک

 مرد هر روزه بر گذار ملک
 نزد او روان گشتیچون ملک 

 روزی آن مرد بر گذار نبود
 شده پیوسته از برای کمال
 چون ندیده آن ربوده را حاضر
 ناز او را نیاز در بایست

 

 زآتش عشق در روانش تاب
 دلش از عشق او پر آتش بود
 این سخن با ملک وزیر بگفت
 خواست او را سیاستی فرمود
 کاین بعدلت نه الیقست و سزای
 عدل بر وی ستم نفرماید

 اش غري بردباری نیست چاره
 شهر بند مراد شهره اوست

 سازد می عاشق ار خواهد ار نه
 جز زپندار اختیارش نیست

 ممّـر بود بر مرد گلخنیش
 بنشستی در انتظار ملک

 هزاران کرشمه نگذشتی بی
 که ملک با کرشمه روی نمود
 غنج معشوقیش به غنج جمال
 گشت از وی تغريی ظاهر
 سوز عاشق بسازد دربایست
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 زان تغري چو شد وزیر آگاه
 آنچه در خدمت تو عرض افتاد

 د سعایت اوهیچ در خور نب
    خود معیّن چو روز گشت که چون

 با ملک روی کرد و گفت ای شاه
 بهر آن مرد عني فرض افتاد

 نون نفاست اوگشت روشن ک
 »۸«درخوراست آن نیاز او اکنون

  

جوانمردا، کرشمه معشوقی در حسن و کرشمه حسن همچون ملخ در دیگ بباید تا کمال مالحت «» ۲«
گفتندی که او از تو فارغ شد و با دیگری کاری  كبه کمال حسن پیوندد. جوانمردا چه گوئی اگر با مل

  ».ز درون او سر برزدی یا نهبرساخت و عاشق شد؟ ندانم تا هیچ عربت ا
  بیت

 هرچه خواهی بکن ای دوست مکن یار دگر
  

 

 کانگهی پس نشود با تو مرا کار بسر
  

ان اللّه ال یغفر ان یشرک به و «تا نپنداری که طامات است، حاشا و کالّ که این ترجمه این آیت است که: «
  »۹» «یغفر مادون ذلك لمن یشاء

با هم و عني هم و چنان بهم آمیخته که نمک در آب و هردود در دیگ، چه  مهات جالل و جمال شرح: تجلیّ
کمال نمکني و دلچسب بودن و دلدار گلشن محبوب، در کمال حسن است نه اینکه او حسنی نداشته باشد و 
عشق ما حسنی باشد یا حسن آفرین بوده باشد و جلوه عنایت عشق بر ما نتابد بلکه حسن و عشق با هم 

و همچنني است جمال که با جالل آمیخته است... پس صفات عني هم و عني ذات و ظهور نمودی  اند عجني
جلوات ذات است نه جدا از آن. ای مرد پاکباخته و پهلوان در راه عشق، اگر با مالک هستی و شاه کشور وجود 

نهد تا کوره را  زم میآنکه در کوره حمام هی«گفتند که آن گلخن تاب  می» حق و عشق مطلق«عشق یعنی سلطان 
از تو فارغ و آسوده گشته است و روی دل بدیگری داده و عاشق غري تو » مشتعل نگاه دارد و حمام گرم شود

  سوزاند یا نه؟  کشید و با برق جالل و قهر او را می دانم آیا شمشري غريت از غالف برمی گردید، نمی
های عنایت و لطف و حسن عشق که در تمام  ود جلوهاین کالم شیخ ذهن را بسوی غافالنی کشاند که با وج

ها دل  ذرات جهان و در آفاق و انفس جاری و آشکاراست چگون پرده غفلت بر چشم و گوش نهاده به خر مهره
اند و چگونه است حال آنان در  سرپده و باجزاء نازلرت از خویشنت خویش روی آورده و آنرا معشوق تصور نموده

مگر اینکه وزیر آن  »ناراللّه الموقده«و » این المفر«ريت الهی در جایگاه بیقراری: زیر شمشري آتشبار غ
باید...  سلطان عشق به پایمردی و شفاعت خیزد و گوید: او را سیاست کردن هیچ معنی ندارد... نیاز او در می

  ...باشد کند مقام شفیع للمذنبیـن یعنی مقام رسالت و والیت منظور از وزیر که شفاعت میشاید 
إِنَّ «این همان است که خدای تعاىل فرمود: هر چه خواهی کن وىل دوست دیگر مگري و فرماید:  و بعد شیخ می

خدا اين را كه به او شرك یعنی: » ۴۸نساء آیه « »اللّهَ الَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ
. و هر که شرک بخدا بیاورد گناه بزرگی را بخشايد غير از آن را براى هر كه بخواهد مىبخشايد و  ورزيده شود نمى

های عنایت و  و ناپذیرائی از کرشمه مرتکب شده است چه، گناهی بدتر از نابینائي چشم دل از جمال دوست
طرش آفرید و و عشق حق مر مخلوق را نیست، زیرا که هستی را بخا لطف او و ناسپاسی از پاسخ دهی به حّب

زیبا آفرید و او را آفرید و چه زیبا آفرید! و در دلش پیوند حسن و عشق را بامانت نهاد و چه زیبا نهاد! پس ای 
گلخن تاب سرای فریب، چشم دل باز کن، و بیدار باش تا غريی نگزینی که خدای رحیم و جمیل و غفور و ودود 

جز اینکه مراتب بسیار نازله وجودی او را بجای او نشانی.  گذرد ار و محبوب و ... از همه خطاهایت میو غفّ
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بدان عشق بورزد، و او را همسان خدایت  ، چیزی را برابر او دانی،جالل و کمال حّبای انسان اگر به جمال و 
  ین کاشانی در مثنوی کنوزاالسرار:الدّت گري و گر نه دل به جمیل مطلق بند. بقول عزّدر معشوقیّ

 در آن سر وقتگر کسی با ملک
 برتو برگشت مرد گلخن تاب
 از تو برشد بدیگری پیوست
 هیچ دانی چه غريتش بودی

  

 

 گفتنی از روی امتحان در وقت
 کرد بنیاد عشق با تو خراب
 هر چه پیوند داشت با تو گسست
 در درون زان اگر چه ننمودی

  

  منت:
بت او در سمت عاشق درست شود، عشق رابطه پیوند است، تعلّق به هر دو جانب دارد.اگر نس» ۳«

  پیوند ضرورت بود از هر دو جانب که او خود مقدمه یکی است.
  ین کاشانی در دنبال حکایت مذکور بدینصورت آورده:الدّاین مطلب را عزّ

 ذات معشوق و عاشق ار چه یکیست
 اریستو جبّ وصف معشوق عزّ

 وصف آن ساز با کرشمه و ناز
 لیک با این همه خالف و عناد
 وصف هر یک بدیگریست منوط
 ناز همواره با نیاز بود
 تا نباشد یکی فقري و اسري
 کی نماید یکی عزیز و بلند
 ای عشق پیوند راست رابطه

 نسبتش گر بجا نبیست درست
 یکطرف را اگر دهد جنبش

  

 

 در صفتشان بجز تقابل نیست
 وصف عاشق مذلت و خواری است
 وصف این سوز و اشتیاق و نیاز

 است دیگری چو عمادهر یکی ر
 بظهورش ظهور او مشروط
 سوز پیوسته جفت ساز بود
 دیگری چون بود غنّی و امري
 گر نباشد دگر ذلیل و نژند
 ای در میان ایستاده واسطه

 خود بدیگر طرف نباشد سست
 »۱۰«دیگری را نماید آرامش 

  

عشق با عاشق حقیقی افتد مقهور  به ذات معشوق. اگر اتصّالقی قی به ذات عاشق است و تعلّپس عشق را تعلّ
جذبه قهر او شود، و اگر بخالف آن بود عاشق مغلوب جذبۀ معشوق شود. و اگر قیام هر دو از عني عشق شود 

  ».۱۱«یکی از ایندو خود حاصلست 
و از آن جهت است که مقیّد بدون مطلق نیست پس مقیّد با مطلق در پیوند باشد و ظهور مطلق  بدون آن نیست. 

  »۱۲«پیوند بهر دو طرف ضروری باشد و مطلق قوام باشد  پس
شود. اما در سایۀ کرشمۀ معشوق نهانست،  ای است میان عاشق و معشوق که موجب پیوند می آری عشق واسطه

گاه گاه از کماىل که در کار خود دارد از غمزه معشوق ناوکی بر کمان ابروی او نهد و بر هدف جان عاشق اندازد 
»۱۳«  
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  ۱۱تعلیقات فصل 
  

  
  رات عرفانی. ماده کرشمه.ـفرهنگ لغات و تعبی ـ۱
  .۵۵لمعات بخش اصطالحات ص  ـ۲
  فرهنگ مُعني غنج. ـ۳
  .۵۶شرح گلشن راز ص  ـ۴
  فرهنگ معني ماده ناز. ـ۵
  .۴۷ – ۴۵لمعات عراقی، لمعه بیست و ششم ص  ـ۶
  .۹۱فیه ما فیه ص  ـ۷
  .۱۵ – ۱۳مثنوی کنوز االسرار ص  ـ۸
  موجود است. ۳۰اخل پرانتز در نسخه دکرت افشار در کتاب دو رساله عرفانی در عشق در ص د ـ۹
  .۱۶و  ۱۵مثنوی کنوز االسرار ص  ـ۱۰
  .۱۷شرح نسخه نور عثمانیه تصحیح آقای دکرت مجاهد خطی ص  ـ۱۱
  .۹شرح نسخه ناگوری تصحیح آقای دکرت مجاهد خطی ص  ـ۱۲
  .۳۶لوایح ص  ـ۱۳
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  ۱۲صل ـف

  
  

ی هر چیزی نقطه پیوند اوست. و آیتی در صنع متواری است و حسن نشان صنع است. و سرّ روی سرّ رو
آن روی است که روی در او دارد. و تا آن سرّ روی نبیند هرگز آیت صنع و حسن نبیند. آن روی جمال و 

  و آن روی قبح است تا بدانی. کل من علیها فاناست. دیگر خود روی نیست که  كیبقی وجه رب
  

در فصل جداگانه آورده و آقای دکرت پور جوادی هم آنرا در فصل مجزّا ذکر کرده که  توضیح: این قسمت را ریرت
آورده و آقای دکرت مجاهد در  ۱۱نمائید و آقای حامد ربانی آنرا در فصل جدا تحت عنوان فصل  مالحظه می

که ریرت و آقای پورجوادی » سرّ روی«ضمناً و آقای ایرج افشار آنرا دنباله فصل قبلی ذکر کرده است.  ۱۳فصل 
سّر «و در نسخه عثمانیه » سرّ و وجه«و در شرح ناگوری » سرّ و روی«اند در دیگر نسخ سوانح مذکور  آورده
  آمده است.» وی

هر چیزی به نقطه پیوند   که راز نمایش و جلوهبخوانیم مفهوم عبارت این است » سرّ روی«شرح: در صورتیکه 
است و این روی یا وجه که نمایانگر آن نقطه اصلی است نشانه و آیتی از صنعی است که در آن  او مربوط

شود نشان دهنده صنع و ساختار آنست، پس سرّ  پوشیده و پنهان است. و حسن و جماىل که در هر چیز دیده می
ست و تا کسی آن ل به حسن مطلق و صنع جمیل اوجمال رخسار و نمود هر چیزی در آن جهتی است که متّص

تواند به  ن شده و جلوه نموده و بشکل وجودات درآمده نبیند هرگز نمیراز نهفته در آن وجه و رخساری که متعیّ
صنع و آفرینش و حسن و جمال مطلق که در آن ظهور یافته پی بربد. آن جلوه ظهور جمال در واقع مرتبه نمودی 

 »و یبقی وجه ربك ذوالجالل و االکرام«فرماید  د لذا میشو از ذات پروردگار است که وجه او نامیده می
یعنی: و پاینده است وجه پروردگار تو که صاحب جالل و بزرگواری است. و آن روی که فنا » ۲۷الرحمن آیه «

ها اموری  نتعیّ«شونده و دائماً در حال شدن و دگرگونی و نیستی است روئی نیست، بلکه اموری اعتباری است 
یعنی: هر چه بر آنست » ۲۶الرحمن آیه « »کل من علیها فان«فرماید:  لذا خدای تعاىل می »تاعتباری اس

گريد زیرا ذاتاً در تضاد  فانی است که آن روی نمود متعیّن است که جنبه عدمی دارد و علم حقیقی بآن تعلّق نمی
  هر دو باطل است. با بودن و نبودن است و صور ذهنی حاصل از آن نیز متغیّری است بر متغیّر که

شود که ناگوری در شرح آن  بگريیم مفهوم آن این می »سرّ و روی« و یا»روی سرّ » «روی سرّ «اگر بجای  حال
ومی او قیام دارد و در بعضی نسخ افتاده یعنی هر چیز بقیّ» سرّ و وجه هر چیزی نقطه پیوند اوست«گوید  می
وجه منه اىل «ا و سروری کرا، هر چیزی دو روی دارد و اگر نه سری کج» سر وری هر چیزی پیوند اوست«

فتد، و از  ا است تصور می» وجه منه اىل الحق«همه سروری و وجود هر چیزی از  »الحق، وجه منه الیها
یعنی: » سر و روی هر چیزی بقطع پیوند او«همه فناست و نیستی. در بعضی نسخ افتاده است » وجه منه الیها«

الحادث اذا قورن «ور توان کرد، اما به نسبت او به عدم محض بود. سبت او تّصوجود هر چیزی بقطع ن
ماند. این معنی و آن  یعنی: پدیده یا حادث چوت با قدیم روبرو گردد اثری از او نمی »القدیم لم یبق له اثر

در صنع  یعنی آیتی از عشق»و آیتی در صنع متواری«عبارت هم از عبارت سابق اعتبار کن، اعادت چه کنم 
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و حسن نشان «مخفی است. یعنی فیض اوهم با تست هر چیزی بدان فیض است » پوشیده و پنهان«متواری 
  ».۱«یعنی هر زیبائی از زیبائی خداست  »کل جمیل من جمال اللّه«یعنی » صنع اوست

قت هر چیزی، گوید: مراد از سرّ حقی آمده وىل در شرح می» سروری«در نسخه نور عثمانیه با وجودی که کلمه 
روئت آن چیز است که یافت آن حقیقت، بدان وسایط ادراک افتد و این در صنع متواری است و آنرا دو 

  ».۲«رویست، رؤیت بقا از عَرض حسن. رؤیت فنا از عَرض قبح 
  در مثنوی کنوز االسرار مطالب فوق بدین صورت بنظم آمده است: 

  المقاله فی مشاهده الجمال من الصنع
 است و هم محب جمالهم جمیل

 تو هم ار در جمال حق بینی
 و گرت بر محل او نظر است
 این نظر در شمار محبوب است
 گر ترا چشم معرفت بیناست
 دیده از وجه خوب چشمۀ نور
 جز بدین وجه اگر نظر باشد
 چشم بیننده نیست بیننده
 وجه باقی جمال یزدان دان

  

 

 احد فرد ایزد متعال
 یدر جمال جمیل حق بین
 زانکه دروی از آن جمال اثر است
 چون محبت مراد محبوب است
 وجه صانع ز صنع او پیداست
 دیده در صنع آیتی مشهور

 بصر باشد چشم بیننده بی
 زآفـرینـش جــز آفـــریـننـده

 »۳» «کل من علیها فان«غري آن 
  

  فرماید: عني القضاه هم همني مطلب را بوجهی دیگر آورده می
جان افزائی دارد و حسن و  س است او روی در حسن و دلربائی و مالحت وبه وجهی مقّده عشق را توّج«

پس بدین نسبت هر که در جهان است غالم اوست و همگنان  دانه و دام است یو مالحت جان افزائ یدلربائ
را توجه  و چون او »و یبقی وجه ربك«س بود او را بقائی و فنا وجهی بود که از توجه مقدّ» سرّ«دانند که 

کل شیٔ هالک اال «» ۲۶الرحمن آیه « »کل من علیها فان«بوجهی نیست خود بجز او هیچ وجه نیست 
این معنی در جهان کعبه است، خالئق را در عبادت توجه بدو و » نمونه«انموذج » ۸۸القصص آیه « »وجهه

نه. روی همه بآفتاب و آفتاب را توجه ه به شمع و شمع را توجه به سوئی او را بهیچ چیز توجه نه، پروانه را توّج
  ».۴«مقتدای  همه و او را بکس اقتدا نه  ملسو هيلع هللا ىلصعرش قبله مقربان و عرش را قبله نه، محمد بطرفی نه. 

  
  

  ۱۲تعلیقات فصل 
  
  .۱۰و  ۹ـ شرح سوانح ناگوری نسخه مجاهد ص ۱
  .۱۷شرح سوانح نور عثمانیه نسخه مجاهد ص  ـ۲
  .۱۰و  ۹د ص ـ مثنوی کنوز االسرار نسخه مجاه۳
  .۳۹و  ۳۸ـ لوایح ص ۴
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  ۱۳فصل 
  
که کمال حسن خود را نتواند یافت االّ در آینه عشق دیده حسن از جمال خود بر دوخته است، » ۱«

عاشق. الجرم ازین روی جمال را عاشقی در باید تا معشوق از خود در آینه عشق تواند خورد. و این 
  ت.عظیم است و مفتاح بسیار اسرار اسسرّی 

  بیت
 سبب نبودمستی فزودنم زرخش بی

 ای بوده وئی توگمستغرقم اگر تو ب
  

 

 می بودوجای بود و حریف طرب نبود
 او بود در طلب که مرا این طلب نبود

  

خورد  پس خود عاشق به حسن معشوق از معشوق نزدیک تر است، که معشوق بواسطه او قوت می» ۲«
ق را از خودی خودش خودتر است، و برای این است که بر از حسن و جمال خود. الجرم عاشق و معشو

  او از دیده او غريت برد. و اندر این معنی گفته است:
  بیت

 یا رب بستان داد من از جان سکندر
  

 

 کو آینۀ ساخت که در وی نگری تو
  

ی عاشق پیوند اینجا که عاشق معشوق را از او او تر بود عجایب عالیق پیوند تمهید افتد بشرط بی» ۳«
با خود، پیوند عشق تا بجائی رسد که اعتقاد کند عاشق که معشوق خود اوست. انالحق و سبحانی این 
  نقطه است و اگر در عني راندگی و فراق و ناخواست بود پندارد که ناگزران است و معشوق خود اوست.

  بیت
 چندان ناز است ز عشق تو در سر من
 یا خیمه زند وصال تو بر در من

  

 

 در غلطم که عاشقی تو بر من تا
 یا در سر این غلط شود این سر من

  

  منت:
دیده حسن از جمال خود بر دوخته است، که کمال حسن خود را نتواند یافت االّ در آینه عشق عاشق. «

الجرم ازین روی جمال را عاشقی در باید تا معشوق از خود در آینه عشق تواند خورد. و این سرّی 
  .»تاح بسیار اسرار استعظیم است و مف

چون معشوق خواهد نظاره خود کند، در آئینه طلب عاشق معاینه کند هیچ  میگوید: شرح: ناگوری در شرح آن
جمال خود را چنانچه دارد خود نتواند دید چنانچه در آئینه بیند الجرم از ایرنو آئینه عاشقی باید تا جمال خود 

زیرا چه سرّ ایجاد و ظهور مکنونات است » و مفتاح کنوز بسیار است سرّی بزرگ«بکمال درو معاینه کند و آن 
»۱.«  

یعنی «در شرح نور عثمانیه آمده: حسن ازالً و ابداً به غذا بخشی موصوف است. و چون در مرتبه ناظری خود 
سن است، پس افتد مرتبه غذا بستانی شود و از مرکز غنا در مرتبه افتقار افتاده باشد و افتقار نه صفات ح» عاشق

  »...۲«بدینطریق نظر حسن از مطالعه جمال خود بر دوخته است 
  آمده:» المقاله فی افتقار ظهور الحسن و بروزه اىل وجود العشق«در مثنوی کنوز االسرار تحت عنوان 
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 عشق رخ بکس ننمود حسن بی
 عشق دیده محبوب بود بی

 عشق عاشق و را چو آینه شد
 ردظه کاندر او نگحشک آن ل بی

 چون نبیند جمال خود معشوق
 هست اگرزانکه نیست باخود خویش
 قربش از حسن او چو بیشرت است
 زین سبب بر جمال دیده دوست
 گر کس این را بشرط دریابد
 فهم آن از کلید اسرار است

  

 

 »۳«در او را کلید عشق گشود 
 از کمال جمال خود محجوب
 صورت حسن از آن معاینه شد

 ت خوردچشمش ازحسن خویش قو
 گوئی از ذات خود بود مفروق
 قرب عاشق بحسن او زو بیش
 الجرم با جمال خویشرت است
 غريت آید و راه زدیده دوست
 پس کزان گنجها گهر یابد

 »۴«های بسیار است  زیر آن گفت
  

گوید: کمال حسن معشوق جز در آئینه عشق عاشق  عني القضاه در شرح نیاز حسن معشوق به آئينه عاشق می
ای درویش اگر چه معشوق بسرمایه حسن  باید. وان دید و از این جهت وجود عاشق برای اظهار حسن معشوقنت

ای باید تا خود را دریابد و این  غنی است و از وجود همه مستغنی است اما وی را برای اظهار خود بر خود آینه
  معنی غوری دارد.

 ایم و او جماىل دارد ما آینه
  

 

 او در یابیماو را ز برای دید 
  

عراقی در لمعه هشتم همان نیاز ظهور حسن معشوق در آینه » ۵«سرّ این معنی است  »المؤمن مرآت المؤمن«
عاشق را چنني بیان فرموده: هر چه هست آینه جمال اوست پس همه جمیل باشد الجرم همه را دوست دارد...و 

اید یا در آینه معنی یا ورای صورت و معنی. اگر محبوب یا در آینه صورت رخ نمباز هم در لمعه هشتم گوید: 
جمال را بر نظر محّب در کسوت صورت جلوه دهد محّب از شهود لذّت تواند یافت از مالحظه قوت تواند 

یعنی: پروردگارم را در بهرتین چهره و رخسار دیدم با او  »رأیت ربی فی احسن صورت«خورد، آنجا سرّ 
چه وجه دارد » ۱۰۹بقره آیه «یعنی بهر جا رو کنید روی خدا آنجاست  »اللّه فاینما تولوا فثم وجه«بگوید: 
در چشم من آئید «با او در میان نهد که عاشق چرا گوید » ۳۵نور آیه « »اللّه نور السموات و االرض«معنی: 

چنان بستاند که را از خود  و اگر جالل او از درون پرده معنی در عالم ارواح تاخنت آرد محّب»... بدو در نگرید
از وی نه اسم ماند و نه رسم، اینجا محّب نه لذّت شهود یاید، را از خود چنان بستاند که از وی نه اسم ماند و نه 
رسم، اینجا محّب نه لذّت شهود یاید، نه ذوق وجود شناسد... و اگر محبوب حجاب صورت و معنی از پیش 

  همه این گوید:جمال و جالل برافکند سطوت ذات اینجا با محّب 
 در شهر بگوی یا تو باشی یا من

  

 

 کاشفته بود کار والیت به دو تن
  

در و در لمعه نهم گوید: محبوب آینه محبّ است، و در او به چشم خود جز خود را نبیند و محّب آینه محبوب، 
  جرم گوید:او اسماء و صفات و ظهور احکام خود بیند، و چون محب اسماء و صفت او را عني او یابد ال

 تستفزایطربرویمن  جام جهان نمای
  

 

 گرچه حقیقت من است جام جهان نمای تو
  

  »...۶«گاه این آینه او بود گاه او آینه این 
تواند خود را بیند مگر در آینه عشق عاشق، پس او را عاشقی باید تا با سوز و گداز  پس چون سلطان عشق نمی
ت خلقت انسان و حمل بار امانت عشق در ذات او همني مسأله بوده. زیرا ملک با عاشقانه او متلذّذ شود و علّ 

  وجود خلقت نورانی چون ورا اختیار و مهجوری نبود عشقی نبود:
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 ای کرد درخت دید ملک عشق نداشت جلوه
  

 

 عني آتش شد از این غريت و بر آدم زد
  

  منت:
  بیت

 سبب نبودمستی فزودنم زرخش بی
 ای بگوئی تو بودهمستغرقم اگر تو 

  

 

 می بودوجای بود و حریف طرب نبود
 او بود در طلب که مرا این طلب نبود

  

  شرح: این رباعی در جای دیگر دیده نشده و باحتمال قوی از خود شیخ احمد است.
و اما مفهوم این رباعی اینست که: هم می شوق که موجب پیوسنت جزء به کّل است وجود داشت و هم وقت و 

که آینه عشق معشوق شوم. لذا  »عشق او نبودمیعنی من حریف «وشانوش بود وىل حریف عشقی نبود جای ن
های عنایت بر من نظر انداخت بیخودیم افزون گردید و این است  ات حسن و کرشمهای نمود با تجلیّ مقتی جلوه

  سبب بیخودی و سرمستی و فنای من عاشق در معشوق...
ای گویم خري استغفراللّه، این معشوق بود که در طلب من بود و به  که عاشق شدهای  و اگر تو بگوئی تو بوده

و مرا بشوق و » خلقت عاشقانه و دین فطری و ارسال رسل دلیل است«سراغم آمد و عشقش را در دلم نهاد 
  ذوق آورد وجد و حالم بخشید چنانکه عراقی گوید:

 تستفزایطربرویمن  جام جهان نمای
  

 

 حقیقت من است جام جهان نمای توگرچه
  

  و حافظ گوید:
 ما بدان مقصد عاىل نتوانیم رسید

  

 

 خودمگرلطف شما پیش نهدگامی چند
  

  شود. در رباعی شیخ مستی، می، جام، حریف و طرب از اصطالحات عرفانی است که معانی آن ذیالً آورده می
دوست بر سالک صاحب شهود دست دهد و  مستی: عبارت از حريت بیخودی است که در اثر مشاهده جمال

مستی ». ۶«مست: اهل جذبه و صاحب شوق را گویند. و مست و خراب: عاشق مستغرق در معشوق را گویند 
مستی هم نفس ». ۷«فرو گرفنت عشق است جمیع صفات درونی و بريونی را و عبارت از او سکر اول است 

چون آشنائی بر آگاهی زور کند  .گردد ور کند نفس مست میهم دل را، هم جان را، چون شراب بر عقل زراست، 
دل مست شود. چون کشف بر انس زور کند جان مست شود. چون ساقی خود متجلّی گردد، مستی آغاز کند و 

  ».۸«مست بعد از صحو شود 
اعمال که مقارن سالمت باشد و این خواص را باشد که در سلوک  می: تجلیّات عشق را گویند با وجود

ات عشق را گویند با وجود اعمال که مستوجب مالمت باشد و آن اهل کمال را باشد که توسطند. شراب: تجلیّم
و اهل بیت کلمه شراب را در هر سه وجه  هيلعاز ایرنو در سوره هل اتی درباره علی «اخصّند در نهایات سلوک 

آورده که آنان در نهایت » ۲۱و  ۱۷و  ۵دهر آیات « »شراباً طهورا –مزاجها زنجبیال  –مزاجها کافورا «
و اما ». ات عشق را که مستوجب مالمت غافالن هم بوده در سه شب طی کردندبوده همه مراتب تجلیّ  سلوک

جام: احوال را ». ۹«باده: عشق را گویند وقتی که ضعیف باشد و این عوام را نیز باشد و در بدایت سلوک بود 
و از باده » بدن«اند مراد از جام  که ماالمال از معرفت است و گفتهجام، دلِ عارف سالک است، ». ۱۰«گویند 

ات قدس و جام الهی تجلیّ» تصفیه بدن است که عارف کامل از جام باده الهی نوشد و سرمست از توحید گردد«
الهی که عارف کامل را مجذوب و سرمست گرداند و جا جهان نما و جام گیتی نما و جام جم، قلب عارف کامل 

  و بقول حافظ:» ۱۱«ت اس
 بسر جام جم آنگه نظر توانی کرد

  

 

 که خاک میکده کحل بصر توانی کرد
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و همراهی است در سري و سلوک. حریف طرب: همپیاله و همراهی است  حریف: هم شأن و هم مقاله و همپیاله
دارد نیز اطالق  در انس با حق که همان جلوه عنایت معشوق است و به پري طریقت که با دل و جان همراهی

گاه کننده و بوجود آورنده است که حضرت دوست باشد. رخ: تجلیّ می ات شود و همراهی دل وجان. مطرب: آ
  ».۱۴«ات. چهره را گویند که سالک بر کیفیت آن مطلع شود و علم در او باقی باشد محض. روی: مرآت تجلیّ

خورد  که معشوق بواسطه او قوت میپس خود عاشق به حسن معشوق از معشوق نزدیک تر است، «» ۲«
از حسن و جمال خود. الجرم عاشق و معشوق را از خودی خودش خودتر است، و برای این است که بر 

  او از دیده او غريت برد. و اندر این معنی گفته است:
  بیت

 یا رب بستان داد من از جان سکندر
  

 

 کو آینۀ ساخت که در وی نگری تو
  

بائی معشوق نزدیکرت است، زیرا معشوق را نیاز عاشق غذاست زیرا درک جمال او جز شرح: پس عاشق به زی
توان  بیند و زیرا جز با آینه نمی شود، بناچار عاشق جمال معشوق را از خود بهرت می بوسیله عاشق حاصل نمی

وست و از ایرنو زیبای اخود را دید و چشم دل عاشق و اظهار آن در پندار و گفتار و کردار نشان دهنده حسن 
  خواهد آن دیده را هم فنا سازد... هم غريت آورد و می» خودش بی«بریده عاشق 

تر است، اگر چه  بدین نسبت عاشق بحسن معشوق در معشوق قریب«عني القضاه این معنی را چنني بیان داشته: 
ماید از فاعل. چون عاشق ن قریب تر می» مما یقبلُه«میان عکس و عني مباینت نیست و بحقیقت در عالم قابل 

در غلبات عشق، معشوق را از او اوتر است و از خود خودتر، روا بود که بر او از دیده از غريت برد و چون وجود 
واسطه او بیند زیرا که  خود را آینه دید او شناسد، وجود خود را خواهد که در دریای نیستی اندازد تا او خود بی

  اند: ذوق معلوم نگردد و در این معنی گفته این عظیم وقتی دارد بیبرد و  برو هم از او غريت می
 یا رب بستان داد من از جان سکندر

  

 

 ای ساخت که در وی نگری توکو آینه
  

بیت فوق نباید از خود شیخ » ۱۵«ای درویش چون معشوق آینه ساز بود عاشق همیشه از غريت در گداز بود 
آورده اما اسکندر و آینه چیست باید این دو اصطالح را » ۱۶«ذکر شد باشد گر چه عني القضاه هم چنانکه 

بررسی کرد. آینه قلب انسان کامل است و انسان را از جهت مظهریت ذات و صفات واسماء آینه گویند و این 
  عراقی گوید:» ۱۶«معنی در انسان کامل که مظهریت تامه دارد اظهر است 
 روشنان آینه دل چو مصفا بینند

 س آینه دزدیه برویش نگرنداز پ
 در حقیقت دو جهان آینه انسان است

  

 

 روی دلدار در آن آینه پیدا بینند
 جان فشانند بر او کان رخ زیبا بینند
 که بدو در رخ زیباش هویدا بینند

  

ت شهود رسیده و آینه دل بدس اسکندر: کنایه از پري طریقت از جنبه جالل و عظمت و انسان کامل است که بمقام
  کند بقول حافظ:  دارد و اندر آن آینه خدا گونه تماشا می

 آینه سکندر جام جم است، بنگر 
  

 

 تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
  

  :گوید و درباره پري طریقت که آینه در دست دارد می
 دیدمش خرم و خندان قده باده بدست
 گفتم این جام جهان بني به توکی دادحکیم

  

 

 کرد صد گونه تماشا می کاندر آن آینه
 کرد گفت آن وقت که این گنبد مینا می

  

پیوندی عاشق با  اینجا که عاشق معشوق را از او او تر بود عجایب عالیق پیوند تمهید افتد بشرط بی در
این »انالحق و سبحانی «خود، پیوند عشق تا بجائی رسد که اعتقاد کند عاشق که معشوق خود اوست. 
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» نا گذران –ناگزیر آن «در عني راندگی و فراق و ناخواست بود پندارد که ناگزران  و اگر .نقطه است
  است و معشوق خود اوست.

باشد، وقتی این چنني قرب پیش  به معشوق نزدیکرت از او بخودش می قآید که عاش اکنون وضعی پیش میشرح:
  شود: هائی شگفت آور برای پیوند آن دو آماده می آمد رشته

 ر گردنم افکنده دوستای ب رشته
  

 

 میربد هر جا که خاطر خواه اوست
  

آید که عاشق را با خود پیوندی نباشد و رشته تعلقات از هم هستی حتی با خود  ها وقتی پدید می و این رشته
پندارد  اند و عاشق می خورند که گوئی یکی بوده در اینصورت چنان این دو بهم پیوند می» مقام فناء«بریده باشد 

و سبحانی «گوید چنانکه حالج گفت » انا الحق«عشوق خود اوست و چون باین مقام وحدت و توحید رسید م
گوید همچنانگه بایزید گفت: حتی اگر در وصال و قرب نباشد و در عني راندگی و دوری بوده » ما اعظم شأنی

زیرا در «وق خود اوست و ال غري و ناخواستنی هم باشد باز پندارد که ناچار است که چنني باشد و در واقع معش
شود و  درباره قطع عالیق از غري که موجب پیوند ناگسستنی و پنهانی دوست می». تقاضا کند یاینصورت دوئ

هچنني یکی دیدن عاشق خود را با معشوق، اشعار و عبارات بسیاری از محققني و کاملني عرفا آمده چنانکه 
  گوید می خواجه عبداللّه انصاری

 دوشدچوخونم اندر رگ وپوستعشق آم
 اجزاء وجودم همگی دوست گرفت

  

 

 تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست
 نامی است زمن برمن وباقی همه اوست

  

  ».۱۶«جویم ترا یافتم  یافتم. اکنون خود خود را می جستم خود را می و باز فرماید: روزگاری ترا می
 من با تو چنانم ای نگار یمنی

  

 

 »۱۷«من توأم یاتو منیخود درغلطم که 
  

  فرماید: در دفرت پنجم میمولوی از قول مجنون 
 لیک از لیلی وجود من پر است
 ترسم ای فصاد اگر فصدم کنی
 داند آن عقلی که او دل روشنیست
 من کیم لیلی و لیلی کیست من

  

 

 این صفت پر از صفات آن در است
 نیش را ناگاه بر لیلی زنی

 ستدر میان لیلی و من فرق نی
 هر دو یک روحیم اندر دو بدن

  

در معرفت بود که گوی: الهی بحق من و بجاه من و  نویسد: جوانمردا هایش می عني القضاه همدانی در نامه
  بجمال من و بر روی نیکوی من و بزلف مشکبوی من.

حاجتی است  یعنی اگر ترا بخدا »اذا کانت لك اىل اللّه حاجةً فاقسم علیه بی«سرّی سقطی با جنید گفت: 
  او را بمن قسم بده.

  بیت
 چندان ناز است زعشق تو در سر من

  

 

 کاندر غلطم که عاشقی تو بر من
  

  اما آنچه حقیقت است غلط آنجا چه کند، ابوالحسن خرقانی گفتی: ای من معشوقه تو:
 عنرب زلفی که ماه در چنرب اوست
 زان چندان بارنامه کاندر سر اوست

  

 

 شکر اوستشريین سخنی که شهددر
 فرماندهٔ روزگار فرمانرب اوست

  

کند که تو  یعنی پروردگار بتو آنقدر عطا می »و لسوف یعطیك ربك فرتضٰى«را خدایش گفت:  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 
  راضی شوی.

  »۱۸«که اشاره است به مقام وصال و شفاعت و جمع الجمع 
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یوندی در او پدید آمد و بجائی رسد که گوید: عاشق، معشوق را از او اوتر بود پندار پ عني القضاه در لوایح می
  انا الحق و سبحانی سر این معنی است.» خویشتنم معشوق منم اگر چه بی«گوید: 

 چندان نازست ز عشق با جان و تنم
  

 

 گویا که تو عاشقی و معشوق منم
  

اهد یا در آنکه از عشق عاشق چیزی بک شود و ورق برگردد بیشود که عاشق، معشوق  کار عشق آنگاه تمام می
  »...۱۹«حسن معشوق چیزی بیفزاید 

گاه این شاهد او آید و  را آینه خود بیند و خودرا آینه او...: نهایت این کار آنست که محب محبوب دعراقی گوی
گاه عاشق  او مشهود این و گاه او منظور این شود و این ناظر او گاه این برنگ او برآید، و گاه او بوی این گريد...

و کمال در پوشاند و به زیور حسن و جمال بیاراید تا چون در خود نظر کند همه رنگ معشوق بیند  بهاء را حله
یعنی منزه و پاکم   »سبحانی ما اعظم شأنی و من مثلی و فی الدارین غريی«بلکه خود را همه او بیند گوید 

ی هست؟ و گاه لباس عاشق در من چقدر شأنم بزرگ است و چه کسی مثل من است و آیا درد و سرا جز من کس
معشوق پوشد تا از مقام کربیا و استغنا نزول فرماید و با عاشق البه گری کند... در عشق چنني بوالعجبها باشد 

»۲۰...«  
اند بعضی بیخربان آنرا حلول و  درباره انالحق و سبحانی ما اعظم شانی موافقني و مخالفني سخنها بسیار گفته

اند که هر دو مخالف توحید و باطل بلکه حقیقت آنست که این معنای وحدت  دانسته آگاهان اتحاد بعضی نا
  حقیقی است.

 حلول و اتحاد اینجا محال است
  

 

 که دروحدت دوئی عني ضالل است
  

گفتند چون این هم رازی است باید بدان رسید و دید و دریافت  البته نباید آن عارفان باللّه از این مقوله سخن می
  نه گفت و شنید. زیرا چشم و گوش ظاهری هم نامحرم حریم کربیاست.و بود 

 گفت آن یار کز وگشت سر دار بلند
  

 

 کرد جرمش این بودکه اسرارهویدا می
  

  گفت و روزی از دهان منصور »انا ربکم االعلی«وىل چه کند که یکرو ز از درخت تجلی کرد و 
 روا باشد انا الحق از درختی

  

 

 نیکبختیچرا نبود روا از 
  

  منت:
 چندان ناز است ز عشق تو در سر من
 یا خیمه زند وصال تو بر در من

  

 

 تا در غلطم که عاشقی تو بر من 
 یا در سر این غلط شود این سر من

  

و لوایح آورده بعالوه در » نامه یازدهم«ها  شرح: بیت اول را همانطور که مالحظه نمودید عني القضاه در نامه
  م هم باین مقدمه آورده است:نامه چهل و هفت

خربی چه گویم با تو؟ یکی را چندان بنوازد که دماغش پر از ناز  ای دوست عزیز از سوداهای عاشقانه بس بی
  گردد تا همه گوید: 

 چندان ناز است ز عشق تو در سر من
  

 

 یا در غلطم که عاشقی تو بر من
  

شاگردش به بیت اول آن استناد جسته، بعالوه عني شود این رباعی از شیخ احمد غزاىل است که  معلوم می
و میبدی هم در کشف االسرار با » ۲۲«الدین رازی در مرصاد العباد  نجم». ۲۱«القضاه در تمهیدات هم آورده 
  ». ۲۳«مختصری تغیريی آورده است 

ام که بر این بنده  یدهام و بخود ناز و اما مفهوم این رباعی اینست که از عشق تو چندان مباهات و افتخار یافته
ام که شاید تو عاشق  ای که در این غلط افتاده عاشقت لطف کرده و مرا بحریم خود راه داده و فنا در عشق کرده
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ام را به عشق و جانم را به لقاء  من هستی و من معشوق تو که این چنني بر من منت نهاده فطرتم را به دین و ذره
ای و مرا بمقام آنان  آیم رسوالن فرستاده و اولیائت را نتصرف وجودم ساختهای و برای انیکه به نزدت  سرشته

ای. پس با این همه عنایت،  شده »و کنت سمعه و بصره و یده و لسانه«ای  مفتخر نموده و بزبانم انالحق گفته
ود و در نازم که محرم رازم و مهبط فرشتگان وآلت فعل حق پس یا باید وصال تو برایم حاصل ش بر هستی می

نائل آیم یا در سر این اشتباه که پنداشتم  »عند ملیك مقتدر«بمقام تعزز  »الیه راجعون«زیر خیمه وصال 
  عاشق منی سر من برود...

صحرا را خون پاال نمود و منصور بر دار  هيلعخونني شد و حسني  هيلعو الحق که همني موجب شد تا فرق علی 
  ا ادامه دارد.شد و عني القضاه سوخت و..... این راه خد
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  ۱۳تعلیقات فصل 
  
  
  .۱۰ـ شرح سوانح ناگوری نسخه مجاهد ص ۱
  .۱۸شرح سوانح نور عثمانیه نسخه مجاهد ص  ـ۲
آقای دکرت مجاهد در نسخه خود بیت اول را قبل از عنوان و در پایان حکایت بایزید آورده وىل چون در معنی  ـ۳

  باین قسمت مربوط بود در آغاز آوردیم.
  نسخه مجاهد. ۱۳و  ۱۲زاالسرار ص کنو ـ۴
  .۴۰و  ۳۹لوایح ص  ـ۵
  .۲۰و  ۱۷ـ لمعات لمعه هفتم و هشتم و نهم ص ۶
  و فرهنگ تعبريات عرفانی. ۵۶۲ـ کشّاف ص ۶
  .۶۰لمعات، اصطالحات ص  ـ۷
  .۴۳۲فرهنگ لغات و تعبريات عرفانی ص  ـ۸
  .۶۰لمعات، اصطالحات ص  ـ۹
  .۶۰لمعات، اصطالحات ص  ـ۱۰
  .۱۴۸لغات و تعبريات عرفانی ص  فرهنگ ـ۱۱
  همان مأخذ. ـ۱۲
  .۶۶لمعات ص  ـ۱۳
  .۴۰لمعات ص  ـ۱۴
  .۴۰لوایح ص  ـ۱۵
  مناجات خواجه عبداللّه انصاری. ـ۱۶
  . ۲۸همان مأخذ ص  ـ۱۷
  .۹۳ص  ۱ها ج  نامه ـ۱۸
  .۴۱و  ۴۰لوایح ص  ـ۱۹
  .۱۵و  ۱۴لمعات ص  ـ۲۰
  .۲۳۶تمهیدات ص  ـ۲۱
  .۲۹مرصاد العباد ص  ـ۲۲
  .۲۹۵ص  ۳کشف االسرار ج  ـ۲۳
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  ۱۴فصل 

  
  

 که اگر من تو گردم آنگاه معشوق در باید و در عاشق بیافزاید و معشوق با عشق گفت: بیا، تو من گرد،
نیاز و دربایست زیادت شود. و چون تو من گردی در معشوق افزاید. همه معشوق بود، عاشق نی. همه 

درویشی نی. همه چاره بود و  نی. همه توانگری بود و ناز بود، نیاز نی. همه یافت بود، دربایست
  بیچارگی نی.

  
د را گوید تو در من غرق شو وگرنه من در تو بیایم. مطلق مقیّ . یعنیشرح: معشوق به عاشق گفت: بیا تو من گرد

نیاز و دربایست که صفت عاشق است زیادت شود و  آنگاه جانب عاشق زیادت شود و چون عاشق زیادت شود،
ن تو من گردی تو هم معشوق شوی، جانب معشوق زیادت شود و چون معشوق افزاید، ناز و یافت و توانگری چو

  ».۱«که صفت معشوق است زیادت شود 
نویسد: خواجه احمد غزاىل قدس اللّه روحه گوید در  عني القضاه در لوایح عني سخن استادش را آورده می

گفت اگر من تو گردم آنگاه معشوق در عاشق بیفزاید و چون تو من  سوانح: معشوق با عاشق گفت بیا تو من باش
گردی در معشوق افزاید همه معشوق بود و عاشق نه، همه ناز بود نیاز نه، همه یافت بود و دربایست نه، همه 

   توانگری بود و قلّت نه، همه عزّت بود و ذلّت نه، درین معنی درویش گوید: 
 معشوق اگر به لطف در کار شود
 معشوق شود عاشق و بیزحمت خود

  

 

 با عاشق خسته تا دریا شود
 در عالم او قابل دیدار شود

  

آنکه وصف او از او  گوید: و چون عاشق معشوق شود هر آینه معشوق عاشق شد بی و هم او در چند سطر قبل می
هر سه یکی و معشوق  نقل کند و بدین پیوندد. ای درویش اگر دیدهٔ نهان بني بگشائی بینی که عشق و عاشق

  شبهتی و شکّی است شیخ اوحد الدّین کرمانی گوید: است و این اصل بی
 گفتم که پیامربی تو یا پري
 امروز و پریر، و دی و فردا
 چون نیک بدیدم آن نکو بود

  

 

 گفتا که دوئی ز راه بر گرفته
 تو فردا، آهر چار یکی بود 

 »۲«او من و پري هر سه او بود 
  

د در ظرف بشری است بارت  این شد که: معشوق که عشق مطلق است به عاشق که عشق مقیّ پس مفهوم ع
که اگر من تو شوم نیاز و » شود همچنانکه قطره در دریا غرق شده خود دریا می«گوید: بیا در من غرق شو  می

ت تو افزوده درخواست که الزمه عاشق است زیاد شود و بیقراریت افزاید وىل اگر تو من شوی صفت معشوقیّ
ت کم گردد و بجای حال نیاز و درخواست، ناز خواهی داشت و تمام وجودت پر از یافت و شود و عاشقیّ 
وانگری و استغنا حاصل شده از درویشی و نیازمندی کاسته تود. و درخواست معرفت کم شود و ش معرفت می

اند  آنچه گفته«گوید:  رنو عني القضاه میشود و همه چاره درد است و بیچارگی و تضرع و زاری کم شود... از ای
کاه عاشق در مقام فراق خوشرت از آتنکه در مقام وصال، راست است زیرا که فراق امید وصالت است و در 

  ». وصال بیم هجر
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 محنت قرب زبعد افزونست
 هست در قرب بیم، بیم فراق

  

 

 دلم از غصه هجرش خون است
 امید وصال» امید«لیک در بُعد 

  

ای برادر مقام فراق مقام انتظار است و در این راه چشم داشنت برای «گوید:  ما باز هم در این باب میو ا
باید نهاد و در خود طلب کرد و به یافت طرف کرد  حصول معشوق در عالم خود شرکست، او را چشم بر هم می

  »...»۴«که همیشه حاصل است 
  
  
  

  ۱۴تعلیقات فصل 
  
  
  .۱۱هد ص ـ شرح ناگوری نسخه مجا۱
  .۴۲و  ۴۱ـ لوایح ص ۲
  .۴۲لوایح ص  ـ۳
  .۴۲لوایح ص  ـ۴
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  ۱۵فصل 
  
. و اندر این معنی خود غريت برد این کار بجائی رسد که از خودش غريت آید و بر دیده» باشد که» «۱«

  ند:ا گفته
  بیت

 ای دوست ترا بخویشنت اوست نیم
 غمگني نه از آنکه با تو اندر کویم

  

 

 خود دوست نیموز رشک تو با دیده 
 غمگینم از آنکه با تو در پوست نیم

  

رسد وقت وقت که اگر روزی معشوق باجمالرت بود او رنجور شود و خشم  و این نکته بجائی می» ۲«
  آیدش. و این معنی تا کسی را ذوق نبود دشوار تواند فهم کردن.

  
  منت:

  »ود غريت برداین کار بجائی رسد که از خودش غريت آید و بر دیده خ باشد که«
دهد و چشم  بخرج می ريترود که حتی نسبت به خودش هم غ عاشق آنقدر در عشق پیش میشرح: و این 

داند و خود را بیگانه... تا هر چه هست عشق باشد و بس، نه عاشق و نه  خویش را در حریم معشوق نامحرم می
کند تا روح  در حدقه عاشق تماشا میعشق، خود را «گوید:  چشمان عاشق. و در همني معنی عني القضاه می

  گوید: ین کاشانی میالدّعزّ» ۱«باصره او را جز بمعشوق نگران ندارد 
 صادق از مبادی عشق عاشق

 تا ز غیـرت هنوز محجوبست
 دشمن دشمنش بود پیوست
 غريتش چون جمال بنماید
 دشمن دوستدار دوست شود
 آتش غريتش بر افروزد
 بر نتابد شریک خویش و عدیل

 ري ازو و گر کسی بود هم اوستغ
 تا بحدّی که گر در او نگرد
 دیده غري است اگر چه دیده اوست
 زین سبب غريتش فزون  آید
    این سخن جز بذوق نتوان یافت

 

 کی شود سالک بوادی عشق
 دوستـدار محـب محبـوبست
 تا دهد غريتش ز ناگه دست
 حال او بر خالف آن آید
 دوست با آنکه خصم اوست شود

 سوزد ر چه بیند ز غري میه
در نگنجد درو کثري و قلیل 
 در نظر گاه او مزاحم اوست
 دیده نازنینش رشک برد
 ور چه با ناز پروریده اوست
 حسن معشوق اگر بیفزاید

 »۲«ذوق آن جان زراه وجدان یافت
  

ذکر شده یعنی:  »لللّه دراً لقائ«بر و آمده، و سپس » غريت«از  توضیح: در مجموعه آثار در منت سوانح پس
خري و نیکی باد گوینده را که برای مدح آمده است. پس معلوم است رباعی زیرا از دیگری است. و شیخ آنرا 

  بنقل کرده است:
  بیت

 ای دوست ترا بخویشنت اوست نیم
 غمگني نه از آنکه با تو اندر کویم

  

 

 وز رشک تو با دیده خود دوست نیم
 نیمغمگینم از آنکه با تو در پوست 
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دانم و از ایرنو که نکند من ترا برای خود  را دوست نمیشرح: ای دوست آنقدر ترا دوست دارم که خویشنت 
ورزم، غمگني نیستم از اینکه با تو در یک کوی و  بخواهم و چشمانم نامحرم باشد با خود و چشمانم غريت می
  ام. و یکی نشدهام  محل هستم بلکه غمگینم که چرا با تو در یک پوست جا نگرفته

اگر چه در ابتدا دوست بود و دشمن او «سوانح همني مطلب را بدینصورت آورده است:  ۲۲شیخ احمد در فصل 
  »را دشمن، چون کار بکمال رسد بعکس گردد و غريت پیدا شود نخواهد که کس در او نگرد.

 نتوانم دید که باد بر تو گذرد
 خاکی که کف پای تو آنرا سرپد

  

 

 ان کسی به تو در نگردوز خلق جه
 »۳«چاکرت برآن خاک همی رشکَ برد

  

اگر دوست دیده خود باشم او را بمشاهده «گوید:  می»ام وز رشک تو بر دیده خود دوست نه«ناگوری در شرحِ 
این معنی عجیب است زیرا غريت بردن بر چشم راحت رساندن باو نیست بلکه نفی و ». جمال تو راحت رسانم

  حال چه نفی و فنا راحت باشد چه زحمت. چنانکه شرح آن آمد. فنا کردن اوست
  منت:

رسد وقت وقت که اگر روزی معشوق باجمالرت بود او رنجور شود و خشم  و این نکته بجائی می«ـ ۲
  »آیدش. و این معنی تا کسی را ذوق نبود دشوار تواند فهم کردن.

زیادتی جمال، عاشق را از «گوید:  ی امده که میمحتوائ در شرح نور عثمانیه کلمات دور از ذهن بی شرح:
استغراق و ولهان عشق در تمیز ادراک در تزاید اندازد، و از ادراک زیادتی جمال بنقصان در عني ولهان و 

تر و  ببینید آیا اصل روانرت و ساده». ۵«استغراق آید، نقصا ولهان در صورت رنج بصورت معشوق باز گرداند 
  مغلق. تر است یا شرح فصیح

منظور شیخ این است که کار غريت بجائی رسد که گهگاه اگر جلوه جمال معشوق بیشرت و تجلیات او افزون باشد 
چنانکه زلیخا از جمال یوسف «ورزد  آید و غريت می شود و بهیجان می چون او تاب تحمل آنرا ندارد عصبی می

  »که تاب دیدن او را نداشت بخشم آمد و او بزندان کرد
گوید: معشوق هر لحظه از دریچه هر صفتی با عاشق روی دیگر نماید عني عاشق از پرتو  ی در لمعات میعراق

نور روی او هر لمحه روشنائی دیگر یابد. هر نفس بینائی دیگر کسب کند، هر چه جمال بیش عرضه دهد عشق 
عاشق بیشرت شود تا عاشق از غالب تر آید، هر چند عشق غالبرت آید جمال خوبرت نماید و بیگانگی معشوق از 

  ».۶«آویزد  گریزد و از دو گانگی در یگانگی می جفای معشوق در پناه عشق می
  
  

  ۱۵تعلیقات فصل 
  
  .۱۵لوایح ص  ـ۱
  .۱۷و  ۱۶مثنوی کنوزاالسرار نسخه مجاهد ص  ـ۲
  .۱۱سوانح ناگوری نسخه مجاهد ص  ـ۳
  .۱۱شرح ناگوری نسخه مجاهد ص  ـ۴
  .۱۹ شرح نور عثمانیه ص ـ۵
  .۳۲و  ۳۱لمعات ص  ـ۶
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  ۱۶فصل 

  
 یست زیرا که فراق بتحقیق در عشق دوئت اعشق بحقیقت بالست و انس و راحت در او غریب و عاری

  است نه حقیقت وصال. برای این گفت: باقی همه پندار وصال .است و وصال بتحقیق یکی است
  بیت

 بالست عشق منم کز بال نرپهیزم
 پرهیزمرا رفیقان گویند کز بال 

 درخت عشق همی روید از میانه دل«
 اگرچه عشق خوش وناخوش است انده عشق

  

 

 چو عشق خفته بود من شوم بر انگیزم
 بال دل است من از دل چگونه پرهیزم
 »چو آب بایدش از دیدگان فرو ریزم
 مرا خوش است که هر دو بهم برآمیزم

  

  منت:
ست زیرا که فراق بتحقیق در عشق دوئی ت ااریعشق بحقیقت بالست و انس و راحت در او غریب و ع

  است و وصال بتحقیق یکی است. باقی همه پندار وصال است نه حقیقت وصال. برای این گفت:
مصیبت و آفت، بدبختی، ظلم و ستم، بسیار زرنگ، و  شرح: بال بمعنی آزمایش، سختی و گرفتاری و رنج،

آنکه موجب مزاحمت است... و بال انگیزی بمعنی فتنه گر، و بالی جان و بمعنی معشوق و محبوب و  حیله
یعنی عشق در حقیقت آزمایش و گرفتاری و » عشق بحقیقت بالست«فرماید:  در اینجا که می» ۱«انگیزی آمده 

و » خوگرفنت، آرامش، اثر ظهور خدا در قلب بنده«مصیبت و در عني حال امتحان دوستان است. لذا در آن انس 
ای و موقتی است، زیرا هر چه در برابر حقیقت قرار گريد نسبت بآن بیگانه و در  گانه و عاریهآرامش و راحتی بی

هوای قیام ذات خود عني آسایش هر «حکم عاریه است. آرامش هم همني حال را دارد، و بقول شارح سوانح: 
قات و خرابی تعّل قات او، پس از انقطاعوجود است، و عشق در کشاکش ذبات نه قیام ذات گذارد و نه تعلّ 

فراق یعنی » فراق بتحقیق در عشق دوئی است و وصال بتحقیق یکی است«پس: » ۲«ذوات عني بال باشد 
ن و وصال پس فراق اثبات بعد است میان دو تعیّ. »۳«غیبت از مقام وحدت، و وصال یعنی مقام وحدت 

و هر چه غري آن ». ۴«وصال یگانگی  در یک اصل، الجرم از فراق دو گانگی آمد و ازني است یگانگی دو تعّ 
یعنی اگر بنا باشد عاشقی و معشوقی جدا فرض شود و آنگاه » پندار وصال است نه حقیقت وصال«بیندیشیم 

از وصال سخن بمیان آید این فرق و تفرقه است و فراق و دوگانگی وىل اگر عشق تنها باشد و عاشق و معشوق 
 »۵« »مع اللّه وقت ال یسعنی فیه ملک مقرّب او نبی مرسل ىل«هر دو در آن مشتغرق باشند، وحدت 

  اند: نوقت وصال است. و اما درباره بال و انس و فراق و وصال عرفا اینگونه داد سخن دادهآحاصل آید و 
مَع می گوید: بالء عبارت از ظهور امتحان حق نسبت به بنده خود است بواسطه ابتالء کردن آنرا  صاح اللـُّ

ت پیدا کند قربت زیاده شود، و بالء لباس بنده قّو رهر چند بال ب»... ۶«از تعذیب و رنج و مشقت بابتالئات 
تر،  هر که رتبت وی عالیرت بالء وی تمامرت... هر که بحق نزدیکرت و دل صافی». ۷«اولیاء است و عذای انبیاء 

ه کمال جمال محبوب. جنید گفته انس عبارت است از التذاذ باطن بمطالع». ۸«نفس وی بدست دشمن گرفتارتر
یعنی: انس باال رفنت حشمت است با وجود هیبت. ذوالنون  »االنس ارتفاع الحشمة مع وجود الهیبة«است: 

  ».۹«یعنی: انس انبساط محّب است با محبوب  »االنس انبساط المحب مع المحبوب«گفته است: 
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فراق غیبت را گویند از مقام وحدت. یعنی بريون فراق: مقام غیبت را گوید که از وحدت محجوب باشد و نیز 
  ». ۱۰«عالم ظهور بصلی که عالم بطون است اآمده سالک از وطن 

وصال: بازگشت از عالم ظهور بعالم بطون است و آن جز از راه مرگ صوری حاصل نشود. تا مدام که از 
. موقعی که »۱۱«حق صورت نبندد صال بدر نفس موجود باشد اّت» ها خواسته«هواهای نفسانی و توجه بمراد 

از خود غایب گردد و » منظور حق است«خود را نند و نفس خود را از خود غایب گرداند و بامید وصل او 
  بامید وصل او از خود بیخود شود و خودی را رها کند واصل شود.

  منت:
  بیت

 بالست عشق منم کز بال نرپهیزم
 مرا رفیقان گویند کز بال پرهیز

 همی روید از میانه دل درخت عشق«
 اگرچه عشق خوش وناخوش است انده عشق

  

 

 چو عشق خفته بود من شوم بر انگیزم
 بال دل است من از دل چگونه پرهیزم
 »چو آب بایدش از دیدگان فرو ریزم
 مرا خوش است که هر دو بهم برآمیزم

  

  ».۱۳«توضیح: این اشعار در عرفات العاشقني بنام احمد غزّاىل آمده است 
توانم از عشق که بالست بگریزم، و حتی  گوید چگونه می در باال شیخ فرمود: عشق بالست و اکنون میشرح: 

گویند از گرفتاری عشق پرهیز کن، این  کنم، دوستان من می روم و او را بیدار می اگر عشق در خواب باشد من می
پرهیز کنم. درخت عشق از میان زمني دل  گرفتاری و مصیبت و آزمایش از ناحیه دل است و من چگونه از دل

که «کنم. اگر عشق گاهی خوشی همراه دارد  روید و به آب نیاز دارد و من با اشک چشمانم آنرا آبیاری می می
من در هر حال خوشی وىل برای » که غم هجران باشد«و گاه ناخوشی و اندوه با خود دارد » شوق وصال باشد

  گر بیامیزم. خوف و رجاء را بهم بپیوندم و با عشق فتنه و شادمانی است که شادی و غم،
  گوید: بابا طاهر در این باره می

 یکی درد و یکی درمان پسندد
    من از درمان و درد وصل و هجران

 

 یکی وصل و یکی هجران پسندد
 پسندم آنچه را جانان پسندد

  

  که این عني تسلیم و رضا است.
  گوید: است و هم دواست چنانچکه مولوی می بهر حال عشق بالئی زیباست که درد

 شاد باش ای عشق خوش سودای ما
 وی تتو افالطون و جالینوس ما

  

 

 ای دوای جمله علّتهای ما
 وی دوای نخوت و ناموس ما

  

ات شوق انگیز وصال گریهای عشق آشنا نیست تنها به وجد و حال ناشی از تجلیّ و آنکه بريونی است و با فتنه
  گوید: رسد که می ىل از این مرحله که گذشت بجائی میدلخوش است و

 رقص و بازی بر سر میدان کنند
  

 

 رقص اندر خون خود مردان کنند
  

اند  سر چشمه گوارا نوشیدهاما در قرآن کریم و احادیث درباره بال و اشک آیات بسیاری امده که عرفا از همان 
 ۱۲۴آیه  -بقره »رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ« :فرماید مثالً می

مود ابراهیم را پروردگارش با سخنانی و او آنرا باتمام رساند گفت: من ترا برای مردم پیشوا آزیعنی: و هنگامیکه 
یه در این باره آمده و درباره اشک آمده است: دهم... پس ابتالء برای امامت و پیشوائی است و دهها آ قرار می

یعنی:  ۸۳مائده آیه  »وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ«
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ت آن چیزیست از ه و این بعلّبینی که چشمهایشان از اشک پر شد ه بشنوند میدنازل ش ملسو هيلع هللا ىلصو چون آنچه بر پیامرب 
  اند. حق که بدان معرفت یافته

در مثنوی کنوزاالسرار ابیاتی چند در شرح عشق و حريت که مربوط به موضوع این فصل است بدینصورت بنظم 
  آمده است:

 عشق دریای حريت است و هالک
 اصل ترکیب او ز رنج و بالست
 هر که در وی طلب کند یاری

 و وثوق نیست بر یاری اعتماد
 هر یکی خصم جان آن دگر است
 تا بخود هر یکی خود است هنوز
 یاری از اتحاد خیزد و بس
 هر دو را تا میان مصا دقتست
 زین سبب عشق را بال اصلیست
 راحت یکدم اعتباری نیست
 تا دوئی پاک بر نیندازد
 درد عشق آن چنان بال گردد

  

 

 عاریت را نماند زان ره پاک
 ب و هواستانس وراحت دراو غری

 کار او روز و شب بود زاری
 چون معادات عاشق و معشوق
 جای یاری نه موضع خطر است
 این معادات ثابت است و نشوز
 وین صفت در دوئی نیابد کس
 عشق را بال مالزمتست
 انس و راحت غریب و نا اصلیست
 سببش علّت است یاری نیست
 عشق هرگز سرپ نیندازد

 »۱۴«که ترا نیستی دوا گردد 
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  ۱۶تعلیقات فصل 
  
  
  ـ فرهنگ معني.۱
  .۲۰ـ سوانح نسخه عثمانیه ص ۲
  .۶۹اصطالحات ص  –لمعات ـ ۳
  .۲۰نسخه عثمانیه ص  ـ۴
  آخذ قبالً آمده.محدیث نبوی  ـ۵
  .۳۵۳اللمع ص  ـ۶
  .۵۰۳همان مآخذ ص  ـ۷
  ۴۴۸ص  ۵تفسري کشف االسرار ج  ـ۸
  .۴۲۲مصباح الهدایه ص  ـ۹
  نگ لغات و تعبريات عرفانی.کشّاف بنقل از فره ـ۱۰
  همان مآخذ ـ۱۱
  .۱۰۴ص  ۳شرح تعرف ج  ـ۱۲
  .۷۴بنقل از مجموعه آثار، تعلیقات سوانح ص  ۳۱عرفات العاشقني برگ  ـ۱۳
  .۲۴و  ۲۳و  ۲۲تلخیص از مثنوی کنوزاالسرار نسخه آقای مجاهد ص  ـ۱۴
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  ۱۷فصل 
  
  
کند. آنجا که علم نبود خود حقیقت چون عشق بالست قوت او در علم از جفاست که معشوق » ۱«

  قوتش از یکی بود.
تر از ده آشتی  تا حجت بر معشوق بود و تا پیوندی ضرورت وقت آید جنگی باختیار دوست دوست» ۲«

  دارد.
ابتدای عشق از عتاب و جنگ در پیوندد که دل پاس انفاس او داشنت گريد که از او بر هر چیز اغضا » ۳«

تأسف خورد و دست خود از ندامت فراق میخاید و دست نحسّر بر فراق ندامت  نتواند کرد، تا بعاقبت
  گوید: زند ومی می

  بیت
 چون بود مرا با صنم خویش وصال
 چون هجر آمد بسنده کردم بخیال

  

 

 با وی بعتاب و جنگ بودم همه سال 
 ام، مرا نیک بمال ای چرخ، فضوىل

  

  کرشمه این حدیث محکم شود. پس در میان جنگ و عتاب و صلح و آشتی و ناز و
  
  

  منت:
چون عشق بالست قوت او در علم از جفاست که معشوق کند. آنجا که علم نبود خود حقیقت «» ۱«

  ».قوتش از یکی بود
شرح: چون عشق آزمایش و گرفتاری و مصیبت است غذای عشق در عالم یا از جهت علم که در واقع دوئی 

ای ندارد، وىل اگر  نتیجه» ۲«ندن دل سالک از معارف و مشاهدات جز جفا بر عاشق یعنی پوشا». ۱«است 
دوئی از میان برود و یگانگی حاصل آید که ابتالء سختی است غريی در میان نخواهد بود آنگاه حقیقت آن 

گوید: جفای  غذای جان از خود عشق است که دوئی عاشق و معشوق در وحدت او فنا شده. عني القضا می
دلیل قلعه گشادنست روا بود که معشوق عاشق را در منجیق بال نهد و در آتش وال اندازد تا معشوق بر عاشق 

و »...۳«لوث انحرافی که از بت رویان عالم حشر کرده است از وی زایل شود و دولت تسلیمش حاصل شود 
ویرا بمعرفت و توان گفت: جفای معشوق برون انداخنت است را از حقیقت استغراق. یعنی »...۳« توان گفت:

و معرفت  وی مشغول شدن جفای معشوق است که او را از عني جریان عشق تا حضیض ادخال تمیز و علم
  ».۴«انداخت 

تر از ده آشتی  تا حجت بر معشوق بود و تا پیوندی ضرورت وقت آید جنگی باختیار دوست دوست« ۲
  .»دارد
و نشر، از صناعات ادبی «در شرح ناگوری آمده: این سخن بر طریق نصّ و کالم باال بر طریق لّف  شرح:
کند یگانگی و پیوند حقیقی  حجّت بر معشوق در مقام علم پیوندی ضرورت رفت، سبب آن تسمیه می» است
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ندارد، پیوند بحسب قابلیت ندارد، هر چند مفصل مجمل گردد هم اثر تفصیل نرود. چون پیوند حقیقی قابلیت 
  ».۵«امکان باشد بالضرورت 

 گر ترا چشم معرفت بیناست
 مرد عاشق چنان سزد یک چند
 جنگ بر صلح اختیار کند

  

 

 با تو پیوند او همه اینجاست
 که برای وثوق آن پیوند

 »۶«بند و پیوندش استوار کند 
  

تا ببیند آیا عاشق در بال استوار  پس مفهوم این عبارت آنست که: و این حجت و دلیل از سوی معشوق است
است و اگر چنني بود بمناسب حال پیوندی برقرار کند. پس جنگی باختیار دوست بهرت از ده آشتی که باختیار 
دوست نباشد. زیرا که در صلح ساعت معشوق است در نوازش عاشق، در جنگ کار راستی فرو گشودن حجاب 

  ».۷«و بندهای عاشق است 
  ی ابلیس با معاویه این مطلب رابازگو می گوید:مولوی در گفتگو

 فرقت از قهرش اگر آبسنت است
 دهد جانرا فراقش گوشمال می

 در بال هم میچشم لذّات او
  

 

 بهر قدر وصل او دانسنت است
 تا بداند قدر ایّام وصال

 »۸«مات اویم مات اویم مات او 
  

  منت:
اس انفاس او داشنت گريد که از او بر هر چیز اغضا ابتدای عشق از عتاب و جنگ در پیوندد که دل پ» ۳«

نتواند کرد، تا بعاقبت تأسف خورد و دست خود از ندامت فراق میخاید و دست نحسّر بر فراق ندامت 
  گوید: زند ومی می

یعنی عشق چون متصل به ذات عاشق شود «در آغاز عشق همني نباشد و از عتاب و جنگ خاىل نیست  شرح:
اشق شود هنوز با وجود عاشق آشنا نگشته است اول جنگ آغاز کند. عني اهلبیت از پرده هنوز با وجود ع

  ».۹«بیگانگی روی نماید 
باشد و با ذکر او  پس چون از عتاب و جنگ گذشت دل عاشق پاس انفاس عشق کرده و هر نفسی بیاد او می

کند از غفلت خود  را فرو گذار نمیبخشد و هیچ چیز را از نظر دور نداشته و هیچ حالتی  خود را آرامش می
رسم و دست حسرت و پشیمانی بر سر  متأسف و دست ندامت میخاید که چرا از او دورم و چرا بوصال او نمی

  گوید: زند و می می
  

  منت:
 چون بود مرا با صنم خویش وصال
 چون هجر آمد بسنده کردم بخیال

  

 

 با وی بعتاب و جنگ بودم همه سال 
 م، مرا نیک بمالا ای چرخ، فضوىل

  

  .»پس در میان جنگ و عتاب و صلح و آشتی و ناز و کرشمه این حدیث محکم شود
توضیح درباره لغات: جنگ بمعنی امتحانات الهی است بانواع بالهای ظاهر و باطن و صلح قبول اعمال و 

  »۱۰«عبادات و هجران التفات به غري حق را گوید درونی و برونی 
ود واصل شدم همیشه مرا بانواع بالها مبتال کرده و گاه اعمالم  را پذیرفته وىل چون هجران شرح: چون با دلرب خ

در عالم درون پیش آمد، بخیال او بسنده کردم، پس ای فلک و ای چرخ گردان مرا که از حد خود گذشته و 
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و کرشمه که فضوىل کردم مرا گوشماىل بده پس حدیث عشق در میان جنگ و سرزنش و صلح و آشتی و ناز 
  ماند. شود و پایدار می جلوه جمال و جالل است محکم می

در اینجا از هجران سخن بمیان آمده: هجران را عراقی التفات بغري حق در جنبه بريونی و درونی معرفی کرده 
وىل در بیت فوق هنجران برونی منظور است که سالک از صورت معشوق هجرت گزیده خود معشوق را 

  مثنوی کنوز االسرار آمده:جوید. در  می
  

 مرد عاشق چنان سزد یک چند
 جنگ بر صلح اختیار کند
 تا عتابش زیار یار شود
 عشق تا هست از ابتدا پیوست

  

 

 که برای وثوق آن پیوند
 بند و پیوندش استوار کند
 بند پیوندش استوار شود

 »۱۱«به عتاب و کرشمه در گرو است
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  ۱۷تعلیقات فصل 
  
  .۱۲ح ناگوری ص ـ شرح سوان۱
  اصطالحات. –ـ لمعات ۲
  .۵۰ـ لوایح ص ۳
  .۲۰ـ شرح نور عثمانیه ص ۴
  .۱۳و  ۱۲شرح سوانح ناگوری ص ـ۵
  .۲۴ـ مثنوی کنوز االسرار ص ۶
  .۲۱شرح نور عثمانیه ص  ـ۷
  مريخانی. ۱۷۰ص  ۲ـ مثنوی معنوی ج ۸
  .۲۱شرح نور عثمانیه ص  ـ۹
  ـ لمعات، اصطالحات.۱۰
  .۲۴سرار ص ـ مثنوی کنوزاال۱۱
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  ۱۸فصل 

  
  
و خود را بمعشوق خود بودن دیگر. خود را بخود خود بودن  خود را بخود بودن دیگر است» ۱«

خامی بدایت عشق است. چون در راه پختگی خود را نبود و از خود برسد، آنگاه او را فرا رسد. آنگاه 
  خود را با او از او فرا رسد.

د و مرد محرم شود بطواف کعبه قدس و پروانه وار از سر حدّ بقا به فنا اینجا بود که فنا قبله بقا آی» ۲«
ام  پیوندد. و این علم در علم نگنجد االّ از راه مثاىل و این بیت مگر بدین معنی داللت کند که من گفته

  بروزگار جوانی:
  بیت

 تا جام جهان نمای بر دست من است
 تا کعبه نیست قبله هست من است

  

 

 رخ برین پست من استاز روی خرد چ
 هشیار ترین خلق جهان مست من است

  

  همه بوقلمون این تلوین است و از تمکني دور است.» سبحانی«و » انا الحق«و » هذا ربی« »۳« 
  شرح:
و خود را بمعشوق خود بودن دیگر. خود را بخود خود  خود را بخود بودن دیگر است« »۱«منت: 

راه پختگی خود را نبود و از خود برسد، آنگاه او را فرا رسد.  بودن خامی بدایت عشق است. چون در
  »آنگاه خود را با او از او فرا رسد.

عاشق خود بوجود و ببقای خود باشد این دیگر است، این مقام تفرقه است، و بوجود و بقای معشوق خود  اینکه
شد که مقام تفرقه است آن دیگر است بودن دیگر. یعنی آنکه او باقی ببقای معشوق باشد آن دیگر مقام جمع با

و آنکه خود بیند او خام » شرح ناگوری«و آنکه ببقای معشوق باشد آن دیگر مقام جمع الجمع است ». ۱«
باشد و چون از خود بمعشوق رسد دیگر پخته شده و شایسته آن  است و او در بدایت کار و در مقام تفرقه می

  گردیده که از عشق هم به عشق رسد.
  : منت

اینجا بود که فنا قبله بقا آید و مرد محرم شود بطواف کعبه قدس و پروانه وار از سر حدّ بقا به فنا » ۲«
ام  پیوندد. و این علم در علم نگنجد االّ از راه مثاىل و این بیت مگر بدین معنی داللت کند که من گفته

  »بروزگار جوانی.
معشوق شود، و بقائی که بخودداشت چون در عشق فانی  یعنی بقای سالک بخود متوجه فنای در عشق شرح:

پردازد.  شود و بطواف می شود خودش از خودش فنا گردد و محرم شده در حریم کعبه مقدس ذات عشق وارد می
ای که خود را در شعله شمع زند و بسوزد تا از بقاء به پروانگی رسته و به فناء در شعله شمع رسد.  و چون پروانه
قاءدیگر رسد که آن شعله کشیدن پر و بال باشد. و این مسأله را علم درک نکند که با وجود فنا باقی و سپس به ب

گویند و با احساس بقا فانی شده خوانند و این سخن در علم نیاید مگر با این مثال که من در جوانی بصورت 
  ام. بیتی سروده

  شعر منت:
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 تا جام جهان نمای بر دست من است
 قبله هست من است تا کعبه نیست

  

 

 از روی خرد چرخ برین پست من است
 هشیار ترین خلق جهان مست من است

  

ام و در مقام مشاهده هستم هستی و چرخ گردنده  یعنی تا جام جهان نمای دل عارفم را بر دست گرفتهشرح: 
است آنکه هشیار ترین  حیات، در برابر من پست و ناچیز است. و تا آنجا که هستی موهوم من رو به فنای آورده

خرب است بلکه هشیارترین خلق جهان  مست و بی» من عاشق، من فانی به عشق«خلق جهان است در برابر من 
  ».۲«کسی است که مست من باشد 

و «در شرح عثمانیه آمده: خودی هر نمایش که در موجودات است از خودی حقیقی اصل ثبت شده است، 
و این در نمایش فرع. و در بدایت عشق جنبش از خودی نمایش رود، چون آن بود اصل، » عنده ام الکتاب

کار بنهایت رسید ظهور خودی در عرض آید و خودی نمایش غرق خودی اصل گردد و این نهایت سري عشق 
  است.

  »:۳«عني القضاه همدانی این رباعی را در لوایح آورده و آنرا بدین رباعی پاسخ گفته 
 ست کندچون نور ظهور تو مرا پ

    برتر شوم از عالم امکان آنگه

 

 وز باده عشق مر مرا مست کند
 »۴«در عني کمال واجبم هست کند 

  

  منت:
  همه بوقلمون این تلوین است و از تمکني دور است.» سبحانی«و » انا الحق«و » هذا ربی« »۳«

رهای شهود را بر خلیل خود سوره انعام که خدای تعاىل د ۷۹تا  ۷۵ تااشاره است به آی - »هذا ربی«شرح: 
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَاالَٔرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ « فرماید: گشاید و می میحضرت ابراهیم هيلع

. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوَْكبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ ال أُحِ  فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ  .بُّ اآلفِلِنيَالْمُوقِنِنيَ
فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً . بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي ألكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّنيَ

آ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ . ا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَ
و اين گونه ملكوت آسمانها و زمني را به ابراهيم یعنی:  »السَّمَاوَاتِ وَاالَٔرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ

اى ديد گفت اين پروردگار من  ب بر او پرده افكند ستارهپس چون ش. كنندگان باشد نمايانديم تا از جمله يقني
و چون ماه را در حال طلوع ديد گفت اين . كنندگان را دوست ندارم است و آنگاه چون غروب كرد گفت غروب

. پروردگار من است آنگاه چون ناپديد شد گفت اگر پروردگارم مرا هدايت نكرده بود قطعا از گروه گمراهان بودم
رشيد را برآمده ديد گفت اين پروردگار من است اين بزرگرت است و هنگامى كه افول كرد گفت اى پس چون خو

من از روى اخالص پاكدالنه روى خود را به سوى كسى گردانيدم . سازيد بيزارم قوم من من از آنچه شريك مى
  ».كه آسمانها و زمني را پديد آورده است و من از مشركان نيستم

شهود بشکل خورشید رسیده و سپس » هذا ربی«تب سلوک و شهود و تجلیات الهی از مرحله در این آیات مرا
باشد تمکن پیدا  از همه تجلیات ظهوری گذشته به باطن و غیب که همه تجلیات از آن ذات است که الله می

ود بود و حق را در ها که خودش با خ کند. و چون دیگر خودی نیست و او فنا شده و به او بقاء یافته از گذشته می
شد اظهار ندامت هم از خود هم از مشاهدات بني  جست و همان در سري کمال شرک محسوب می مظاهر می

حسنات االبرار سیئات «البته بآن دلیل نیست که حضرت شرک داشته بلکه «کشف و احتجاب می کند. 
رسد مقام قبلی را نسبت  قام برتر میباشد زیرا وقتی سالک اىل اللّه  بم مصداق آن حضرت می» ۵«» المقربني

ای ماند که سرت ظلمت او بیش است و  به این مقام برتر نقص شمرده و چون تجلی آغازین کمرت است ستاره
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سرانجام در سرت شود و چون بیشرت شود ماه ماند که روشنی او بر تاریکی سرت افزون است و چون در سرت شود 
چون آن هم در سرت شود الله نور السموات و االرض تجلی نماید و دیگر خورشید تجلیات قدوسی ظاهر یابد و 

  سرت و حجاب نیست.
  توضیح درباره اصطالحات منت سوانح

  سخن مشهور حالج است که درباره آن سخن رفت. انا الحق:
  که ذکرش گذشت.» سبحانی ما اعظم شأنی«همان سخن مشهور بایزید است که گفت:  سبحانی:

ست از تقلب بني کشف و احتجاب بسبب تناوب و تعاقب غیبت صفات نفس و ظهور آن عبارت ا تلوین:
»۶.«  

درباره تلوین و تمکني ». ۷«عبارت است از دوام کشف حقیقت بسبب استقرار قلب در محل قرب  تمکني:
  گوید: عزالدین کاشانی می

ده او را صاحب تلوین گویند. مادام تا شخص از حد صفات نفس عبور نکرده باشد و به عالم صفات قلب نرسی
و تلوین ارباب قلوب را تواند بود که هنوز از عالم صفات تجاوز نکرده باشند و به ذات نرسیده... و خالص از 
تلوین کسی را بود که دل او از مقام قلبی به مقام روحی عروج کند و از تحت تصرفات تعدد صفات بريون آید و 

  ...»۸«در فضای قرب ذات متمکن گردد 
در آغاز فرمود و انالحق که  که ابراهیم هيلع» اینست رب من» «هذا ربی«و اما مفهوم عبارت اینست: گفنت 

که بایزید گفت همه بعلت آنست که آنان در بني کشف و احتجاب بوده » سبحانی ما اعظم شأنی«حالج گفت و 
ای حاالت و گردشهای این اصل است و اند و اینها همه از رنگه و هنوز از عالم صفات به عالم ذات وارد نشده

اند. و در واقع این حالت نمایش پرتوی از اصل است  اند که چنني حاالت و سخنان اظهار داشته به تمکني نرسیده
آنکه بشراب فنا مست شد، و از خود بدر شد مستی پیدا آوردن ». ۹«که اصل بقاء در کسوت فنا در ظهور آید 

آن باشد که خمها خاىل کند و بر جای » تمکني«رفت و این مقام تلوین باشد. گرفت و آن جنس مقالت گفنت گ
  ».۱۰«خود باشد 
فرماید: اما آدم بیضه سیمرغ قاف عزتست... آدم تا در بیضه  ین رازی سخنی بسیار جالب دارد او مینجم الدّ
عصٰى آدم ربه «لون کرد... و از خصوصیت بیضگی ت ت قصد سفلی میت بند بود ثقل وجود طینت بشریّبشریّ

ف پر و نمود، چون بیضه وجود او را در تصّر می» ۱۲« »اهبطوا منها«نمود مستحق خطاب  می» ۱۱«» فغوٰى
  گرفتند.» ۱۳« »فتلقّٰى آدم من ربه کلمات«بال عنایت 

کند از حیوا ی و روحانی آن همه نقوش بیضه سیمرغ  پس حقیقت آنست که هر چیز آدمی از خود مشاهده می
شود اول که سر از  انی است... مرغان آن بیضه را در مقام پرورش بقدر نیستی بیضگی هستی مرغی پیدا میانس

و چون تنه از بیضه » انا الحق«قشر بیضه آفرینش بريون کند هنوز تنۀ وی در بیضه انانیت مانده این بانگ کند 
وچون از بیضه هستی خود بکلی » م شأنیسبحانی ما اعظ«وجود برآورد پای وی در بیضه مانده این نوازد که 

  ». ۱۴« »ما فی الوجود سوی اللّه«خالص یابد این ترنم کند که 
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  ۱۸تعلیقات فصل 
  
  
  
  .۱۳ـ شرح سوانح ناگوری ص ۱
  .۱۴و  ۱۳شرح سوانح ناگوری ص ـ۲
  .۲۲شرح سوانح ناگوری ص  ـ۳
  .۴۸ـ لوایح ص ۴
  ـ اللؤ الؤ المرصوع.۵
  .۱۴۵ـ مصباح الهدایه ص ۶
  .۱۴۵مصباح الهدایه ص  ـ۷
  و نیز رساله قشریه بخش دوم اصطالحات و رسائل شاه نعمت اللّه وىل، اصطالحات. ۱۴۵الهدایه ص  مصباح ـ۸
  .۲۲شرح نور عثمانیه ص  ـ۹
  .۱۳شرح سوانح ناگوری ص  ـ۱۰
  .۱۲۱ـ قرآن مجید سوره طه آیه ۱۱
  .۳۸و  ۳۶قرآن مجید سوره بقره آیه  ـ۱۲
  .۳۷ره بقره آیه قرآن مجید سو ـ۱۳
  .۸۹و  ۸۴ین رازی ص ـ رساله عشق و عقل تالیف شیخ نجم الد۱۴ّ
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  ۱۹فصل 

  
  
تا بخود بود احکام فراق و وصال و ردّ و قبض و بسط و اندوه و شادی و این معانی بر او روان بود و او «

، تا وقت چه حکم اسري وقت بود. چون وقت بر او روان بود و او اسري وقت بود. چون وقت بر او در آید
دارد. او را بحکم رنگ وقت باید بود. او را برنگ خود بکند. و حکم واردات وقت را بود. در راه فنا 

  ت است.از خود، این اضداد برخیزد، زیرا که مجلس طمع و عّل
د و چون از او در خود واخود آید، راه او به خود از او بود و بر او بود. چون راهش به خود از او بو» ۲«

بر او بود، این احکام بر او نرود. احکام فراق و وصال اینجا چه کند؟ قبول و ردّ او را دامن کی گريد؟ 
  قبض و بسط و اندوه و شادی گرد سراپردهٔ دولت او کی گردد؟ چنانکه این بیت گفته است:

  بیت
 دیدم نهاد گیتی واصل جهان
 وان نور سیه زال نقط برتر دان

  

 

 ر گذشتیم آسانو ز علّت و عال ب
 زان نیز گذشتیم نه این ماند و نه آن

  

اینجا او خداوند وقت بود. چون به آسمان دنیا نزول کند بر وقت در آید، نه وقت بر او در آید، و » ۳«
  او از وقت فارغ.

بلی وجودش بدو بود و از او بود. و این مگر فراق این حال بود. وفاتش از او بود و در او بود. و » ۴«
  ین را اختفا در کنه االّ گویند، و گاه موی شدن در زلف معشوق خوانند. چنانکه گفته است:ا

  بیت
 ام ز زلف تو ستماز بس که کشیده

 زین پس چه عجب اگر بوم با تو بهم
 

 

 موئی گشتم از آن دو زلفني بخم
 درزلف تو یک موی چه افزون و چه کم

  

  
و ردّ و قبض و بسط و اندوه و شادی و این معانی بر او  تا بخود بود احکام فراق و وصال» «۱«منت: 

روان بود و او اسري وقت بود. چون وقت بر او روان بود و او اسري وقت بود. چون وقت بر او در آید، تا 
وقت چه حکم دارد. او را بحکم رنگ وقت باید بود. او را برنگ خود بکند. و حکم واردات وقت را 

  »، این اضداد برخیزد، زیرا که مجلس طمع و علّت است.بود. در راه فنا از خود
آمده است دربارهٔ » فراق، وصال، قبول، ردّ، قبض، بسط، اندوه، شادی« شرح: در این عبارت اصطالحاتی چون

پذیرش » قبول«که مقام حضور باشد قبالً سخن بمیان آمد. و اما » وصال«که مقام غیبت باشد و » فراق«
دو حالت متضادند که قبض برای عارف بمنزلۀ خوف » قبض و بسط«رائی طاعت است. ناپذی» ردّ«طاعت و 

سالک طریق چون از مقام محبت عام بگذرد و «گوید:  ین کاشانی میالدّاست و بسط بمنزلۀ رجا است: عزّ
باوایل محبت خاص رسد، داخل زمرهٔ اصحاب قلوب و ارباب احوال شود حال قبض و بسط بر او فرو آمدن 

دارد تا  ريد و مقلب القلوب تعاىل شأنه قلب او را همواره میان این دو حالت متعاقب و متناوب متقلب میگ
بکلی حظوظ او را از او قبض کند و از نور خودش منبسط گرداند... و مراد از قبض انتزاع حظّ است از قلب 

ان نور حال سرور و چون نهایت عمبجهت امساک و قبض حال سرور از او، و مراد از بسط اشراق قلب است بل
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در فنا قبض و بسط محال... و چون قبض و بسط از جملۀ احوالند مبتدیان قبض، بسط است و نهایت بسط، فنا 
را از آن نصیبی نباشد و منتهیان بسبب خروج از تحت تصرف حال از آن گذشته باشند الجرم مخصوص بود به 

. »۲«خوف و رجا بود، چنانکه منتهیان را بجای آن فنا و بقاء بودمتوسطان، و مبتدیان را بجای قبض و بسط 
در نفس پدید » شادی«یا نشاطی » اندوهی«گاه بود که مبتدیان را مشابه قبض و بسط همی » اندوه و شادی.«

آید و پندارند که قبض است یا بسط که در دل پدید آمده است و بدین اشتباه در غلط افتادند... و نمتهیان را 
  »۳«جهت انسالخ از وجود نه قبض و بسط بوده، نه خوف و رجا، نه همّ و نشاط... ب

پس مفهوم این عبارت اینست که: تا مرید با خود است و از خود بريون نیامده است دوری و نزدیکی و قبول و 
واردات  رد، اعمال و قبض و بسط و اندوه و شادی و سایر حاالت متضاد برایش حاصل آید و او اسري وقت و

باشد و او  ر بر حسب حکم وقت میاک قلبی خویش است تا اینکه هر چه وقت تقاضا کند هم بر آن رود که
که در  درآید و هر چه وقت تقاضا کند بر آن رود، وىل چون فنا از خود پیش آید» ۴«مجبور است برنگ وقت 

رود زیرا آن حالت که  کثرت است از بني میواقع فنا جزء در کّل و مقیّد در مطلق است آنگاه اضداد که نشانۀ 
   شود اکنون وجود ندارد. جایگاه طمع ورزیدن و محل عیب و علت و نقص محسوب می

چون از او در خود واخود آید، راه او به خود از او بود و بر او بود. چون راهش به خود از او » ۲«منت: 
و وصال اینجا چه کند؟ قبول و ردّ او را دامن کی  بود و بر او بود، این احکام بر او نرود. احکام فراق

  گريد؟ قبض و بسط و اندوه و شادی گرد سراپردهٔ دولت او کی گردد؟ 
از آن خود رسته و به بقاء برسد راه خودش بخودش از میالد دوم که بقاء بعد از فناست حاصل شرح: و چون 

د، قبول و رد، اعمال برای که خواهد بود؟ دیگر از شود و لذا در این مقام احکام فراق و وصال معنی ندار می
چنانکه در شرح اصطالح قبض و بسط گفتیم که منتهیان را «قبض و بسط و اندوه و شادی در او نشانی نیست 

  »بجهت انسالخ از وجود نه قبض بود و نه بسط نه خوف و نه حزن و نه همّ و نه نشاط
گاه باشید  ۶۲یونس آیه  »وْلِيَاء اللّهِ الَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَأَال إِنَّ أَ«از ایرنو قرآن کریم فرمود:  یعنی آ

   که اولیاء خدا را ترس و اندوهی نیست.
  منت:

 دیدم نهاد گیتی واصل جهان
 وان نور سیه زال نقط برتر دان

  

 

 و ز علّت و عال بر گذشتیم آسان
 زان نیز گذشتیم نه این ماند و نه آن

  

  توضیح:
بستی از مشایخ قرن پنجم که از مریدان شیخ » ۶«های  و در نامه» ۵«این رباعی را عني القضاه در تمهیدات 

نیز آنرا به ابوالحسن بستی نسبت داده و در کشف » ۷«ابوبکر طوسی بوده نسبت داده و جامی هم در نفحات 
نویسد: حضرت شیخ احمد غزاىل  حت میوىل در مرصاد العباد با صرا» ۸«االسرار بدون ذکر شاعر آمده 

  ».۹«دیدم نهاد گیتی...«فرماید  می
اما معنی و مفهوم شعر این است: ما نهاد گیتی و حقیقت واصل جهان را بچشم مکاشفه دیدیم و از شرح: 

عیب و نقص که محکوم بودن باحکام وقت و اضداد قبض و بسط و... باشد آسان گذشتیم از مراحل و حاالت، 
رسیدیم و از آن هم گذشتیم. برای ما نه » ۱۰«نقطه است گذشته به نور سیاه که ظلمت ابلیس باشد  ه که بیال ال

ها که عامل تضاد حاالت  بلکه از ابلیس و الهه». نور سیاه ابلیس«و نه آن ماند » نقطه ال نور بی«این ماند 
  ت مطلق و فناء بعد از فناء است رسیدیم.وصال و فراق و قبض و بسط غريه بود گذشته و به اال اللّه که وحد
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بعضی از اهل تحقیق این طبقه « صورت آمده: نیشرحی با» آن نور سیه...«در نامۀ دانشوران ضمن بیان دوم 
و » نقطه بی«و غري منقوطه » دار نقطه«اند: تواند شد که در بعضی کشفیات نوریّه، نوری ظاهر شود منقوطه  گفته

 این عالمت تجلی ذاتی بود، زیرا که ذات من حیث هی مجهول مطلق است، و جهل نوری در صورت سواد، و
و علت اینکه نور سیه که به تعبري عني القضاه زلف » ۱۱«که ظلمت و عدم نور است مناسب است  را با سواد

شاند و پو دانسته اینست که زلف باالی خط و خال قرار داشته و گاه روی آنرا می» ال«نقطه  است برتر از بی
شاید هدف این باشد که مقام غیب و عمٰى که تريه است بر مقام شهود که روشن است برتر است و شاید این 

ها و معبودهای درونی و بريونی برتر است و باید هر دو بروند هم نور سیاه ابلیس و هم ال  باشد که ابلیس از الهه
   اله، تا اال اللّه که مقام تحید است بماند.

اینجا او خداوند وقت بود. چون به آسمان دنیا نزول کند بر وقت در آید، نه وقت بر او در » ۳«منت: 
  .»آید، و او از وقت فارغ

شرح: در این مرحله که گذر از حاالت متضاد قبض و بسط... است دیگر شخص اسري وقت و ابن الوقت نیست 
شد، لذا هر گاه از عالم بقا و فنا و از عروج خویش با بلکه او امري و سلطان و خداوند وقت بوده و ابوالوقت می

حجاب است و خود صاحب و امري و  و بی تضادّ به عالم دنیا باز گردد از آن وقت که واردات و شهودات بی
ط شود و او، از وقت یعنی نه اینکه وقت بر او مسّل» زند کلّمینی یا حمريا می«اید و  سلطان آن بوده بريون می

  فارغ است. واردات متضاد
دربارهٔ وقت سخن گفته شد وىل دربارهٔ ابن الوقت و ابوالوقت الزم است توضیحی بدهیم مولوی فرق این دو را 

  اینگونه بیان داشته:
 هست صوفی صفا چون ابن وقت
 لیک صافی غرق عشق ذوالجالل

  

 

 وقت را همچون پدر بگرفته سخت
 ابن کس نی،فارغ از اوقات و حال

  

صوفی با لوقت است وىل صافی ابوالوقت. چنانکه شیخ احمد هم همني نظر را داشت. فرق پس صوفی ابن ا
در واقع صوفی سالک «صافی اینست که صوفی در راه بود و صاحب حال است وىل صافی از حال گذشته 
فنا و  در مقام فناء در» است من البدایه اىل النهایه وىل صافی صوفی گذشته از بدایت و به منتهی رسیده است

  ، لذا مولوی گوید:»توضیح آن بعداً خواهد آمد«محو در محو است 
 او بود سلطان حال اندر روش
 لیک صافی فارغ است از وقت و حال
 حالها موقوف عزم و رای او

  

 

 نی چون تو محرم از حال و کشش
 صوفی ابن الوقت باشد در مثال
 زنده از نفخ مسیح آسای او

  

  منت:
و از او بود. و این مگر فراق این حال بود. وفاتش از او بود و در او بود. و این را بلی وجودش بدو بود 

  اختفا در کنه االّ گویند، و گاه موی شدن در زلف معشوق خوانند. 
شرح: در این مقام وجود وقت مربوط به وجود شخص است و ناشی از وجود است مگر اینکه خود از وقت 

شود و این مقام را پنهان  د. فنای این عاشق از وقت موجب بقاء او در وقت میخویش فارغ آید و از آن بدر شو
باشد و آنرا به موی شدن در زلف معشوق تشبیۀ  گویند که فنا پس از فنا از ال اله می شدن در کنه و نهانخانۀ االّ می

ء آن محو کثرت در وحدت کند زیرا یک موی در زلف که از تعداد بسیاری مو تشکیل شده نمودی ندارد و فنا می
  است.
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کند. بار فراق و وصال و شادی و  در نسخۀ نور عثمانیه دراینباره آمده: تا عاشق در بدایت عشق بخود راه می
اندوهش ناگزیر افتد، که گرفتار وارد است. تا از عشق در بر او چه بارد و از معشوق بر وی چه رسد چو وقت 

صف ز اخالق خود مربا گردد و به اوصاف وقت و جذبات عشق قائم و متّویرا در کشاکش خود کشیدن گريد، ا
فات عشق بود نه از اخالق ذات عاشق، و او از وصل و فصل و شود هر چه به وجود عاشق فرو آید، از تصّر

قبض و بسط فارغ شود و صاحب وقت گردد، و در عني وقت فانی الوجود شود و از وقت باقی الوجود گردد 
یعنی هر فنا که بوجود سالک پیوندد آنرا تجلّی معنی بود همچون گویند  »خفا در کنْهِ االّ«» را این«اینجا 
اما این رونده را فنا از فقر نهاد ».۱۱« که بحسب سالک بوی رسد و او را فانی کند، محل فنا ظاهر بودتجلّی 

  .»۱۲«ال معنی ذات روی نماید و آن پوشش عني وقت بود مراد او را در اتّص
   منت:

  بیت
 ام ز زلف تو ستماز بس که کشیده

 زین پس چه عجب اگر بوم با تو بهم
 

 

 موئی گشتم از آن دو زلفني بخم
 درزلف تو یک موی چه افزون و چه کم

  

ها نقل کرده  عني القضاه هم در نامه». ۱۳«اىل آمده شرح: این رباعی در عرفات العاشقني بنام شیخ احمد غزّ
  فرماید:  م بیتی بر این مضمون سروده که میو خود او ه». ۱۴«

 این منم یارا که اندر زلف توموئی شدم
  

 

 شدم ئی گو من داشت زلف که چوگانیپیش
  

ظاهر هویت را » موی«و اما زلف در اصطالح صوفیه عبارتست از: غیب هویت که کس را بدان راه نیست، 
ظاهر » موی«حاصل است وىل بدان راه نیست.  گویند یعنی وجود، که همه کس را به معرفت وجود اوعلم

» گیسو«علم حاصل است وىل بدان راه نیست. هویت را گویند یعنی وجود، که همه کس را به معرفت وجود او 
  ».۱۶«اسرار الهی را گویند » تاب زلف«اشکال الهی را گویند. و » پیچ زلف«طریق طلب را گویند. 

ت: از بس که بمقام غیب تو راه نربدم و از باب از دست تو که ستمکاری لذا معنی و مفهوم این رباعی چنني اس
ام یا در مقام معرفت  ام، مانند یک مو ضعیف و ناتوان شده دهی ستم کشیده و مرا بعالم غیب هویت راه نمی

حو و ام. از این ببعد شگفتی نیست اگر بمقام م مانده» زلفني«ام و در اشکال و صور عالم غیب و شهود  مانده
ل شود و مستغرق ذات شوم و فنا رسیده، با تو باشم و چون موئی در زلف تو کثرتم بوحدت و بقایم به فنا مبّد

  رنگ تو گريم.
نویسد: آنکه در عشق، معشوق را برای خود  عني القضاه در لوایح دربارهٔ گذر از حاالت و رسیدن به آن مقام می

حو و فنا و بقا و غیبت و حضور... در عالم سر او بر زنند و او را خواهد قبول و ردّ و قبض و بسط و سکر و ص
ده عمر نوح بسر آید و این نازل هنوز بپای قطع نشده باشد و حق هیچ منزىل نگذارده باشد... او از اسرار آگاه 

باز آنکه گوید.  می» هذا ربّی«زند.  اید او از کمال حريت چنگ در او می نبود... هر چه از افق هستی پدید می
مانند «خواهد که با او سازد  خود را برای معشوق خواهد این اضداد از راه او برخیزد... که خود را از برای او می

از در خواست برخاست در فناء دوم او را مقرّ شود مانند بایزید که سبحانی اما آنکه » منصور که انالحق گفت
او بدو بود و نظر سرش از او دور بود، حاضر بود دید و ناظر خرب شود بقاء  گفت و چون از خود و غري خود بی

گویند، که  »ما سوی الوجود االاللّه«بود او به سرادقات جالل، قریب بود... و این در مقام فناء سوم باشد. 
  اند: چنانکه گفته» مقام رسول خدا است
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 تا مرد ز خود فانی مطلق نشود
 توحید حلول نیست نابودن تست

  

 

 به نفی او محقق نشوداثبات
 »۱۷«ورنه بگزاف باطلی حق نشود

  

ت را نه خوف باشد نه گوید نور را نور نسوزد بلکه در او مندرج شود پس اهل احدّی» ۲۲ص«عراقی در لمعات 
  رجا نه نعیم بود نه عذاب.

 گوید آنکس در این مقام حلول
  

 

 که تجلّی نداند او ز حلول
  

  عزّالدّین کاشانی گوید:
 معشوق را بخود خود نیست هر که

 عاشق اینجا ز بند خود بجهد
 خویشنت را برای او خواهد
 گر بجوید از او بدو جوید
 این مقامیست تا کرا گردد
 جان این کس که این مقام او راست
 محو در محو و محق در محق است
 زانکه سبحانی و انالحق گفت

 مقام تمکني بود» نز«گر چه آن نه از 
 قام حاصل شدهر که را این م

 نبود بعد از آن بهیچ سبیل
 ذات او رنگ وقت نپذیرد

 ردّ و قبولنه وصال و فراق و 
 بل بود قبض و بسط و حزن و سرور
 این چنني کس امري وقت بود
 او بود پادشاه و مالک وقت
 هر که را این دمست ابوالوقت است

 ذوالمقتی باش اگر زانکه نیست
  

 

 جز بمعشوق بل جز او خود نیست
 و ز همه علت و طمع برهد
 جان و تن را برای او خواهد
 ور بگوید از او بدو گوید

 رددــا گــبلۀ بقــنا قــه فــک
 محو کل علی الدوام او راست
 طمس درطمس وسحق در سحق است
 دم از اینجایگه زد و حق گفت

 وین بودـبلکه از سکر حال تل
 وانکه ذاتش به ذات واصل شد
 یلوارد وقت را بدو تبد

 بلکه زو وقت رنگ بر گريد
 در وی آنگه اثر کند نه حلول
 از سراپردهٔ جاللش دور
 نه چود و نان اسري وقت بود
 غري از او جمله گشته هالک وقت
 وانکه ذوالوقت نیست ذوالمقت است

 »۱۸«یا ابوالوقت یا که ابن الوقت 
  

منی و بیزاری است. ثانیاً چون در این توضیح: اوالً ذوالمقت بمعنی دشمن و بیزار است چه مقت بمعنی دش
باره  دانم در آن مثنوی اصطالح محو در محو، محق در محق، طمس در طمس و سحق در سحق آمده الزم می

 »يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ «نویسد:  نعمت اللّه وىلّ در رسائل می شاه توضیحی بدهم.
» طمس«فنای افعال است و » محو«اند:  رفع اوصاف و ازالت اسباب آنست و گفته» محو« »۳۹آیه  –رعد «

محق المحق ظهور خلیفۀ حق است «و اما » فنای وجود عبد در ذات حق«فنای ذات  »محق«فنای صفات و 
خلق  فرماید و همۀ به طریقت خالفت و نیابت از حق و صاحب محق المحق مشاهدهٔ کون می» هستی«در کون 

نماید. زیرا که برحمت عامّه الهیّه حق از او مستور است و نزد اهل اللّه مقام محق المحق در دنیا اتم  مطالعه می
محو ارباب «گوید:  درباره محو باز می ».۱۹«است و مقام محق در آخرت، وفوز بمقام محّق المحق را قطب 

» آنچه مقابل آنست«و مقابل آن » ناپسندخصلتهای «رفع اوصاف عادت است و خصال ضمیمه  »الظواهر
ازالت عقل و آفات و اثبات  ائرمحو ارباب السرّاثبات احکام عبادت است و اکتساب اخالق حمیده و 
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محو الجمع و » شنود ام که به آن می یعنی: من گوش او بوده« »کنت سمعه الّذی یسمع به«مواصالت... 
اسقاِط  محو العبودیه و محو عني العبد.حدت است و فنای کثرت در و» محو در محو« محو الحقیقی

اضافت وجود است بسوی اعیان... و محق فنای وجود عبد است در ذات حق همچنانکه محو، فنای افعال عبد 
  و طمس فنای صفات است در صفات حق. است در فعل حق،

  ثانی» فنای صفات عبد«است و طمس » فنای افعال عبد«اول محو 
  است اگر بدانی» ذات عبدفنای «آخر محق 

بیند و ثانی هر صفتی که از موصوفی یابد،  »فعال لمّا یرید«اول هر فعلی را که از شئی در وجود آید، فعل 
از میان رفنت و بیخودی بنده » سحق«و اما ». ۲۰«صفت حق مشاهده نماید و ثالث وجود نیابد االّ وجود حق 

   ».۲۱«است در جنب قهّاریّت حق 
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  ۱۹فصل  تعلیقات

  
  
    ۳۲مأخوذ از رساله قشریه ص  ـ۱
  .۴۲۵و  ۴۲۴مصباح الهدایه ص  ـ۲
  همان مأخذ همان صفحه  ـ۳
  ۱۴شرح ناگوری نسخۀ آقای مجاهد ص  ـ۴
  .۲۴۹و  ۲۴۸ – ۱۱۹تمهیدات ص  ـ۵
  .۲۵۵ص  ۲های عني القضاه ج  نامه ـ۶
  .۴۱۳نفحات االنس ص  ـ۷
  .۵۸ص  ۲و ج  ۱۱۵ص  ۱کشف االسرار ج  ـ۸
  .۳۰۸مرصاد العباد ص  ـ۹
دربارهٔ نور سیاه در بخش دوم این کتاب فصل اعرتاضات بر غزاىل از تمهیدات عني القضاه نقل شد که خّد و  ـ۱۰

است که نسبت به نور محمدی ظلمت  تريگی محسوب خال نور محمدی است و زلف که سیاه است نور ابلیس 
ی و سیاه ابلیسی همان است که در فلسفۀ اشراق هم تحت شده و سایۀ محمدی باشد و این دو نور روشن محمد

 ۲های عني القضاه ج  ، و نامه۱۱۷شود. به تمهیدات ص  عنوان نور و ظلمت اساس نظریۀ اشراقیون محسوب می
  مراجعه شود. ۲۵۵ص 
  .۳۲۸مراجعه شود به تعلیقات سوانح در مجموعه آثار ص  ۳۹ص  ۳نامه دانشوران ج  ـ۱۱
  .۲۳ثمانیه تصحیح آقای مجاهد ص نسخه نور ع ـ۱۲
  .۳۲۸مجموعۀ آثار ص  ۳۱عرفات العاشقني برگ  ـ۱۳
  .۲۸۱ص  ۱های عني القضاه ج  نامه ـ۱۴
  .۱۲۹ص  همان مأخذ ـ۱۵
  .۵۹و  ۵۱لمعات، اصطالحات ص  ـ۱۶
  .۴۹و  ۴۸لوایح ص  ـ۱۷
  .۴۳و  ۴۲مثنوی کنوز االسرار ص  ـ۱۸
  .۲۴۴و  ۲۴۰نعمه اللّه وىل ص های سید نورالدین شاه  مجموعه رساله ـ۱۹
  و نیز به مصباح الهدایه. ۵۸ های سید نورالدین شاه نعمه اللّه وىل ص مجموعه رساله ـ۲۰
  ».سحق«فرهنگ تعبريات عرفانی  ـ۲۱
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  ۲۰فـصل 

  
منجنیق است در پستی توئی تو، تا تو او  -چون این حقیقت معلوم شد، بال جفا قلعه گشادن است» ۱«

  باشی.
گو خواه تري جفا باش و خواه تري وفا، که که از کمان ارادات معشوق رود قبله توئی تو آمد،  تريی» ۲«

بله وقت بود. تا همگی او روی درتو نیاورد چون قتري را نظر باید و هدف  صرف در علّت بود یا نه.
پیوند چون کفایت تواند انداخنت؟ و انداخنت را در تو علی التعیّن البّد از تو حسابی باید. این چندین 

  که گفته استاینجا بودنیود، و خود یکی از این جمله بسنده بود؟ 
  بیت

 یک تري بنام من ز تر کش بر کش
 گر هیچ نشانه خواهی اینک دل من

  

 

 وانگه بکمان سخت خویش اندر کش
 از تو زدن سخت و زمن آهی خوش

  

  
  

  منت:
منجنیق است در پستی توئی تو، تا تو او  -تچون این حقیقت معلوم شد، بال جفا قلعه گشادن اس» ۱«

  »باشی.
ها و پوشانیدن دل  و آزمایشها  فهمیم که گرفتاری شرح: یعنی وقتی این حقیقت که ذکر شد معلوم گردید، می

نست که قلعه وجود گشوده شود تا عاشق بدرون ذات معشوق راه یابد و اگر از آسالک از مشاهدات همه برای 
نده باشد آنرا در منجیق بال انداخته بسوزانند یا خراب و معدوم کنند تا این خود پست هستی عاشق چیزی ما

  شود و او بماند و بس و آن برای نقصان نیست بلکه برای کمال است و فناء در فناء که تو برود و او بیاید.
یعنی بگو حق آمد و باطل  »لَ كَانَ زَهُوقًاوَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِ« رسد آیه شریفه بنظر می

مربوط باین مرحله باشد که خودی خود نام و نشانی » ۸۱سوره االسراء آیه «رفت و باطل هر آینه رونده است. 
نیست زیرا ماسوی ما سوی اللّه باطل و فانی و هالک است و تنها جهت ارتباط با حق است که بعلت حق یعنی 

ین کاشانی نقل شد که قبالً از قول عزّالّد» بال و جفا که قلعه گشادن است«یست. درباره ثابت و دائم بودن باق
  گفت:

 پس بال منجنیق معشوق است
 تا نباشی تو جمله او باشد

  

 

 که کند قلعۀ وجود تو پست
 بد نماند همه نکو باشد

  

  منت:
ري جفا باش و خواه تري وفا، که تريی که از کمان ارادات معشوق رود قبله توئی تو آمد، گو خواه ت» ۲«

بله وقت بود. تا همگی او روی درتو نیاورد چون قصرف در علّت بود یا نه. تري را نظر باید و هدف 
تواند انداخنت؟ و انداخنت را در تو علی التعیّن البّد از تو حسابی باید. این چندین پیوند چون کفایت 

  »نیود، و خود یکی از این جمله بسنده بود؟ 
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اخالص و اظهار  -تقدیر -مشیّت -آهنگ -قصد -میل -خواست -خواسنت«یعنی تريی که از کمان ارادت  شرح:
معشوق برخیزد و بر دل عاشق نشیند آن تري چون از قبله گاه توئی شخص بريون » »۱«دوستی و عالقمندی

ت متقابل فرق کمال محّب جهد هر چه باشد چه از جهت جفا و عذاب و چه در جهت ابزار وفا دادن تمام و می
کند همه عنایت است. چه اصل علت، وجود عشق است که از او تري وفا یا جفا برخاسته. باید به آن تري که  نمی

گاه وقت  ه داشت نه به سبب آن بلکه هدف از اینکار اینست که دل در معرض قبول قبله عني عنایت است توّج
ذیرد و اگر آن تري انداز تمام روی خود را در قبلۀ دل تو و در جهت باشد تا واردات را هر چه هست بگريد و بپ
تواند تري اندازد؟ پس باید در این تري انداخنت در تو بر حسب ظهور و  هدف قلب عاشق تو قرار ندهد چگونه می

: و گرنه چرا تريت زند؟ بقول شارح سوانح عثمانیهنمود حسابی باشد و با تو حساب و کتابی داشته باشد 
هستی باید که تا هدف تري آید، که اگر بقای هستی برای آن نبود تا هدف معشوق بود، این خواری حسن «

چون «تا منجنیق عشق به وی برسد » باز هم«معشوق بود، و اگر بقای آن هستی از برای حصار خود بود 
این حجاب بود » ۲»«دنسترب و سخت گردی«هر تابش که عشق را بود از شخونت  رام نگردد، هيلعابراهیم خلیل

»۳.«   
آیا همه این پیوندها که بني او و تست، بني عاشق و معشوق کافی است؟ کافی نیست که او بتو پردازد، اگر یکی 

  است هم بود کافی بود. در اینباره نظامی چه خوش گفته
  

 اگر با دیگرانش بود میلی
  

 

 چرا ظرف مرا بشکست لیل
  

. از این جهت البالء للوالءبال در واقع ظهور رحیمیّت حق است بر مؤمن که  و من خود بعینه مشاهده کردم که
  فرموده:

  
 دون همتان همه شادی طلب کنند

  

 

 عارف بالکه راحت اودر بالی اوست
  

  گوید: یا حافظ می
  

 با که این نکته توان گفت که آن سنگني دل
  

 

 کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست
  

  گوید: و یا می
  

 گر کشد دستش نگريم بتیغم
 کمان ابروی ما را گو بزن تري

  

 

 و گر تريم زند منت پذیرم
 که پیش دست و بازویت بمريم

  

  گوید: ین کاشانی در شرح همان مطلب میالدّعزّ
  

 تا ترا در حساب نشمارد
 پس چه گوئی که این عنایت نیست
 گر ترا چشم معرفت بیناست

  

 

 روی در قبله تو چون آرد
 از او کفایت نیست این همه لطف

 با تو پیوند او همه زینجاست
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  اینجا بود که گفته است:
 یک تري بنام من ز تر کش بر کش
 گر هیچ نشانه خواهی اینک دل من

  

 

 وانگه بکمان سخت خویش اندر کش
 از تو زدن سخت و زمن آهی خوش

  

  
  »۴«ا ذکر نکرده است. ورده وىل نام شاعر آنرآدر کشف االسرار  توضیح: این رباعی را میبدی

شرح: و اما معنی و مفهوم این رباعی چنني است: از ترکش مشیّت خود که عني لطف و عنایت است تريی برکش 
و با کمال قدرت بر قلب من بزن تا شکسته گردد و آتش تري عشقت آنرا بسوزاند، تو با آن تري بال و با تري لطف و 

کنم که مورد عنایت  ار ده و بزن و هالکم کن، و من آهی خوش میعنایت، با قدرت کامله خویش مرا هدف قر
  ام.  ام و دلم جایگاه تري بالی تست مگر نه اینکه تو خود گفته ای: من در دلهای شکسته قرار گرفته

  
  
  
  
  

  ۲۰تعلیقات فصل 
  
  
  
  ـ فرهنگ معني مادّه ارادات. ۱
  فرهنگ معني مادّه سخونت. ـ۲
  .۲۴یه ص ـ شرح سوانح نسخه نور عثمان۳
  .۱۶۳ص  ۱ج  ۳۹ـ کشف االسرار، تفسري آیه ۴
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  ۲۱فصل 

  
  
او از تابش  ند. تربیتکبدایت عشق آن است که تخم جمال از دست مشاهده در زمني خلوت دل اف» ۱«

  اند: باشد که افکندن تخم و بر گرفنت یکی بود. و برای این گفته -نظر بود. اما یک رنگ نبود
  بیت

 ار افتداصل همه عاشقی ز دید
 در دام طمع مرغ چه بسیار افتد

  

 

 چون دیده بدید آنگهی کار افتد
 پروانه بطمع نور در نار افتد

  

ران بود میان دو دل. اما عشق عاشق بر معشوق دیگر است و عشق معشوق بر عاشق ـحقیقتش قِ» ۲«
  س تابش عشق عاشق در آینۀ او.کدیگر. عشق عاشق حقیقت است و عشق معشوق ع

ران بوده است، عشق عاشق ناگزرانی اقتضا کند و ذلّت و احتمال و ـز آن راه که در مشاهد قِا» ۳«
  خواری و تسلیم در همه کارها، و عشق معشوق جباری و کربیا و تعزّز.

  بیت
 زآنجا که جمال و حسن آن دلرب ماست

  

 

 ایم او در خور ماست مادر خور او نه
  

عشوق کدام. و این سرّی بزرگ است. زیرا که ممکن بود که اول اما ندانم تا عاشق کدام است و م» ۴«
و ما تشاؤن االّ ان یشاء اللّه. یحبّهم پیش  - کشش او بود آنگاه انجامیدن این. و اینجا حقایق بعکس گردد

خواهم. خود  بچندین گاه پنداشتم که من او را می«از یحبّونه بود، بال بد بایزید گفت، رضی اللّه عنه: 
  »مرا خواسته بود. اول او

  
  

  منت:
بدایت عشق آن است که تخم جمال از دست مشاهده در زمني خلوت دل افکند. تربیت او از تابش » ۱«

  »باشد که افکندن تخم و بر گرفنت یکی بود. -نظر بود. اما یک رنگ نبود
  شرح:

شود، و  هانخانه دل کاشته میعشق آنست که با مشاهده محبوب تخم جمال او که در درون و نو ابتدای یعنی آغاز 
با ذکر و فکر آبیاریش کند وىل تربیت آن دانه جمال به تابش توجه و عنایت خورشید عشق بسته است تاانوار 
تابناک الطاف خویش را بر آن نثار کند و آنرا نمو دهد وىل این عنایت همیشه یکسان و یک جور نیست و عشق 

و النهایات « ای میدروی یجه یکی است زیرا همان دانه را که کشتهباشد وىل نت عاشق و معشوق هم یکی نمی
  ».للبدایات

بدایت عشق آویزش نظر است بدامن حسن، تا حسن قدم برنجاند و بر زمني دل «در شرح نور عثمانیه آمده: 
  »ت را در دل اندازد تا بحسب انداخنت و پرورش آن چه روید.رسد و تخم محّب

  منت:
  بیت
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 ز دیدار افتداصل همه عاشقی
 در دام طمع مرغ چه بسیار افتد

  

 

 چون دیده بدید آنگهی کار افتد
 پروانه بطمع نور در نار افتد

  

القضاه بیت دوم را . عني »۲«توضیح: این رباعی را صاحب عرفات العاشقني از شیخ احمدغزاىل دانسته است 
  ها باین صورت آورده: با تفسريی در نامه

 زار آیداز تو بنگردم ار چه آ
  

 

 پروانه بطمع نور در نار آید
  

این بیت دوم در ». ۳«خود، جان را چه خطر باشد؟ دل را چه محل؟  و بعد فرموده: ما عاشق توایم نه عاشق
  ».۴«تفسري شعر ابوالفتوح آمده است 

بیند دل  چون دیده شود و و اما مفهوم شعر اینست که: تمام عاشقی از دیدار و مشاهده جمال معشوق حاصل می
افتد. و  بیند و سپس به طمع دانه قدم جلو نهاده و بدام می شود چنانکه مرغ نخست دانه را می بدو مشتاق می

  افکند. پش عشق پس شهود جمال معشوق است بابا طاهر گوید:  پروانه بطمع نور خورد را در آتش می
 ز دست دیده و دل هر دو فریاد
 بسازم خنجری نیشش ز فوالد

  

 

 چه دیده بیند دل کند یادکه هر
 زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

  

  منت:
ران بود میان دو دل. اما عشق عاشق بر معشوق دیگر است و عشق معشوق بر عاشق ـحقیقتش قِ» ۲«

  .»عشق عاشق در آینۀ او س تابشکدیگر. عشق عاشق حقیقت است و عشق معشوق ع
  شرح:
شوق و مقابل قرار گرفنت این دو آینه است و اما عشق عاشق بر حقیقت عشق در اقرتان دل عاشق و مع ظهور

معشوق با عشق معشوق متفاوت دارد. اگر عشق از عاشق بر معشوق پیوند عني حقیقت است وىل معشوق که از 
معشوق به عاشق پیوندد در واقع انعکاس عشق است در آیِنۀ معشوق. و اگر عشق از معشوق بر آدمی افتد 

  عشق است از عاشق بر معشوق که همان عني حقیقت است.انعکاسش تابش 
  منت:

ران بوده است، عشق عاشق ناگزرانی اقتضا کند و ذلّت و احتمال و ـاز آن راه که در مشاهد قِ» ۳«
  .»خواری و تسلیم در همه کارها، و عشق معشوق جباری و کربیا و تعزّز

  شرح:
رینه یکدیگرند. عشق عاشق اقتضای نیازمندی و ناچاری دارد، و این از آن رو است که در مشاهده، مقابل هم و ق

و خواری در برابر معشوق و تحمل نامالیمات و تسلیم به معشوق شدن الزمه آنست. در حالیکه عشق معشوق در 
  باشد. میطرف مقابل عاشق است و همه اینها که بذات او وارد شود انعکاسش جباری و بزرگی و عزت 

  منت:
  بیت

 جمال و حسن آن دلرب ماست زآنجا که
  

 

 ایم او در خور ماست مادر خور او نه
  

  توضیح و شرح:
» ۶«مده در مقاالت شمس آبقره در کشف االسرار بدون نام شاعر  ۱۶۳این بیت ضمن اینکه در تفسري آیه 

قید  فانه بنام موالنایات شمس متأسّذکر شاعر بصورت یک رباعی ذکر شده است و در کلّ تربیزی هم بدون
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که غري ممکن است. بهر حال محتمالً از شیخ احمد بوده و تمام آن بدینصورت در رباعی آمده » ۷«گردیده 
   است: 

 باندازه ما،در خور ماستعشق نه 
 آنجا که جمال حسن آن دلرب ماست

  

 

 وین طرفه که بارما فزون از خرماست
 »۸«ایم واو درخورماست او نه مادرخور 

  

حّد است  امانت در ذرّه وجودمان نهاده شده بی که بر ما بار شده و بعنوان اینست که: عشقی و مفهوم و معنی آن
پذیر چنني بار امانتی که  و شخصیت ضعیف بشری ما در خور آن نبوده وىل ما با وجود تريه بودن و نادانی، منّت

ی زیاد است که ما را لیاقت ایم، وجمال و حسن آن دلرب ما بقدر زمني و آسمان از حملش عاجز بودند، گشته
درک و احساس و دریافت آن نیست و الیق او نیستیم وىل او در خور عشق ماست که هر چه احساس نیازمندی 

  کنیم باز در برابر عظمت جمال و حّب او چیزی نیست.
   منت:

که اول اما ندانم تا عاشق کدام است و معشوق کدام. و این سرّی بزرگ است. زیرا که ممکن بود » ۴«
و ما تشاؤن االّ ان یشاء اللّه. یحبّهم پیش  - کشش او بود آنگاه انجامیدن این. و اینجا حقایق بعکس گردد

خواهم. خود  بچندین گاه پنداشتم که من او را می«از یحبّونه بود، بال بد بایزید گفت، رضی اللّه عنه: 
  »اول او مرا خواسته بود.
عاشق کدام یک از مائیم و معشوق کداممان؟ این مسأله از اسرار بسیار مهّم و دانم که  شرح: و از ایرنو من نمی

بزرگ است، چه در آغاز چون خواست فعل و حسن خویش بیند بیافرید و آن مخلوق متجلی که جزئی از تجلی 
 داشت، الجرم شعله عشق را در اندرون ذرّه جان او بودیعت نهاد و ای از روح خودش بود دوست می و نفخه

ور ساخت وىل پس از آن موضوع بعکس شد او در مقام عزّت و  آنرا در جهتِ حسن خویش در درون جان شعله
استغنای خود آرمید وىل آتش عشقی را که در نهانخانه جان نهاده بود با ارسال رسل بر افروخت و با دم اولیاء 

ند و او را با کرشمۀ جالل خرمن ورش نمود و عاشقانش صف بر صف جان بر کف، در خون غلطید اللّه شعله
و از ایرنوی  این ظهور عشق کویش بنا باراده و خواست او بود. جانشان سوخت و با تیغ عّزت خونشان ریخت.

خواهد. از  یعنی: آنان جز آنکه خدا بخواهد نمی ۳۰دهر آیه  »وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ«خدای تعاىل فرموده 
نخست خدا آنانرا دوست است و سپس آنان سوز عشق حق آمده زیرا » یحبّونه«یش از پ» یحّبهم«همني رو 

» یحبّونه«معشوق طرف عني عشق است و عاشق طرف غیبت عشق. و در قضیه  »یحبّهم«یافتند. از طرفی در 
و همني امر موجب آزمایش و گرفتاری خلق گردید و بدین ». ۹«معشوق طرف غیب است و عاشق طرف عني 

پنداشتم من او را دوست دارم در حالیکه او خود از اول مرا دوست  مدتها می«بایزید بسطامی فرمود: سبب 
کنت کنزاً مخفیا فاحببت ان «و این سخن ناظر است به مفهوم حدیث قدسی » خواست. داشت و می می

  »قبالً مأخذ ذکر شد.« »اعرف فخلقت الخلق العرف
ها  از مستان هشیار بود سخنان پر محتوای بسیاری دارد که در غالب تذکرهبایزید بسطامی که از صوفیان صافی و 

در آغاز بغلط «آمده است از جمله همني عبارت فوق که حافظ ابونعیم در حلیة االولیاء آورده که گفت: 
اد کردن جویم، وىل چون بانتها رسیدم دیدم ی دارم و می شناسم، دوست می کنم، می پنداشتم که من او را یاد می می

او پیش از یاد کردن من، شناخنت قبل از من، محبتش مقدم بر محبت من بوده پیش از آنکه من بجویمش مرا 
سی سال خدای عزّ و جلّ «ار در تذکرة االولیاء سخن بایزید را بدین نحو بیان کرده: . عطّ»»۱۰«میجسته 
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اینکه عشق عاشق مقدّم است یا معشوق و  درباره». ۱۱«طلبیدم، چون نگه کردم او طالب بود و من مطلوب  می
  »۱۲«کند:  این چگونه تواند بود؟ شارح نسخه نور عثمانیه سؤال و جوابی باین شرح طرح می

  سؤال: پس عاشق و معشوق در این دو قضیه بر چه وجه اثبات تواند کرد؟
گر ظهور اول عاشق را جواب: اگر ظهور اول در عرض حسن معشوق را بود، نزول عشق از وی بود بعاشق. و ا

  نزد عشق بود و از وی بود به معشوق. »فی حمل الخفاء«بود، دریافت حسن: 
  سؤال: آخر ایشان از چه سبب است که گاهی حقّ مسابقت معشوق را، و گاه عاشق را.

جواب: اگر اقتضای اول جنبش، نظر را بود سبب ظهور عاشق بود و اگر اقتضای جنبش اول، حق را بود سبب 
  ور معشوق بود.ظه

  یّت مسابقت فرض چون توان کرد؟ فسؤال: آخر در عشق، مجرّد نظر و حسن جمال نیست. کی
در اول وصلت یافتِ نظر گردد سبقت در حق خیزد که اگر در معرفت،  جواب:این تفاوت از معرفت سایران می

  نظر مثبت شد، و حسن نتیجه آن. و اگر بر عکس بود حکمش بر عکس بود.
  ون نظر و حسن در اصل مجرد ال شیٔ است، کیفیت ادراک رونده مر آنرا چگونه بود؟سؤال: چ

جواب: چون رونده از کون منقطع شود اگر در نهاد او ظهور حسن بود، وقت االنقطاع اقتضای مسابقت در 
  غیبت حسن را فرض کند. و اگر اقتضای نظر بود وقت انقطاع در غیبت مسابقت نظر را فرض کند.

  حسن از اوصاف خفاست و نظر از اوصاف ظهور؟سؤال: 
اگر ادراک اوصاف خفاست جنبش حسن اثبات کنیم و اگر ادراک از اوصاف ظهور است مسابقت  جواب:

موصوف اگر وقتی خود موصوفست، و نظر بصفت اخذ و گرفت و » ی«نظر را بود. و نیز حسن بصفت اعطا
  »اثر صفت او.ها خرج وجود عاشق خواهد  حسن وقت«بگردانند که 

  نویسد: می» ۵۴و  ۵۳صفحه «عني القضاه در لوایح 
در عرف، عشق عاشق اصلست و عشق معشوق فرع، زیرا که عشق در معشوق از تابش عشق عاشق است و این 
سخن را مدار بر اصل آنست که نیاز و درد و سوز و قلق و ضجرت و ولع و نزاع و شوق و احرتاق در عشق 

این جمله ناقص بود و مدار کار عشق باتفاق ارباب عقول بدین جمله است و احوال  عاشق یافت شود و بی
باز آنچه وقت بسط و قبض و انس و روح، روی نماید آن کلمات لطف  عشّاق دلیل صفت این اصل است

  محبوبست که بکرشمه و ناز و دالل گوید:
تش در چون در جام لطف است لّذ این شراب قهر در میدهد اما». معشوق تو باش عاشقی کار تو نیست«

راند که ازو معشوقی نیاید  کند و خود می بدر میظاهرست و المش در باطن. زیرا که او را بطعن از مقام عاشقی 
یافت  »یحبّهم و یحبّونه« فرع و سرّ این معنی در و عشق عاشقحقیقت عشق معشوق اصل است اما در عالم 

  »۱۳«وزاالسرار می گوید: عزّالدّین کاشانی در مثنوی کن شود.
    

 بیشکی ذات شاهد و مشهود
 بر مثال دو آئینه مصقول
 آنکه موصوفِ وصف عشق آید

 را بود» یحبّهم«صفتی کان 
 صفت ذات عاشق آمد عشق
 جان عاشق قرار گاه ویست

 

 متقابل شوند گاه شهود
 در محاذات عکس کرده قبول
 در دگر عکس خویش بنماید

 نمودبعکس » یحبّونه«در 
 بر وی از اصل صادق آمد عشق
 دل او قلب بارگاه ویست
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 عشق معشوق عکس تابش اوست
 عشق عاشق حقیقتست و حسب
 عشق با او ودیعتست و مجاز

 قستقوت او از صفات عشا
 هیچ معشوق را بمعشوقی
 گر بتابد بر او طالیه عشق
 باشد آنگه بعاشقیش نصیب
 لیکن آنجا مقام حريانیست

 ربودن روش محال بود  بی
 تا ز معشوق جاذبی نبود
 عاشق اینجا نخست معشوق است

  

 بخودش هیچ از و نه رنگ ونه پوست
 عشق معشوق تهمتست و نسب
 عشق را سوز در خور است و نیاز
 دایمش ز آن خزاین انفاقست
 نیست از وصف عشق مرزوقی
 تا در آرد ورا بسایه عشق

 اش ز عشق حبیب نه بمعشوقی
 اشق کیستچون نه پیداست خود که ع

 کشش خیال بود کوشش بی
 عشق را هیچ طالبی نبود
 طالب اینجا نخست مطلوبست

  

  
  »یحبّهم و یحبّونه«حکایت در توضیح معنی آیت 

  
 شیخ اسالم بایزید چه گفت

 بود تا مدتی گمان آنم«
 پس یقني گشت کان گمان کژ بود
 او محّب منست و من محبوب

 عشق رخ بکس ننمود حسن بی
  

 

 ف گشت راز نهفتچو برو کش
 که من او را محّب و جویانم
 حال بر عکس آنچه بود نمود
 »او مرا طالبست و من مطلوب
 در او را کلید عشق گشود
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  ۲۱تعلیقات فصل 
  
  
  ۲۴ـ شرح سوانح نور عثمانیه ص ۱
  .۷۶مجوعه آثار تعلیقات سوانح ص  -۳۱عرفات العاشقني برگ ـ ۲
  .۴۷ص  ۲های عني القضاه ج  نامه ـ۳
  .۳۳۱ص  ۳تحقیق در تفسري ابوالفتوح رازی ج  ـ۴
  .۴۴ص  ۱کشف سرار ج  ـ۵
  .۱۳ ۳مقامات شمس تربیزی ص  ـ۶
  .۱۵۷کلیّات شمس رباعی  ـ۷
  .۵۷مجموعه آثار، تعلیقات سوانح ص  ـ۸
  .۲۵ شرح سوانح نور عثمانیه ص ـ۹
  .۳۴ص  ۱حلیه االولیاء ج  ـ۱۰
  .۱۶۸تذکره االولیاء ص  ـ۱۱
  .۲۶و  ۲۵ نور عثمانیه ص شرح سوانح ـ۱۲
  .۲۲و  ۱۱مثنوی کنوزاالسرار ص  ـ۱۳
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  ۲۲فصل 
  
  
اگر چه ابتدا دوست او را دوست بود و دشمن او را دشمن، چون کار به کمال رسد بعکس گردد و » ۱«

  غريت پیدا شود. نخواهد که کس در او نگرد.
  بیت

 نتوانم دید که باد بر تو گذرد
 دخاکی که کف پای تو آن را سرپ

  

 

 وز خلق جهان کسی به تو در نگرد
 چاکرت بر آن خاک همی رشگ برد

  

از این ورق کار به جائی رسد که دوست او را دشمن گريد و دشمن او را دوست، مادام که رنجی بدو » ۲«
این کار به جائی رسد که بر نامش غريت برد، فضالً منه. نخواهد که از هیچکس نام او شنود.  پس نرسد.
که نظر گاه دل است نخواهد که کس بیند. نام او که سلوت گاه اوست نخواهد که کس شنود. و جمال ا

  گوئی که قبلۀ عشق اوست، نخواهد که کس آنجا راه برد.
  

  شرح:
اگر چه ابتدا دوست او را دوست بود و دشمن او را دشمن، چون کار به کمال رسد بعکس » ۱«منت: 

  »کس در او نگرد. گردد و غريت پیدا شود. نخواهد که
رسد،  داشته، وىل وقتی بکمال می و دشمن او را دشمن می اگر چه عاشق در ابتدا دوست معشوق را دوست بوده

  خواهد که کس حتّی نگاهی به معشوق افکند. شود و نمی شود و غريت عاشقی پیدا می کار بعکس می
دوست دوستان معشوق بود از راه معاونت در که آنچه در شرح نور عثمانیه آمده: و در غريت کار بجائی رسد 

ت در آخر بضّد آن گردد از راه آنکه جملۀ اجزاء دوستی را در خود کشیدن گريد و ت در محّبدوستی خود و جنسیّ
و » ی اصالت دوستی گرددنخواهد که جز وی از دوست داشنت معشوق در هیچ محلی قرار گريد تا خود جامع تجّل

یعنی:  »ان اللّه غیور و من غريته حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن«ده است که: از این رو در حدیث آم
  »۱«خدا غیور است و از غريتش ناپسندیها را از ظاهر و باطن حرام دانسته 

  منت:
  بیت

 نتوانم دید که باد بر تو گذرد
 خاکی که کف پای تو آن را سرپد

  

 

 وز خلق جهان کسی به تو در نگرد
 خاک همی رشگ بردچاکرت بر آن 

  

  توضیح:
  ها قبل از این رباعی این رباعی هم آمده: در بعضی نسخه

 از بس که دلم طریق عشقت سرپد
 بنگر که به دیده دره همی خود گذرد

  

 

 اشکم به من و تو بر، همی رشگ برد
 تا نگذرد که دیده در تو نگرد
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اىل آمده بنام شیخ احمد غزّ» ۴«مع الفصحاء ومج» ۳«و ریاض العارفني » ۲«این رباعی در طرائق الحقایق 
  است.

و از مردم جهان » و با گیسوانت بازی کند و...«ٰى باد بر تو وزد توانم ببینم که حتّ  شرح: و اما معنی آن: نمی
  ورزد. گريد، این چاکر حسد می کسی به تو نگاهی کند و حتی بر خاکی که موقع رفنت در زیر پایتو قرار می

  منت:
این ورق کار به جائی رسد که دوست او را دشمن گريد و دشمن او را دوست، مادام که رنجی بدو  از» ۲«

پس این کار به جائی رسد که بر نامش غريت برد، فضالً منه. نخواهد که از هیچکس نام او شنود.  نرسد.
ه کس شنود. جمال او که نظر گاه دل است نخواهد که کس بیند. نام او که سلوت گاه اوست نخواهد ک

  »گوئی که قبلۀ عشق اوست، نخواهد که کس آنجا راه برد.
شود زیرا طمع در اصل  که با دوستان معشوق دشمن می رسد غريت و رشک بردن عاشق بر دیگران بجائی می

و طمع در محبوب » ۴«اند  کنند، و دشمنان او را دوست گريد زیرا از مشارکت دوستی منفصل افتاده مایۀ وی می
و بهمني ترتیب » ل کندوىل اگر رنجی رسد نتواند تحمّ«ندارند و این تا موقعی است که رنجی باو نرسد  او

خواهد این نام اختصاص باو داشته و تنها او  ورزد که می رسد که بنام او هم غريت می غريت و رشک بجائی می
ل آنرا ندارد، وق بربد و تحّمخواهد کسی نام معش بداند و این فضلی باشد از معشوق مختص بدو، و نمی

خواهد که کسی نظر گاه او را که دل است ببیند و در دل که جایگاه اوست جا پیدا کند و نام معشوق را که  نمی
خواهد کسی داخل این  یا او تنها قبلۀ عشق است و نمیوآنچنانکه گ خواهد کسی بشنود ی بخش اوست نمیتسلّ

  کعبۀ عشق شود که الملک عقیم.
شبلی در نهایت مقامات هر که حق را یاد کردی او سنگی بر دهان او زدی از «گوید:  القضاه در لوایح می عني

  »»۵«غريّت. سرّ این معنی است، عاشق کی طاقت آن دارد که کسی در مّحل نظر او شریک باشد 
اصطالح عرفان اینست. آید معنی آن در  مده که با کلمۀ خلوت و جلوت همراه میآدر عبارت منت، کلمۀ سلوت 

ف نومیدی است زیرا هر گاه کسی از چیزی سلوت: فراغت باشد و بمعنی خرسندی است و در اصطالح تصّو
جوید بسوی » نومیدی«نومید شود خرسند شود و تا هنوز امید باشد خرسند نگردد و چون از نفس سلوت 

باشد وکسی که خلوت اختیار  اند، میو اما خلوت: اعراض از هر چه سالک را محجوب گرد». ۶«دوست رود 
کند و مقام جلوت  ی میند، یار بر آنها تجلّ ا ی است. البته آنانی که از انقطاع و خلوت گذشتهکند در مقام تجّل

چشمان من چشمان اویم که بآن «یعنی:  »کنت الّذی یبصره به«یابد. اما عارفی که مشمول حدیث  می
مشاهده » ۷« »ان اللّه جمیل و یحب الجمال«» عني الجمال«ا باشد، در مرأت موجودات ب »بیند می
  کند. می
  

 نیست حاجت که گوشه بگزیند
 چه کند خلوتی چو در عالم

  

 

 یا بکنجی خراب بنشیند
 بیند نور محبوب خویش می

  

  یا
 در جلوت اگر خلوت ما دریابی

  

 

 »۸«در بر باشی و ساکن دریائی
  

  
  گوید: سرار میعزّالدّین کاشانی در مثنوی کنوزاال
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  فی غرية العشق و لوازمه

 عاشق صادق از مبادی عشق
 تا زغريت هنوز محجوبست
 دشمن دشمنش بود پیوست
 غريتش چون جمال بنماید
 دشمن دوستدار دوست شود
 آتش غريتش بر افروزد
 بر نتابد شریک خویش و عدیل
 غري او گر کسی مساهم اوست
 تا بحدی که گر درو نگرد

 اگر چه دیدهٔ اوستدیده غري است 
 زین سبب غريتش فزون آید
 این سخن جز به ذوق نتوان یافت

  

 

 کی شود سالک بوادی عشق
 دوستدار محّب محبوبست
 تا دهد غريتش ز ناگه دست
 حال او بر خالف آن آید
 دوست با آنکه خصم اوست شود

 سوزد هر چه بیند ز غري می
 در نگنجد در و کثري و قلیل

 م اوستدر نظر گاه او مزاح
 دیدهٔ نازنینش رشگ برد
 ور چه با ناز پروریدهٔ اوست
 حسن معشوق اگر بیفزاید

 »۹«ذوق آن جان زراه وجدان یافت
  

  
  
  
  

  ۲۲تعلیقات فصل 
  
  
حرم  كغري من اللّه عزّ و جلّ فلذلا ال احدبدین نحو آمده:  ۳۸۱ص  ۱ـ حدیث نبوی که در مسند احمد ج ۱

السعد غیور و انا منه و با نقل دیگر نزدیک به این معنی آمده: این حدیث  الفواحش ما ظهر منها و ما بطن.
  »غري -المعجم المفهرس«اللّه اغري منّا 

  .۵۷۴و  ۵۶۶ص  ۲طرائق الحقایق ج  ـ۲
  .۵۹ریاض العارفني ص  ـ۳
  .۱۴۵ص  ۱مجمع الفصحاء ج  ـ۴
  .۵۶لوایح ص  ـ۵
  .۱۶۹شرح تعرّف ص  ـ۶
  .۶۸ص  ۲جامع الصفري ج  ـ۷
  .۲۲۱و  ۲۲۰های شاه نعمت اللّه وىلّ ص  لهرسا ـ۸
  مثنوی کنوز االسرار نسخه مجاهد. ـ۹
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  ۲۳فصل 

  
تا بدایت عشق هر جا که مشابه آن حدیث بیند همه بدوست گريد. مجنون چندین روز طعام » ۱«

ز گفت: ا» پرسیدند چرا چنني کردی؟«نخورده بود، آهوئی به دام او افتاد. اکرامش نمود و رها کرد. 
  ماند، جفا شرط نیست. او چیزی به لیلی می

اما این هنوز قدم بدایت عشق بود. چون عشق به کمال رسد کمال معشوق را داند و از اغیار او را » ۲«
ق بدو دارد، چون سگ کوی دوست و شبهی نیابد یافت. انسش از اغیار منقطع گردد، االّ از آنچه تعلّ

  خاک راهش و آنچه بدین ماند.
چون به کمال تر برسد، این سلوت نیز برخیزد که سلوت در عشق نقصان بود. و جدش زیادت و » ۳«

شود. و هر اشتیاقی که وصال از او چیزی کم تواند کردن آن معلول و مدخول بود. وصال باید که هیزم 
چه  اد طلب کند و هرآتش شوق آید تا زیادت شود. و این آن قدم است که معشوق را کمال داند و اتحّ 

  بريون این بود او را سريی نکند، و از وجود خود زحمت بیند. چنانکه گفت:
  بیت

 در عشق تو انبه است تنهائی من
  

 

 در وصف تو عجز است توانائی من
  

  
تا بدایت عشق هر جا که مشابه آن حدیث بیند همه بدوست گريد. مجنون چندین روز طعام » ۱«منت: 

گفت: از » پرسیدند چرا چنني کردی؟«تاد. اکرامش نمود و رها کرد. نخورده بود، آهوئی به دام او اف
  ماند، جفا شرط نیست. او چیزی به لیلی می

از  شرح: عاشق تا موقعی که در آغاز عشق است هر سخنی شنود و هر چه بیند که بدوست شباهتی داشته باشد،
و محو جمال صورت او در آن شود  آن حدیث دوست شنود و روی دوست بیند و مست شراب عشق دوست می

گردد. چنانکه مجنون چند روز بود که غذا نخورده بود آهوئی در دام او افتاد خواست او را بخورد وىل  آینه می
سؤال شد چرا چنني کردی؟ گفت چشم او  و ناگاه چشمش به چشم آن آهو افتاد او را نوازش کرد و رها نمود

  .او روا نباشدشباهتی به چشم لیلی دارد ستم کردن بر 
  حافظ گوید:

 مکش آن آهوی مشکني مرا ای صیّاد
  

 

 دار ومبندش به کمند شرم از آن چشم سیه
  

در اینجا چند اصل سمبولیک وجود دارد که عبارتند از مجنون، لیلی، آهو، چشم آهو، عذا نخوردن در چند روز، 
  تشبیه.

 »الست بربکم«ز غذا نخوردن یعنی: از روز میثاق است. چند رومجنون کنایه از عاشق و لیلی اشاره به معشوق 
از مقوله شهود جزء «ن نشده بود ن بشری متعیّی ذاتی بود و به تعیّکه در عالم ذر و اعیان ثابته و جزو تجّل» ۱«

کند. و اکنون که از آن دیار دور  که دوست را دیده و آوایش را شنیده و شهود قّوت جانش بود، ساد می »در کّل
دار است و گوشش مشتاق، چشمش براه،  و در وادی موجودیّت بشری چند روزی مقیم شده همچنان روزه افتاده

اش دمیده شود و هر گلی  و جانش گرسنه است هر نوائی که تار جانش را بنوازد و هر دمی که در نی نفس ناطقه
تشنگیش باوست به دیار و  یکه با دست مردم چشمش چیده، شود مصداق اشتیاق او، چشم براه او و گرسنگ
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اولش. هر صوتی که شنود و شکلی که بیند طبق قانون انس و تداعی معانی و خاطرات اولیّه محفل انسی را که 
عند ملیك «با فرشتگان صفات در حضور ذات داشته بخاطر آورد و صورت همرهان آن نیستان و وطن در 

اکنون که چشم آهو را بیند یعنی صنع بیند بیاد همان  آورد و را بخاطر می» در نزد پادشاهی مقتدر« »۲مقتدر 
یوم الست، روز میثاق، وطن حقیقی، اعیان ثابته، عالم مثال، عالم اسماء و صفات، عالم غیب «روز و همانجا 

دارد. و اما تشبیهی که مجنون  افتاده آن را که نمود و ظهور شاهد است، به عشق آن شاهد جمال گرامی می »و...
زنند اوالً همان وحدت وجود و تعیّن وجود در موجود بعنوان اعتباری بودن صورت و  وعرفا از آن دم میکند  می

ظرف، و ذاتی بودن معنی ومظروف است که از صورت به معنی و از دال بمدلول و از ظرف به مظروف و از 
با تشبیهی که متکلّمني متشبّهه  کند. البته این گونه نگرش اسم و ننمایش به مسّمی و از نمود به بود داللت می

  گوید: زیه تامّ است نه تشبیه، و همان است که حافظ میـمعتقدند کامالً متفاوت است وبلکه تن
 ایمما در پیاله عکس رخ یار دیده

  

 

 ای بی خرب ز لذّت شرب مدام ما
  

گاه کردن سالک را از گویند، تقصريات سالک را از عني سالک، و ل و اما چشم آهوانه: سرت کردن الهی را یکن آ
تقصري که کرده است و آن نیز که از غري او مستور است، وجه حقیقت این غایت عنایت باشد که سالک از تقصري 

  ».۴«باز ایستاده باشد و تدارک تقصري کند 
  ید:گو دارد و می بیند و او را گرامی می در صنع حق نهایت جمال و لطف و سرت حال را می» مجنون«پس عاشق 

 به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست
  

 

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
  

  یا اینکه:
 مرا به کار جهان هرگز التفات نبود

  

 

 رخ تودر نظر من چنني خوشش آراست
  

اغانی در » ه -۳۵۶«و اما موضوع مجنون و آهو و چشم آن در مآخذ بسیار آمده. از جمله ابوالفتوح اصفهانی 
در کتاب » ه - ۵۰۰«و شیخ ابو محمد سراج قاری » ۶«شرح اسماء الحسنی«و عبدالکریم قشريی در » ۵«

وىل از  با تغیرياتی آورده» ۹«و میبدی در کشف االسرار » ۸«و سنائی در حدیقة الحقیقه » ۷«مصارع العشاق 
. جامی هم در هفت اورنگ در آورده است» ۱۰«همه بهرت نظامی گنجوی در خمسه در کتاب لیلی و مجنون 

که برای نمونه تنها آنچه سنائی گفته بعلت هم عصری و یا » ۱۱«کتاب لیلی و مجنون و سلسلةالذهب آورده 
   گوید: وریم. او میآ شاگردی شیخ می

 آن شنیدی که در عرب مجنون
 دعوی دوستی لیلی کرد

 و زاد و بود خود بگذاشتحله 
 کوه و صحرا گرفت مسکن خویش

 روز او نیافت هیچ طعام چند
 ز اتفاق آهوئی فتاد بدام
 چون بدید آن ضعیف آهو را
 یله کردش سبک ز دام او را
 گفت چشمش چو چشم یار من است
در ره عاشقی جفا نه رواست 
 چشم لیلی و چشم بستۀ بند

 

 بود بر حسن لیلی او مفتون
 همه سلوی خویش بلوی کرد
 رنج را راحت و طرب پنداشت

 ز غم تن خویشخرب گشته ا بی
 صید را بنهاد بر ره دام
 مرد را ناگهان بر آمد کام
 و آن چنان چشم و روی نیکو را
 ای همه عاشقان غالم او را
 اینکه در دام شکار من است
 هم رخ دوست در بال نه رواست
 هست گوئی بیکدیگر مانند
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 زین سبب را حرام شد بر من
 من غالم کسی که در ره عشق

 معنی راه دعوی رَوی، تو بی
 یش آر و گفت کوته کنکرد، پ

 ورنه از معرض سخن بر خیز
 دعوی دوستی تو با معبود
 گر تو مقصود خود گری بر دست
 گر تو فرزند آدمی پس چون
 این جهان را نه مزرعت پنداشت
 تو ز احوال غافلی چکنم

  

 یله کردمش از این بال و محن
 شد مسلّم ورا شهنشه عشق

 ین دعوینخرد از تو ترسم ا
 با چنني گفت، کرد همره کن
 چون زنان زین چنني سخن بگریز
 پس طلبکار لذّت و مقصود
 بت پرستی، نه ای خدای پرست

 ای بر جهان چنني مفتون شده
 عاقبت خود برفت و هم بگذاشت

 »۱۲«از خود واصل جاهلی چکنم
  

  
کبکی یافت او را بکوهسار برد و در  گوید: عاشقی بود از رفقای این بیچاره می ۵۶عني القضاه در لوایح ص 

، جفا بود با او جفا کردن. اما این در بدایت عشق دمرغزار خرّم بگذاشت و می گفت رفتار اوبه رفتار یارم مان
و این از » شادی -خشنودی«کند برای سلوت  بود و مدخول و معلول بود زیرا که محبوب را شبهتی طلب می

را خطور بود بر آنکه کسی بمعشوق او ماند ویار در حسن با او مساوات دارد در نقصان است واللّه که اگر عاشق 
نبود، خام بود. ای درویش آن شوقی که وصال از او چیزی کم کند، ناقص بود،  ر طلب سوختهعشق ناتمام بود، د

بدان دمار از وجود شوق نبود، تهمت بود و تهمتی کاذبه بود، وصال هیزم آتش شوق است او را در شعله آرد تا 
باری بود و این را بزبان  اای بود. امّ شود اگر چه لمحه نهاد عاشق بر آرد و این آن حال است که پروانه آتش می

  آن قوم بیخود اتّحاد خوانند اگر مّیسر شود مقامی در عشق ازو عالیرت نبود
  منت: 

شوق را داند و از اغیار او را اما این هنوز قدم بدایت عشق بود. چون عشق به کمال رسد کمال مع» ۲«
شبهی نیابد یافت. انسش از اغیار منقطع گردد، االّ از آنچه تعلّق بدو دارد، چون سگ کوی دوست و 

  »ماند. خاک راهش و آنچه بدین
  شرح: 

شود چون بدوست  بیند و بدان شیفته و مجذوب می و این گامها آغازین عشق است که در غري از او، او را می
ای از حسن مطالعه  گرد و بهر جز وی شعبه های جزء نگر نمی وىل وقتی بکمال برسد دیگر به آینه ارد.شباهت د

سازد. و حسرنا جز بعني اصل  کند بلکه همه جزء را در کل محو کرده و به عني کلّی همه چیز را متعلق می نمی
. زیرا او در دهیچ چیز را شبیه او نیاب »لیس کمثله شیٔ «داند و برمبنای  مشاهده نکرده و جملۀ اجزاء را غري می

جمال مطلق الیزال قیوم است و حسن اشیاء صورت نازلۀ جزئیّه آمیخته به ظلمت مادّی و فانی و هالک است 
کند و از همه  گريد و به آنها همدمی و دمسازی نداشته و با آنها احساس آرامش نمی دیگر به غري از او انس نمی

مجنون به سگ کوی لیلی انس ق دارد. چنانکه شود که بدوست تعلّ آن چیزهائی دمساز میگسلد و تنها به  می
نهد و هر چه نظائر آن باشد که به  بوسد و بر چشم می بوید و می کند و خاک راهش را می گرفته و آنرا نوازش می

کند و با آن نرد عشق  ق داشته باشد برایش عزیز و گرامی است و بوی معشوق را از آن استشمام میمعشوق تعّل
ازد. داستان مجنون و سگ کوی لیلی مانند دیگر داستانهای مربوط به لیلی و مجنون سابقۀ طوالنی داشته و  میإ
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گوید: اگر مجنون را با سگ  شیخ احمد در اینجا آورده و بعد از او عني القضاه باین مطلب اشاره کرده و می
  ای؟ نه سگ را باشد مگر این بیت را نشنیدهکوی لیلی محبّتی و عشقی باشد آن محبت 

 مجنون روزی سگس بدید اندر دشت
    گفتند سر سگس ترا شادی چیست

 

 مجنون همگی بر سر سگ شادان گشت
 »۱۳«گفتا روزی به کوی لیلی بگذشت 

  

ماید: فر مولوی هم در مثنوی ضمن دفرت سوم این موضوع را با شرح کامل همراه با نکات جالبی بیان داشته می
»۱۴«  

 نواختهمچو مجنون کو سگی را می
 ؛شت، خاضع در طواف پیش او می

 هم سر و پایش همی بوسید و ناف
 بوالفضوىل گفت ای مجنون خام

 خورد پوز سگ دائم پلیدی می
 شمرد های سگ بسی او می عیب

 گفت مجنون تو همه نقشی و تن
 کاین طلم بستۀ مولیست این
 تهمتش بني و دل و جان و شناخ

 آن سگس که گشت در کویش مقیم
 گر ز صورت بگذرید ای دوستان

  

 

 گداخت داد و پیشش می اش میبوسه
 گزاف همچو حاجی گرد کعبه بی

 داد صاف هم جالب و شکرّش می
 آری مدام؟ این چه شیداست اینکه می

 اسرتد مقعد خود را بلب می
 عیب دان از غیب دان بوئی نربد
 اندرآ و بنگرش از چشم من

 سبان کوچۀ لیلیست اینپا
 کو کجا بگزید و مسکنگاه ساخت
 خاک پایش به زشريان عظیم
 جنّتست و گلستان در گلستان

  

و چون به کمال تر برسد، این سلوت نیز برخیزد که سلوت در عشق نقصان بود. و جدش زیادت » ۳«
ود. وصال باید که هیزم شود. و هر اشتیاقی که وصال از او چیزی کم تواند کردن آن معلول و مدخول ب

آتش شوق آید تا زیادت شود. و این آن قدم است که معشوق را کمال داند و اتحّاد طلب کند و هر چه 
  »نکند، و از وجود خود زحمت بیند. بريون این بود او را سريی
وت یعنی این سل هم گذشت و به کمال برتر رسید،» داشنت متعلقات محبوب دوست«شرح: و وقتی از آن مرحلۀ 

زیرا خرسند شدن به یک حالت و مقام و به شیٔ مشابه یا «رود  خرسندی و شادی او از مقام قبلی از بني می
وجد: واردی است که از حق تعاىل بر دل آید و باطن را از «لذا وجد » وابسته به معشوق، در عشق نقصان است

صال از آن کاسته گردد علت وهر شوقی که در اثر شود. و  او در مقام برتر بیشرت می» ۱۵» «هیئت خود بگرداند
ندارد و بلکه انفعاىل است. تنهائی نیست بلکه معلول است و همینطور مدخول است نه داخل. یعنی قوه فاعلیت 

حاد با پس باید کار اشتیاق عاشق به معشوق بمقامی رسد که فقط ذات معشوق را کمال بدارد و خواهان اّت
از ذات معشوف به عني عاشق افتد. اگر چه راهش بر معشوقست که رسیدن به  معشوق باشد و کشش شوق

معشوق از شوقش هیچ کم نکند، و راهش بعني عشق همچنان ماندگار باشد. بدایت وصول به معشوق، هیزم 
ای که طالب اتحاد شود تا ذات عاشق و  شعله شوق باشد تا شوق را به وصال افزایش دهد و برسد به مرحله

آنوقت بريون از خود عشق هر چه باشد او را سريی نبخشد و حتی » ۱۶«به یگانگی عشق مبدل شود.  معشوق
   وجود خودش را مزاحم بیند وآنرا محل ازدحام شمرد و نامحرم بساط یگانگی داند.

 بنظم گذر از مرحلۀ تشبیه را که گامهای اول است تا تنزیه که آخر مقام است این چنني» ۱۷«عزّالدّین کاشانی 
  کشیده.



  

١٦٦ 

  المقاله فی تشبیه العاشق
  

 در بدایت چو عشق خام بود
 نشناسد کمال را زقصور
 در نیاید بقوّت تنزیه
 گر شبیه نگار خود بیند

  

 

 مرد در عشق ناتمام بود
 بر جمال نگار خود مقصور
 حسن او را مجرّد از تشبیه
 مونس و غمگسار خود بیند

  

  
  الحکایه فی توضیح هذا المعنی

  
 د مجنون گه بدایت عشقبو

 چند روزی نخورده بود طعام
 داد حاىل رهائی از دامش
 گفت چشمش چو چشم یار منست
 پس نشاید بر او جفا کردن
 این قدم در بدایت است هنوز
 مرد عاشق چو پخته شد در کار

 شبیه یار دور شودتپس ز 
 خود نبیند بلطف و حسن و جمال
 انس اوبگسلد ز مرغوبات

 هندویش مثالً پاسبان
در نهایت چو عشق یافت کمال 
 سلوتش پاک رخت بر گريد
 کس نداند انیس و غمخوارش
 طالب عشق و اتّحاد شود
 همگی رخ بدلنواز کند

  

 

 ناتمام اندر و سرایت عشق
 ناگهش آهوئی فتاد بدام
 نیک اعزاز کرد و اکرامش
 گردنش گردن نگار منست
 در وفا نیست جورها کردن
 نوزنا رسیدن بغایتست ه

 انس او منقطع شد از اغیار
بلکه بر نام او غیور شود 
 دلرب خویش را نظري و مثال
 جز مضافات یارو منسوبات
 یا چو خاک ره سگ کویش
 زین مقامش دگر نگردد حال
 آتش وجه شعله در گريد
 مستی خویشنت بود یارش
 سالک راه انفراد شود
 ورق از نقش غري باز کند

  

  منت:
 ست تنهائی مندر عشق تو انبه ا«

  

 

 »دروصف تو عجز است توانائی من
  

آمده که به شرح » حسن تو...    ...عجز است دانائی من«شرح: در فصل سوم سوانح این بیت در یک رباعی: 
  .آن پرداختیم



  

١٦٧ 

  
  

  ۲۳تعلیقات فصل 
  
  
  ۱۷۱قرآن سورهٔ اعراف آیۀ  ـ۱
  .۵۵قرآن سورهٔ القمر آیۀ  ـ۲
  ۵۹لمعات اصطالحات ص  ـ۳
  .۶۰لمعات اصطالحات ص  ـ۴
  .۸۲و  ۸۱ص  ۲اغانی ج  ـ۵
  .۳۹شرح اسماء اللّه الحسنی ص  ـ۶
  .۱۲۸ص  ۲مصارع العشاق ج  ـ۷
  .۴۵۷حدیقة الحقیقه ص  ـ۸
  .۱۲۸ص  ۵کشف االسرار ج  ـ۹
  .۵۱۳لیلی و مجنون ص  –کلیات خمسه نظامی  ـ۱۰
  .۱۵۵سلسلة الذهب ص  ۸۲۵لیلی و کجنون ص –هفت اورنگ  ـ۱۱
  .۴۵۷سنائی ص  دیقة الحقیقهح ـ۱۲
  .۱۳۹تمهیدات ص  ـ۱۳
  مثنوی معنوی دفرت سوم. ـ۱۴
  فرهنگ معني. ـ۱۵
  .۲۷نسخه نور عثمانیه ص  ـ۱۶
  .۱۸و  ۱۷مثنوی کنوز االسرار ص  ـ۱۷



  

١٦٨ 

  ۲۴فصل 
  
  

در ابتدا بانگ و خروش و زاری بود، که هنوز عشق تمام والیت نگرفته است. چون کار بکمال رسد و 
د، حدیث در باقی افتد و زاری به نظاره ونزار بدل گردد، که آلودگی به پالودگی بدل والیت بگري

  افتاده است چنانکه گفت:
  بیت

 ز اول که مرا بعشق کارم نو بود
 کم گشت کنون ناله چو در دم بفزود

  

 

 همسایه بشب زنالۀ من نغنود
 آتش چو همه گرفت کم گردد دود

  

  
  

  منت:
زاری بود، که هنوز عشق تمام والیت نگرفته است. چون کار بکمال رسد و در ابتدا بانگ و خروش و 

والیت بگريد، حدیث در باقی افتد و زاری به نظاره ونزار بدل گردد، که آلودگی به پالودگی بدل 
  »افتاده است 

آورد  بر می کند، خروش دارد، ناله می ف نیافته عاشق فریاد میابتدا که هنوز عشق بر همه وجود عاشق تصّر شرح:
های معشوق، وارد مرحلۀ تنزیه گردد و به  گرید. وىل چون پس از گذشنت از دو مرحلۀ تشبیه و علقه به وابسته و می

از میان ف خویش درآورد دیگر گفتگوی ظاهری اتحاد با معشوق برسد و عشق سرزمني وجودی عاشق را بتصرّ
یعنی: گفتگو » حدیث در باقی افتد«را اشک گرم گواه است  های درون شود و تنها شعله رود و زبان بسته می می

شود، و آلودگی که بخود و ماسوی  ها به تماشای محبوب و نزاری و مدهوشی تبدیل می کنار رود و نماند و زاری
  یابد. غل و غش بودن تغیري می اللّه داشته به صافی  پاکی و طهارت و بی

تواند  زاری از تنگی نهاد عاشق افتد. که صفات عشق در وی جایگري نمیدر شرح نسخه نور عثمانیه آمده: ناله و 
شد، چون پختگی حاصل شد و اخالق وی به عني عشق کلی شد از خروش و تنگنای حجب خالص یابد و در 

  »۱«نظارهٔ حسن صرف افتد 
   منت:

  بیت
 ز اول که مرا بعشق کارم نو بود
 کم گشت کنون ناله چو در دم بفزود

  

 

 بشب زنالۀ من نغنودهمسایه 
 آتش چو همه گرفت کم گردد دود

  

  توضیح:
با تغیريی مختصر و بدون نام شاعر ذکر کرده صاحب طرائق « ۲»این رباعی را میبدی در تفسري کشف االسرار 

 اتوىل در کلیّ» ۴«اىل آمده آنرا به شیخ احمد غزاىل نسبت داده و نیز در دیوان ابوسعید ابوالخري بنام غزّ» ۳«
  اىل بیش از یکصد سال قبل از مولوی بوده.که ناصواب است زیرا غزّ» ۵« دان شمس آنرا نام موال نا آورده

  شرح:



  

١٦٩ 

های من از فریاد ناله و  گریستم که همسایه در آغاز که بعشق تو مشغول بودم و در عشق خام و تازه وارد، آنقدر می
آید، زیرا وقتی آتش همۀ  ام نمی دم زیاد شده که دیگر ناله توانستند بخوابند، وىل ا کنون آنقدر در زاری من نمی

را » بدل شدن زاری به نزاری«هیزم را در برگريد و مشتعل سازد دیگر دودی نخواهد داشت. سعدی هم مطلب 
  سراید: در وصف الحال خود می
 نماند و ترسم خلقآهمزضعف، طاقت

  

 

 گمان برندکه سعدی زدوست خرسندست
  

  
  گوید: ها می هم دربارهٔ سکوت بعد از نالهو مولوی 

 عاشقان را شد مدّرس حسن دوست
 خامشند و نعره تکرارشان

  

 

 دفرت و درس و سبقشان روی اوست
 رود تا عرش و تخت یارشان می

  

  
  سراید: عزّالدّین کاشانی می

  المقاله فی تسلیم العاشق و جموحه
 ت نیستهر که فارغ ز هر دو عّل

 دارد یعشق از عشق بهر ک
 در بدایت ز غایت مستی
 گه گهی تا وجود در بازد
 ظرف هستیش را خراب کند

 عاشق از درد، در خروش آید 
 فزاید چنني سرایت او می

 چون والیت تمام بستاند
 بنشیند خرش و زاری او
 تا ز آلودگی بپاالید
 گر چه باشد بهست آلوده
 مرد در خامی بدایت عشق
 پیش جانان چو در شهود آید

 نهایت چو پخته شد کارش در
  

 

 عشقبازی و را مسلّم نیست
 تا والیت تمام نسپارد
 بسپارد والیت مستی
 عشق غارت کنان برو تازد
 تا مگر ملکش انقالب کند
 ز آتش غم دلش بجوش آید
 تا شود مالک والیت او
 مرد را از خروش بنشاند
 زاری آنگه شود نزاری او
 بسوایش دگر نیاالید

 پالوده گردد کنون و پاک
 نارسیده بکنه غایت عشق
 اضطرابیش در وجود آید

 »۶«غیبت آرد شهود دلدارش 
  

گوید: گریه در عشق از رعونات نفس است و گریه در خلوت از برای سلوت بود و در صحبت از  عني القضاه می
تا » به جانم سوگند به عمرم یا«برای اظهار احرتاق کند و این هر دو از رعونات نفس بريون نیست: لعمری 

  »۷«شعور باید از غیبت در حضور آید.  عاشق بخود باز نیفتد نگرید. و عاشق بی
  



  

١٧٠ 

  
  ۲۴تعلیقات فصل 

  
  
  .۲۸ـ شرح نور عثمانیه ص ۱
  .۲۴۰ص  ۱بقره ج  ۷۴ـ کشف االسرار تفسري آیه ۲
  .۵۶۶ص  ۲ـ طرایق الحقایق ج ۳
  .۱۴۴ – ۵۸ـ دیوان ابوسعید ابوالخري ص ۴
  .۷۵۶عی ـ کلیات شمس ربا۵
  .۲۱و  ۲۰ـ مثنوی کنوزاالسرار ص ۶
  .۵۷ـ لوایح ص ۷



  

١٧١ 

  
  ۲۵فصل 

  
  

زیرا که هستی او عاریت است و روی در قبلۀ چون عاشق معشوق را بیند اضطرابی در وی پیدا شود، 
نیستی دارد. وجود او در وجد مضطرب شود تا با حقیقت کار نشیند. و هنوز تمام پخته نیست. چون 

ر التقا از خود غایب شود، زیرا که چون عاشق پخته شد در عشق و عشق نهاد او را تمام پخته شود د
  ، چون طالیۀ وصال پیدا شود وجود او رخت بر بندد بقدر پختگی او در کار.بگشاد

  حکایت
اند که اهل قبیلۀ مجنون گرد آمدند و به قوم لیلی گفتند: این مرد از عشق هالک خواهد شد. چه  آورده

د اگر یکبار دستوری باشد تا او لیلی را بیند؟ گفتند: ما را از این معنی هیچ بخلی نیست، و زیان دار
لیکن مجنون خود تاب دیدار او ندارد. مجنون را بیاوردند و در خر گاه لیلی بر گرفتند. هنوز سایۀ لیلی 

ما گفتیم که او فتند: بایست گفنت. بر خاک در پست شد. گ پیدا نگشته بود که مجنون را مجنون در
  طاقت دیدار او ندارد.

  اینجا بود که با خاک سر کوی او کاری دارد.
  بیت

 گرمی ندهد هجر به وصلت بارم 
  

 

 با خاک سر کوی تو کاری دارم
  

  زیرا که از او قوت تواند خورد در هستی علم، اما از حقیقت وصال قوت نتواند خورد که اوئی او بنماند.
  
  

ق را بیند اضطرابی در وی پیدا شود، زیرا که هستی او عاریت است و روی در چون عاشق معشو«منت: 
قبلۀ نیستی دارد. وجود او در وجد مضطرب شود تا با حقیقت کار نشیند. و هنوز تمام پخته نیست. 
چون تمام پخته شود در التقا از خود غایب شود، زیرا که چون عاشق پخته شد در عشق و عشق نهاد او 

  »، چون طالیۀ وصال پیدا شود وجود او رخت بر بندد بقدر پختگی او در کار.را بگشاد
  شرح:

ای و فانی و هالک  شود زیرا که هستی خودش عاریه و مشوّش می وقتی که عاشق جمال محبوب را بیند مضطرب
دوام بوده روی در سوی نیستی دارد. در حالیکه معشوق، حّی قیّوم است و در جهت حق و بقاء و ثبات و بوده 

خاک کجا و پروردگار! همه مراتب ربوبیّت کجا و فانی کجا و  »ما للرتّاب و رب االرباب«ازىل و ابدی است 
لذا از نهایت شوق و ذوق که یار به او چهره نمود و او الیق یار نیست اضطراب او را حاصل آید او  باقی کجا؟

 پخته شد در مالقات و برخورد با پروردگارش از در این مرحله هنوز پخته نشده است. وىل وقتی که کامالً
شود زیرا وقتی عاشق در عشق پخته شد و عشق نهانخانۀ جان او را شکافت و در آن جا گرفت  خودش غایب می

رود و مقدار فنای وجود  اند، آنوقت وجود او کنار می بیانگر آنست که طالیۀ و مقدم لشگریان وصال وارد شده
اگر عاشق خواهد که معشوق را یاد کند نتواند «نویسد:  عاشق دارد. عني القضاه در لوایح میبستگی به پختگی 

  »»۱«چنانکه شبلی گوید: چون منی ترا یاد کند و دهان را هر ساعتی هزار بار از آب توبه بشوید از یاد کردنت. 



  

١٧٢ 

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى «فرماید:  میباین آیه که آمده اشاره » مالقات«و » اضطراب«در این قسمت که 
ای انسان هر آینه تو تالشگر ضطرب ونگرانی هستی که بسوی «یعنی: » ۶آیه  –انشقاق «» رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

فْسُ يَا أَيَّتُهَا النَّ «شود  بعد چه می» روی، و این تالش و بیقرای تا مالقات پروردگارت ادامه دارد... خدایت می
» ۳۱تا  ۲۸آیه -الفجر« »وَادْخُلِي جَنَّتِي فَادْخُلِي فِي عِبَادِي الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت » پخته شده در وصال و خو گرفته بجلوهٔ دلدار« اى نفس مطمئنهیعنی: 
و در ميان بندگان » ار گرفته و حق جانت را محل، رضایت ورود خویش قرار دادهمورد رضایت حق قر« بازگرد

   .من درآى و در بهشت من داخل شو
بر هر که به حقیقت این در بگشاید، در خلوت خانۀ خود نشیند و خود «گوید:  عراقی در لمعات در این باره می

بعد از فتح دیگر هجرتی « »رة بعد الفتحالهج«را و دوست را در آئینه یکدیگر بیند، پیش سفر نکند. 
  »...نیست

 نروممن از این خانۀ پر نور بدر می
  

 

 نروم من از شهر مبارک به سفر می
  

راه به پایان برسد، طلب نماند، قلق بیارامد، ترقی تمام شود، اضافات از اینجا غربت ممکن نگردد... اینجا 
  »...»۲«ساقط آید 

  فی الغیبته و الشهود
 ان را وجود عاریتستعاشق

 زین سبب قبله شان فنا باشد
 مرد را جای در بدایت عشق
 پیش جانان چو در شهود آید
 در نهایت چو پخته شد کارش

  

 

 وصف معشوق در فنائیتست
 عاریت را کجا بقا باشد
 نا رسیده به کنه و غایت عشق
 اضطرابیش در وجود آید
 غیبت آرد شهود دلدارش

  

  منت:
  حکایت

که اهل قبیلۀ مجنون گرد آمدند و به قوم لیلی گفتند: این مرد از عشق هالک خواهد شد. چه  اند آورده
زیان دارد اگر یکبار دستوری باشد تا او لیلی را بیند؟ گفتند: ما را از این معنی هیچ بخلی نیست، و 

ند. هنوز سایۀ لیلی لیکن مجنون خود تاب دیدار او ندارد. مجنون را بیاوردند و در خر گاه لیلی بر گرفت
پیدا نگشته بود که مجنون را مجنون در بایست گفنت. بر خاک در پست شد. گفتند: ما گفتیم که او 

  »طاقت دیدار او ندارد.
ین الدّعزّ» ۴«آورده و عطار با تغیرياتی در منطق الطري ذکر کرده » ۳«این داستان را خود شیخ در بحر المحبّه 

  فرماید:  بنظم کشیده میکاشانی هم این حکایت را 
  »الحکایه فی تلویح هذا المعنی«

 در حکایت بنقل مشهورست
 کاهل مجنون ز فرط عشق و له
 بسوی قوم لیلی آشفته
 کاخر این مرد در فراق بسوخت
 چه زیان دارد ار بدستوری

 

 گر چه نزدیک عقل بس دورست
 که بدو راه یافت طوبٰى له
 بطریـق شفـاعتی گـفته
 بس که نريان ز اشتیاق افروخت

 مهجوریخستۀ مبتالی 
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 باز بیند جمال لیلی را
 همه گفتند هیچ ضنّت نیست
 او نیارد قبول تاب نظر

 ن کردنددر زمانش سبک روا
 دید از دور عطف و دامانش

 سوی منزل آوردند بیخودش
 شد بهوش باز آمد ساعتی

 نوبت غیبتش چو آمد سر
 هستی ما لباس عاریتست
 نقش هستی که مستعار بود

  

 یک نظر از پی تسلی را
 اینقدر بلکه نیز منت نیست
 همچو چشم از فروغ چشمۀ خور
 سوی خر گاه لیلی آوردند
 بیهشی سر زد از گریبانش
 باندامت که حاصل آوردند
 دیگ سکرش ز جوش باز آمد
 هیچ از آن حالتش نبود خرب
 هستی اوست اصل باقیتست

 »۵«مرد باید کز آنش عار بود 
  

  منت:
  ینجا بود که با خاک سر کوی او کاری دارد.ا«

  بیت
 گرمی ندهد هجر به وصلت بارم 

  

 

 با خاک سر کوی تو کاری دارم
  

زیرا که از او قوت تواند خورد در هستی علم، اما از حقیقت وصال قوت نتواند خورد که اوئی او 
  .»بنماند
  شرح:

اگر هجر او را به پردازد  پیدا کند به صفات او می تواند به ذات معشوق دسرتسی نمیدر این مقام است که چون 
گريد. زیرا اگر بصفات و  ورزد و انس می وصال یار نرساند با خاک سر کوی یار و عاشقان سر کویش عشق می

تواند از عشقی که در نهانخانۀ حسن آنان است و جزئی و پدیداری و نمودی از حسن  تعیات آنها روی آورد می
مائدهٔ جان گريد و غذای عشق بخورد و با دانائی خود که الزمۀ هستی است سر مست بادهٔ  و عشق مطلق است،

  ای گريد. تواند از حقیقت وصال غذائی خورد و بهره عشق شود چرا که نمی
کند پس غرق وصال قوتی  کند وىل اگر بريون افند حسّ می برای مثال ماهی چون در آب است آب را حسّ نمی

گاه است خورد وىل آ نمی   خورد. از جانب معشوق قوت می» به خوردن قوت«نکه آ
  
  

  ۲۵تعلیقات فصل 
  
  .۵۹ـ لوایح ص ۱
  .۲۴و  ۲۳ـ لمعات ص ۲
  .۱۲۳ـ بحر المحبّه ص ۳
  .۲۲۴ـ منطق الطري ص ۴
  .۲۱ـ مثنوی کنوز االسرار ص ۵
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  ۲۶فصل 
  
باید  اشق راتن در مین است که وصال نه اندک کاری است.چنانکه عگریز معشوق از عاشق برای آ» ۱«

باید داد تا عاشق او بود. تا در درون او او را تمام نخورد و از  داد تا او نبود، معشوق را هم تن در می
خودش نشمارد و تا بکلّی قبولش نکند از او گریزان بود، که اگر چه او این حقیقت نداند در ظاهر علم 

  فرستد. کشد بدم یا بدو چه می است از او چه میدل و جان او داند که نهنگ عشق که در نهاد عاشق 
  آنگاه آن اتّحاد انواع بود: گاه شمشري آید این نیام وگاه بعکس. گاه حساب را در او راه نبود.» ۲«
  

  منت:
باید  گریز معشوق از عاشق برای آن است که وصال نه اندک کاری است.چنانکه عاشق راتن در می«» ۱«

باید داد تا عاشق او بود. تا در درون او او را تمام نخورد و از  هم تن در می داد تا او نبود، معشوق را
خودش نشمارد و تا بکلّی قبولش نکند از او گریزان بود، که اگر چه او این حقیقت نداند در ظاهر علم 

  »فرستد. کشد بدم یا بدو چه می دل و جان او داند که نهنگ عشق که در نهاد عاشق است از او چه می
باید شد تا به ذات معشوق قائم  : چنانکه عاشقی معزول مینویسد شارح نسخۀ نور عثمانیه در شرح آن میشرح:

باید شد تا معشوق از معشوقی عاشق باز رهد، و از ذات معشوقی،  شود، معشوق را هم از معشوقی معزول می
 عاشق از راه آنست که عاشق حسن د شود تا حسن در محل خود قرار گريد، و گریزش معشوق ازخود عشق مجرّ

از کشش عاشق  معشوق را نهنگ آسا باز به خود کشد، جواز مقابله برخیزد و تعلّق عاشق بمعشوق نرسد و روی
باز رهد تا بکلّی ذات معشوق در نهاد عاشق نشیند بر راه عشق معشوق از عاشقی راضی نگردد. اگر این حال 

  فت این حال باخربند.در ظاهر علم نداند، جان و دل از معر
که وصال عاشق با گریزد  از عاشق می شرح مذکور مفهوم این است که: معشوق از آنجهتبا توجه باصل و 

نیست. همانطور که عاشق باید از بقاء به عاشقی فنا شده در ذات معشوق محو گردد، معشوق کار کوچکی 
قاء یابد و در ذات خود معشوقی عشق، مجّرد معشوق ه باید راضی شود که عاشق به هستی او هست شده بدو ب

خواهد معشوق را فرو کشد تا همه معشوق در عاشق مستحیل  شود و کوس استغناء زند و گرنه عاشق در خور می
داند که عشقی که در جان عاشق است چون نهنگی است که او رابا دم نیاز و طمع وصال  شود، و معشوق می

عاشق در معشوق فنا شد معشوق در  وق از عاشق برای آنست که همانطور کهپس گریز معش .کشد بدرون خود می
تر  در عزّ تمکني و استغناء بماند. بعبارت سادهعاشق حّل نشود بلکه در عشق خود که عني عشق مطلق است 

عاشق باید باینکه مانند معشوق نیست تن بدهد و معشوق هم به اینکه مانند عاشق نیست تن بدهد لذا معشوق 
را قبول کند و گرنه از او گریزان  عاشق اباید درون عاشق راتمام و کمال بخورد و بخود تبدیل کند و از خود داند ت

داند وىل دل و جان او به موضوع  له را از لحاظ علمی نمیئاین مس است تا اینکه یکی شدن رخ دهد. عاشق
داند که پس از  کشد، او می همه دریا فرو می داند که عشق مانند نهنگی در دریای درون عاشق واقف است و می

فروکش کردن دریا آنچه باقی ماند خشکی و دشت و هامون و کوههاست و این نهنگ همۀ آنها را نیز فرو 
گذارد وىل آنچه عاشق از این مقوله می داند در مقام مقایسه مانند یک مشت آب  بلعد و هیچ چیز باقی نمی می

کند و یا مانند یک مشت خاک  مني یک مشت آب مانند افیونی او را تخدیر میاست از آب دریا که فقط ه
ها باز هم  و خشکیاست از آنهمه قلمرو خشکی که به آن دل خوش کرده است. بعد از فروکش کردن دریا 
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بلعد تا سر حد الوهیت و آنجا عشق، به ذات مطلق عشق مبدل گردد و  نهنگ فرو می آن یزهای دیگر است کهچ
خورد و محو  خفای خفی آرامد، در حقیقت آن نهنگ، عشقِ معشوق است که همه تعینات عاشق را میدر 
  کند تا خود را در عاشق دریابد. می

فرار عاشق از معشوق در کمال عشق از آنست که وصال کاری است برون از حّد او چنانکه «آمده:  ۶۴لوایح ص 
ک است بلکه عني هالک که اگر در دار جالل در الم مفرط موجب هالک است لذت مفرط هم موجب هال

اوان وصال هیچ از قوّت بشریّت در واصالن باقی باشد بعدم صرف افتد چنانکه اسم وجود برایشان ممتنع افتد 
بدان باید بوی  باید داد تا در پرتو نور معشوق از سفر کند معشوق را هم راضی می چنانکه عاشق را تن در می

    »هست شود و به شراب مشاهدهٔ او مست شود. و هر گاه او را طلب کند در خودش بیابد.عاشق به هستی او 
  »گاه حساب را در او راه نبود. آنگاه آن اتّحاد انواع بود: گاه شمشري آید این نیام وگاه بعکس. منت:

وجود عاشق هیچ  گوید: اگر وجود عاشق نماند. عشق را بوجود معشوق تعلّق گرفنت از می »نور عثمانیه«شارح 
باید، اگر وجود معشوق نماند تعلّق عشق بوجود معشوق گرویست که عشق را از وجود و عدم عاشق  مددی نمی

  »شرح سوانح نور عثمانیه«و معشوق فراغت کلّی است که وی مقرّ اتّحاد است 
توان  د آنوقت نمیشو منظور این است که وقتی عاشق و معشوق در عشق محو شوند یگانگی و اتّحاد حاصل می 

تفاوتی گذلرد که مثالً کدام شمشري است و کدام غالف؟ گاهی عاشق شمشري است در غالف معشوق زیرا وجود 
عشق او در درون عشق معشوق نهفته است و گاهی بعکس است معشوق شمشري است و عاشق غالف زیرا در 

ی است که تفاوتی بني آنها اصالً نیست کند و گاهی اتّحاد بصورت یگانگ عشق عاشق، معشوق ظهور پیدا می
  بطوریکه بهیچوجه آنرا دو چیز شمرد واندیشه و علم را بدان راهی نیست.

البته باید بگوئیم که این اتّحاد نه اتّحاد عاشق و معشوق است بکه محو عاشق و معشوق در عشق است بدین 
منتزع نمود و اگر انتزاعی هم باشد توان عاشق یا معشوق را  معنی که مطلق وحدت در وحدت است و نمی

  گوید: در این باره می ۲۳امری اعتباری است نه حقیقی. چنانکه عراقی در لمعات ص 
  بهیچ وجه نه اتحاد ممکن بود نه حلول. » عاشق«و آینه » معشوق«بدانکه میان صورت «

 گوید آنکس در در این مقام فضول
  

 

 که تجلّی نداند او ز حلول
  

در دو ذات صورت بندد و در چشم شهود در همۀ وجود به حقیقت جز یک ذات مشهود  حلول و اتحاد
  تواند بود. نمی

 آفتابی در هزاران آبگینه تا فته
 جمله یک نوراست لیکن رنگهای مختلف

  

 

 پس برنگ هر یکی تابی عیان انداخته
 »اختالفی در میان این و آن انداخته

  

  گوید: مولوی هم می
 ن نور سرهچون بصورت آمد آ

  

 

 های کنگره شد عدد چون سایه
  

گوید: ای برادر حقیقت عاشق داند که نهنگ عشق از  می» شمشري و نیام«و » نهنگ عشق«عني القضاه دربارهٔ 
من «جنید در اوان غیبت از خود گفتی  ال اله اال اللّهکند.  کشد و از اوئی او چه جدا می وجود او چه در می

بتو که  مبتال کرد؟ چون از غیبت بحضور آمدی و از عالم خود در کنار نور آمدی گفتی:  یعنی مرا »كابتالئی ب
لوایح ص «یعنی: بالیم را زیاده گردان. گاه این خنجر آید او نیام و گاه او مرغ و این دام  »زدنی من بالئی«
۶۴«  
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  ۲۷فصل 

  
  
است که برگ یکی ندارد. و اگر از این معنی معلوم شود که اگر فراق باختیار معشوق بود آن » ۱«

  باختیار عاشق بود هنوز والیت تمام نسرپده است و تمام رام عشق نشده است.
و بود که از هر دو جانب تسلیم و رضا بود اما فراق حکم وقت بود و نکایت روزگار بود، که بريون » ۲«

  از اختیار ایشان کارهاست، االّ کاری که بريون از آن هیچ چیز نبود.
  
  
  

از این معنی معلوم شود که اگر فراق باختیار معشوق بود آن است که برگ یکی ندارد. و اگر » ۱« منت:
  باختیار عاشق بود هنوز والیت تمام نسرپده است و تمام رام عشق نشده است.

  شرح: 
کشیدن،  در شرح نور عثمانیه آمده: معشوق را در فراق مصلحت استغنای وجود است، تا بار ذات عاشقش نباید

هنوز ذات وی رام عشق نگشته است از آنکه  با اتحاد و یگانگی تن در نباید دادن، و اگر از طرف عاشق بودو 
   اختیارش باقیست.

شود که اگر دوری و جدائی مشاهده شود یا  معلوم می» یگانگی در عشق«پس منظور اینست که: از این مطلب 
عشق با عاشق ندارد یعنی به اینها توجّه و التفاتی ندارد و  »توجّه التفات«باختیار معشوق است که برگ 

خواهد بار ذات عاشق را بکشد و با او یکی شود. و یا باختیار عاشق و آن بدلیل آنست که هنوز تمام  نمی
سرزمني عشق را طی نکرده یا در پذیرش والیت و اجرای آن بکمال نرسیده و کامالً رام عشق نشده است و هنوز 

دارای اختیار است و همان موجب دوری و فرقت و عدم اتّحاد و یکی شدن گردیده. بقول عني القضاه:  از خود
اگر کار باختیار عاشق بود اتّحاد بود وجمع زیرا او را احرتاق در پرتو انوار جمال خوشرت از بقاء بود در تفرقه و 

ال حرتقت «الل پروای یگانگی نبود با کس. معشوق بود و هجر زیرا که او را از کمال ج . و اگر باختیاردوئی
  سوزاند تشعشع جمال او. عبارت از آن است. یعنی: می»سبحات وجه

  
  گوید: ین کاشانی در مثنوی کنوزاالسرار میالدّعزّ

 ند منی و توئیکعشق یکسان
 آتش او چو شعله در گريد
 بخرد عاشقی و معشوقی
 زین یار اگر مرادش نیست

  

 

 ئینبود با یگانگیش دو
 غري خود را ز پیش برگريد
 از ره التــذرو و الیـبقــی
 وصل او برگ اتّحادش نیست

  

  



  

١٧٧ 

   منت:
و بود که از هر دو جانب تسلیم و رضا بود اما فراق حکم وقت بود و نکایت روزگار بود، که بريون » ۲«

  »از اختیار ایشان کارهاست، االّ کاری که بريون از آن هیچ چیز نبود.
گوید: عشق را بوجود خود استغراقی بود که فراغت تصدیع هر دو طرف ندارد. که  می» عثمانیهشرح «شارح 

  سلطان ذات خود است، اگر فراق اختیار افتد نتیجه وقت بود.
اما به حکم  »راضیةً مرضیّةً، رضی اللّه عنه و رضوا عنه«منظور اینست که گاهی هر دو در تسلیم و رضایند 

هر دو دارد دوری را موجب شده و این نکایت قهر روزگار است که بريون از اختیار  سلطنت بر وقت. عشق که
  شود مگر آن کاری که بريون از آن هیچ نبود و آن مشیّت است. آنها نیز کارهائی انجام می



  

١٧٨ 

  
  

  ۲۸فصل 
  
  
  
ست. و فراق باالی وصال است بدرجه، زیرا که تا وصال نبود فراق نبود، که برُینش پس از پیوند ا» ۱«

وصال بتحقیق فراق خود است؛ چنانکه فراق بتحقیق وصال خود است، االّ در عشق معلول که هنوز 
  عاشق تمام پخته نگشته باشد.

کند که وصال  و آن خطائی که بر عاشق رود از قهر عشق از هالک کردن خود: طلب فراق خود می» ۲«
  یا از غلبات غريت.بدو گرو است. و بود نیز که بر نایافت بود از قهر کار 

  
  

  منت:
فراق باالی وصال است بدرجه، زیرا که تا وصال نبود فراق نبود، که برُینش پس از پیوند است. و » ۱«

وصال بتحقیق فراق خود است؛ چنانکه فراق بتحقیق وصال خود است، االّ در عشق معلول که هنوز 
  عاشق تمام پخته نگشته باشد.

  شرح: 
آنچه باالی وصال نهاد، از راه آنست که فراق نتیجه وصالست که در اصل وصال بر «ده: در شرح نور عثمانیه آم

وصال بتحقیق فراق خود است، «فراق سابق است که پیوند ثابت شد، قطع فراق حاصل شد: و آنچه گفت: 
خود یعنی: چون وصال را روی در فراق است و فراق را روی در وصال » چنانکه فراق بتحقیق وصال خود است

  را از خود قطع باید کرد نا به فراق خود رسد و بوصال عشق پیوندد.
، این است که ابتدا وصال که خواست عاشق »فراق باالی وصال است بدرجه«پس منظور شیخ از طرح مسأله 

ای باالتر، معشوق که الزمه وجودش فراق  چشد سپس در مرتبه گريد و عاشق لذّت وصل می صورت میاست 
باشد که موجب دوری و  آورد که الزمۀ اختیار او می ت الزم که در دست اوست فراق را پیش میاست در وق

شود، وىل خود وصال روی در فراق دارد  شود زیرا بریدن پس از پیوند حاصل می جدائی عاشق از معشوق می
راه داشته و خودش را هم یعنی سرانجام وصال فراق است که خواست معشوق است پس وصال در حقیقت فراق

رسد. پس فراق هم در ذات خود وصال  شود. همینطور فراق هم سرانجامش به وصال می می غایت آن محسوب
پس باید شخص از خود فراق پیدا کند تا با » جمع این دو ضد موجب حرکت و سري و سلوک است«را دارد 

اند چنني  سانی که هنوز پخته نشدهعشق وصال یابد و اینها درباره پخته شدگان در عشق صادق است وىل در ک
  وضعی نیست زیرا عشق آنها معلول عنایت معشوق و وقت و... است.

اند فراق برتر از وصال است راست است زیرا که فراق بعد از وصال تصور  و آنچه گفته«گوید:  عني القضاه می
و، بدین نسبت وصال فراق است از توان کرد و پیوسنت با او، خود بریدن است از خود بتحقیق پیوسنت است با ا

  ».۶۶و  ۶۵لوایح ص » «خود و فراق از خود وصالست با او



  

١٧٩ 

   منت:
که وصال   کند و آن خطائی که بر عاشق رود از قهر عشق از هالک کردن خود: طلب فراق خود می» ۲«

  »بدو گرو است. و بود نیز که بر نایافت بود از قهر کار یا از غلبات غريت.
طلبد از خودش مفارقت می کند که اگر از خود دوری کرده و آنرا فنا  بعلّت قهر عشق که اغیار نمی و اما عاشق

دهد و شاید هم از خود دوری کند و بمقام محو و فنا برسد وىل بهیچ وصاىل هم  سازد وصال بدو دست می
عشوق است که شمشري غريت دسرتسی پیدا نکند و این بدلیل دشواری و سختی کار باشد و یا بدلیل غلبه غريت م

گاه «کشد تا غريی را در ساحت جمیل و عشق خویش راه ندهد و چنانکه بعداً در فصل هفتاد خواهیم گفت  می
بیند در پی  بعضی در خود استعداد وصال نمیو چون » بود که سر را پی کند و بر عاشق آید تا قهری بدو رسد

خريی در عشق  »ال خري فی عشق بال موت«گفت:  وفق میآیند. چنانکه نقل است ابن م هالک خود بر می
  ».۶۶لوایح ص «بدون مرگ نیست. و دیگری خود را از باالئی در افکند و نام و نشان خود بر افکند 



  

١٨٠ 

  
  ۲۹فصل 

  
  
ت از خیال بود. و آن مطالعه دیده علم است صورتی را که در درون تا بدایت عشق بود در فراق قّو» ۱«

ت نتواند ا چون کار بکمال رسد و آن صورت در درون پرده دل شود نیز علم از او قّومثبت شده است. ام
خورد. زیرا که مُدرِک خیال همان محّل خیال است، تا او تمام جای نگرفته است از او چیزی فارغ 
ر است که از او خربی باز دهد با ظاهر علم تا خربی یابد. اما چون والیت تمام فرو گرفت از او چیزی ب

  ت خورد.سر نیست تا از او خرب یابد، تا قّو
و نیز چون در درون رفت، ظاهر علم نقد درون پرده سرّ را نتواند یافت. پس یافت هست امّا از » ۲«

اشارت به چیزی بود  »العجز عن درك االدراك ادراك«یافت خرب نیست، که همه عني کار است. و مگر 
  از این جنس.

  
  منت:

بود در فراق قوّت از خیال بود. و آن مطالعه دیده علم است صورتی را که در درون تا بدایت عشق » ۱«
مثبت شده است. اما چون کار بکمال رسد و آن صورت در درون پرده دل شود نیز علم از او قوّت نتواند 
خورد. زیرا که مُدرِک خیال همان محّل خیال است، تا او تمام جای نگرفته است از او چیزی فارغ 

ست که از او خربی باز دهد با ظاهر علم تا خربی یابد. اما چون والیت تمام فرو گرفت از او چیزی بر ا
  »سر نیست تا از او خرب یابد، تا قوّت خورد.

شرح: در شرح نور عثمانیه: در شرح این مطلب آمده عاشق تا قدم بدایت بود وی را از خیال خرسندی بود و به 
گردد،اما چون در سري عشق بکمال رسد، صورت خیال را در خود مضحل گرداند.  قوّت خوردن از خیال قانع

کند برخیزد و معنی عشق در قعر باطن وی شود و یافت وی در  ای که از راه علم بصورت خیال می مطالعه
صورت خیال و علم برخیزد. منظور شیخ و شارح این است که: وقتی که عاشق در آغاز عشق است و هنوز خام 

که در درون جانش محبوب را  و با دیده علم جمالخوش است ت مادام که در حال فراق است با خیال او اس
خورد وىل چون در سري عشق کامل شده، صورت خیال از بني رفته و  کند و از آن قوّت می فته مشاهده میجای گر

» عني الیقني«شود  مند می بهره گريد، بطوریکه اکنون علم از مشاهده آن حقیقت عشق در ژرفای دل او جای می
کرد اکنون خود محل خیال شده است. چه تحصیل علم از جهت استنباط  زیرا همان دىل که خیال را درک می

امور خارجی است و در عني عشق اصل ندارد و آنها خیاىل و مجازی است. وىل چون علم حقیقی که همان 
فای دل بطور کامل جا نگرفته هنوز در اندرون جانش عشق است حاصل شود، تا موقعی که تمام عشق در ژر

در «تواند خربی از او بدهد  باشد و می محل خاىل وجود دارد و او محو در محو نیست. لذا ظاهر علم در او می
ماند که  وىل اگر عشق همه وجود او را متصرّف شد از او چیزی باقی نمی» عني الیقني هنوز خرب دادن هست

مند شده غذای جان سازد. عني القضاه همني معنی را بدینگونه شرح داده: در بدایت  از ان بهرهخربی بدهد و یا 
عشق آرامش باطن عاشق مدبر خیال بود زیرا که صورت معشوق بقوت شوق در حس مشرتک وطن گريد و 

صل کند شبهات از نقوش دیگر را محو کند. و این مطالعه و این مطالعه بدیده علم نتواند کرد... چون در کار حا



  

١٨١ 

گريد در درون پرده دل رود و بیش جمال بوی  روزگار عشق زایل کند آن صورت که از قوت خیال طلب می
  ننماید...

. »۶۷لوایح ص «آنچه در درون پرده دل بود آسان آسان بدو نتوان رسید و روی پندار یافت پیش از یافت بود. 
  گوید: عزّالدّین کاشانی در شرح این مطلب می

 تا بدایت حال عشاق است
 چون ز معشوقه بر نتابد قوت
 تا بهر لحظه سوی او نگرد
 در درونش ز پیکر معشوق
 بعد از آن چون کمال شد حاصل

 گسسته شوود ومدد علم از ا
 ظاهر علم کی شود ز برون
 چون شود در درون جان پنهان
 علم از آن بیخرب که درّاک است

    ور باشد عاشق از درک بهره

 

 عاشق به قوت مشتاق استمرد
 در خیال از فراق یابد قوت
 دیده علم قوت تازه خورد

 روقــامغـــیال نــد خـــشینــبن
 رفت صورت درون پرده دل
 قوت او را طریق بسته شود
 مُدرَک سر جان و نقد درون
 مُدرِک آن نباشد االّ جان
 زانکه عاجز ز درک ادراک است

 خرب باشد لیک از ادراک بی
  

   منت:
و نیز چون در درون رفت، ظاهر علم نقد درون پرده سرّ را نتواند یافت. پس یافت هست امّا از » ۲«

اشارت به چیزی بود »العجز عن درك االدراك ادراك«یافت خرب نیست، که همه عني کار است. و مگر 
  از این جنس.

  شرح: 
قني پیش آمده ظاهر علم دیگر آن و معنی علم حاصل شد و عني الی و چون صورت خیال در درون دل رفت

اما » حق الیقني«تواند درک کند، و در این حالت یافت هست  حقایقی که مخزن سرّ دل نهفته است نمی
العجز عن «گوید:  ها خربی داد زیرا همه عني حقیقت است و شاید این سخن که می توان درباره آن یافت نمی

  ادراک خود ادراک است. اشاره باین حالت نماید.یعنی ناتوانی از درک » درک اال دراک ادراک
  توضیح:

اند. امام محمد غزاىل در  نسبت دادههيلع این سخن را بعضی از مفسرین و عرفا به ابوبکر و بعضی به علی 
و خواجه عبداللّه انصاری در طبقات الصوفیه » ۵۸ص «و عني القضاه در تمهیدات   ۶۲»ص«فضایل االمام 

به ابوبکر » ۶۶ص «و روزبهان در شرح شطحیات » ۲۱ص «کشف المحجوب و هجویری در » ۱۳۸ص «
این عبارت بصورت یک بیت به علی » ۱۰۷ص هيلع «اند وىل در دیوان منسوب به علی بن ابیطالب  نسبت داده

  فرماید: نسبت داده شده که میهيلع 
 العجز عن درک اال دراک ادراک

  

 

 والبحث عن سرّ ذات السرّ اشراک
  

  ».ح آقایان مجاهد و پورجوادیتعلیقات سوان«
  
  
  



  

١٨٢ 

  ۳۰فصل 
  
  

عاشق نه وجود بريونی است تا بر دوام از خود خرب دارد. این وجود بريونی نظّارگی است. گاه بود که 
نقد وقت در درون روی بدو نماید و گاه بود که ننماید. گاه بود که نقد خویش بر او عرض کند و گاه بود 

آسانی در نتوان یافت، و آنچنان آسان نیست، که آنجا استار است و  که نکند. عالمهای درون را بدین
  حجب و خزاین و عجایب است. اما این مقام احتمال بیان آن نکند.

  
  شرح:

جنبه بريونی دارد و  باشد، که رابطه او با عشق درونی و معنوی می عاشق از نظر وجود خویش نسبت به معشوق
ت خود است و از خودش خرب دارد، این وجود مه دارد که عاشق متوجه انانیّاین بريونی بودن عاشق تا آنجا ادا

گاه بخویش عاشق تنها می گاهی هم واردات الهی در باطن » علم الیقني«تواند معشوق و عشق رانظاره کند.  آ
آید و عاشق در مطالعه  شود، و گاهی هم این حال پیش نمی بدو رو آورده و او در حسن معشوق مستغرق می

ماند بهر حال این شهود باطن یا بصورت حسن مربوط به  صورت معشوق مشغول گشته از سري در باطن باز می
ها و  های درونی بآسانی نیست آنجا همه پوششها و پرده سلطان عشق است، سري عالم درون و مشاهده جهان

های درون را درک کرده شرح  المل کند و عآنرا تحّم تواند هاست و مقام علم نمی های شگفتی حجابها و گنجینه
  دهد.

 مرسد وىل هر گاه بحک ت عاشق باشد او در علم الیقني بود. گاهگاه به عني الیقني میت و انانیّمادامی که خودیّ
شود زیرا پس از گذر از حجابهای ظلمانی حجابهای نورانی مانع  عنایت راه روشن شود سري درون حاصل می

  شند چنانکه عراقی در لمعات آنرا توضیح داده فرموده:با وصول بمقام حق الیقني می
بیند تا  محبوب هفتاد هزار حجاب بهر آن بر روی فرو گذاشت تا محّب خوی فرا کند و او را پس پردهٔ اشیاء می

ها یکان یکان فرو گشاید، آنگاه  چون دیده آشنا شود و عشق سلسله شوق بجنباند بمدد عشق و قوّت شوق پره
و او بجای او نشیند و همگی فی الجمله عاشق شود... و » ۱«جالل غريیّت موهوم را بسوزاند  پرتو سبحات

آند این حجب صفات آدمی یا نورانی است چنانکه علم و یقني و احوال ومقامات جمله اخالق ذمیمه،  گفته
جالل، نشاید که این لیکن اینجا حرفی است اگر چنانکه ظهور و لطف و جمال، و ظلمانی چنانکه بطون و قهر و 

حجب مرتفع شود چه اگر حجب اسماء و صفات مرتفع شود احدیّت ذات از پرده عزّت بتابد اشیاء بکلی 
ی متالشی شود. چه اتّصاف اشیاء بوجود علم بواسطه اسماء و صفات تواند بود، هر چند وجود اشیاء به تجّل

ین کاشانی در کنوز الدّعزّ»... ۲«اء و صفات آمد ذات از پس پرده صفات و اسماء اثر کند... پس حجب او اسم
  گوید: االسرار می

 هستی او نه ظاهر آمد و بس
 هستِ نظّارگی، وجود برون
 در درون نقدهای بسیار است
 چشم نظارگی بآسانی

  

 

 تا بود با خرب نفس بنفس
 در نیابد همیشه نقد درون
 گنج اسرار و نور انوار است
 در نیابد نفوذ روحانی
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معشوق چون به استار عزّت محتجب بود و خود را بکس ننماید بلکه «گوید:   القضاه در شرح این مطلب میعني
رف پایان بود. در شرح تعّ تش بیدرمان بود ومحبّ کس را طاقت دیدار او از غایت ظهور او نبود. درد عاشق بی

درد دل محّب ابدی بود و اندوه آورده است که چون محبوب در مکان نیاید و محّب از مکان تجاوز نکند 
  »...»۳«جانش سرمدی 

  
  
  
  

  ۳۰تعلیقات فصل 
  
  
فرماید: ان اللّه تعاىل سبعني فلا حجاب من و ظلمة لو کشفها ال حرتقت سبحات  ـ اشاره است باین حدیث که می۱

نور و ظلمت وجهه ما انتهی الیه بصره من خلقه. یعنی همانا برای وصول به خدای بزرگ هفتاد هزار پرده از 
است اگر آنها را بردارد سبحات وجه او خلق را تا چشم کار کند خواهد سوخت. این حدیث در کتاب وافی 

  »۱۰۷ص  ۱احیاء العلوم چاپ مصر ج  - ۸۱ص  ۱وافی ج «فیض کاشانی با تغیرياتی ذکر شده 
  .۲۶و  ۲۲۴ـ لمعات ص ۲
  .۶۹و  ۶۷ـ لوایح ص ۳



  

١٨٤ 

  ۳۱فصل 
  
  
ب آن است که او روی در خود دارد. همه تن دیده گشته و همه دیده روی اگر در خواب بیند سب» ۱«

  گشته است و در معشوق آورده، یا در صورت او که بر هستی او نقش افتاده است.
اما اینجا سرّی بزرگ است و آن، ان است که آنچه عاشق است مالزم عشق معشوق است و قرب و » ۲«

و بعد بدامن او نرسد طلب آن نقطه دیگر است و طلب ظاهر بعد او را حجاب نکند که خود دست قرب 
  دیگر.

اما چون در خواب بیند آن بود که از روی دل چیزی دیده بود. و آگاهی فرا علم دهد تا خرب از » ۳«
  درون حجب بريون آرد.

  
  منت:

روی  اگر در خواب بیند سبب آن است که او روی در خود دارد. همه تن دیده گشته و همه دیده» ۱«
  گشته است و در معشوق آورده، یا در صورت او که بر هستی او نقش افتاده است.

  شرح:
اگر در خواب جمال معشوق را بیند بدان دلیل است که عاشق روی معشوق در خود دارد و همه تن او چشم و 

ق هستی او معشو همه چشمش رخسار زیبای یار گشته است و آنرا بر معشوق منعکس کرده یا آنکه نقش صورت
خیال اودیده باشد  بقصد خواب کند از آن جهت بود که وقتی در خوا را در خویش جای داده. پس اگر محّب

و آنکه عاشق معشوق را در  در ارزوی ان پیوسته سر ببالني انتظار باز نهاده باشد... که بدان دوست باز رسد...
در خانه انتظار مقیم مانده و با غم او ندیم شده، بر  خواب بیند بسبب آنست که او همیشه روی دل بدو دارد وبر

اش او در حس مشرتکش او، او همه دیده  مههاش او در مل اش او، در مخیله یادش او، بر خاطرش او، در حافظه
  ».۷۲اوایح «گشته ودیده همه انتظار گشته تا کی بود که سلطان خیال بر لوح دلش صورت خود پدید کند 

  منت:
جا سرّی بزرگ است و آن، ان است که آنچه عاشق است مالزم عشق معشوق است و قرب و اما این» ۲«

ظاهر بعد او را حجاب نکند که خود دست قرب و بعد بدامن او نرسد طلب آن نقطه دیگر است و طلب 
  ».دیگر

همراه عاشق هر چه هست در هر حال با عشق معشوق  است و آن اینست که و اما در اینجا راز بزرگی موجود
شود زیرا در  بوده و همدم است وخواهان وصال و قرب وبعد از سوی معشوق است و اینها حجاب معشوق نمی

این مقام او برتر از آنست که قرب و یا بعدش حجاب باشد زیرا جسنت آن نقطه عشق از سوی عاشق و آرزوی 
قرب و «ای دیگر است. و اما  های است دیگر و خواست معشوق عاشق را بدان روی نمودن مسأل وصال مسأله

ات نفس موجب بعد است از مبدأ حقیقی و دو اصطالح عرفانی است. تقید به قید صفات بشری و لّذ» بعد
و قرب: عبارت از ارتفاع وسائط است میان عبد و موجد آن، با قلّت وسائط » ۱«عدم اطالع بر حقیقت و حال 

ست بجانب دریا برای وصول بمقصود حقیقی و اتصاف و بعضی گویند: قرب عبارت از سري قطره ا» ۲«
و بعضی گویند: قرب استغراق وجود سالک است در عني جمع به غیبت از جمیع صفات ». ۳«بصفات الهی 
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و البته این مرتبه انتهای قرب و ». ۴«ب بود خود تا غایتی که از صفت قرب و استغراق و غیبت خود هم غای
   اند: ین باره گفتهغایت القصوار دل است؛ و در ا

 زبس بستم خیال تو،تو گشتم پای تا سرمن
  

 

 تو آمد خرده خرده رفت من آهسته آهسته
  

  منت:
اما چون در خواب بیند آن بود که از روی دل چیزی دیده بود. و آگاهی فرا علم دهد تا خرب از » ۳«

  .»درون حجب بريون آرد
  شرح: 

از روی دل چیزی را دیده، یعنی به شهود قلبی رسیده و از علم برتر  و چون در خواب جمال یار را بیند در واقع
و از حّد علوم که مقام مدرکات حسّی و عقلی جزئی است برتر گردیده است. و از » به عني الیقني رسیده«شده 

ی و یا حجابهای ظلمانی و نوران آن جایگاه واال خربی دهد و از درون حجابهای تعیّنات و یا اسماء و صفات
  آگاهی می دهد.

تحقیق در کشف مجرّد و کشف «عزّالدّین کاشانی در مبحث  اند. درباره رؤیا صوفیان و حکما سخن بسیار گفته
آن خیال بود که کس بدیده روح مجرّد از خیال صورت حاىل و » کشف مجرّد« گوید: می» مخیّل و خیال مجرّد

لعه کند و بعد از آن همچنان که دیده باشد همگی در که هنوز در حجاب غیبت بود در خواب یا در واقعه مطا
خوانند و این رؤیاست که جزئی از نبوّت است. و » رؤیای صادقه«عالم شهادت آمده باشد... و این خواب را 

مکشوف شود آنرا در صورت شمس مطالعه کند. و اگر حقیقت قلب بر او کشف گردد  اگر حقیقت روح بر او
یند و علیهذا هر بب کنرا در صور کواآی شوند ت کند. و اگر صفات قلب بر او متجلّآنرا در صورت قمر مشاهد

کشف «حقیقت که بر او کشف گردد آنرا در کسوت خیاىل مناسب مشاهده کند و از این جهت نام این قسم 
 کرده شد و در این قسم امکان مداخلت کذب باشد ولکن کذب محض در آن صورت نبندد... پس معبّر »مخیّل
ؤوّل بقوّت علم و تأویل، حقایق مدرکات روحانی را از شوائب خواطر نفسانی بر دل غلبه دارد بغله آن، ـو م

روح از مطالعه غیب محجوب ماند پس در حال نوم یا واقعه آن خواطر قویرت گردد... و این معنی اگر در خواب 
و در این قسم وقوع صدق اصالً صورت » واقعه کاذبه«گویند و اگر در واقعه افتد » اضغاث احالم«افتد 

نبندد... و شرط صحّت واقعات دو چیز است یکی استغراق در ذکر و غیبت از محسوسات. دوم وجود اخالص 
  ».۵«تجرید سرّ از مالحظه اغیار 

  
  

  ۳۱تعلیقات فصل 
  
  .۴۰ـ شرح گلشن راز ص ۱
  .۹۲شرح گلشن راز ص  ـ۲
  .۳۰شرح گلشن راز ص  ـ۳
  .۴۱۷ص ـ مصباح الهدایه ۴
  .۱۷۶و  ۱۷۲مصباح الهدایه ص  ـ۵
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  ۳۲فصل 

  
  
  
با هست با خلق و با خود و با معشوق. ریای او با خلق و با خود بدان روی عاشق را ریائی هست » ۱«

است که به دروغی که بگوید شاد شود، اگر چه داند که دروغ می گوید. و سبب آن است که ذهن چون 
و  در ذهن او از وصال نصیب  ضور معشوق درست شود در خیال.آن حدیث وصال قبول کند، در وی ح
  بیند. الجرم در قت از او قوت خورد.

چون رام شود باک  و تا مادام که خود را خود بود از ریا خاىل نبودی و هنوز از مالمت ترسان بود.» ۲«
  ندارد و از انواع ریا برهد.

ابد و ظاهر پنهان دارد، تا بحدّی که بود که مدتی و ریا با معشوق آن بود که نور عشق در درونش ت» ۳«
ورزد. اما چون علّت برخیزد و تسلیم افتد نیز در  از معشوق عشق را پنهان دارد و پنهان از او عشق می

رویش بتابد که همگی خود را در او باخته است. و در این حالت جاللت یکی بود. چه جای روی باز 
  بسنت بود؟

  
  

  منت:
ا ریائی هست با هست با خلق و با خود و با معشوق. ریای او با خلق و با خود بدان روی عاشق ر«» ۱«

است که به دروغی که بگوید شاد شود، اگر چه داند که دروغ می گوید. و سبب آن است که ذهن چون 
آن حدیث وصال قبول کند، در وی حضور معشوق درست شود در خیال. و  در ذهن او از وصال نصیب 

  .»الجرم در قت از او قوت خورد بیند.
کند. ریای او با خلق و با خودش از آنجهت است که  شرح: گاه عاشق با خلق و با خود و با معشوق ریا می

شود، اگر چه  خوش و خرّم است و شاد می» بیند از اینکه سرّ جمال معشوق را نمی«گوید  بدروغی که می
ست که وقتی ذهن سخن وصال را پذیرفت حضور معشوق را در گوید. علت ان این داند که دارد دروغ می می

حاصل شود » بمعنی عرفانی«گريد. و هر گاه وقت  کند و ذهن از وصال در عالم خیال بهره می خیال احساس می
  گريد. خویش را می شود و غذای جان و بهره آسمانی تصویر کرده مشغول میبه مشاهده معشوقی که در خیال 

درباره علّت این اثر آمده است: از راه آنکه عني سرّ عاشق متّصل عني سرّ معشوق  ۳۲نیه ص در شرح نور عثما
گشته است تا اگر صورت معشوق مصوّر شود نه در صورت بود، بلکه نفس صورت معشوق بر عني سرّ عاشق 

مشاهدهٔ صورت  نقل صورت، نقلی و ترکیبی مطابقش افتد، زیرا که نظر باطن عاشق جمله بود تا مشاهده وی بی
  معشوق فرو گرفته است، خواه در خواب و خواه در بیداری.
بیند  دهد که نقش صورت می یند وىل بظاهر نشان می پس ریای عاشق این است که او جز سرّ جمال معشوق نمی

د و گوید: اما ریای با خلق چنان بود که عشق در دل دار گوید. عني القضاه می لذا به خودش و بمردم دروغ می
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برای سقوط جان اظهار نکند و از آن معنی خفی که چون آتش در باطنش افتاده است کس را اخبار نکند بلکه 
  ».۱«اخبار بر خالف حال کند اگر چه بباطن در آتش بود خرّم و خوش بود 

اک و تا مادام که خود را خود بود از ریا خاىل نبودی و هنوز از مالمت ترسان بود. چون رام شود ب» ۲«
  .»ندارد و از انواع ریا برهد

و محو و عشق و شهود مالمتش ترسد که از عشق و سکر  و تا وقتی که بخود نظر دارد از ریا خاىل نیست و می
ولو ریا به «کنند و چون از خودی گذشت و تسلیم مطلق شد دیگر از سرزنش خود و خلق رها شده از انواع ریا 

رهد. و اما ریای با خود چنان بود که عشق را بیخودی شمارد و از  می» عدم اجرای وظایف که مالمتیه دارند
قوت نفس زخم عشق به مرهم بردارد و حال خود از خود بپوشد با نفس جامه صرب در پوشد و از درد 

  »۲«نخروشد... و نفس لوامه گوید: ای تر دامن دم درکش و سر در گریبان حريت کش 
  منت:

که نور عشق در درونش تابد و ظاهر پنهان دارد، تا بحدّی که بود که مدتی  و ریا با معشوق آن بود» ۳«
ورزد. اما چون علّت برخیزد و تسلیم افتد نیز در  از معشوق عشق را پنهان دارد و پنهان از او عشق می

رویش بتابد که همگی خود را در او باخته است. و در این حالت جاللت یکی بود. چه جای روی باز 
  »ود؟بسنت ب

ورزد. ریای بخود و خلق گفته شد. اما ریای نسبت به معشوق  گفتیم عاشق به خود و خلق و معشوق ریا می
کند تا بجائی که مدتی از معشوق عشق  تابد وىل آنرا بظاهر پنهان می اینست که: نور عشق، در درون جانش می

این عیب  نقص خود دیدن از میان برداشته ورزد، وىل چون  دارد و پنهانی بدو عشق می خود را پنهان نگاه می
ای انوار جمال دوست را منعکس  شود و تسلیم حاصل گردد چون خود را در او فانی نموده و همچون آینه

کند در این هنگام همه جالل از اوست و دیگر روی بسنت و تظاهر ننمودن معنی ندارد. یا در این هنگام  می
پرده از رخسار، جمال نموده  دیگر جائی ندارد زیرا یار بی» نور عثمانیه در نسخه آقای مجاهد و شرح«مالمت 
  فرماید: معنی است. از این رو سعدی می پوشی بی و پرده

  
 شمع را باید از این خانه برون بردن و کشنت
 کشنت شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان

  

 

 تا که همسایه نداند که تو در خانه مائی
 تو در خانه مائیپرتو روی تو گوید که 

  

  
عني القضاه این ریای با معشوق را این چنني توضیح داده: عشق را از او نهان دارد و درد در میان جان دارد... و 
در این هر سه مقام عاشق بهستی خود موصوف بود و بخود معروف وچون هستیش در پرتو انوار معشوق روی به 

باک گردد و آنرا که در مقام اتحّاد مقر شود  بکلّی پاک گردد عیار و بینیستی آورد علّت برخیزد... و از لوث ریا 
  او را چه جای روی و ریا بوده. در مثنوی کنوز االسرار آمده:

  
  فی الریا العاشق و اخالصه:

 عاشق از بند خلق تا نرهد
 روی او مانده در ریا زانست
 دل او که روی در خلق است

 

 هرگز از ورطه ریا نرهد
 کز مالمت هنوز ترسانست

 خلق در حلق است صد کمندش ز
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 ق بریده گردد پاکگر تعّل
 عشق را بکلی رامتا نشد 

 خود نماند چو شد بدو تسلیم
 بیخ پیوند منقطع گردد
 حظ نفس از میان نهد یکسو
 تا نیابد ز حظ خویش، خالص
 دل که امید و آرزو دارد
 تا مرادات خویش دارد دوست
 روی در نفس خود چنان آرد
 آنچنان مرد را نمایاند

 ق نیستمرا با فالن تعلّ که
 دوردل بدین مایه از حدیث آن 

 عشق با عشق باخته در سِر
 روی او در نگار و خلق چنان

 جوشد زآتش عشق اگر چه می
 طمع وصل یار نگذارد

 علّت ار برافشاند دست از این
 هر سه قبله برتابدروی از این 

 تا هنوزش بخود نظر باشد
 تش ریا پیوستهست با علّ

  

 از مالمت ندارد آنگه باک
 بر نخیزد تعلّـقات تمام
 نه امیدش بکس نه از کس بیم
 وز ریا پاک منخلع گردد
 روی با عشق آورد در رو
 طمعش دور دارد از اخالص
 دائماً در سه قبله روی آرد
 نفس و معشوق و خلق قبله اوست
 که از او عشق را نهان دارد
 اندگر چه سرّش خالف آن د

 سبب میل جز تخلّق نیست
 نفس را کرده در جوال غرور

 ظاهر باطن ازباز پوشیده 
 که کند عشق خود ز هر دو نهان

 پوشد حال خود را زهر دو می
 کز رخ کار پرده بردارد
 صاحبش از ریا بری ماند
 سوی ایوان عشق رو یابد
 در طریق ریا گذر باشد
 از ریا رست اگر زعلّت رست

  
ریا ترک اخالص است در عمل به آنکه غري خدا را لحاظ کند  بت از ریا و تسلیم بمیان آمد.در منت فوق صح

اضی شدن است، و مقام آن از توکل و رضا تسلیم: بنا به نقل صاحب مصباح الهدایه بمقدرات الهی ر». ۴«
خاطر به آن کار دارد. ق گذارد او را وکیل کرده وىل تعلّ  باالتر است چه در توکل که سالک کارش را بخدا وا می

کند و از رضا باالتر است زیرا رضا عبارت است از رفع کراهت و استحالی مرارت  ق میوىل در تسلیم قطع تعلّ
ماند  پس شخص راضی است بآنچه خدا مقرّر کرده وىل در تسلیم سالک را طبعی نمی». ۵«احکام قضا و قدر 

  ».۷«م است: تسلیم توحید و تسلیم تعظیم و تسلیم اقسام و تسلیم بر سه قس». ۶«که مخالف یا موافق باشد 
داند چه در رضا سالک محبوب است که عاشقانه آنچه از اوست لذّت جان اون  وىل فقري رضا را فوق تسلیم می

اوست، و تسلیم محبوب بودن یا شدن نیز خود عالمت رضاست و لذا تسلی خود در وجود رضاست و یا جزو 
و مالک دینار و شقیق  ت. چنانکه در تذکره االولیاء آمده: نقل است که حسن بصریرضاست و رضا اصل اس

رفت. حسن گفت: صادق  خن میسرفتند و در صدق » رحمها اللّه«پیش رابعه » رحمهم اللّه تعاىل«بلخی 
ید. آ نیست در دعوی خویش هر که صرب نکند در ضرب موالی خویش. رابعه گفت: از این سخن بوی منی می

یق گفت: صادق نیست در دعوی خویش که هر که شکر نکند بر ضرب موالی خویش. رابعه گفت از این به شق
ت نیابد از زخم دوست خویش. رابعه گفت: از باید. مالک دینار گفت: صادق نیست در دعوی خود هر که لّذ

اموش نکند الم زخم در این به باید.گفتند: اکنون تو بگوی، رابعه گفت: صادق نیست در دعوی خود هر که فر
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الم زخم نیافتند. اگر سی در  هيلعمشاهدهٔ مطلوب خویش. و این عجب نبود که زنان مصر در مشاهده یوسف 
فرماید: خالق بدین  و همني است که سعدی علیه الرحمه می». ۸«مشاهده خالق بدین صفت بود چه عجب 

  رماید:ف و همني است که سعدی علیه الرحمه می». ۸«صفت بود چه عجب 
  

 زند شمشريچون دل آرام می
  

 

 سر ببازم و رخ نگردانیم
  

  
  
  
  

  ۳۲تعلیقات فصل 
  
  
  
  .۷۴ـ لوایح ص ۱
  .۷۴لوایح ص  ـ۲
  .۷۵لوایح ص  ـ۳
  .۶۰۶ـ کشاف ص ۴
  .۴۰۳ – ۳۹۹ـ مصباح الهدایه ص ۵
  .۱۲۱ـ مقدمه نفحات ص ۶
  بنقل از فرهنگ لغات سجادی. ۳۶۸ـ طبقات ص ۷
  .۸۶ـ تذکره االولیاء ص ۸
  



  

١٩٠ 

  ۳۳فصل 
  
  
  
ها  آنجا بار نهاده است. اگر پرده» الست بربکم«است که در ازل ارواح را داغ  نبارگاه عشق ایوا» ۱«

  شفاف آید، او نیز در درون حجب بتابد.
و اینجا سرّی بزرگ است که عشق این حدیث از درون بريون آید و عشق خلق از بريون در درون » ۲«

قد «تواند رفت. نهایت او تا شغاف است که قرآن در حق زلیخا بیان کرد:  رود. اما پیداست که تا کجا
  بريونی دل است و دل وسط والیت است و تنزّل اشراق عشق تا بدو بود.و شغاف پرده  »شغفعها حبّا

و اگر تمام حجب برخیزد نفس نیز در کار آید اما عمری بباید در این حدیث تا نفس در راه عشق » ۳«
دل است. نادر بود که به دل رسد، و خود   ها بريونی نیا و خلق و شهوات و امانی در پردهآید. وجال د
  هرگز نرسد.

  
  
  

  منت:
ها  آنجا بار نهاده است. اگر پرده» الست بربکم«بارگاه عشق ایوان است که در ازل ارواح را داغ » ۱«

  شفاف آید، او نیز در درون حجب بتابد.
  شرح:

نهاده » آیا من پروردگار شما نیستم؟» «الست بربکم«زیرا از ازل بر ارواح داغ عشق عشق در جان مکان دارد 
شده است. از ازل جان در بارگاه سلطنت عشق در کنار عشق نشسته و در تعیّن پهلوی مصطبه عشق جای دارد. 

نی موجود هائی که بني روح و جسم و بني عشق و عاشق و معشوق اعم از حجابهای ظلمانی و نورا اگر پرده
تاباند و همه چیز را  ها انوار خویش را بر سراسر وجود عاشق می ه شفّاف شوند عشق از درون آن پردهماست ه

  کند.  بعینه مشاهده می
  منت:

و اینجا سرّی بزرگ است که عشق این حدیث از درون بريون آید و عشق خلق از بريون در درون » ۲«
قد «. نهایت او تا شغاف است که قرآن در حق زلیخا بیان کرد: رود. اما پیداست که تا کجا تواند رفت

  و شغاف پرده بريونی دل است و دل وسط والیت است و تنزّل اشراق عشق تا بدو بود.» شغفعها حبّا
  شرح:

در اینجا رازی بزرگ نهفته شده چه آن عشق که در درون جان است در واقع خود عشق معشوق است که از 
تابد و معلوم است که عشق خلق تا  تابد، در حالیکه عشق خلق از بريون بدرون جان می ن میدرون جان به بريو

یعنی: » ۱« »قد شغفعها حبّا«کند. چنانکه در قرآن کریم درباره زلیخا آمده که  بیشرت نفوذ نمی» شغاف«
یت الهی و باشد و دل در وسط وال دوستی در پرده بريونی دلش جای گرفت. و شغاف پرده بريونی دل می
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ای به این دىل که در مرتبه شغاف است  تصرفات پروردگاری است و عشق، اشراقات خویش را بصورت نازله
  فرستد. می

منظور از نزول اشراقات عشق اینست که: عني عشق چون در ورای مکنونات است اگر صفاتش را نزوىل افتد جز 
آن اصلی بود که از درون کار بريون کار تابنده شده است. در عني روح قرار نگريد. و اگر آثارش به ترکیب نرسد 

ها میان قلب و  ها شغاف گشته و... و حجب صفات عشق شده باشد. و پردهبشرط آنکه وجود عاشق مصفّای 
نفس برخیزد، نفس از راه خارج در کار آید. و قلب از راه پرتو اصلی که در باطن است حسن پذیر شود، که عشق 

  »۲«به بريون و عشق خلق از بريون به باطن نشیند اصلی از درون 
  منت:

و اگر تمام حجب برخیزد نفس نیز در کار آید اما عمری بباید در این حدیث تا نفس در راه عشق » ۳«
دل است. نادر بود که به دل رسد، و خود   ها بريونی آید. وجال دنیا و خلق و شهوات و امانی در پرده

  هرگز نرسد.
  شرح: 
نفس هم به کار  از میان برداشته شود» شرح داده شد ۳۰که در فصل «همه حجابهای ظلمانی و نورانی  و اگر

عشق پردازد و محو تماشای عشق شود وىل عمر درازی باید در این راه صرف کرد تا نفس رام شده در خدمت 
آنجاست جوالنگاه دنیا و های بريونی دل که عشق خلق از آنسو و تا  عشق در آمده محو جمال او گردد. پرده

افتد که این خواستها بدل برسد  ها وآرزوهاست. بسیار کم اتفاق می تها و خوستهوشهمحل دوستی خلق و جایگاه 
مولوی است شاره به  بلکه هرگز بدانجا راه نیابد. داستان عشق شاه و کنیزک که اولني داستان کتاب مثنویبکه 

  این مطلب دارد...
و بحر المحبّه و دیگر آثار خود بنای عرفان نظری خود را بر مبنای  نجا بلکه در بحر الحقیقهشیخ نه تنها در ای

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى «فرماید:  این قرار داده است که می
 ۱۷۲اعراف آیه  »شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِنيَ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى

و ايشان را بر  »پشتهاشان« و هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه آنان را برگرفت یعنی:
يستم گفتند چرا گواهى داديم تا كه آيا پروردگار شما ن »بعلم حضوری و وجدان شخصی« خودشان گواه ساخت

  .»۳« غافل بوديم »شهود فطری« مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين
الست «ای عزیز یاد آر آنروز که جمال «فرماید:  ها می در این باره و نیز در مورد ممانعت خواسته عني القضاه هم

گذارد که  دریغا شغلهای دینی و دنیوی نمی کردند... هیچ جان نبود که نه ویرا بدید... بر تو جلوه می» بربکم
»... ۴«عشق لم یزىل رخت بر صحرای صورت آرپ، مگر که مصلحت در آن بود و االّ هم سوادی عظیم بودی 

بلی از نهاد عاشق  »الست بربکم«چون سلطان عشق در بارگاه جان عاشق بار دهد باظهار «گوید:  در لوایح می
ها در غایت لطافت و رقّت است...  اما پردهدالل معشوق پرده بیشمار است  براید و لکن بني عشق و عاشق و
  .»۵«هفتاد هزار حجاب است اما نوری

اند. خود شیخ در بحر  و اما درباره دل و شغاف آن و حاالت و مراتب دیگر دل، عرفا بسیار داد سخن داده
اند بعضی وسط  اف را دماغ دانستهها شغ گوید: درباره شغاف اختالف نظر وجود دارد بعضی المحبهه می

دوم را قلب  ها و مظاهر دل را طور ضمناً جلوه». ۶«القلب، و نیز مکان روح و جمله بدن نیز شغاف نامیده شده 
که محل ایمان است، و طور سوم را شغاف که معدن محبت است و طور چهارم که فؤاد که معدن مشاهده است و 

محبت حضرت حق است و طور ششم را سویدای دل که معدن مکاشفات  طور پنجم را حبهه القلب که معدن
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ی است و طور هفتم را مهجه القلب گویند که محل ظهور انوار تجلّی است. در تفسري کشف االسرار آمده: بیـغ
افمن شرح «بدان که دل آدمی را چهار پرده است، پرده اول صدر است مستقرّ عهد اسالم لقومه تعاىل »: ۷«

پرده سوّم فؤاد است  »کتب فی قلوبهم االیمان«پرده دوّم قلب است محل نور ایمان عاىل  »السالماللّه ل
پرده چهارم شغاف است محط رحل عشق لقوله  »ما کذب الفؤاد ما رای«سراپرده مشاهده حق تعاىل لقوله 

است و از حق بهر یک تی هر یکی را خاصیّ این چهار پرده هر یکی را خاصیّتی است »قد شغفعها حبّا«تعاىل 
ای را بکمند لطف در راه دین خویش کشد، اول نظری کند بصدر وی  نظری، ربّ العالمني چون خواهد که زمینه

ها پاک گردد و قدم وی بر جاده سنّت مستقیم شود. پس نظری کند بقلب وی تا  ها و بدعت تا سینه وی از هوی
کرب و حرص و عداوت و رعونت پاک گردد و در راه ورع  از آالیش دنیا و اخالق نکویده چون عجب و حسد و

روان شود پس نظری کند بفؤاد وی و او را از عالئق و خالیق باز برد، چشمه علم و حکمت در دل وی گشاید. 
پس نظری کند به شغاف وی،  »فهو علی نور من ربه«نور هدایت تحفه نقطه وی گرداند، چنانکه فرمود: 

روی جان نگارست و درخت سرو، از وی بیارست و دیده طرب بوی بیدارست. نظری نظری و چه نظری که بر 
غاف که درخت است و صحبت دوست سایه آن، نظری که شراب است و دل عارف پريایه آن، چون این نظر بش

رسد او را از آ و گل باز برد قدم در کوی فنا نهد. سه چیز در سه چیز نیست شود: جسنت دریافته نیست شود 
  ناخنت در شناخته نیست شود و دوستی در دوست نیست شود.ش
  

  در مثنوی کنوزاالسرار آمده:
  

 عشق را جان گزیده ایوان است
 عشق در داغگاه روز الست

 ها تُنگ یابد گر کنون پرده
 ضابطی گویمت چه خوب الحق
 عشق حق از درون برون آید
 لیک بس روشن است غایت او
 از ره دیده چون به پرده رسد

 ل محل تنزّل عشق استد
 جای او قلب و نفس و روح آمد
 از دو جانب محل تلوین است
 نفس تا در حجاب پندار است
 چون حجب مرتفع شود یکبار
 پس از آن روی سوی عشق آرد
    لیک عمری شود در این سرپی

 

 جای بار امانتش ز آن است
 متمکن درون جان بنشست
 نور او از درون برون تابد

 شق خلق از حقکه کند فرق ع
 عشق خلق از برون درون آید

 نهایت او دپرده دل بو
 پرده دارش به پرده ره ندهد
 دایماً در تزلزل عشق است
 زین سویش بند و زان فتوح آمد

 این است» ۸«جای او بني اصبعني 
 به کمند هوا گرفتار است
 جلوه عشق آورد در کار

آرزوها تمام بگذارد 
 تا شود نفس از مراد بری
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  ۳۳تعلیقات فصل 
  
  
  ۱۰۱و نیز مراجعه شود به بحر المحبّه ص  ۳۰ـ سوره یوسف آیه ۱
  .۳۳ـ نسخه نور عثمانیه ص ۲
  این کتاب درباره معرفی اجماىل کتاب بحر الحقیقه. ۸ـ مراجعه شود به جلد اول فصل ۳
  .۱۰۶ـ تمهیدات ص ۴
  .۷۷ـ لوایح ص ۵
  ترجمه ابوالحسن فقیهی. ۱۲۸ به عربی و به فارسی ص ۱۰۱ـ بحرالمحبّه ص ۶
  .۴۱۲و  ۴۱۱ص  ۸کشف االسرار ج  ـ۷
مثل القلب بني االصبعني من اصابع الرحمن کریشةٍ فی «فرماید:  یمـ اشاره است باین حدیث نبوی که ۸

با تغیريات و اضافاتی ذکر شده و نیز حدیث قدسی که در احیاء  ۴۱۹ص  ۴که در مسند احمد ج » فالت...
  »ما و سعنی ارضی و ال سمائی و سعنی قلب عبدی المؤمن التّقی النّقی«آمده است که:  ۱۲ص  ۲ج العلوم 
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  ۳۴فصل 

  
  
ابتدای عشق چنان بود که عاشق معشوق را از بهر خود خواهد. و این کس عاشق خود است » ۱«

  فت:خواهد که او را در راه ارادت خود بکار برد، چنانکه گ بواسطه معشوق ولیکن نداند، که می
  بیت

 گفتم صنمی شدی که جان را وطنی
 گفتم که به تیغ حّجتم چند زنی

  

 

 گفتا که حدیث جان مکن گر شمنی
 گفتا تو هنوز عاشق خویشتنی

  

شق چون بتابد کمرتین آن بود که خود را برای او خواهد و در راه رضای او جان دادن بازی عکمال » ۲«
  .داند عشق این بود، باقی هذیان بود و علّت

  
  

  منت:
ابتدای عشق چنان بود که عاشق معشوق را از بهر خود خواهد. و این کس عاشق خود است » ۱«

  .»خواهد که او را در راه ارادت خود بکار برد بواسطه معشوق ولیکن نداند، که می
خواهد، این چنني شخص بسبب  و معشوق را از برای خود میخام است  آغاز عشق طوری است که عاشقشرح: 

خواهد معشوق را در جهت  داند، و می باشد ولیکن نمی نگیزش حسن معشوق در جانش عاشق خودش میا
ارادت خودش بکار برد و رؤیت محبوب از برای دفع آتش ولع بخواهد چون طاقت سوختش ندارد و قوت دل 

که خود خواه بود برداشنت ندارد و این خواست معشوق بود برای خود و در معنی این خود را خواسنت بود و آن
  ».۱«نه در راه بود 

  منت:
  بیت

 گفتم صنمی شدی که جان را وطنی
 گفتم که به تیغ حّجتم چند زنی

  

 

 گفتا که حدیث جان مکن گر شمنی
 گفتا تو هنوز عاشق خویشتنی

  

از  در کلیات شمس آمده است وىل محتمالً ۱۸۸۹اند و در شماره  شرح: این رباعی را بغلط به مولوی نسبت داده
صنم تو همانی که در جان گوید: گفتم  است که او نقل کرده است. وی در این رباعی می شیخ احمد یا دیگری

پرستی و معشوق پرست درباره جان سخن مگو زیرا جان خو را عاشق نباید ببیند.  من وطن داری. گفت: اگر بت
 قهر و جالل که دلیل وجود توست مرا داری و با شمشري گفتم: که چه اندازه با دلیل و برهان مرا رنجه می

دهی؟ گفت: این کار برای آنست که تو هنوز عاشق خودت هستی و باید هستی ترا با  آزاری و شکنجه می  می
  شمشري غريت از بني بربم.

  منت:
شق چون بتابد کمرتین آن بود که خود را برای او خواهد و در راه رضای او جان دادن بازی عکمال » ۲«

  شق این بود، باقی هذیان بود و علّت.داند ع
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شرح: وقتی کمال عشق حاصل شد کمرتین کار عشق اینست که ذات و صفات خود را برای معشوق خواهد نه او 
را برای خود و در راه رضای او از جان دادن نرتسد بلکه آنرا برای رضای معشوق تنها یک بازی شمرد. عشق 

  هودگی و نقص و عیب است. بقول عني القضاه:این است و غري از این هر چه هست بی
 یالن تو سر بازدر معرکه

 چون تیغ تالش بر تو آید
  

 

 گر عاشق صادقی تو، سر باز
 »۲«از هستی خویشنت تو سرباز 

  

در اینجا سخن از رضا بمیان آمد. در سري و سلوک رضا مقام بسیار شامخی دارد رسول خدا در دعا فرمود: 
باشر به قلبی و یقیناً صادقاً حتی اعلم انه لن یصبنی اال ما کتبت ىل والرضا بما اللهم انی اسألک ی«

کنم ایمانی بمن دهی که دلم بآن مباشرت کند و بدان انس  یعنی: بار خدایا از تو درخواست می »قسمت ىل
و تقدیر بر من  شود مگر آنچه در سرنوشت یابد و یقینی راست بمن دهی تا اینکه بدانم هیچ چیز بر من واردنمی

  نوشته شده و رضائی بمن دهی که به آنچه قسمت من شده خشنود باشم.
مقام رضا نهایت مقام سالکان است تفضل به پایه رفیع و «گوید:  ین کاشانی ضمن اوردن دعای فوق میالدّعزّ

است: رضا شادمانی دل  ذروه منیع آن هر رونده را مقدور و بیشرت نه... و رضا از یقني تولد کند... ذوالنون گفته
گوید: رضا رفع  های الهی است با روح. جنید می است به گذر سرنوشت، دویم گفته است: رضا استقبال حکم

در اوج قصه  هيلعهمان حدیث حسني » داند  در راه رضای او جان دادن بازی«و اما اینکه ». ۳«اختیار است 
ٰى جان دادن را هم الیق دوست ندانست و فرمود: باشد که حتّ عشق است که نفی خود و اثبات مطلق عشق می

  ».اللّهم رضا بقضائک، تسلیماً المرک، ال معبود سواک«
  
  
  

  ۳۴تعلیقات فصل 
  
  
  
  ۷۹و  ۷۸ـ لوایح ص ۱
  .۷۹ـ لوایح ص ۲
  ۴۰۳ -۳۹۹ـ مصباح الهدایه ص ۳
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  ۳۵فصل 
  
  
  

ی بخورد، او صاحب عشق مردم خوار است. او مردمی بخورد و هیچ باقی نگذارد. و چون مردم
والیت بود، حکم او را بود. اگر جمال بر کمال بتابد، بیگانگی معشوق نیز بخورد، و لیکن این سخت 

  دیر بود.
  

  شرح:
ت و مردمی بسی راه عشق چون از عالم تجرید است، از عالم پرورش تجرید تا عالم پرورش ترکیب و انسانیّ

انیده و مصالح ترکیب و مردمی را بخورد و نیست کند. اما های تجرید را در ترکیب گنج است. عشق مصلحت
جمال بکمال تابیدن. جمال عر عشق است بکسوت معشوق. و کمال منتهی اخالق معشوقست. و عشق صفات 
خود را که جمالست بر کمال معشوق زاید گرداند. بیگانگی معشوق را از عني عشق در جمال که عني عشق است 

  خیلی دیر دست می دهد. محو گرداند و لیکن این
است. اگر عاشقی را بر برگ  پایان عشق مردم خوار بیابان بی«عني القضاه همني مطلب را اینگونه شرح داده: 

 »مسافرت بود دست در شاخ بیمرادی زند، بلکه نهال هستی از چمن وجود براند و در دریای نیستی افکند.
  ».۷۹لوایح ص «
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  ۳۶فصل 

  
  
عاشق آشنا نشود، و اندر آن وقت که خود را بدو و او را به خود نزدیکرت داند دورتر هرگز معشوق با » ۱«

حقیقت آشنائی در هم مرتبتی بود. و این » والسلطان ال صدیق له.«بود، زیرا که سلطنت او راست 
محال است میان عاشق و معشوق، زیرا که عاشق همه زمني مذلت بود و معشوق همه آسمان تعزّز و تکبّر 

  بود. آشنائی اگر بود بحکم نَفَس و وقت بود، و این عاریت بود.
  بیت

 همسنگ زمني و آسمان غم خوردم
 آهو بمثل رام شود با مردم

  

 

 تا چون تو شکر لبی بدست آوردم
 نشوی هزار حیلت کردم تو می

  

  
؟ او چاره لت عاشق کی فراهم آید؟ ناز مطلوب با نیاز طالب کی باهم افتداری معشوق با مّذجبّ» ۲«

از چه بیمار «این و این بیچاره او. بیمار را دارو ضرورت است اما دارو را بیمار هیچ ضرورت نیست 
  اند: چنانکه گفته» نایافنت دارو ناقص آید و باز دارو را از بیمار فراغت حاصل هست

  بیت
 عاشق چه کند که دل بدستش نبود
 نی حسن ترا شرف ز بازار من است

  

 

 که برگ هستش نبودمفلس چه کند 
 بت را چه زیان که بت پرستش نبود

  

     
  

  منت:
هرگز معشوق با عاشق آشنا نشود، و اندر آن وقت که خود را بدو و او را به خود نزدیکرت داند دورتر » ۱«

حقیقت آشنائی در هم مرتبتی بود. و این » والسلطان ال صدیق له.«بود، زیرا که سلطنت او راست 
عاشق و معشوق، زیرا که عاشق همه زمني مذلت بود و معشوق همه آسمان تعزّز و تکبّر  محال است میان

  بود. آشنائی اگر بود بحکم نَفَس و وقت بود، و این عاریت بود.
و معشوقی کسوت حسن و این از راه مشوب کسوت نظر است  هرگز معشوق با عاشق آشنائی نباید زیرا عاشقی«

نا نشود اگر چه بصورت نزدیک افتد... زیرا که نظر، همه خواهش است و حسن، متفرق است، هرگز یگانه و آش
پس آنوقتی که عاشق خود را به » شرح نور عثمانیه. «»همه استغنا و ناز مطلوبی را نیاز طالبی در خور نیفتد

چريگی از آن  داند ان وقت در حقیقت دورتر می باشد زیرا که تسلط و معشوق و او را به خود واقعاً نزدیکرت می
  اند: معشوق است که گفته

یعنی پادشاه دوستی ندارد. یا برای شاه دوستی معنی ندارد. وقتی آشنائی بني  »۱« »والسلطان ال صدیق له«
ید که دو تن در یکمرتبه باشند و این امر در بني عاشق و معشوق غري ممکن است، زیرا عاشق آ دو تن پدید می

است وای معشوق چون آسمان، بلند و بزرگ و با عظمت اده و علت قابله و منفعله خوار و فرو افتچون زمینی، 
بني این نَفسَ یعنی فروغ قلوب به لطایف غیوب و نیز بنا به  اگر آشنائی«شود  بوده علت فاعله محسوب می
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انکه باشد و این عاریتی است گاهی هست و گاهی نیست چن ها و واردات غیبی می یعنی حالت». ۳«حکم وقت 
  گوید: ای نداشت چنانکه سعدی می ای داشت و لحظه حضرت یعقوب در لحظه

 یکی گفتا بان گمگشته فرزند
 ز مصرش بوی پرياهن شنیدی
 بگفت احوال ما برق جهانست
    گهی بر تارک اعلی نشینیم

 

 که ای روشن روان پري خردمند
 چرا در چاه کنعانش ندیدی
 دمی پیدا و دیگر دم نهان است

 پشت پای خود نبینیم گهی تا
  

  است که توضیح داده شد. و این در حالت ابن الوقتی
آشنائی عاشق بر معشوق محال است... در آن حال که عاشق خود را به معشوق نزدیکرت داند او «گوید:  می

  »».۴«نفورتر بود دورتر بود و معشوق از او با 
  منت:

  بیت
 همسنگ زمني و آسمان غم خوردم«

 شود با مردم آهو بمثل رام
  

 

 تا چون تو شکر لبی بدست آوردم
 »نشوی هزار حیلت کردم تو می

  

و عني القضاه آمده و محتمالً از خود شیخ است چه، رازی » ۶«و لوایح » ۵«شرح: این رباعی در مرصاد العباد 
  اند. در چند مورد اشعار شیخ را نقل کرده

و غم و رنج تحمل کردم تا اینکه یاری شکر لب بدست  کشیدمیعنی باندازه سنگینی زمني و آسمان اندوه و عشق 
» لب شريین«کالم مُنزَل و » و لب شکرین«بطون کالم » لب لعل«لب. در اصطالح عرفانی کالم و «آوردم 

  ».۷«واسطه را گویند  کالم بی
  م نشدی.شود وىل تو با وجودی که هزار حیله بکار بردم را وقتی آهو را نوازش کنند با مردم رام می

  منت:
لت عاشق کی فراهم آید؟ ناز مطلوب با نیاز طالب کی باهم افتد؟ او چاره اری معشوق با مّذجبّ» ۲«

چه بیمار از «این و این بیچاره او. بیمار را دارو ضرورت است اما دارو را بیمار هیچ ضرورت نیست 
  » نایافنت دارو ناقص آید و باز دارو را از بیمار فراغت حاصل هست

شود، ناز طالب و نیاز مطلوب یکی نیست،  اری معشوق با خواری عاشق در یکی جمع نمیشرح: صفت جبّ
نیازی. وىل عاشق بیچاره و فقري و نیازمند. بیمار احتیاج به دارو دارد وىل  معشوق چاره است و استغناء و بی

و بیمارتر خواهد شد. وىل دارو از دارو احتیاج به بیمار ندارد چه، بیمار از نیافنت دارو نقص خواهد داشت 
  :اند نقص مرباست و آسوده خاطر. چنانکه گفته

  منت:
  بیت

 عاشق چه کند که دل بدستش نبود
 نی حسن ترا شرف ز بازار من است

  

 

 مفلس چه کند که برگ هستش نبود
 بت را چه زیان که بت پرستش نبود

  

د بکند، و مفلس وقتی که چیزی ندارد چه عرضه کند. توان شرح: عاشق وقتیه دل از دست داده است چه کار می 
اگر چه حسن تو از آنرو در بازار داد و ستد عشق خریدار آن شدم، شهره شد، وىل حسن تو از عشق من شرفی 
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شد.چرا  شدم از شرف تو کاسته نمی ام و اگر بحسن تو هم عاشق نمی کند، بلکه من بدان شرف یافته حاصل نمی
    رسد. چه زیانی به بت می باشدکه اگر بت پرستی ن

ت است اىل قدس روحه گفته است: عاشق زمني ذلّآن مقتدای اهل تحقیق احمد غزّ»: ۸«گوید  عني القضاه می
ت این کی فراهم آید و ناز او با نیاز این کی بهم شود او چاره این و این تِ او با ذلّت و عزّ و معشوق آسمان عزّ

  بیچاره آن... هم سنگ!
  
  
  

  ۳۶یقات فصل تعل
  
  
  
این عبارتی جزئی از یک ضرب المثل است که گفته شده: البحر ال جار له و السطان ال صدیق له و العافیه ال  ـ۱

  بنقل از تعلیقات آقای مجاهد بر سوانح. ۵۲۴قیمة له. تفسري سوره یوسف. و التني الجامع للطائف البساتني ص 
  .۸۰اصطالحات شاه نعمت اللّه وىل ص  ـ۲
  درباره وقت در شرح فصل اول سوانح به تفصیل سخن گفته شده بدانجا مراجعه شود.ـ ۳
  .۸۰لوایح ص  ـ۴
  .۷۰مرصاد العباد ص  ـ۵
  .۸۱لوایح ص  ـ۶
  .۶۷لمعات، اصطالحات ص  ـ۷
  .۸۱لوایح ص  ـ۸
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  ۳۷فصل 
  
  

د . اما دل محل صفات اوست، و او خود به حجب عزّ خوحقیقت عشق جز بر مرکب جان سوار نیاید
متعزّز است. کس ذات و صفات او چه داند؟ یک نکته از نکت او روی به دیده علم نماید، که از روی 
لوح دل بیش از این ممکن نیست که از او بیانی یا نشانی تواند داد. اما در عالم خیال تا روی خود را فرا 

  یّن و گاه بود که ندارد.بود که نشانی دارد علی التّعـنماید. گاه 
  شرح:
ذات عشق در حجاب خفای خود متعزّز است علم کی بدو رسد؟ اما از «گوی:  می» نسخه نور عثمانیه«شارح 

علم شود اثبات علم مر آن شعله راست، و از برای ضرورت ادراک علم، عشق را او شعله نزول کند تا مُدرِک 
بات کنی، ذات عشق از آن منزه باید کرد، اما نزولش جز در صورت خیال نباشد، که هر صورت که اث نزول می

است، گاه بود که صورت خیاىل فرا دیده علم چنان نماید که علم ادراک کند تعیّن صورت، و گاه بود که ادراک 
  .»تعیّن صورت بود

حقیقت عشق را پذیرفته در خود جای داده و حمل کند  تواند جان می و اما منظور شیخ و شارح اینست که تنها
ند جایگاه صفات او باشد. و صاحب دل کسی است که خود را به آن صفات متّصف کند، و اما توا ودل تنها می

و هو العزیز «های پنهانی در مسند عزّت نشسته و مستغنی از هر چیز است  خود ذات عشق در پس پرده
کته نکت جمع ن«تواند ذات و صفات او را ادراک کند، یک رمز از رموز او  یمهیچکس با علم ن »الحکیم

شود تا دیده علم بتواند آنرا  نازل می ای از آن آتشگاه است از آن مرتبه که در واقع شعله» اینجا بمعنی رمز است
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ِفي «یابد همني صورت نازله حقیقت است. چنانکه در قرآن کریم آمده که:  دریابد و آنچه علم در می

آیه که نزول حقیقت در نمود لفظی و عینی و ذهنی و خارجی است  ۲۰۰از و از این باب بیش  »لَيْلَةِ الْقَدْرِ
کند و دیده اشراق تجلّی صفات  مطرح شده، همه برای آنست که دیده علم صورت نارله را در حّد توان درک می

.. ماند نه صاحب دیده و نه خربی از او. دید حقیقت نه دیده می بیند و در در قلب میرا در صورت نازله آن 
پس همانطور که گفته شد برای دل بیش از این درکی امکان ندارد که بتواند ». آنرا که خرب شد خربی باز نیامد«

شود که گاهی  از آن بیانی کند یا نشانی دهد، اما در عالم خیال گاه روی حقیقت در چهره تعّني و نمود ظاهر می
  موضوع و حقیقت ندارد. ن است و گاهشود نشانه حقیقت متعیّ آنچه خیال کرده می

عشق : «فرماید گريیم که می عني القضاه در این باره کمک می» ۸۲و  ۸۱ص «برای درک بهرت موضوع از لوایح 
شود. بدین نسبت  راکب و مرکب جانست اگر چه جان متصرّف عالم ارکان است اما دل محل صفات عشق می

ت ذات و صفات او یک نقطه بیش نیست. اگر عشق غیبی بود، چون نفس او به حجب عزّت خود محتجب اس
عشق را تعلق به عالم حدوث بودی او را با اوصاف او تکثّر بودی نه وحدت. و اگر بقدم متعلّق بودی وصف او 

  »زاید بودی بر ذات.
اما نه ذات بودی نه غري ذات و ا و یک نقطه است. بدین نسبت نه با عاشق آمیزد و نه در معشوق. همانا معنی 

بطه اوست که چون یکی بکشد دیگری بجنباند و این معنی در بیان نگنجد. ای برادر عشق نه معشوق است نه را
عاشق با آنکه هم خود معشوق است و هم عاشق. اگر نسبت به حدوث دارد نه عاشق است نه معشوق واسطه 

     ».است میان هر دو و اگر نسبت بقدم دارد هم عاشق است و هم معشوق و هم عشق



  

٢٠١ 

  ۳۸ فصل
  
  
به زلف و گاه به خّد بود و گاه به خل و گاه به قّد و گاه به دیده و گاه به ابرو و گاه به غمزه و گاه نشان » ۱«

  گاه به خنده معشوق و گاه به عتاب.
تش و این معانی هر یک از طلب گاه عاشق نشانی دارد. آن را که نشان عشق بر دیده معشوق بود قّو»۲«

تها دورتر بود که دیده در ثمني دل و جان است. عشق که نشان به دیده و از عّل از نظر معشوق بود
معشوق کند در عالم خیال، دلیل طلب جان و دل او بود و از علل جسمانی دور بود. و اگر به ابرو بود 

  طلب بود از جان او اما طالیه هیبت ایستاده بود در پیش آن طلب، زیرا که ابرو نصیب دیده آمد.
تی یا و همچنني هر یک از این نشانها در راه فراست عشق از عاشق طلب روحانی یا جسمانی یا عّل »۳«

های درون نشانی است، وا ین معانی نشان اوست در  هر پرده از پردهعیبی بیان کند، زیرا که عشق را در 
  پرده خیال. پس نشان او مرتبه عشق بیان کند.

  منت:
ه خّد بود و گاه به خل و گاه به قّد و گاه به دیده و گاه به ابرو و گاه به غمزه و گاه نشان به زلف و گاه ب» ۱«

  .»گاه به خنده معشوق و گاه به عتاب
  شرح: 

عضی از آنها را بیان کردیم، و در اینجا بدر اینجا شیخ چند اصطالح تصوّف عاشقانه راباهم آورده که معنی 
  کنیم: یکبار دیگر نقل دیگر نقل می

  ».۱«یب هوّیت را گویند که کس رابدان راه نیست زلف: غ
  ات را گویند.خّد یا روی: مرآت تجلیّ

  ت آن مطلع شود تعلیم او در او باقی باشد.ات را گویند که سالک بر کیفّیچهره: کلیّ
  ».۲«یات محض را گویند رخ: تجّل

  ».۳«خال: یا خال سیاه عالم غیب را گویند 
  .را گویند یقدّ: استواء اله

  ».۴«سزاواری پرستش را گویند که هیچکس جز حق تعاىل را این سزاواری نیست  امت:ق
  دیده: اطّالع الهی را گویند.

  چشم: صفت بصريی الهی را گویند. ضمناً چشم مست: سرت کردن الهی را بر تقصري.
  چشم خماری: سرت کردن تقصري سالک را گویند از سالک.

  ت و علوّ مرتبه سالک را گویند.چشم شهال: ظاهر کردن احوال و کماال
  احوال و مقاالت و کماالت و علوّ مرتبه سالک را گویند. چشم ترک:سرت کردن
  ».۵« احوال و کماالت را گویند چشم نرگس: سرّ

  ابرو: اهمال کردن و سقوط سالک است از درجات بواسطه تقصريی که از او بوجود آید.
  کمان ابرو: عرض کردن سقوط بر سالک.

  ابرو: سقوط سالک است.جفت 



  

٢٠٢ 

  »۶«اهمال کردن و سقوط سالک است از درجه و مقام.  طاق ابرو:
  ».۷«غمزه: فیوضات و جذبات قلبی را گویند 
  ».۸«خنده: لطف و گشادگی دل و بسط است 

عتاب: مالمت کردن را گویند... و بعضی گویند مراد از عتاب، عتاب بانفس است در کارهای بد که او را باز 
  ».۹«و مالمت کند از آنها  دارد

توان گفت که منظور شیخ اینست که: وقتی بخواهند سوانح عشق را  عرفانی میاکنون با توجه باین اصطالحات 
هائی غري مجرد از  که ورای ادارک علم است در این عالم نمود و ماده، نشان دهند آن مسائل مجرد را به چیز

برو و غمزه و خنده و عتاب معشوق که جنبه صوری دارد در واقعه قبیل زلف و روی و خال و قّد و چشم و ا
که طبق قانون تداعی معانی و «کند تا دیگران بفهمند،  دهند. یا سالک شاهد با این کلمات بیان می نشان می

  ».شود بنابر اصل در ذهن متبادر می
  منت:

عشق بر دیده معشوق بود قوّتش  و این معانی هر یک از طلب گاه عاشق نشانی دارد. آن را که نشان»۲«
از نظر معشوق بود و از علّتها دورتر بود که دیده در ثمني دل و جان است. عشق که نشان به دیده 
معشوق کند در عالم خیال، دلیل طلب جان و دل او بود و از علل جسمانی دور بود. و اگر به ابرو بود 

  .»ر پیش آن طلب، زیرا که ابرو نصیب دیده آمدطلب بود از جان او اما طالیه هیبت ایستاده بود د
  شرح:

های او در هر منزىل بنوعی  هائی از خواستگاه عاشق است چه صورت معشوق و جلوه این معانی همه نشانه
دهد که آن بهره مناسب حال عاشق باشد. لذا آنکس که  کند و عاشق را هر حال و مقامی بهره می گری می جلوه

دارد که از جانب او کشش و ارائه عشقی باشد همیشه در انتظار آنست که از دست  امید به عنایت معشوق
که دیده معشوق قوت خورد و مورد نظر و توجه و عنایت او باشد، این چنني کس از نقص و عیب دورتر است. 
گاه و بین است چون الهی یعنی صفت بصريی الهی که به حال بندگان و نیازشان و مقدار نیازهای مراتب آنان آ

بخشد. و حال چون عشق بخواهد در عالم  درخشد و اجزاء وجود را روشنی می گوهری گرانبها در دل و جان می
گر شود تعبري آن اینست که طالب جان و دل اوست و او در این شهود از علل  خیال بشکل چشم معشوق جلوه

طلبد. اما پیش  بیند تنها جان او را می جسمانی و نقص و عیب آن بدور است. حال اگر در خواب یا خیال ابرو
  اند و این از آنروست که ابرو نگهبان چشم است. قراوالن آن خواست در جلوی خانه طلب او ایستاده

  منت:
و همچنني هر یک از این نشانها در راه فراست عشق از عاشق طلب روحانی یا جسمانی یا علّتی یا » ۳«

های درون نشانی است، وا ین معانی نشان اوست در  هر پرده از پردهعیبی بیان کند، زیرا که عشق را در 
  .»پرده خیال. پس نشان او مرتبه عشق بیان کند

  شرح:
ها که گفته شد بیانگر آنست که عشق با فراستی که دارد طلب روحانی و مراتب سلوک و یا  و بهمني تربیت نشانه

رخ و خال و زلف » سمبلیک«ته و بشکل نمودی های عاشق را دریاف خصوصیات جسمانی و یا عیب و نقص
و  ای نشانی خاص دارد. بر عاشق عرضه کند تا عاشق آنرا دریافته کند تا عشق را که در هر پرده و... جلوه می

نشانه عشق معشوق در خیال » زلف و...«و این معانی تعینی و نمودی  حال خود و درجات خویش را بشناسد.
  ای مرتبه عشق او معلوم شود. شانهباشد که با هر ن عاشق می
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یات بر حضرت ابراهیم بشکل ستاره و سپس ماه  بعد خورشید برای توضیح این سخن بد نیست بگویم که تجّل
صورت ظهور پیدا  سپس عشق مطلق بی »ال احب اآلفلني«فرماید:  گذرد و حضرت می ؤود و می متجلی می

منظور اینست که من رویم را از  »السموات واالرضانی وجهت وجهی للذی فطر «کند که فرماید:  می
نمودهای تعینی که ستاره و ماه و خورشید و امثالهم باشد برگردانده و به کسی که آسمانها و زمني نمود وجودی 

در «ام. و همچنني اینگونه نمود شهودی در خواب حضرت یوسف و سایر انبیاء  خالقیت اوست روی آورده
ود پس عاشقان که همواره تحت عنایت و تربیت معشوق خویشند معشوق در هر ش میظاهر » خواب و بیداری

  کند. های راهنمائی انها را رهربی می ای با عالمت مرتبه
علم لدّنی ادراک معانی و کلمات از حق «نویسد:  صاحب مصباح الهدایه می» فراست«و اما در معنی 

فراست. وحی خاصّه انبیاست. الهام مخصوص است بخواّص واسطه بشر و آن بر سه قسم است: وحی، الهام،  بی
اولیا. و اما فراست علمی بود که سبب تفرّس آثار صورت، از غیب مکشوف شود و آن مشرتک است میان 

و فرق میان فراست و  »اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور اللّه«خواص مؤمنان چنانکه در حدیث است: 
  ».»۱۰«واسطه آن  ف امور غیبی بواسطۀ تفرّس آثار صورت بود و در الهام بیالهام آنست که در فراست کش

نویسد:  در تمهیدات بعضی از اصطالحاتی را که شیخ آورده مطرح نموده و به توضیح آن پرداخته می عني القضاه
ده را گرچه دانی ای عزیز که این شاهد کدامست؟ و زلف شاهد چیست؟ خّد و خال کدام مقام است؟ مرد رون

هاست که چون آنرا در عالم صورت و جسمانیّت عرض کنی و بدان خیال انس گريی و یادگار  ها و معانی مقام
ها  توان گفت و نمود مگر این بیت کنی، جز در کسوت حروف و عبارات شاهد و خّد و خال و زلف نمی

  ای: نشنیده
 خالیست سیه بر آن لبان یارم
 گر شاه حبش بجان دهد زنهارم

  

 

 مهریست ز مشک بر شکر، پندارم
 من بشکنم آن مهر و شکر بردارم

  

  
ختم و زینتی شده » ال اله اال اللّه«میدان که بر چهره  ملسو هيلع هللا ىلصشنوی خال سیاه مهر محمد رسول اللّه  دریغا چه می

کمال رسول اللّه هرگز  ملسو هيلع هللا ىلصخال محمد  بی» ال اله اال اللّه«خال کماىل ندارد. حد جمال  است، خّد شاهد هرگز بی
ور نبودی، و صد هزار جان عاشقان در سر این خال شاهد شده است. میان مرد و میان لقاء نداشتی و خود متّص

اللّه یک جمال دیگر مانده باشد، چون از این حجاب در گذرد جز جمال لقاء اللّه دیگر نباشد و آن یک حجاب 
  .»۱۱«کدامست. بريون ز سر و زلف شاهد ره نیست. این مقام است 

  
  ۳۸تعلیقات فصل 

  
  تمام اصطالحات از لمعات عراقی بخش اصطالحات نوشته شد. ـ۶تا  ۱
  غمزه. -و فرهنگ تعبريات عرفانی ۱۵۶۰کشاف ص  ـ۷
  خنده، این اصطالح در مأخذی دیده نشد. ـ۸
  .۹۵۱و کشاف ص  ۱۱۶فرهنگ تعبريات و رسائل خواجه عبداللّه انصاری ص  ـ۹
  ».باب الفراست «و نیز مراجعه شود به منازل السائرین  ۷۹-۷۶مصباح الهدایه ص  ـ۱۰
  .۲۹ـ تمهیدات ص ۱۱
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  ۳۹فصل 

  
  
ت عاشق، زیرا که عاشق در ت معشوق آید نه معشوق قّوچون پیدا شود عاشق قّو حقیقت عشق» ۱«

حوصلۀ معشوق تواند گنجید اما معشوق در حوصلۀ عاشق نگنجد. عاشق یک موی تواند آمد در زلف 
  اما همگی عاشق یک موی معشوق را بر نتابد و مأوی نتواند داد.  معشوق،

زبانی کند و دعوت  ت او در دوری اشراق است. طالیه اشراق او را میش آمد قّوتپروانه که عاشق آ» ۲«
زند. اما پرش چندان باید تا بدو رسد. چون  کند، و او به پر همت خود در هوای طلب او پرواز عشق می

تی نبود، قوت آتش را بود. و این ز او را روشی نبود، روش آتش را بود در او، و او را نیز قّوبدو رسید، نی
بزرگ سری است. یک نفس او معشوق خو گردد. کمال او اینست. و آن همه پرواز و طواف کردن 

س و معشوق خو گردد. کمال او اینست. و آن همه پرواز و طواف کردن او برای این نف اوبرای این نفس
ایم که حقیقت وصال اینست. یک ساعت صفت  است. تا کسی بود که این بود! و پیش از این بیان کرده

باید که تا بدو رسد. وجود  آتشی او را میزبانی کند و زود بدر خاکسرتی بريونش کند. ساز همه چندان می
این  »فی التوحیدافنیت عمرک فی عمارة الباطن فاین الفناء «و صفات او خود همه ساز راه است. 

  بود.
که ساز وصال تواند آمد. ساز وصال معشوق را تواند  از آنچه عاشق را تواند بود هیچ چیز نیست» ۳«
. و این سرّی بزرگ است که وصال مرتبه معشوق است و حق اوست. فراق است که مرتبه عاشق است دبو

بذات خود از  صال. عشق خودو حق اوست. الجرم وجود عاشق ساز فراق است و وجود معشوق ساز و
این عالیق و علل دور است، که عشق را از وصال و فراق هیچ صفت نیست. این صفات عاشق و معشوق 
است. پس وصال مرتبه تعزّز و کربیای معشوق است و فراق مرتبه تذلّل و افتقار عاشق است. الجرم ساز 

  شق یکی از سازهای فراق است.وصال معشوق را تواند بود و ساز فراق عاشق را، و وجود عا
  مصراع

  در عشق تو انبه است تنهائی من
  آن را که وجودش زحمت بود و ساز فراق بود، او را ساز وصال از کجا آید؟ 

مد و زمني فراق هستی آمد. تا شاهد الفنا در صحبت بود، وصال وصال بود، آزمني وصال نیستی » ۴«
امکان وصال برخیزد، که عاشق را ساز وصال نتواند بود، که چون او باز گردد حقیقت فراق سایه افکند 

  آن وظیفه معشوق است.
  حکایت

بر دست نهاده. در  كه روزی سلطان محمود نشسته بود در بارگاه. مردی بیامد و طبقی نمکاند  وردهآ
تا او خرد؟ محمود هرگز آن ندیده بود بفرمود  که می كزد نم میان حلقه بارگاه محمود آمد و بانگ می

را بگرفتند. چون بخلوت نشست او را بیاورد و گفت: این گستاخی بود که تو کردی و بارگاه محمود چه 
  فروش بود؟ كجای منادی کردن نم

  بهانه است. كگفت: ای جوانمرد، مرابا ایاز کاری است. نم
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 كجهانی مل وکه باشی که با محمود دست در یک کاسه کنی؟ مرا که هفتصد پیل بود  وگفت: ای گدا، ت
  و والیت و ترا یکشبه نان نبود؟

گفت: قصه دراز مکن، که این همه که تو داری وبر دادی ساز وصال است نه ساز عشق. ساز عشق دىل 
از آنکه در او را بکمال است و بشرط کار است. البل، یا محمود، دل ما خاىل است  ما ناست بریان و آ

دبري چندین والیت بکار نیست. ما را دىل خای، سوختۀ عشق هفتصد پیل را جایگاه بود، و حساب و ت
باید که  تجرید و ذلّت در می كدانی چیست؟ آنکه در دیگ عشق تو نم كایاز. یا محمود، سر این نم

با ششصد پر طاوسی. » كو نقدس ل كو نحن نسبّح بحمد«بس جبّاری. و آن آیات مالء اعلی دان که 
ما را شباید، و چون بود آنگه شما نه این باشید. و  است شما را در میتجریدی که شرط این کار «گفت: 
یا محمود، این همه که تو بر دادی ساز وصال است، و عشق را از » خود بگوئید. كآن نبود که برت برگ

خود ساز وصال بکمال هست. یا محمود، این  اوصال هیچ صفت نیست. چون نوبت وصال بود، ایاز ر
  ایاز هیچ ارزد، یا بجای یک موی از زلف او قیام کند؟ همه والیت سند و هند بیهفتصد پیل و این 

  گفت: نه 
  بهشت عدن بود و در وصال بکمال بود؟ كگفت: بازو در گلخنی یا در خانۀ تاری

  گفت: بود.
گفت: پس این همه که تو بر دادی ساز وصال هم نیست. که ساز وصال هم معشوق را تواند بود نه عاشق 

  و خال و زلف بود، و آن آیات حسن است. و آن جمال بکمال و خّد را،
از اینجا بدانستی که از وصال و از فراق عشق را هیچ صفت نیست، و از ساز وصال عاشق را هیچ » ۵«

و عشق از هر «چیز معلوم نیست و نتواند بود. ساز وصال وجود معشوق است و ساز فراق وجود عاشق 
  وقت مساعدت کند این وجود فدای آن وجود آید. این است وصال بکمال. اگر سعادت» نیاز دو بی

  بیت
 عشقی بکمال و دلربائی بجمال

 تر کجا بود هرگز حال زین نادره
  

 

 دل پر سخن و زبان ز گفنت شده الل
 من تشنه و پیش من روان آب زالل

  

  
  

  منت:
ت عاشق، زیرا که عاشق در حقیقت عشق چون پیدا شود عاشق قوّت معشوق آید نه معشوق قّو» ۱«

حوصلۀ معشوق تواند گنجید اما معشوق در حوصلۀ عاشق نگنجد. عاشق یک موی تواند آمد در زلف 
  معشوق، اما همگی عاشق یک موی معشوق را بر نتابد و مأوی نتواند داد. 

  شرح:
خورد و  ت میقّو بر عکس آغاز عشق که عاشق خام است و از معشوق«پیدا شود  وقتی حقیقت عشق بر عاشق

معشوق است نه اینکه معشوق غذای عاشق اکنون عاشق پخته شده و کّل وجود عاشق غذای  »کند تغذیه می
نهایت معشوق جای گريد  دان معشوق یعنی در وجود بی تواند در چینه باشد. و این بدان دلیل است که: عاشق می

نهایت در نهایت نگنجد. عاشق  نگريد و بینهایت است در محدوده وجود عاشق جای  وىل معشوق چون بی
نسبت به معشوق مثل موئی است در کثرات گیسوان معشوق یعنی در حکم جزء است نسبت به کّل و معشوق همه 
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تواند یک موی معشوق را  کند. وىل همگی وجود عاشق حتی نمی گريد و در خود محو می وجود ا و را در بر می
  جای دهد. بر تابد و آنرا در خویشنت خویش

نویسد: چون ثابت شد که سلطنت عشق از صورت معشوق بر ذات عاشق مسلط  می »نسخه نور عثمانیه«شارح 
وای أشده است، پیدا بود که کنج مذلت عاشق جای سلطنت را چقدر مأوی تواند شد. وسعت سلطنت را م

ت عاشق وق آید، معشوق قوّ ت معشبندگان بس است، و لیکن بندگان را مواجهت سلطنت یکیست اگر عاشق قّو
  ».۱«نتواند آمد که گنجائی ندارد. سبب این بود 

  منت:
زبانی کند و دعوت  پروانه که عاشق آتش آمد قوّت او در دوری اشراق است. طالیه اشراق او را می» ۲«

ن زند. اما پرش چندان باید تا بدو رسد. چو کند، و او به پر همت خود در هوای طلب او پرواز عشق می
بدو رسید، نیز او را روشی نبود، روش آتش را بود در او، و او را نیز قوّتی نبود، قوت آتش را بود. و این 
بزرگ سری است. یک نفس او معشوق خو گردد. کمال او اینست. و آن همه پرواز و طواف کردن 

او برای این نفس اوبرای این نفس و معشوق خو گردد. کمال او اینست. و آن همه پرواز و طواف کردن 
ایم که حقیقت وصال اینست. یک ساعت صفت  است. تا کسی بود که این بود! و پیش از این بیان کرده

باید که تا بدو رسد. وجود  آتشی او را میزبانی کند و زود بدر خاکسرتی بريونش کند. ساز همه چندان می
این » ن فاین الفناء فی التوحیدافنیت عمرک فی عمارة الباط«و صفات او خود همه ساز راه است. 

  بود.
جهت عاشق شده است که غذا و حظ پروانه از آتش است و چون از او دور است از نور و آن  شرح: پروانه از آن

کنند تا از ا و  شود و چون طالیۀ سپاه نور یعنی جلوه شعاع فرا رسند پروانه را بخود دعوت می مند می آتش بهره
گوید  طلبد و می معشوق عاشق را می«کند  کنند. پروانه با پر همّت خود عاشقانه پرواز میبه غذای نور پذیرائی 

پردازد و صفات خود  و عاشق بسته به همّت خود به دعا و عبادت و سري و سلوک می »ادعونی استجب لکم«
برسد دیگر کاری  ه بنورکو غذای نور خورد او تا آنجاست  ریدنتا به آن نور برسد وىل پ» سازد را وسیله می

که بخورد و تنها آتش است که او را در  تی ندارداو دیگر قّو .کند است که کار خود میتواند بکند و این آتش  نمی
ت و غذای کند و این رازی بزرگ است. پروانۀ عاشق وقتی دید که قّو خورد و محو می برد و می خود فرو می

شود و کمال او هم در همني مرحله  و عاشق خود معشوق می شود معشوق شده در آن لحظه عاشق بر خودش می
بیند خودش و معشوق هر دو یکی  ای است که می است. تمام پرواز او بسوی نور وطواف نور برای چنني لحظه

قبالً گفتیم که حقیقت وصال هم همني  ».تا من همه معشوق شدم عاشق کیست«اند.  شده و شعله عشق شده
فناء «ریزند  شود و بريونش می ور شده و خود آتش گردد وىل زود خاکسرت می تش شعلهاست که یک ساعت در آ

او » تمیز. توشه. خواسته. دستگاه. خلقت. سازگاری. طریق و شیوه. مهمانی، فرهنگ معني«و ساز » بعد از فناء
آیا عمرت را در : «اند باشد. و از ایرنو گفته تا آنجاست که باو برسد. وجود و صفات عاشق همه توشه راه می

. در منت فوق دو مسأله اساسی است یکی همني کالم حسني بن »باطن گذاشتی پس در توحید کی رسیآبادانی 
ل کنی؟ گفت: قدم خویش در توّک گردید گفت چه می منصور حالج است که بابراهیم خواصّ که در بیابان می

که این مطلب را  ی پس در توحید کی رسی؟بادانی باطن گذاشتآدر کنم. حالج گفت: همه عمر  راست می
  ».۲«اند  وردهآمیبدی و ابو حامد غزاىل  هجویری و قشريی و
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اکثر  و اما مسأله مهم دیگر این بحث موضوع شمع و پروانه است که بعنوان تمثیل عشق و مراحل یقني در آثار
این باره گفته است بعنوان توضیح  عرفا و شعرا آمده است. و ما برای نمونه آنچه عني القضاه شاگرد شیخ در

  نویسد: آوریم، وی در تمهیدات می مسأله می
وجود ندارد تا آنگاه که آتش او را  تش قرار ندارد. و در آتشآ پروانه قوت از عشق آتش خورد. بی ،ای عزیز«

دن میان آتش و چنان گرداند که همه جهان آتش بیند، چون بآتش رسد، خود را بر میان زند. خود نداند فرقی کر
  غري آتش، چرا؟ زیرا که عشق، همه خود آتش است.

چون پروانه خود را بر میان زند، سوخته شود، همه ناز شود. از خود چه خرب دارد و تا بود در خود بود، عشق 
دید، و عشق قوتی دارد که چون عشق سرایت کند به معشوق، معشوق همگی عاشق را بخود کشد و بخورد.  می

پروراند تا پروانه پنداردکه آتش، عاشق پروانه است. معشوق شمع  دهد و او را می پروانه را قوت می آتش عشق
همچنان با تربیت و قوت باشد بدین طمع خود را بر میان زند. آتش شمع که معشوق باشد باری بسوخنت درآید تا 

  .»۳«طاقت و قوت  همه شمع، آتش باشد، نه عشق و نه پروانه. و پروانه بی
  نویسد: و نیز در لوایح می

چون حقیقت عشق ظاهر گردد و آفتاب حسن معشوق از افق دلربائی طالع گردد عاشق در پرتو آن نور آید نه «
خود را بسوزد، نه شمع در طلب پروانه شود و این معنی از معشوق، زیرا که پروانه در طلب شمع پر زند تا 

ی عزیز، عاشق از سر خود تواند خاست و خود را فدای راه عشق و افتقار عاشق. اما ا استغنای معشوق است
این و این  تواند کرد. اما معشوق را تعزّز و کربیا نگذارد که مالحظه حال در هم شده عاشق کند عجب او بالء

بقای پروانه در دوری آتش است اما  برای او باشد. این در حوصله او نگنجد. اگر چه که فدای او، و این خواهد
از کمال عشق طاقت دوری ندارد که در قر بماند برگ آن ندارد که در بعد بماند این تواند که خود را بسوزد این 

محابا  که در آتش سوزد اما نتواند که آتش شود. اما چون راه یابد خود را بی نتواند که بخود او را بر افروز. تواند
دیگرش براه دازد، اما از آن باک ندارد. ر چه در نفس که یک نفس او شود گدر افکند و مرادش همه آن بود 

ل عاشق را سرمایه عمر در آن صرف شود که یک نفس در ت آن قرب مندرج گردد اگر تمّثالم این بعد در لّذ
ل و تفویض و تسلیم و غري آن جمله زاد راه است و ای از توّک عالم اوئی او بار یابد. بسیار باشد آنچه شنوده

باید تا کاری برآید. چیزی را که در فنا باید طلبید تو در بقا طلبی  در این عالم الفناء فی التوحید می سازگار عشق.
کند یا نعره بخود  آنچه عاشق خود را در نظر معشوق بردار می »افنیت عمرک فی عمارة باطنک«کی یابی؟ 

و آن جمله اسباب بعد است الحذر ل بر بالء او دات و تجاسر و قوت خود نمودن در تحّمآرد آن تجّل بر می
  ».۴«الحذر 

   منت:
از آنچه عاشق را تواند بود هیچ چیز نیست که ساز وصال تواند آمد. ساز وصال معشوق را تواند » ۳«

بود. و این سرّی بزرگ است که وصال مرتبه معشوق است و حق اوست. فراق است که مرتبه عاشق است 
راق است و وجود معشوق ساز وصال. عشق خود بذات خود از و حق اوست. الجرم وجود عاشق ساز ف

این عالیق و علل دور است، که عشق را از وصال و فراق هیچ صفت نیست. این صفات عاشق و معشوق 
است. پس وصال مرتبه تعزّز و کربیای معشوق است و فراق مرتبه تذلّل و افتقار عاشق است. الجرم ساز 

: مصراع از فراق عاشق را، و وجود عاشق یکی از سازهای فراق است.وصال معشوق را تواند بود و س
آنرا که وجودش زحمت بود و ساز فراق بود، او را ساز وصال از کجا » در عشق تو انبه است تنهائی من«

  آید؟
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  شرح:
پس باشد که بتواند بعنوان توشه راه و یا خلعتی در راه وصال معشوق بحساب آید  چیزی نمی داردآنچه عاشق 

اقع در خور مرتبه معشوق است وکه وصال در  ساز و برگ وصال از سوی معشوق است. و اینهم راز بزرگی است
باشد که بهر چه خواهد برسد و عاشق از جهت صفت خودی خویش در مرتبه فراق قرار دارد و  و سزاوار او می

د معشوق در جهت وصال است. سزاوار فراق است. پس بناچار وجود عاشق بسوی فراق در حرکت است و وجو
باشد زیرا ذات مطلق  ها دور می از اینگونه صفتو عشق مطلق بذات خود از این وابستگی به فراق یا وصال و 
اند  ق به عاشق و معشوق است که بعشق مقید شدهاز صفت وصال و فراق و نظائر آن مربّاست و این صفات متعلّ

شوق این است که هر که را خواهد بخویش نزدیک کند، و  ل ازمه پس الزمه مرتبه عزّت و کربیائی حضرت مع
پس معشوق وسائل و » است و از ماهمه نیازاز او همه لطف «مرتبه خواریو نیازمندی عاشق فراق و دوری است 

تواند عاشق را اگر بخواهد بوصال خویش برساند و عاشق جز وسائل فراق چیزی  امکانات وصال را دارد می
باشد. شیخ سپس مصراعی از یک رباعی را در فصل سوم  ی وجود عاشق یکی از عوامل دوری میندارد. خود

در «گوید:  اورد و می آورده. اکنون مصراع اول بیت دوم رابعنوان شاهد مثال می ۲۳و بیت دوم آنرا در فصل 
دائی چگونه پس آنرا که وجودش جز زحمت بود و عامل ج» شرح آن گذشت» «عشق تو انبه است تنهائی من

  تواند ادعای وصال کند؟! می
   منت:

زمني وصال نیستی آمد و زمني فراق هستی آمد. تا شاهد الفنا در صحبت بود، وصال وصال بود، » ۴«
چون او باز گردد حقیقت فراق سایه افکند امکان وصال برخیزد، که عاشق را ساز وصال نتواند بود، که 

  »آن وظیفه معشوق است.
ود پس اگر عاشق بلندی زمني وجود خویش را نیست ش ون زمني پستی است که در آب جاری میشرح: نیستی چ

سوزد و نیست  ای که در شعله شمع می چون پروانه«رسد  کند در فیضان عنایت قرار گرفته و بوصال او می
اید همیشه درد لذا احساس وجود و خودیّت کند ب.» اند: هرگز نخورد آب زمینی که بلند است که گفته» شود می

فراق را تحمل کند. پس تا وتی که در فنا باشد در عني مصاحبت و وصال باشد و چون معشوق از عنایت و لطف 
تواند خود را بوصال برساند و  شود. زیرا عاشق نمی باز گردد. حقیقت فراق که وجود عاشق است باز تجدید می

را ممکن است، که اگر خواهد عاشق را بار دهد و بوصال ساز و برگ واسباب و توشه آن راندارد و تنها معشوق 
  گوید: ین کاشانی در این باره میالدّرساند و یانرساند عزّ

  المقالة فی الوصول و الفصل
  

 وصل را از یگانگی اصل است
 وصل پاکست از قران و حلول
 گر کسی وصل را جز این داند
 چون زوال وجود حاصل شد
 غري از این از تصورات وصال
 تا دو بني پاک مرتفع نشود
 آنزمان مرتفع شود تمییز

 دیگری را یکی فدا گردد«

 

 دوبني وصل نیست بل فصل استبا
 بلکه در عني وحدتست وصول
 جهل محض است تا یقني داند
 یکطرف رابدانکه واصل شد
 همه پندار و باطل است و محال
 عاشق از وصل منتفع نشود
 که یکی در یکی شود ناچیز
 »هستی او ورا غذا گردد
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 گر چه عاشق فراخ حوصلتت
 کنج این گنج از کجا باشد
 قرب پروانه کی شود آتش
 مهر کی در تن هبا گنجد
 قوت او از خیال معشوق است
با همه احتمال او باری 
 لیک معشوق گنج آن دارد
 هستی او فدای خود سازد

 تواند بجای یک سر موی بل
  

 این مقامش ز حد منزلتست
 خود غذا باشدکش ز محبوب 

 زین محاالت دامن اندر کش
 بحر در ناودان کجا گنجد
 او چه مرد وصال معشوق است؟
 بر نتابد ز زلف او تاری

 اش فزون نارد که زیک لقمه
 اسم و رسمش همه بر اندازد
 در خم زلف جای دادن اوی

  

  فی الرجاء الوصل و الفصل
  

 وصل عاشق ز فصل هستی اوست
 هستی او چو اصل فصل بود
 گر چه پروانه راز پر سازست
 جای پرواز عکس احرافست
 تا بآتش شدن نداند بیش
 بعد از آن سري آتشست درو

 پرواز هساز باشد پرش گ
 تا بدانی که ساز وصل کراست

  

 

 فصلش از وصل هستی اوست
 ساز راهش نه ساز وصل بود
 ساز وصلش نه ساز پرواز است
 وصل آتش مقام احراقست

 خویش چون بآتش سرپد هستی
 عشق بر عکس از آن سرست برو
 وصل آتش بسوزد او را ساز
 ساز عاشق نه ساز وصل چراست

  

  منت:
  حکایت

بر دست نهاده. در  كاند که روزی سلطان محمود نشسته بود در بارگاه. مردی بیامد و طبقی نم آورده«
دیده بود بفرمود تا او خرد؟ محمود هرگز آن ن که می كزد نم میان حلقه بارگاه محمود آمد و بانگ می

را بگرفتند. چون بخلوت نشست او را بیاورد و گفت: این گستاخی بود که تو کردی و بارگاه محمود چه 
 بهانه است. كگفت: ای جوانمرد، مرابا ایاز کاری است. نم فروش بود؟ كجای منادی کردن نم

 كه هفتصد پیل بود و جهانی ملگفت: ای گدا، تو که باشی که با محمود دست در یک کاسه کنی؟ مرا ک
بر دادی ساز وصال  گفت: قصه دراز مکن، که این همه که تو داری و و والیت و ترا یکشبه نان نبود؟

است نه ساز عشق. ساز عشق دىل است بریان و آن ما را بکمال است و بشرط کار است. البل، یا محمود، 
ه بود، و حساب و تدبري چندین والیت بکار نیست. دل ما خاىل است از آنکه در او هفتصد پیل را جایگا

ما را دىل خای، سوختۀ عشق ایاز. یا محمود، سر این نمک دانی چیست؟ آنکه در دیگ عشق تو نمک 
و نقدس  كو نحن نسبّح بحمد«باید که بس جبّاری. و آن آیات مالء اعلی دان که  تجرید و ذلّت در می

باید، و چون بود آنگه  ی که شرط این کار است شما را در میتجرید«با ششصد پر طاوسی. گفت: » كل
یا محمود، این همه که تو بر دادی » شما نه این باشید. و شما را برگ آن نبود که برتک خود بگوئید.

ساز وصال است، و عشق را از وصال هیچ صفت نیست. چون نوبت وصال بود، ایاز را خود ساز وصال 
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 كایاز هیچ ارزد، یا بجای ی هفتصد پیل و این همه والیت سند و هند بی بکمال هست. یا محمود، این
بهشت عدن بود و در وصال  كگفت: بازو در گلخنی یا در خانۀ تاری گفت: نه  موی از زلف او قیام کند؟

گفت: پس این همه که تو بر دادی ساز وصال هم نیست. که ساز وصال هم  گفت: بود. بکمال بود؟
  د بود نه عاشق را، و آن جمال بکمال و خدّ و خال و زلف بود، و آن آیات حسن است.معشوق را توان

  شرح:
و جالل است در بارگاه کربیائی خویش نشسته بود، مردی با محمود که سمبل عاشقی با شکوه  روزی سلطان

» سارانهیعنی عشق خاک«طبقی از نمک که در دست داشت که وصف الحال ناچیزی عبادات و اعمال او بوده 
کرد که چه کسی این متاع ناچیز و  در میان حلقه مالزمان محمود وارد شد، نمک خود عرضه داشت و فریاد می

» یعنی مزه فقر در عشق را نچشیده بود«این اشک شور را خریدار است؟ محمود که هرگز آن مرد را ندیده بود 
نمودند. محمود چون به خلوتگاه انس با دل خود و در زندان جفا و قهرش گرفتار  فرمان داد تا او را گرفتند

نشست او را نزد خود خواند و گفت: این چه گستاخی بود که کردی؟ بارگاه جالل و شکوه محمود چه جای 
اند الیق درگاه باید بود و ادب باید داشت و  ارزش آوردن است که آنچه آورده جزع و فزع و فریاد و شیٔ بی

اید گذاشت. نمک فروش گفت: ای جوانمرد، ای کریم، مرا با ایاز معشوق تو کاری پای از حد قانون بريون نب
هست و پیش کشی نمک نیاز از اشک بهانه است برای دیدار او. محمود گفت: ای گدائی که جز اشک نداری، 
ترا چه ارزشی که خواهی با محمود صاحب جاه و اصل دست در یک کاسه کنی و شریک عشق او شوی! ترا 

فیل مظهر بزرگی و عظمت و جالل و جربوت و «ار رسد و به ایاز عشق ورزی؟ من هفتصد فیل دارم چه ک
بینوا نان یکشنبه نداری. آن مرد بیچاره نیازمند و  وىل تو » هفتصد آن نشانه کثرت و جهانی ملک و والیت است

از و برگ و سرمایه و هدیه عاشق گفت: از این داستان بسیار مگوی که آنچه را که داشتی و برشمردی همه س
ایم،  وصال است، نه سرمایه عشق که سرمایه و هدیه عشق، دىل است بریان و شکسته که بکمال داریم و بکار برده

نه ای  »انا احب صوت عبد لهفان... -انا عند القلوب المنکسره «مگر نه آنکه معشوق خود گفته است: 
دولت در آن، ما را  همه ملک و نآو تدبري ت که هفتصد فیل و حساب تر از آنس محمود، بلکه بنگر که دل ما خاىل

 از هر چیز ىلدلیل آنست که نیازمندیم. ما را دىل است خا خلق االنسان ضعیفا و انتم الفقراء اىل اللّهبگنجد 
این  دانی راز نازی آیا می و سوخته وىل پر از عشق ایاز ای محمود ای عاشقی که به سرمایه علم و عبادت می

بایست از تجرید و ذلّت  باشد؟ سرّ آن این است که: در دیگ عشق می نمک را که بتو عرضه داشتم در چه می
 »كفا خلع نعلی«و بحکم » بمعنی خلی شدن قلب و سرّ سالک از ما سوی اللّه است -تجرید«نمک ریخت 

عبودیت است. از غري عشق و  ذلت خواری و پستی راکه الزم ». ۵«از خود دور کن  آنچه موجب بعد تست
خاىل شده خوار و بیچاره و نیازمند و ناالن و گریان نمک اشک شور را در دیگ بخشایش ریخت تا بجوش 

خواهم  میدانی وقتی به فرشتگان گفته شد که من می آید. که تو بس جبار و ماهر و چريه دست و مسلط هستی و
دهی که در آن فساد کند  تند آیا در زمني کسی را خلیفه قرار میگف» بزبان مقام تکوینی«در زمني خلیفه قرار دهم 

تنزیه جالل حق از ما سوی اللّه و «کنیم ترا  گوییم به ستایش تو و تنزیه می و خون بریزد در حلیکه ماترا تسبیح می
یه سوره بقره آ«داند  دانم آنچه نمی خدا گفت: من می» حتی نفی صفات زائد بر ذات و اعراض از ذات حق

های مختلف تفاخر و تکرب و غرّه شدن به عظمت و عبادت و  ، مالئکه با داشنت ششصد پر طاوسی که جلوه»۲۸
تواند چون ما ترا تسبیح و  فاخر کردند وگفتند: آدم نمیتهای رنگارنگ تسبیح  به جلوهچون طاعت و غريه باشد. 

دانم که شما را اسباب و وسائل ترک خودی  تقدیس کند و منزّه از همه چیز داند، خدای تعاىل گفت: من می
نان ابلیس فاقد نفی خویشنت و احساس و فقر و نیازمندی هستند و لذا عاشق آمالئکه و معلم «اند  خود نداده
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اش فقر و مسکنت است نزیبند و هر که هم صفات ملکیّت گريد و بدان مغرور شود آن حجابها  شدن را که الزمه
ای محمود آنچه از استغنا و قاهریّت و هیبت که بر شمردی سرمایه » کند ال به فراق میمانع وصول شده او را مبت

نیست، اما بدان وقتی که » ت و هیبتاستغنا و قاهریّ«های وصال  وصال است و گفتی عشق را سرمایه و وسائل
ال دارد ای نوبت وصال باشد ایاز که پذیرندهٔ بیچاره و دردمند صفت عشق است وسائل وصال را بنحو کم

دات، بدون وجود محمود آیا این هفتصد فیل و این همه حکومت سند عالم سفلی و هند عالم علیا و مجّر
معشوقی چون ایاز هیچ ارزشی دارد؟ و حتی ارزش یک موی ایاز را هم دارد؟ تا بدانجا رسید که سلطان محمود 

و طبیعت یا در بهشت عالم مجردات و جنت ه تصدیق کرده گفت: نه مرد گفت: پس اگر او در گلخن عالم مادّ
باشد باز » ۶«ت ت الذات. مشاهده جمال احدّیالصفات تجلیات اسماء و صفات الهی و دل صاحبدالن و جنّ

هم وصال او در حد کمال است؟ محمود گفت: هست. مرد گفت: پس همه آنچه بر شمردی اسباب وصال هم 
های  برای عاشق، زیرا معشوق با روی و خال و زلف نشانه نیست که اسباب وصال همه برای معشوق است نه

یات جالل پس اسباب و سرمایه حسن دارد و خود او را کافی است جلوات جمال ساز وصال اوست نه تجّل
  عشق معشوق همان جمال است و از عاشق نیاز اوست.

  منت:
از ساز وصال عاشق را هیچ از اینجا بدانستی که از وصال و از فراق عشق را هیچ صفت نیست، و » ۵«

و عشق از هر «چیز معلوم نیست و نتواند بود. ساز وصال وجود معشوق است و ساز فراق وجود عاشق 
  »اگر سعادت وقت مساعدت کند این وجود فدای آن وجود آید. این است وصال بکمال» نیاز دو بی

های وصال هیچ چیز  از وسائل و سرمایهو عاشق هم  عشق نه وصال است و نه فراق، و از اینجا دانستی که در
اسباب و وسائل وصال وجو معشوق » جز عجز و درماندگی و نیاز«تواند داشته باشد  یمندارد و هیچ چیز ن

باشد. اگر سعادت وقت  نیاز می ای ندارد. و عشق هم که از هر دو بی باشد و وجود عاشق جز فراق هوده می
ات و واردات الهی فیضان کند وجود عاشق که شایسته فراق تجلیّحاصل شود و » بمعنی اصطالح عرفانی«

شایسته فراق است فدای وجود معشوق است فدای وجود معشوق که شایسته وصال است شده و وصال بکمال 
  ».فناء فی اللّه«شود  که شایسته وصال است شده و وصال بکمال حاصل می

   منت:
 عشقی بکمال و دلربائی بجمال«

 کجا بود هرگز حال تر زین نادره
  

 

 دل پر سخن و زبان ز گفنت شده الل
 »من تشنه و پیش من روان آب زالل

  

و طرائق  ۱۴۵ج ص «و مجمع الفصحاء  ۵۹در مکتوبات عني القضاه و ریاض العارفني ص این رباعی  توضیح:
االسرار در تفسري میبدی بیت دوم آنرا در تفسري کشف ». ۷«بنام احمد غزاىل آمده » ۵۷۴ص  ۲ج » «الحقایق

  ».۸«در نوبت ثالث آورده است » المرآء« ۹
گر است و معشوق در بینهایت جمال دل  شرح: اما مفهوم این رباعی این است که: عشق درنهایت کمال جلوه

 یعنی: »من عرف اللّه کَلّ له لسانه«اند:  رباید، دلم از سخن پر وىل زبانم از بیان الل است. در این باره گفته می
شود که سخن هم از اغیار محسوب  ت انس میشود. چون آنچنان غرق لّذ هر که خدا را شناخت زبانش الل می

نهایت عشق در  دهد، بعالوه بی گردد و غري را در حریم عشق راهی نیست سلطان عشق اجازه سخن نمی می
  اند:  گنجد چنانکه گفته ظرف محدود و ناقص الفاظ نمی

 دمعانی در درون ظرف نای
  

 

 که بحر قلزم اندر ظرف ناید
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افتد که من تشنه باشم و در برابر من آب  تر چیست و کجا اتفاق می گوید: از این مطلب عجیب در بیت دوم می
  زالل باشد و نتوانم بنوشم...

تو روان و مرا تشنگی تا کی، این چه  گوید: الهی جوی میبدی ضمن آوردن این بیت از قول پري طریقت می
  بینیم پیاپی است و قدحها می تشنگی

 تر کجا بود هرگز حالزین نادره
  

 

 من تشنه و پیش من روان آب زالل
  

آخر کی  -یتار و تجّل دلم حريان گشت و جان شیدا تا کی این است -عزیز دو گیتی چند نهان شوی و چند پیدا
  ».۹«ی جاودانی بود آن تجّل

  »۱۰«کاشانی این چنني بنظم کشیده:  ینالدّموضوع حکایت محمود و نمک فروش را عزّ
  حکایت در توضیح این معنی

 بود روزی بطالع مسعود
 دید کاورد مردی از ناگاه
 داد در صف بارگاه آواز
 به تعجب بماند از آن محمود
 پس بفرمود جای خاىل کرد
 گفت کني جای سجده فلک است
 این دلريی نمود ز چه جاست
 مرد گفتا گشوده گویم راز

 چو مرد داد جواب تحاشی بی
 گفت خود کیستی تو مرد گدا
 ملک و دولت مرا و افسرو گاه
 کس بدین مال و ملک و کوکبه نی
 مرد گفت این حدیث کوته کن
 این همه ساز وصل و ناز آمد
 دست اگر در رسد زمان وصال

 را که ساز عشق نبود قدسیان
 آدمی را که هست ّذلت خاک
 سرّ حال نمک بگویم چیست

 ساز مال وملک و عدّتکاین همه 
 حضور او گلخن گلشنی بی

 پس ترا ساز عشق نبودهم
 ساز معشوق ساز وصل آمد
 هستی عاشق است ساز فراق
 گر سعادت بود مساعد او
 هستی او فدای یار کند

 

 حاضر بارگاه خود محمود
 طبقی پر نمک بدان درگاه

 خرد ز نیاز کاین طبق را که می
 چو بدید آنچه بود نا معهود
 مرد را با نمک به پیش آورد
 خود چه جای منادی نمک است
 با من این حال را بیان کن راست
 هست مقصود ازین بهانه ایاز
 رفت محمود از این سخن در تاب

 کنی دعوی شریکی ماکه 
 هفت صد پیل بسته بر درگاه
 مر ترا وجه قوت یکشنبه نی
 عاشقی خیز و ساز این ره کن
 عشق را درد و سوز و ساز آمد
 ساز آن خود ایاز را بکمال
 ساز تقدیس اگر چه بود چه سود
 سازعصمت اگرچه نیست چه باک
 دیگ عشق تو از نمک خالیست

 حضور ایاز همه هیچست بی
 حضور او گلشن گلخنی با

 این همه طمطراق و خیل و حشم
 وصل راز آن نیاز اصل آمد
 نیست از ساز وصلش استحقاق
 بر کند جملگی قواعد او
 جان او برو نثار کند



  

٢١٣ 

 زیان سودستعاشقان را همه
 عدم قوت زاد ایشانست
 علم ازین گفتگوی آگه نیست

 علم را مقارنت شمرد آنکه
 حدیث بیگانه استجان اوزین 

  

 وجد فقداست و بود نابود است
 نامرادی مراد ایشان است
 هر کسی رابدین سخن ره نیست
 نه زخود بل زغري قوت خورد

 است چه کند بیخرب نه در خانه
  

عطار در منطق الطّري در این ». ۱۱«عني القضاه نیز در لوایح داستان سلطان محمود را با تغیرياتی ذکر کرده است 
  »۱۲«گوید  باره می

 گشت عاشق بر ایاز آن مفلسی
 چون سواره گشتی اندر ره ایاس
 چون بمیدان آمدی آن مشک موی
 آن سخن گفتند با محمود باز

 شد غالمروز دیگر چون بمیدان 
 چشم در گوی ایاز آورده بود

کرد پنهان سوی او سلطان نگاه 
 پشت چون چوگان و سرگردان چو گوی
 خواندش محمود و گفتش ای گدا

 گوئیم رند گفتش گر گدا می
 عشق از افالس است در هم سایگی

 گريد نمک عشق از افالس می
 تو جهانداری دىل افروخته
 ساز وصل است اینچ تو داری و بس

 ل را چندین چه سازی کار و باروص
 خرب شاه گفتش ای ز هستی بی

 گفت زیرا گو چو من سرگشته است
 قدر او من دانم و من آن او
 ایم هر دو سر گشتگی افتاده

 او خرب دارد ز من منهم ز او
 نر آمد از من گوی راه دولتی

 پا و سرم گر چه همچون گوی بی
 گوی بر تن زخم چون چوگان خورد

 قیاس زخم دارد بی گوی گر چه
 اگر چه زخم دارم بیش از او من

 گوی گه گه در حضور افتاده است
 رسد آخر او را چون حضوری می

 

 این سخن شد فاش در هر مجلسی
 دویدی آن گدای حق شناس می

 ویرند هرگز ننگریستی جز بگ
 کاین گدائی گشت عاشق بر ایاز

 دوید آن رند در عشقی تمام می
 گوییی چون گوی چوگان خورده بود
 دید جانش چون جو و رویش چوکاه

 دوید از هر سویِ میدان چو گوی می
 خواستی هم کاش بودی پاشا
 عشق بازی را ز تو کمرت نیم
 هست این سرمایه سرمایگی

 هیچ شکّ  عشق مفلس را سزد بی
 ا باید چو من دل سوختهعَشق ر

 صرب کن در درد هجران یک نفس
 دار هجر را گر مرد عشقی پای

 جمله، چون هر گوی میداری نظر؟
 من چو او و او چو من آغشته است
 هر دو یک گوئیم در چوگان او

 ایم تن بجان استاده سرو بی بی
 گوئیم مشتی غم ازو باز می

 کاسب او را فعل بوسد گاه گاه
 محنت کش ترمىل مناز گوی 

 وین گدای دل شه بر جان خورد
 دود آخر ایاس از پی او می

 او و من در پیش ازو  در پیم بی
 وین گدا پیوسته دور افتاده است

 رسد از پس وصلش سروری می
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 یارم ز وصلش بوی برد من نمی
 شهریارش گفت ای درویش من

 گوئی دروغ ای بینوا گر نمی
 گفت تا جان من بود مفلس نیم
 لیک اگر در عشق گردم جانفشان

 ی عشقدر تو ای محمود کو معن
 این بگفت و بود جانیش از جهان
 چون بداد آن رند جان بر خاک راه
 گر بنزدیک تو جان بازیست خرد
 گر ترا گویند یک ساعت در آی

 پا و سر گردی مدام چون چنان بی
 چون در افتی تا خرب باشد ترا

  

 گوی وصلی یافت و از من گوی برد
 دعوی افالس کردی پیش من
 مفلسی خویش را داری گوا؟

 ام، اهل این مجلس نیم مدعی
 شاندن هست مفلس را نشانجان ف

 جان فشان، ورنه مکن دعوی عشق
 داد جان بر روی جانان ناگهان
 شد جهان محمود را زان غم سیاه
 تو در آتا خود بینی دست برد
 تا تو زین ره بشنوی بانگ درای
 کانچ داری جمله در بازی تمام
 عقل و جان زیر و زبر باشد ترا

  

  
  
  

  ۳۹تعلیقات فصل 
  
  انیه.ـ شرح نور عثم۱
ص  ۴و احیاء علوم دین ج  ۲۴۷ص  ۵و نیز مراجعه شود به تفسري کشف االسرار ج  ۸۰کیمیای سعادت ص  ـ۲

  .۳۶۷و رساله قشریه باب توکل و کشف المحجوب ص  ۳۱۳
  .۱۰۰و  ۹۹ـ تمهیدات ص ۳
  .۸۳و  ۸۲ـ لوایح ص ۴
  .۲۲۳ـ شرح منازل السائرین ص ۵
  .۲۲حات ص اصطال –های شاه نعمت اللّه وىل  ـ رساله۶
  از مجموعه آثار. ۸۲بعالوه مراجعه کنید به تعلیقات سوانح ص  ـ۷
  .۱۶۵ص  ۵کشف االسرار ج  ـ۸
  .۶۵ص  ۵ایضاً کشف االسرار ج  ـ۹
  نسخه مجاهد. ۳۹ – ۳۸مثنوی کنوزاالسرار ص  ـ۱۰
  .۸۶و  ۸۵لوایح ص  ـ۱۱
  .۱۹۱ – ۱۸۹منطق الطري ص  ـ۱۲



  

٢١٥ 

  
  ۴۰فصل 

  
  
ت معشوق را از عشق نه سود است نه زیان ولیکن  از آنجا که که سنّت کرم از آنجا حقیقت کار اس» ۱«

  .»عشق است او عاشق را بر معشوق بندد. عاشق بهمه حال نظر گاه معشوق آید از راه پیوند عشق
صال به اختیار عاشق. زیرا که در اختیار وتر بود از  اینجا بود که فراق به اختیار معشوق وصال» ۲«

ا، عاشق نظرگاه آید دل معشوق را و اختیار و مراد او را. و در راه اختیار عاشق وصال را، معشوق فراق ر
هیچ نظر از معشوق در میان نیست و او را باز و هیچ حساب نیست. و این مرتبه بزرگ است در معرفت. 

عشق،  اما کس این بکمال فهم نتواند کرد پس نظر معشوق به عاشق ترازوست در تمییز درجات و صفات
  در کمال زیادت و نقصان.

  
  

  منت:
از آنجا حقیقت کار است معشوق را از عشق نه سود است نه زیان ولیکن  از آنجا که که سنّت کرم » ۱«

  ».عشق است او عاشق را بر معشوق بندد. عاشق بهمه حال نظر گاه معشوق آید از راه پیوند عشق
  شرح:

برد و نه زیانی، و لیکن از جهت اینکه عشق کریم و  می از جهت حقیقت، معشوق از عشق عاشق نه سودی
بزگوار است و رسم کرامت و بزرگواری سنّت اوست، عشق را که موجب و موجد رابطه آنانست وسیله پیوند قرار 

پیوند را هر چ بیشرت استوار » عروه الوثقی«های محکم والء  و دستگريه» حبل«دهد تا با این ریسمان عشق  می
ود واقع ایمان و عشق و نیاز و عبادت، ریسمان پیوندی است که خود حضرت معشوق جهت صع کند. و در

  عاشق فرستاده است.
  منت:

صال به اختیار عاشق. زیرا که در اختیار وتر بود از  اینجا بود که فراق به اختیار معشوق وصال» ۲«
را. و در راه اختیار عاشق وصال را، معشوق فراق را، عاشق نظرگاه آید دل معشوق را و اختیار و مراد او 

هیچ نظر از معشوق در میان نیست و او را باز و هیچ حساب نیست. و این مرتبه بزرگ است در معرفت. 
اما کس این بکمال فهم نتواند کرد پس نظر معشوق به عاشق ترازوست در تمییز درجات و صفات عشق، 

  »در کمال زیادت و نقصان.
  شرح:

وصال در آن بیشرت است تا اینکه عاشق وصال را برگزیند. زیرا  اگر معشوق فراق را برگزیند، و در اینجاست که
دهد و  وقتی معشوق فراق را در اختیار خود گريد عاشق را در نظر آورده و او را از نظر گاه دل خویش قرار می

بق میل و خواسته خود با عشق چون دل او را مورد هجوم فراق قرار دهد و اختیار وصال را از او سلب کند و ط
  رفتار کند وصال حاصل خواهد شد. بقول حافظ:
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 فلک چو دید سرم را اسري چنرب عشق
 بپای شوق گر این ره بسر شدی حافظ

  

 

 ببست گردن صربم به ریسمان فراق
 بدست هجر ندادی کسی عنان فراق

  

  فرماید: یا می
 دوختتنم زهجرتو چشم ازجهان فرو می

  

 

 وصل تو داد جانم بازنوید دولت 
  

  فرماید: همچنني می
 میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

  

 

 ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست
  

و ا ین، از آنرو است که عاشق وقتی مختار است همه اندیشه و کوشش او وصال معشوق است و هیچ به خود 
عشق دست بازو و قدرت و اراده و اختیار جائی  و هیچ به خود معشوق نظر ندارد. لذا در راهمعشوق است 

تواند آنرا فهم کند. پس نظر  شود و هر کسی نمی ندارد و درک این مسأله مرتبه بزرگی در معرفت محسوب می
ای قرار دهد و عشق را بچه صفتی و  گردد که عاشق را در چه درجه معشوق به عاشق معیار و میزان محسوب می

کند و آنرا در حّد کمال زیادت دهد یا در کمرتین حد، بدو عرضه دارد. در حالیکه خصوصیتی به عاشق عرضه 
عاشق اصالً متوجه این مسائل نیست که چگونه حریم عشق را در حده خویش نکه دارد و چه اندازه از این قدح 

احرتاق در پرتو جمال اگر کار باختیار عاشق بود اتحاد بود و جمع زیرا که او را «گوید:  نوشد... عني القضاة می
خوشرت از بقاء بود در تفرقه و دوئی، و اگر باختیار معشوق بود فراق و هجر، زیرا که او از کمال جالل پروای 

وَعَسَى أَن «فرماید:  شاید این آیه قرآن کریم گویای این مسأله باشد که می». ۶۵لوایح ص «یگانگی نبود 
 ۲۱۶بقره آیه » مْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْىًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ الَ تَعْلَمُونَتَكْرَهُواْ شَيْىًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُ

داريد و آن براى شما  داريد و آن براى شما خوب است و بسا چيزى را دوست مى و بسا چيزى را خوش نمىو 
خواهد.  بخشد و می وست که هر کس راباندازه وسعش میو ا .دانيد داند و شما نمى است و خدا مى» بدتر«بد 

را » میزان«نهد. و  یعنی خدا بر هیچ نفسی جز باندازه گشایش آن تکلیف نمی »الَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِالَّ وُسْعَهَا«
له الرّحمن از جم ۹و  ۸و  ۷القارعه و  ۸و  ۶حدید و  ۲۵در این جهان وآن جهان برپا داشت که در آیات 

پس از وحی نخستني سر در  ملسو هيلع هللا ىلصوهم وقتی که حضرت رسول » طعمه هر مرغکی انجري نیست«آنهاست، زیرا 
است  راذبه بقا که الزمۀ ان »یا ایهّا المزمّل«ل آیۀ: ابا انز» کند که مشغول مشاهده جمال گردد. یمگلیم 
  خواند.  می
  
   



  

٢١٧ 

  
  ۴۱فصل 

  
  
ت و ضعف ت در قسمت عشق صفات معشوق آمد و هر چه مذّلهر چه عزّ و جبّاری و استغناء و کربیاس»۱«

و خواری و افتقار و نیاز و بیچارگی بود نصیب عاشق آمد. الجرم قوت عشق صفات عاشق است، که 
  عشق خداوند روزگار عاشق چه در پیش آورد. واین بوقت بگردد.

تا افتقار این نبود استغناء او   - اما این صفات معشوق در ظهور نیابد االّ به ظهور اضدادش بر عاشق» ۲«
  او را در خور است. ننماید، و همچنني جمله صفات از این روی

  
  

  منت:
هر چه عزّ و جبّاری و استغناء و کربیاست در قسمت عشق صفات معشوق آمد و هر چه مذلّت و ضعف »۱«

اشق است، که و خواری و افتقار و نیاز و بیچارگی بود نصیب عاشق آمد. الجرم قوت عشق صفات ع
  »:عشق خداوند روزگار عاشق چه در پیش آورد. واین بوقت بگردد

  شرح:
باشد، پستی و ضعف و خواری و نیازمندی از  نیازی و کربیائی می و قدرت و بی هر چه معشوق را عزّت

خصوصیات و صفات عاشق است. با استناد به قرآن مجید بهمني عبارت و در مورد معشوق علی االطالق 
الملک «و جبّاری  »۳۹نسا آیه  -العزة للّه جمیعا فان«صفات جالل چون عزّت  وان گفت که معشوق بهت می

و اللّه هو الغنی «و استغناء  »۲۳حشر آیه  -القدوس السالم المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکرب
متّصف است  »۱۳۹نساء آیه  العزیز الجبار المتکرب«و بزرگی و کربیائی  »۱۵فاطر آیه  ۲۶الحمید، لقمان آیه 

های جالل را عشق دار است. و عاشق از پستی و ضعف و خواری و نیازمندی و بیچارگی بهره دارد  و این جلوه
بناچار عاشق باید نیازمندانه در حالت انفعاىل و قابلیت، غذای  »۳۸محمد آیه  – ۱۵فاطر آیه  -انتم الفقراء«

د را سري سازد و بدان مشغول شود. زیرا صاحب اختیار عاشق، عشق عشق را در جان خود بگريد و با آن خو
  کشاند. اوست که او بهر سو می

 ای بر گردنم افکنده دوست رشته
  

 

 کشد هرجا که خاطر خواه اوستمی
  

وصال رساند یا به فراق مبتال کند منوط به وقت صدور مشیّت و  اینکه عشق با عاشق بیچاره چه کند، او را به
هر چن عزّ و کربیاست و «هم باین مطلب اشاره شده که: » ۹۰ص «ایت سلطان عشق است. در لوایح نزول عن

مجد و بهاست و جباری و قهاریست و عظمت و بزرگواری در قسمت وصف معشوق بود و اضداد آن صفت 
ساز عشق  عاشق. و این بدان جهت است که سلطان عشق اثر خود را در عاشق ظاهر کند نه در معشوق. زیرا که

  »حسن معشوق است.
  منت: 

تا افتقار این نبود استغناء او   - اما این صفات معشوق در ظهور نیابد االّ به ظهور اضدادش بر عاشق» ۲«
  ننماید، و همچنني جمله صفات از این روی او را در خور است.



  

٢١٨ 

  شرح:
ه نیازمندی و افتقار است از شود که ضدّش ک وىل صفات معشوق که عزّ و جالل و جربوت است وقتی ظاهر می

هر   سوی عاشق ظهور کند که تا نیاز این آغاز نشود بی نیازی او رخ ننماید... بهمني ترتیب برای بروز و جلوه
رَبِّ إِنِّي «فرمود: هيلع مثالً وقتی که موسی«صفت مضاد آن از طرف عاشق الزم است.  صفت از معشوق ظهور
خدای » ۲۴قصص آیه «ازمندم ییعنی خدایا آنچه از خري بمن فرو فرستادی من ن »فَقِير لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ

کرم خویش را بدو عمالً عرضه کرد و در آیه  بدو همه چیز را داد و استغناءهيلع تعاىل هم با هدایتش به شعیب 
یعنی: اگر نیازمند باشید خدا شما  »وَاسِعٌ عَلِيمٌإِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ «نور آمده:  ۳۲

بینیم که خدای  کند و خدا وسعت دهنده نعمت و داناست. و در همه جای قرآن می نیاز می را از فضل خودش بی
کنند  شمرد و مثالً وقتی فرشتگان ادّعای دانسنت می تعاىل صفات ضّد مخلوق رابعنوان صفات جالل می

دانید. و بر این قیاس بسیار  دانم آنچه را شما نمی من می» ۳۰بقره آیه « »عْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَإِنِّي أَ «گوید:  می
جوانمردا معشوق همه «فرماید:  است، درباره عزّ وجالل معشوق و افتقار عاشق. سعدی هم در مجلس سوم می

  »عزّت و کربیاء و عظمت بود، عاشق همه انقیاد و تواضع و مذلّت...
  :فرماید ی در لمعات لمعه بیستم میعراق

و استغناء به معشوق داد و مذلّت افتقار به عاشق، عاشق مذلت از عشق کشید نه از عزّت عشق سلطنت «
و علٰى کل حال. غنی صفت معشوق آمد و فقري صفت » مثل ایاز«معشوق، چه بسیار بود که معشوق بنده بود 

او به همه اشیاء محتاج  »ال یحتاج اللّه کل شیٔ«و » ل شیٔیحتاج اىل ک«عاشق. پس عاشق فقريی بود که 
  بود و هیچ چیز بدو محتاج نه اما آنکه او به همه چیز محتاج بود، آنست که نظر محّب بر حقیقت اشیاء آید.

گوید؟ اگر توانگری و درویشی قصد عالم عشق کنند مثالً در دست توانگر چراغی افروخته باشد  ... دانی چه می
ای نیم سوخته، نسیمی که از آن عالم بوزد چراغ توانگر را بنشاند و هیزم درویش را  دست درویش هیزم پاره و در

  مصراع: »انا عند المنکسره قلوبهم و عند المندرسه قبورهم«بر افروزد. به حکم سر چوگان: 
  وید:ین کاشانی در مثنوی کنوزاالسرار میگالدّعزّ» بردند شکستگان از این میدان گوی.«
  

 ذات معشوق و عاشق ار چه یکی است
 وصف معشوق عزّ و جبّاری است
 وصف او ساز با کرشمه و ناز
 لیک با این همه خالف و عناد
 وصف هر یک به دیگری است منوط
 ناز همواره با نیاز بود
 تا نباشد یکی فقري و اسري
 کی نماید یکی عزیز و بلند

  

 

 در صفتشان به جز تقابل نیست
 مذّلت و خواری استوصف عاشق 

 وصف این سوز و اشتیاق و نیاز
 هر یکی راست دیگری چو عماد
 به ظهورش ظهور او مشروط
 سوز پیوسته جفت ساز بود
 دیگری چون بود غنی و امري
 گر نباشد یکی ذلیل و نژند
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  ۴۲فصل 
  
  

ط فدا و فنا و برای الجرم چون چنني باشد، عاشق و معشوق ضدّین باشند، الجرم فراهم نیایند االّ بشر
  اند: این گفته

  بیت
 چون زرد رویم آن سبز نگار
 زیرا که تو ضّد ما شدی در دیدار

  

 

 گفتا که دگر به وصلم امید مدار
 تو رنگ خزان داری و ما رنگ بهار

  

  
  منت: 

ی الجرم چون چنني باشد، عاشق و معشوق ضدّین باشند، الجرم فراهم نیایند االّ بشرط فدا و فنا و برا
  اند: این گفته

  شرح:
توانند یکی شوند که عاشق خود  اشد پس مانعة الجمعند و تنها موقعی میب هم میپس عاشق و معشوق ضّد 

از راه آنکه «و در عشق معشوق خود را فنا سازد و در او محو شود. » قربانی سمبل فدای خود است«رافدا کند 
صال ایشان بیکدیگر فدا و فنای عاشقی. شرط اّت عاشقی به کشش اوصاف معشوق است و معشوقی گریزش ز

  »نسخه نور عثمانیه» «عاشق و ترک گریزش معشوق است تا اتحاد حاصل شود
  اند: و برای این گفته

  منت:
 چون زرد رویم آن سبز نگار«

 زیرا که تو ضّد ما شدی در دیدار
  

 

 گفتا که دگر به وصلم امید مدار
 »رنگ خزان داری و ما رنگ بهار تو

  

ذکر کرده و در بعضی » ۷۵ص «ورده و عني القضاه هم در لوایح آاین رباعی  را شیخ در رسالة الطّیورهم 
  بنام شیخ امده است.» ۳۳ص «ها از جمله در ریاض الشعراء و تذکره حسینی  تذکره
  شرح:

دت و طاعت و ن بود روی مرا که بواسطه عبات و تمکّوقتی ان نگار سبز رو و شاداب که در اوج غنا و عزّ
ریاضت و بیقراری فرقت، زار و نزار گشته بود، دید. گفت: دیگر بوصل من امید نداشته باش. زیرا تو ضّد 

میان ما و تو نسبتی نسیت. از این جهت بعضی عرفا  ماهستی. تو رنگ خزان داری و ما رنگ بهار داریم،
... خون آنرا بصورت مالید و گفت: تا در پیش اند یار سرخ رو پسندد و منصور حالج وقتی دستش رابریدند گفته

معشوق سرخ رو باشم. و بسیاری از انبیاء و اولیاء در خون غسل کردند ویا با خون وضو ساختند که با فدا و فنا و 
  تقدیم خون سرخ بدرگاه جاللت اوشایستگی ورود بدرگاه عزّ او را پیدا کنند.

عشوق بظهور نیاید االّ بظهور اضداد آن در عاشق و معشوق صفات م«آمده: » ۹۱ص «بهمني لحاظ در لوایح 
یکدیگر را ضدّانند و هرگز فراهم نیایند مگر آنکه اوصاف عاشق به پرتو انوار معشوق بسوزد و فانی شود در این 

  »مقام ممکن بود که ببقای اوصاف معشوق باقی گردد
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  ۴۳فصل 

  
  
صفت اوست. و عاشق بهمه حال عاشق است، پس استغنا  معشوق خود بهمه حال معشوق است،» ۱«

پس افتقار صفت اوست. عاشق را همیشه معشوق در باید، پس افتقار همیشه صفت او بود، و معشوق را 
  هیچ چیز در نباید که همیشه خود را دارد، الجرم استغنا صفت او بود.

  بیت
 تو هر شبی خون باشداشکم ز غم 

 تو با توئی ای نگار زان با طربی
  

 

 هجر تو بر دلم شبیخون باشدوز
 تو چه دانی که شبی چون باشد تو بی

  

  بیت
 ای معذوریهمواره تو دل ربوده

 من بی تو هزار شب به خون در بودم
  

 

 ای معذوریغم هیچ نیازموده
 ای معذوری تو شبی نبوده تو بی

  

وصال او در کنار عاشق بود، بود و معشوق بنده تا در  كو اگر ترا این غلط افتد که بود که عاشق مال» ۲«
  آن غلطی بزرگ است، که حقیقت عشق طوق سلطنت برگردن معشوق نهد و حلقه بندگی بردارد.

هرگز معشوق ملك نتواند بود، وبرای این است که آنها که دم از فقر زنند جان و دل بازند و دین و » ۳«
برخیزند و از سر نیز نرتسند و قدم بر کونني دنیا و روزگار در میان نهند و همه کاری بکنند و از همه چیز 

سرپند، اما چون کار به نقطه عشق رسد هرگز معشوق در میان ننهند و نتوانند نهاد، زیرا که ملک بود که 
  در میان توان نهاد نه مالك. معشوق مالك بود.

نی در آزادگی اع -چنانکه همه بندها آنجا گشاده شود ،دست آزادگی بر دامن عشق و عاشقی نرسد» ۴«
  اینجا بند شود اعنی در بندگی عشق. همه گشادها –فقر 

چون این حقایق معلوم شد، جاللت عشق مگر پیدا شود که عاشق را برو بود خود زیان کند تا از » ۵«
  علل برخیزد و از سود و زیان برهد.

  
  

  منت:
ه حال عاشق است، پس استغنا صفت اوست. و عاشق بهم معشوق خود بهمه حال معشوق است،» ۱«

پس افتقار صفت اوست. عاشق را همیشه معشوق در باید، پس افتقار همیشه صفت او بود، و معشوق را 
  هیچ چیز در نباید که همیشه خود را دارد، الجرم استغنا صفت او بود.

  شرح:
س لذا همیشه صفت استغناء را داراست. و عاشق همیشه عاشق است پ است معشوق در همه حال معشوق

شود و  باشد که اگر عاشق چنني نباشد و استکبار ورزد ابلیس می نیازمندی و فقر و بیچارگی صفت خاص او می
سوره « »إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى«کند و از ایرنو خدای تعاىل فرمود:  اگر  استغناء ورزد طغیان می

کند. لذا عاشق همیشه محتاج معشوق  نیاز بیند طغیان و سرپیچی می یعنی: انسان وقتی خود را بی »۷العلق آیه 



  

٢٢١ 

انا عبد ذلیل «است و باید همیشه در حال فقر و درویشی و بیچارگی در برابر معشوق معرتف شود و بگوید: 
های مناجات و  و این سرّ ناله »لنفسی نفعاً و ال ضراً و ال حیاةً و ال نشورا كخائف مسکني مستکني ال امل

در برابر استغنای او چیزی نیست زیرا  عا و نیایش پیامربان و ائمه هدی واولیاء خدا است... و اینها هیچکدام د
صفت وصفی اوست. عني القضاه در این معنی » حّب«او محتاج نیست وغنی بودن صفت ذاتی اوست وىل 

ه افتقار صفت عاشق است، صفت ا افتخار بود زیرا کبعاشق همیشه در افتقار بود، معشوق همیشه «گوید:  می
الزمه وجود، و افتخار صفت معشوق، صفت جوهری و ذاتی، و افتقار ضّد افتخار است و اجتماع محال عقل... 

  ».۱«چون او خود را دارد او بخود غنی است و او به غري مستغنی 
   منت:

  بیت
 اشکم ز غم تو هر شبی خون باشد
 تو با توئی ای نگار زان با طربی

  

 

 هجر تو بر دلم شبیخون باشدوز
 تو چه دانی که شبی چون باشد تو بی

  

  ».۲«بنام احمد غزاىل آمده » ۳۱برگ «توضیح: این رباعی در عرفات العاشقني 
زند و خونم  هجران تو بر دلم شبیخون میگریم زیرا هر شب  فرماید: بجای اشک هر شب خون می شرح: شیخ می

ای و  محبوب و معبودم چون در ذات سبحات جالل خود در عزّ تمکني آرمیده ریزد. تو ای نگار من و ای را می
و هستی راهم به طرب و رقص وا «خوشحاىل و در طرب و شادی هستی  جهت نیازی به هیچ چیز نداری از این

لذا داند وىل چون نیاز ندارد  البته او می«گذرد  تو هر شب بر من چه می دانی که بی لذا تو چه می» ای داشته
از طرفی این عبارت مبالغه در احساس ». احساس نیاز که ضّد احساس صفت استغناست برای او نیست

درماندگی معشوق و شدت جفای معشوق است و گرنه با صفت دانائی بر همه چیز آگاه است و جفای وارده بر 
  عاشق هم از سوی اوست.

  منت:
  بیت

 ای معذوریهمواره تو دل ربوده«
 شب به خون در بودم من بی تو هزار

  

 

 ای معذوریغم هیچ نیازموده
 »ای معذوری تو شبی نبوده تو بی

  

  توضیح: در این رباعی شیخ نهایت شوریدگی خویش را بدین نحو بیان داشته که:
تو بغایت حسن مطلق وجلوات آن در دل عشاق از ازل تا بابد دل شیفتگان حسن و جمال رابخود جذب 

دانی عاشق چه درد جانکاهی راباید در دوری معشوق  حاصل از فراق معنی ندارد لذا نمیای، برای تو غم  کرده
تحمل کند. من بدون تو هزار شب در خون خود که از اشکهای چشمم جاری شده بود دست و پا زدم وىل تو 

ر جنبه قائم بذات و حّی قیومی و حتی نیاز به اسماء و صفات هم نداری و آن از باب ارائه حقیقت تست د
نیز اطالق معذوریت حق به درک حال معشوق لطف پس از درک این خون پاالئی من معذور هستی. در اینجا 

  ای است که به آن اشاره شد. مبالغه
  منت:

و اگر ترا این غلط افتد که بود که عاشق مالك بود و معشوق بنده تا در وصال او در کنار عاشق بود، » ۲«
  .»قت عشق طوق سلطنت برگردن معشوق نهد و حلقه بندگی برداردآن غلطی بزرگ است، که حقی
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  شرح:
پنداری که عاشق مالک معشوق است و  خربی. اگر به غلط می ای آدمی که از حقیقت عاشقی و معشوقی بی

تواند بوصال معشوق برسد، این غلطی بزرگ است و  معشوق بنده اوست و لذا هر وقت که عاشق بخواهد می
نهد و او را مالک جان و مال و مسلّط بر  که عشق مطلق برگردن معشوق طوق سلطنت می حقیقت این است

دهد که  کشد. و تنها موقعی او را بحضرت خود را می دهد و حلقه بندگی در گوش عاشق می هستی عاشق قرار می
سوره النمل آیه « »شِفُ السُّوءَأَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْ«گردیده وبا عجز » عبد«نفی خود کرده 

  سر دهد.» ۶۲
  منت:

هرگز معشوق ملك نتواند بود، وبرای این است که آنها که دم از فقر زنند جان و دل بازند و دین و » ۳«
دنیا و روزگار در میان نهند و همه کاری بکنند و از همه چیز برخیزند و از سر نیز نرتسند و قدم بر کونني 

کار به نقطه عشق رسد هرگز معشوق در میان ننهند و نتوانند نهاد، زیرا که ملک بود که  سرپند، اما چون
  در میان توان نهاد نه مالك. معشوق مالك بود.

  شرح:
اند: چندین سال آنچه او فرود ما  تواند ملک کسی باشد و این غلط است که بعضی گفته و هیچوقت معشوق نمی

زنند جان و دل را در راه  می» فقر«از برای همني است که آنهائی که دم از  کردیم، آنچه ما بگوئیم او کند. و
کنند، و از سر  نهند، وبرای وصول هر کاری می بازند و دین و دنیا و عمر خویش را در سر این کار می عشق می

کنند  نمیگسلند. و از دادن سر هم خودداری  ها را می قات و وابستگیخیزند و بند همه تعلّ همه چیز برمی
و از  »دهد تن و اسارت خاندان خویش را ارمغان می ۷۲عشق سر خود و همچنانکه سرور عشاق جهان در راه «

رسد، دیگر نام و نشانی نیست تا عاشقی  زیرا وقتی کار به نقطه عشق، یعنی وصال می گذرند دو جهان در می
توان در میان  هی ندارد و آنچه را که میباشد و معشوقی صفاتی چون عاشق و معشوق و غريه در عني ذات را

نهاد، ملک است نه مالک و عاشق راملکی نیست ومعشوق مالک عشق است نه ملک عشق. لذا چون سلسله 
ذاتی معني و  ذات و صفات در هم افتد حقیقت فردانیّت در عني وحدانیّت قرار گريد و فردانیّت را در احدیّت

  ».ثمانیهنسخه نور ع«صفاتی ممیز حاجب نیست 
    منت:

اعنی در آزادگی  -دست آزادگی بر دامن عشق و عاشقی نرسد، چنانکه همه بندها آنجا گشاده شود» ۴«
  .»همه گشادها اینجا بند شود اعنی در بندگی عشق –فقر 

  شرح:
 بعشق رسید و دم از عاشقی زد،اگر چه در آن مقام همه بندها گسسته شده و توان و آزادگی نمیو با آزادی 

توان آنرا بهائی داد. آزادگی در فقر است که بندهای نیاز بغري را از دست و پای  ود وىل نمیش شخص آزاد می
بندد پس باید در رضای عاشق  می گشاید وىل بند بندگی، یعنی بندگی عشق دست و پای عاشق را عاشق می

لی عشق است که سلطنت باصالت بندگی نماید وىل چون آزاد اص» از اینکه توفیق عشق باو دست داده«شدن 
  ».نسخه عثمانیه با تصرف«بوی داده است چگونه مملوک شود 

عبارت از » ۸« »ما زاغ البصر و ما طغی«پس دست آزادی به عشق نرسد، و در فقر آزادی میسر است. 
ان اشارت بد» ۱۰« »فاوحٰى اِىل عبده«» ۹» «اسری بعبده«آزادیست در فقر. اما در عشق آزادی ممتنع 

  ».۱۱«بندگی است 



  

٢٢٣ 

  منت:
چون این حقایق معلوم شد، جاللت عشق مگر پیدا شود که عاشق را برو بود خود زیان کند تا از » ۵«

  .»علل برخیزد و از سود و زیان برهد
  شرح:

اکنون با توجه باین حقایق ذکر شده کاری نتوان کرد، مگر خود جالل و عظمت عشق با عنایت خویش عاشق را 
در خود محو کند، و تا موقعی که عاشق معشوق را از جهت سود خود خواهد این کار انجام نشود، باید دریابد و 

عاشقی »: «۱۲«که از وجود برخیزد که همان او را زیان بود تا نجات یابد و از سود و زیان برهد. بقول ناگوری 
عاشقی در عشق مکر پیدا شود  همه بندگیست. هر چه معشوق تحت امر او درآید و در تصرف او باشد. حالت

افتقار، انکسار در انکسار باشد، فنا در فنا باشد که  پس هرگز از عجز و انکسار باز نماند، عجز بر عجز، و افتقار
  »عاشق را وجود زیان کند، او همه معشوق محّب شود و از سود و زیان برهد.

  
  
  
  

  ۴۳تعلیقات فصل 
  
  
  .۹۲لوایح ص  ـ۱
  سوانح.  ۸۳ص  -مجموعه آثار -هد بر سوانحتعلیقات آقای مجا ـ۲
  ایضاً همان مأخذ. ـ۳
  .۳۷۴نفحات ص  ـ۴
  .۲۵۰ریاض السیاح ص  ـ۵
  .۵۶ص  ۲طرائق الحقایق ج  ـ۶
  .۹۲لوایح ص  ـ۷
  .۱۷سوره نجم آیه  ـ۸
  .۱سوره اسراء آیه  ـ۹
  .۱۰سوره نجم آیه  ـ۱۰
  .۹۳لوایح ص  ـ۱۱
  .۲۳شرح ناگوری ص  ـ۱۲



  

٢٢٤ 

  
  ۴۴فصل 

  
  

مگر در حوصله دل بودی، و لیکن چون  ن بودی که عاشق از معشوق قوت توانستی خورد،اگر ممک
دل قوت در کجا خورد؟ دلش بر باید و قوت  دىل بود، این معنی چون شود؟ پس بی عاشقی بی

گویم. و این دور دور است. آن قوت پندار از  ، قوت از معشوق میدبر فرستد تا ناخورده واپس می می
خواهم، که آن نه وصال است. آن در این ورق نیست، که  و از جمال به بصر آن نمی حدیث به سمع

یق هیچ قوت نیست، تا نگرندگان به آفتاب بسیاراند و به نور او جهان روشن است، اما کس را از او بتحق
  در غلط نیفتی.

  شرح:
باید دل او گنجایش خوراک آنرا  مند شود اگر امکان آن باشد که عاشق از معشوق غذای عشق خورد و از آن بهره

 »۲«حمن علی العرش استوی الرّ» ۱«الن القلب بیت اللّه و قلب المؤمن عرش اللّه «داشته باشد. زیرا: 
همان دل مومن است چريه پایدار  عرش خداست و خدای رحمن بر عرش که یعنی: قلب خانه خدا و قلب مومن

شق نهاده الجرم دىل ندارد و در عشق چنان غرق شده که از او پا برجاست. و لیکن چون عاشق دل را در گرو ع
تواند قوتی بخورد، ضرورتاً قوت معشوق راناخورده پس  یاد نمانده، قوت از کجا خورد، دلش ربوده شده و نمی

ماند. الجرم از معشوق قوت حقیقی خوردن ممکن نگردد، و این حالت بعید  زند و قوت ناخورده واپس می می
شود و یا گوش باطن سخن  نکه سخنی از قوت میگویم منظورم آن تجلیاتی که بر اثر خیال حاصل میاست و ای
شود نیست، چه  بیند و صور علمی درخیالش متصور می شنود و یا چشم باطن جلوه جمال دوست می دوست می

است نه غذای مثل بهشت و نعمتهای بهشتی که غذای چشم و دل و دهان و روح «آنها هیچکدام وصال نیست 
باشد بلکه عني عشق است که تجلی می کند و  آن قوت در این مقوله نگنجد و از این نوع نمی». وصال
نگرند، و به نور خورشید جهان روشن است، وىل کسی  سوزاند. همانطور که بسیارند کسانی که به آفتاب می می
که در اشتباه نیفتی و نپنداری که اگر در  پس بدان خویش سازد. را قوت و غذای تواند در حقیقت خورشید نمی
  ن قوت حقیقی است...آنه خیال صور علمی مشاهده کردی و گوش کردی و گوش دلت نوائی شنید یآئ

و آن «آمده » این دور است«با این منت دارد مثالً بجای  ناگوری در شرح خود از متنی استفاده کرده که تفاوتی
عنی آن دور و آن طور که در بیان محو در ذات بود بیان کردم، و دیگر محو گوید: ی در معنی آن می» دور گذشت

واللّه خلف عن کل «در صفات هم باشد، یعنی، صفات عاشق هم برود، بجای او صفت معشوق قائم ماند 
یعنی: خدا جانشني آن چیزی است که تلف شده. آن اشد. اگر این عبارت و معنی درست باشد » ۳« »تلف

  مولوی هم میگوید: همان است که
  

 روستائی گاو در آخر ببست
  

 

 شريگاوش خوردودرجایش نشست...
  

آن قوت پندار که از حدیث «و سپس ناگوری عبارت دیگری هم غري از منت مورد استفاده ما بدینصورت آورده: 
مو در ذات گوید: یعنی آن قوت یا ذات معشوق باشد و آن مقام و و در شرح آن می» ۴» «بی یسمع و بی یبصر



  

٢٢٥ 

درصفات باشد و در شرح باشد، چنانکه باال بدان اشارت کرد، و یا آن قوت از صفات معشوق باشد و آن محو 
  ».خواهم، که آن نه وصال است. آن درین ورق نیست آن نمی«این عبارت: 

نماید و از ادبار را اقبال روی  می گوید: یعنی میان وصال از آن اعتباری و طور دیگرست. نگوید کانّی، که ایشان
  ».۵«خود بريون آیند 

  خورد نه از وصال، می گوید: عزّالدّین کاشانی درباره اینکه عاشق تنها از خیال معشوق قوت می
   

 قوت او از خیال معشوق است
 گر چه عاشق فراخ حوصلتست
 گنج این گنجش از کجا باشد

  

 

 او چه مرد وصال معشوق است
 این مقامش نه حد و منزلتست

 »۶«زمعشوق خود غذا باشدکش 
  

  
  
  
  

  ۴۴تعلیقات فصل 
  
  
  سید حیدر آملی هم نقل کرده. ۵۵۷ـ حدیث نبوی است که در جامع االسرار ص ۱
  .۵ـ قرآن سوره طه آیه ۲
  ـ حدیث نبوی۳
فاذا احببته کنت له سمعاً و ال یزال العبد یتقرب الّی بالنوافل حتی احبه، «فرماید:  ـ حدیث قدسی است که می۴
. این حدیث را سید حیدر آملی در جامع االسرار ص »یبصر و بی یبطش بصراً و یداً و مؤیداً بی یسمع و بیو 
  هم نقل کرده. ۲۰۴
  .۲۰شرح ناگوری بر سوانح نسخه ملک تصحیح آقای مجاهد خطی ص  ـ۵
  مثنوی کنوزاالسرار. ـ۶



  

٢٢٦ 

  
  ۴۵فصل 

  
  
و هیزم آتش عشق آید، که قوت عشق از عشق چنان است که جفا از معشوق در وصال عشق فزاید » ۱«

جفاست، الجرم زیادت شود. تا در وصال بود بر این صفت بود. اما در فراق جفای معشوق دستگري و 
  رگی کار بود.در اختیار بود و از او چیزی نظّا که بر ممادا - سبب تسلّی بود

الیت فرو گرفته باشد، خود اما چون رام عشق شده باشد بتمامی و کمال و سلطنت عشق بتمامی و» ۲«
  زیادت و نقصان را آنجا راه نبود.

  بیت
 از دوست یک بال و صد نگریزم

  

 

 شرطیست مرا به عشق گرم آویزم
  

  
  
  

  منت:
عشق چنان است که جفا از معشوق در وصال عشق فزاید و هیزم آتش عشق آید، که قوت عشق از » ۱«

ین صفت بود. اما در فراق جفای معشوق دستگري و جفاست، الجرم زیادت شود. تا در وصال بود بر ا
  .»رگی کار بوددر اختیار بود و از او چیزی نظّا که بر ممادا - سبب تسلّی بود

  شرح:
شود راه برای وصال بازتر  باشد عشق شدیدتر می ااز جانب معشوق جفهر چند  خاصیت عشق اینست که 

ن هیزمی است که آتش عشق را مشعل می کند و دل را گردد زیرا فراق چو شود و امید وصال، بیشرت می می
خورد. عاشق تا موقع وصال بر صفت عشق باقی بود  میسوزاند. پس باقی عاشق از جفای معشوق قوت می

کند و باختیار  آرامش او خواهد بود. وىل آنگاه که احساس اختیار می جفای معشوق موجب دستگريی و هبعالو
ن مسأله آام ب او تنها تماشاچی عشق است، چنانکه دیدیم شیخ در فصل سی خواهد به معشوق برسد خود می

عاشق نه وجود برونی است تا بر دوام از خود خرب دارد، این وجود بريونی نظارگی «اشاره کرده و گفته بود: 
  است، گاه بود که نقد وقت در درون روی بدو نماید و گاه بود که ننماید.

  و چه خوب گفته است حافظ:
 ی سوزم از فراقت روی از جفا بگردانم

  

 

 هجران بالی ما شد یا رب بال بگردان
  

  یا و
 گرفتمنه چنني خیال کردم چوتو دوست می

  

 

 که ثنا و حمد گوئیم و جفا و ناز باشد
  

  
  منت:

اما چون رام عشق شده باشد بتمامی و کمال و سلطنت عشق بتمامی والیت فرو گرفته باشد، خود » ۲«
  »نقصان را آنجا راه نبود.زیادت و 



  

٢٢٧ 

  شرح:
و هرگاه عاشق از خامی بريون آید و از خودی خود که موجب حاالت وصال و فراق است بريون شود و از وجود 

گريد و دیگر زیادی و کمی عشق وهجران و فراق و  خود دست کشد سلطان عشق تمام سرزمني وجود او را فرو می
ئه جاودان آن راضی و خشنود است. و این ـریای عشق است و به نشمعنی است و او غرق د یوصال برای او ب

ها را انجام داده به  چون عاشق همه پیمان» اوفو بعهدی اوف بعهدکم«معنی راضیه مرضیه است که بر مبنای 
  گوید: شود، شیخ سپس می مند می تمام و کمال از عشق مطلق بهره

  منت:
  بیت

 از دوست یک بال و صد نگریزم
  

 

 مرا به عشق گرم آویزم شرطیست
  

ام که اگر به عشق برسم اگر یک بار یا صد یا هر چه بیشرت بال که از جانب دوست بر من  یعنی: من شرط کرده
فرود آید با آغوش باز پذیرفته و از آن نگریزم. درباره بال که موجب کمال عاشق است قبالً بحث مفصلی شد در 

باشد و بعضی درباره  که بعضی درباره کافران و فاسدان است که جزا می آیه در باره بال آمده ۱۳۶قرآن کریم 
عامه مردم است که آزمایش و عربت است و بعضی درباره انبیاء و اولیاء خداست که برای والء و ترفیع  درجه 

ایشان  است. در تفسري میبدی آمده: بدانکه خدای را دوستانی است که اگر طرفه العني مدد لشگر بال از روزگار
، ایشان از بی بالئی بفریاد آیند، هر چند که آسیب نعمتی غریوناک گردند گسسته گردد، چنانکه اهل عالم از بی

دهر و بال بیش بینند بر بالی خویش عاشق شوند، هر چند زبانه آتش عشق ایشانرا تیزتر، ایشان چون پروانه شمع 
  ».۳۰۸ص  ۲کشف االسرار ج «ترند  بر فتنه خویش هر روز فتنه



  

٢٢٨ 

  
  ۴۶فصل 

  
  
  

عشق مضمر است، عني و شني عشق بود و قاف اشارت به قلب است. چون دل نه اسرار عشق در حروف 
عاشق بود معلّق بود. چون عاشق شود آشنائی یابد. بدایتش دیده بود و دیدن، عني اشارت بدوست در 

. پس از خود بمريد و بدو ابتدای حروف عشق. پس شراب ماالمال شوق خورد گريد، شني اشارت بدوست
زنده گردد، قاف اشارت به قیام بدوست. و اندر ترکیب این حروف اسرار بسیار است و این قدر در تنبیه 

  کفایت است. حصیف فطن را فتح بابی کفایت بود.
  
  

  شرح:
ه قاف اسراری که در عشق هست در مجموعه حروف آن جای دارد چه عني و شني به تنهائی معنی ندارد، وقتی ب

آید که مفهوم مشخصی دارد و دلیل آن هم اینست که  که اشاره به قلب است بپیوندد کلمه عشق پدید می
همانطوری که قاف بدون اینکه به عشق بچسبد معلق است. دل که عاشق نباشد و به عشق پیوند نخورده معلق و 

شود. و عني بمعنی  شق با عني شروع میآشنائی پیدا می کند. کلمه عواژگونه است. وىل وقتی عاشق شد با عشق 
توان  شود پس تا عني عشق یعنی چشمی که ببیند، نباشد نمی چشم است پس عشق با چشم و یا با دیدن آغاز می

عشق شراب ماالمال شوق نوشید. و شني اشارت به همان شوق و شراب شوق است. و چون عاشق از » ش«از 
ه همه هستی اوست بمريد آنگاه قاف عشق در قلبش ظهور یافته و شراب شوق ک» شني«دیده و دیدن و » عني«

یابد. در ترکیب این حروف اسرار بسیاری نهفته است و تنها بعنوان آگاهی این نمونه آورده شد، تا  به او قیام می
آغاز اندیشه و تفکر باشد و » فطن: هوشیار، زیرک -حصیف: نیکو رای، محک عقل«برای نیکو رای زیرک 

  برای زیرکان کافی است.همني 
حروف از آغاز نزول قرآن تا کنون همواره اذهان را بخورد مشغول داشته است. قبل از نزول قرآن هم اسرار 

را  اند، چنانکه در مورد اعداد از عهد فیثاغورث که عدد بنحوی ارباب طلسمات و اهل مکاشفه بدان پرداخته
و احکام رمل و اصطرالب و غريه بر آن استوار بود و علم اعداد ماده اولیه موجودات دانسته بود احکام نجوم 

بعنوان یک علم سمبولیکی مخصوص افرادی خاص بود. پابپای علم اعداد که بعضی با ابجد کبري و صغري 
 اند، اند و برخی بر مبنای شکل هندسی چون فیثاغورثیان مبانی نقطه و خط و سطح و حجم بآن داده سنجیده

به زبان هر قوم نمودار مختصر یک علم یا یک عبارت بوده چنانکه هم اکنون نیز با حروف هم بسته 
فی گویای چیست در ردهند. درباره حروف مقطعه قرآن که هر ح های اختصاری حروف و اعداد نشان می عالمت

ه عشق مقدمه سوانح به شرح پرداختیم. شیخ احمد در دو مورد رمز حروف را بیان کرده است. یکی همني کلم
ص «دیگری کلمه سماع است. در بوارق االلماع  »ق: قلب، قیام -ش: شراب شوق -ع: دیده یا دیدن«است 
  آورده و می گوید:» ۱۶۶تا  ۱۶۵



  

٢٢٩ 

قاتی که باغیار دارد ، یعنی سرّ سماع مانند سم است و شخص را از تعلّ»س«سني و میم سماع اشارت است به 
لذا سماع یعنی ». یعنی با» «مع«اشاره است به » میم و عني«. و رساند مقامات غیبی می مرياند و به می

یعنی سماع شخص را ». آسمان«برد... و س و میم و الفـ سماع اشاره به سما  شخص را به معیّت ذاتی الهی می
و منظور این است که صاحب سماع مادر » مادر» «امّ«سماع اشاره است به » الفـ و میم«گرداند و  آسمانی می

  گريد. چیز دیگر است و از پرتو روحانیت خود از غیب مدد میهر 
گوید: الفـ اشاره است به قیام حق بذات خودش. الم اشاره است به  در التجرید فصل یازدهم در مورد اللّه می

هادی همه چیزهاست. شاه نعمت اللّه وىل هم در  او اینکه او مالک جمیع مخلوقات است. ها: به اینکه
  ویش اسرار حروف رابیان کرده و نیز در کتب حروفیّه این اسرار بنحو مفصل ذکر شده:های خ رساله

حروف تهجی که اصلی است »: «۳۰۹و  ۳۰۸ص  ۳ج «در رساله حروف از رسائل شاه نعمت اللّه آمده است 
در کلمات و وضع الهی است. هر یک از این حروف را ظاهری است و باطن، و ظاهر مبنی است از باطن و 

رسد و از خط به سطح و از سطح به جسم و حقیقت جسم  اصل در حروف نقطه است و از نقطه به خط می
شود و همچنان که الفـ اشارت است به الهیت ومرکب است از سه  نقطه است. پس حقیقت کالم از نقطه پیدا می

ت است چنانکه بیان الهیّ که مرتبه» دمیده شده«آید که اشاره است به روح منفوخ  نقطه و از الفـ به ب می
ت است آید که اشاره است به عقل کل که مرتبه تبیان الهیّ و از ب به ت می »نفخت فیه من روحی«فرماید:  می

آید و مرتبه ثوران الهیت است و آن سه نقطه ث اشاره است به آدم و سه نقطه الفـ الهیت است                و از ت به ث می
  » و علم است... که سمع است و بصر است

د: ای عزیز او خواست که محبان را از اسرار ملک و ملکوت خربی دهد در کسوت حروف تا یعني القضاه می گو
 - طٰسم -المص - طٰه -ن -عسق - حٰم -ص -ق - یٰس -کهیٰعص -الرا - المرا - الم«نامحرمان  بر آن مطلع نشوند 

این جمله  »لباً و انّ قلب القرآن یسقلکل شیٔ انّ «نشنیدی که گفت:  ملسو هيلع هللا ىلصدریغا این خرب از مصطفی  »طٰس
گوید: این  و سپس می» ۳۳۲تمهیدات ص «احمد، که کس جز ایشان بر آن واقف نشود  نشان سرّ احد است با

حروف را در عالم سرّ مجمل خوانند و حروف ابجد خوانند، در این عالم که گفتم حروف متصل هم منفصل 
صل است چون خود را از پرده بدر آورد، جمال خود پندارند متّ »هم و یحبّونهیحبّ «گردد که آنجا خلق خوانند 

ای برسد  اگر مبتدی باشد چون پاره» م -ه - ب -ح -ی«در حروف منفصل بر دیده او عرض کنند همچنني باشد 
در  و» ۲۳۳تمهیدات ص » «ای که ترا ابجد عشق نویسند حروف همه نقطه گردد، ای عزیر تو هنوز بدان نرسیده

نوشتم بجائی رسیدم که هر چه از ارل و ابد  دریغا آن شب که شب آدینه بود این کلمات می«گوید: جای دیگر 
  ».۴۵۹تمهیدات ص » «گویم... بدیدم دریغا کسی بایستی که فهم کردی چه می» فلا«بوده باشد در حرف 



  

٢٣٠ 

  
  
  ۴۷فصل 

  
  
  
در محو رسوم ایشان  ه یار. زیرا که یاریبدان که عاشق خصم بود نه یار و معشوق هم خصم بود ن» ۱«

بسته است. مادام که دوئی بود و هر یکی خود را به خود خود بود، خصمی بود مطلق. یاری در اتحاد 
بود. پس هرگز نیابد که عاشق و معشوق را از یکدیگرند یاری رسد. واللّه عجب کاری، که در وجود 

  زحمت است، صفات وجود کجا در گنجد؟
دانستی که در عشق رنج اصلی است و راحت عاریتی. البته هیچ راحت اصلی ممکن نیست در پس ب» ۲«

  وی.
  
  
  

  منت:
در محو رسوم ایشان  بدان که عاشق خصم بود نه یار و معشوق هم خصم بود نه یار. زیرا که یاری» ۱«

اری در اتحاد بسته است. مادام که دوئی بود و هر یکی خود را به خود خود بود، خصمی بود مطلق. ی
بود. پس هرگز نیابد که عاشق و معشوق را از یکدیگرند یاری رسد. واللّه عجب کاری، که در وجود 

  زحمت است، صفات وجود کجا در گنجد؟
  

  شرح:
بدانکه عاشق بودن دشمنی است نه یاری و عاشق دشمن است نه یار، معشوق هم این چنني است که دشمن 

که هر یک راه و رسم خویش رامحو و نابود سازند و دیگر عاشق  شود اصل میاست و یار نیست. وقتی یاری ح
ت تقارن دو نوع با مختصات خود نباشد و دیواره دوئی از میان برخاسته متحد گردند و گرنه بطور مطلق بعلّ

 صفت ناز و نیاز، غنی و فقري، سطوت و ذلّت و... بني آن دو دشمنی موجود است. پس هرگز عاشق و معشوق
توانند، وهمه رنج عشق در همني مسأله است که وجود عاشق برای او رنج و زحمت  رسانند که نمی بهم یاری نمی

کند زیرا با وجود مذلّت و عجز و انکسار دعوی نظر معشوق دارد، در حالیکه صورت معشوق همه  ایجاد می
ز و استغناء است در صورت تعّز است و با این همه دعوی حسن، و چون صفات معشوقی راکه جبّاری و تعزّز

 ل و احتیاج صورت عاشقی در صورت معشوقی گنجانه. پس چون صفات در یکعاشقی گنجای نیست و تذّل
جا گنجائی ندارد، ذوات مختلفه چگونه در یکدیگر گنجد، مگر به محو رسوم و طرح مقتضیات مقصد، در 

  ».نسخه نور عثمانیه«دهد  ست و دیر دست مینماید، و این موضوع یگانگی ا حادی رو مینهایت کار اّت
حاد ضرورت وجود دو شیٔ است در حالیکه کند، چه حلول و اّت حاد را ردّ میاین موضوع کامالً مسأله حلول و اّت

  در فنا و محو دوئی نیست فقط یکی است و آن اوست.



  

٢٣١ 

  منت:
احت اصلی ممکن نیست در پس بدانستی که در عشق رنج اصلی است و راحت عاریتی. البته هیچ ر» ۲«

  وی.
پس در عشق رنج اصل است، و راحتی فرع است و بصورت عاریه است که گاه باشد و گاه نباشد و هیچ راحت 

ای و موقت و مربوط به وقت است که شرح وقت را بیان کردیم. درباره  را اصلی در او نیست و اگر باشد لحظه
نیز خواهد آمد و در مورد عاریتی بودن  ۵۵البی آمده و در فصل مط ۲۳تضاد عاشق و معشوق قبالً نیز در قصول 

  مطالب بیان شد. ۱۶را حتی نیز در فصل 



  

٢٣٢ 

  
  ۴۸فصل 

  
  
  
کار بود. دیده را کار دیدن است.  بدان که هر چیزی را کاری است از اعضای آدمی. تا آن نبود او بی» ۱«

شنیدن نبود او بی کار بود. و همچنني هر کار بود. و گوش را کار شنیدن است. تا  تا دیدن نبود او بی
عضوی از اعضای آدمی را کاری است. کار دل عاشقی است. تا عشق نبود او را کار نبود. چون عاشقی 

اند وهیچ چیز  آمد، او را نیز  کار خود را فرا دید آمد. پس یقني آمد که دل را برای عشق و عاشقی آفریده
  دیگر نداند.

وی دیده فرستد طالیه طلب است تا از معشوق چه خرب است، که بدایت او از راه آن اشکها که به ر» ۲«
  که این بال از راه تو آمد و قوتم هم از راه تو است.  دیده است. متقاضی به او فرستد

  
  
  

  منت:
کار بود. دیده را کار دیدن است.  بدان که هر چیزی را کاری است از اعضای آدمی. تا آن نبود او بی» ۱«
کار بود. و گوش را کار شنیدن است. تا شنیدن نبود او بی کار بود. و همچنني هر  دیدن نبود او بی تا

عضوی از اعضای آدمی را کاری است. کار دل عاشقی است. تا عشق نبود او را کار نبود. چون عاشقی 
اند وهیچ چیز  آفریده آمد، او را نیز  کار خود را فرا دید آمد. پس یقني آمد که دل را برای عشق و عاشقی

  دیگر نداند.
کاری اختصاص دارد که اگر آن کار نباشد، آن عضو بیکار خواهد بود. کار چشم  هر یک از اعضای انسانی به

دیدن است، تا چیز مورد دیدن نباشد، او بیکار است، و کار گوش شنیدن است، وقتی صدائی نباشد، او بیکر 
عضاء آدمی کاری بر عهده دارد. و اما کار دل عاشقی است اگر عشق همني ترتیب هر عضوی از ابماند!  می

م و یقینی است که نباشد او بیکار است، وقتی عشق آمد، دل هم بکار خود مشغول خواهد شد. پس این امر مسلّ 
  داند. اند و کار دیگر هم نمی دل را برای عشق و عاشقی آفریده

درون دل سخن گفت و ما نیز در مورد  زّل اشراق از بريون بهدرباره چگونگی ورود عشق و تن ۲۳شیخ در فصل 
  دل و اطوار سبعه و مقامات آن باختصار مطالبی عرضه داشتیم. بدانجا مراجعه شود.

  
  منت:

آن اشکها که به روی دیده فرستد طالیه طلب است تا از معشوق چه خرب است، که بدایت او از راه » ۲«
  »که این بال از راه تو آمد و قوتم هم از راه تو است.  دیده است. متقاضی به او فرستد

  
  



  

٢٣٣ 

  شرح:
گرداند و در واقع اشک  بصورت اشک از چشمان جاری می ور است سوزش خود را وقتی دل از عشق شعله

پیش قراوالنی هستند که عاشق جهت یافنت معشوق گسیل نموده است تا از او خربی بیابد، زیرا آغاز عشق از 
، و عاشق اشک را »سوانح ۲۱فصل » «که تخم جمال را از مشاهده در خلوت دل افکند«ود ش دیدن شروع می

گوید: این بال و گرفتاری از  فرستد و بزبان اشک داغ می بعنوان هدیه بعنوان تقاضای وصال بسوی معشوق می
  طرف تو برای من پیش آمد پس باید خودت هم به آن مرهم نهی و غذای جانم گردی...

  
  هر چه خوش گفته است:بابا طا

  
 ز دست دیده و دل هر دو فریاد

 ز فوالد شبسازم خنجری نیش
  

 

 که هر چه دیده بیند دل کند یاد
 زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

  

  



  

٢٣٤ 

  
  ۴۹فصل 

  
  
قدمی هست در عشق و بلعجب که در آن قدم مرد عاشق مشاهد نَفَـسِ خود گردد، زیرا که نَفَـسِ » ۱«

آید از آن روی که دل مسکن اوست. و نَفَـس بود که از دل بوی و رنگ                معشوق می آینده و شنوده مرکب
  او گريد.

اگر معشوق بیاید «در خود بود و از بريون کاری ندارد تا بحدّی که بود که اینجا بود که مراد را روی » ۲«
کشید، زیرا که   کند بار آن نتوانداگر معشوق او را از نفس خویش مشغول » او را از نفس پروای آن نبود

این مشاهده در نفس مسامحتی دارد، بار برگريد و دیدار معشوق بار بر نهد، و سیاست او سایه افکند. از 
  دارد، اما ناز معشوق کشیدن دشوار است. در درون چون قوت پیدا شود مسامحتی

  بیت
 زان می به در سرای تو کم گذرم

 شب و روزتو خود به دل اندری نگارا 
  

 

 کز بیم نگهبان تو من بر حذرم
 که ترا خواهم در دل نگرم هر گه

  

نپندار یا که نگهبان از بريون بود همگی، که آن سهل بود. نگهبان بتحقیق آیات الجمال و » ۳«
سلطنت العشق بود، که از وی حذر نبود و هیچ گریز گاه ندارد. قوت بکمال از بیم سلطنت هرگز نتوان 

  مشوب به لرزه دل و هیبت جان. خورد االّ
  
  

  منت: 
قدمی هست در عشق و بلعجب که در آن قدم مرد عاشق مشاهد نَفَـسِ خود گردد، زیرا که نَفَـسِ » ۱«

آید از آن روی که دل مسکن اوست. و نَفَـس بود که از دل بوی و رنگ                آینده و شنوده مرکب معشوق می
  او گريد.

  شرح:
 »النفس ترویح القلوب بمشاهده الغیوب مقروناً بالنفس«رحله ایست عجیب که عاشق بر مبنای در عشق م 

خود مشاهده کننده » سازگار است» نفس«هائی که با آن دم  یعنی: نفس وزش نسیم دلهاست به مشاهده غیب«
 شود زیرا دل مسکن می یرود هر لحظه بنوعی متجلّ و می آید یاتی که میشود. زیرا آن تجّل تجلّیات غیبی خود می

آید و  غیبی از همان دل که تابشگاه انوار قدوسی است بر می طائفلو محل تابش انوار قدوسی است و این 
نمود آن منوط به بود دل و چگونگی رنگ و بو یعنی جلوه در شهود عینی یا شهود احساسی است، این است 

  .»۵۴۱ص  ۲مسند احمد ج «کنم  ساس میمی فرمود: من دم رحمانی را از یمن اح ملسو هيلع هللا ىلصکه رسول خدا
  منت:

اگر معشوق بیاید «اینجا بود که مراد را روی در خود بود و از بريون کاری ندارد تا بحدّی که بود که » ۲«
کشید، زیرا که   اگر معشوق او را از نفس خویش مشغول کند بار آن نتواند» او را از نفس پروای آن نبود



  

٢٣٥ 

ی دارد، بار برگريد و دیدار معشوق بار بر نهد، و سیاست او سایه افکند. از این مشاهده در نفس مسامحت
  »دارد، اما ناز معشوق کشیدن دشوار است. در درون چون قوت پیدا شود مسامحتی

  شرح:
و چون در این مکاشفه درونی روی در خود دارد به بريون کاری ندارد و بقدری این مراقبه و تمرکز در مشاهده «

پردازد. و حتی اگر معشوق او را بذات  زیاد است که اگر معشوق هم بیابد او از عشق به معشوق نمیو مکاشفه 
قوت خورد، » دم«زیرا از همان نفس «تواند بار آن رابکشد وبدان توجه نماید  خودش هم مشغول گرداند نمی

  ».یشرح ناگور» «هم بر این قوت درونی مسامحت کند و از معشوق هم بر این قانع آید
نچنان آتدبري کار او کند، زیرا  کند و از آن دل می شود و دیدار معشوق را رها می پس بهمان مشاهده دلخوش می

  سهل است مشغول شود، چه این کار ساده یات و مکاشفات درونی کهتجّل است که نقد وقت از دست ندهد و به
  فریب دشوار است. مو نقد است وىل ناز معشوق را که هم قوت دادن معشوق است و ه

» ورع و پارسائی یافنت«در اینجا کلمه نَفَس چند بار تکرار شده ایت. قبالً هم بارها از آن یاد شد نَفَس، توّرع 
دل است بمطالب غیوب که نازل است از حضرت محبوب و عبارت از ترویح قلوب است به لطائف غیوب... و 

هم بنا » ناز«و » ۳۶۷فرهنگ تعبريات عرفانی ص «صاحب وقت مبتدی است و صاحب انفاس منتهی است 
اند فریب دادن معشوق است عاشق  بگفته عرفا قوت دادن معشوق است عاشق خود را در عشق و بعضی گفته

  ».۱۵۶۳کشاف ص «خود را 
  منت:

  بیت
 زان می به در سرای تو کم گذرم
 تو خود به دل اندری نگارا شب و روز

  

 

 کز بیم نگهبان تو من بر حذرم
 هر گه که ترا خواهم در دل نگرم

  

کلیّات شمس با تغیري جزئی آمده وىل  ۱۱۸۹توضیح: این رباعی به موالنا نسبت داده شده و تحت عنوان رباعی 
مجموعه «اىل آمده است به نام احمد غزّ ۴۱برگ  ۵۵۳گوید، این رباعی در جنگ خطی شماره  آقای مجاهد می

  »۳۳۶آثار ص 
  شرح:

ت أکنم که از ترس نگهبان تو یعنی شهاب ثاقب غريت سلطان عشق جر از در خانه تو عبور می کمرتاز آن جهت 
 گردم، وىل از آنجا که خودت شب و روز در دل جای داری، هر وقت که ندارم شوم زیرا مورد حمله واقع می

  پردازم. خواهم ترا بینم در دل خود به مشاهده تجلّیات تو می می
قلب المؤمن »...  «حمنقلب المؤمن بني االصبعني من اصابع الّر«ست که فرمود: شاید در همني رابطه ا

  که قبالً شرح داده شد. »عرش اللّه
  منت:

نپندار یا که نگهبان از بريون بود همگی، که آن سهل بود. نگهبان بتحقیق آیات الجمال و » ۳«
بکمال از بیم سلطنت هرگز نتوان  سلطنت العشق بود، که از وی حذر نبود و هیچ گریز گاه ندارد. قوت

  »خورد االّ مشوب به لرزه دل و هیبت جان.
  شرح: 
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و فکر مکن که نگهبان در بريون وجود تست که آن آسان است در واقع آیات جمال و سلطنت عشق است که در 
باشی و در  توانی با خیال راحت در حال مشاهده توانی نجات پیدا کنی. هرگز نمی درون تست و از دست او نمی

ادبی در عشق و نشناخنت حریم جالل  رجا بسر بری که در آن چه بسا باید دلت بلرزد که نکند جان بر سر بی
برند. ضمنًا در دل بودن نگار که در  وجمال بگذاری و ا ینست که عاشقان دائماً درحالت خوف و رجا بسر می

و آیه: یعنی: من در دلهای شکسته هستم.  »کسرهانا عند القلوب المن«بیت دوم آمده اشاره است به حدیث: 
یعنی من از رگ گردن به شما نزدیکرتم.  »نحن اقرب الیکم من حبل الورید«و » هو معکم اینما کنتم«
یعنی: پروردگارت را در جان از روی زاری و خوف  ۲۰۴اعراف آیه  »وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً«

بامداد جلوات و وصل و بسط، و شامگاه قبض و هجرت و فراق و نیز «بلند در هر بامداد و شبانگاه بدون گفتار 
وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا  وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِنيَ«فرماید:  بخوانید و از غافالن مباش و می» صبح و شام زمانی

هائی است برای یقني کنندگان  نشانه» زمني عالم کبري و صغري«مني یعنی: و در ز ۲۱و  ۲۰الذاریات آیه   »تُبْصِرُونَ
عني الیقني که با بصريت و مشاهده و «یابید  هائی است آیا با بصريت در نمی روانهایتان نشانه و در» علم الیقني«

  ».مکاشفه حاصل است
اگر معشوق او را از «و نیز » دگري» معشوق«نَفَس بود که از دل بوی و رنگ او «عني القضاه درباره این مسأله 

نویسد:  می» ۹۴و  ۹۳ص «در لوایح » بار بر گريد و دیدار معشوق بار بر نهد«و نیز » نَفَس خوش مشغول کند
شوق یرد تا چون عاشق نفس بر آرد بوی معشوق بمشام وقتش رسد همانا عروا بود که از غلبه عشق دل رنگ م«

نهاد چون  قائم به مذکور گردد و آنچه صدیق در غلبات عشق سر بزانو میاین وقتی بود که در ذکر مغلوب شود و 
و » رسید در حال غلبه ذکر بود و قائم شدن او به مذکور... سان میکشید بوی جگر سوخته بمشام مقدّ نفس بر می

شق را در هر حال مغلوبی او را بود که عا»: «لوایح ۹۵ص «گوید  می» تو خود بدل اندری...«در مورد تفسري 
پروای رفنت بدر معشوق نبود. اگر چه داند که معشوق از کمال جالل بنزد او نیاید و این او آن بود که ا ز  مغلوبی 

ای دل دائم الحضور او را در خود یابد و این حال بدشواری دست دهد از آنکه عکس معشوق در آینه مصفّ
  »بود.
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  ۵۰فصل 

  
  
  

  منت:
وق قوت تواند خورد، آن نبود االّ در غیبت از صفت عالم ظاهر. که آن ه عاشق از معشکاگر ممکن گردد 

هشی دارو تا تاب طالیه معشوق دارد  شبیه سکری است که یار نبود و قوت بود و آن غیبت مثال بی
  چنانکه گفت:

 در خواب خیال تو مرا مونس و یار
 زیرا که ترا هست نگهبان بسیار

  

 

 از خواب مکن مرا نگارا بیدار
 نگهبان بگذار را به خیال بیما 

  

  
  

  شرح: 
مند شده بوی معشوق بمشام جان او برسد و به صفت معشوق متّصف و  ممکن نیست که عاشقِ از معشوق بهره

قائم به مذکور گردد مگر اینکه از صفات عالم ظاهر که مربوط به خودیّت اوست غایب گشته و در حالت انفعاىل 
ت فاعله عشق تا علّ» قوتی بود ما را نوال قوت بی«نام و نشان گردد  فته بیشبیه بهت و سکر و جذب قرار گر

زمني کشت نشده او را الیق کشت دانه عشق داند و باران عنایت را از آسمان الهوت جان به زمني عالم ناسوت 
 که فالحبحرکت آید و بکمال  در نهاد وی در مسري هدایت تکوینی خودن نفس وی نازل کند تا دانه عشق مکوّ

در این حالت که عاشق در بهت و محو و فنا است مانند آنست که با داروئی او را بیهوش نموده  اوست برسد.
نماید. عاشق هم در  کند و عضو بیمار را قطع می سپس عمل می کند و باشند که طبیب جراح نخست بیهوش می

  ل و حسن مشوق بر کوه وجود او بتابد.یات وارده از جمااین حالت تاب آن دارد که صفاتش قطع شده تجّل
حضرت موسی عرض کرد: «فرماید:  اعراف می سوره ۱۳۹اما این فقري راعقیده بر این است که چون در آیه 

ب آمد، مرا هرگز نخواهی دید وىل بکوه بنگر اگر در جایش قرار گرفت اخدایا خود رابمن نما تا بر تو بنگرم، جو
ی لذا ابتدا باید تجّل» ی کرد کوه ریزه ریزه شد و موسی مدهوش افتاده تجّلمرا خواهی دید. پس چون بر کو

ریز ریز شود و آنگاه حالت مدهوشی و بهت » فرماید که شیخ می«ت و صفت عالم ظاهر صورت گريد و که انانیّ
 عی شروگريد وىل آغاز آنهم باتجلّ ی مدام صورت میو جذب و سکر حاصل گردد البته در این حالت، تجّل

ی اول هم صورت گريد و آن خدمت شعیب نمودن و جان در مجمر عشق شود وىل باید موسی شد تا تجّل می
  سوخنت است.

  منت:
 در خواب خیال تو مرا مونس و یار«

 زیرا که ترا هست نگهبان بسیار
  

 

 از خواب مکن مرا نگارا بیدار
 »نگهبان بگذار ما را به خیال بی

  

برم ای محبوب من مرا بیدار مکن. زیرا تو نگهبانان بسیار داری  لم بیهشی بسر میوقتی در خواب هستم و در عا
تریم فرشتگان عزّ و جاللت که صفاتند مرا به اندرون ذات تو راه ندهند پس بگذار من خیال کنم که  و می
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ولو در « ت توشنا کنم و در آن غرق شوم تا در حضور حضرت الهیّ وترس در درون ذات ت نگهبانی نیست و بی
مند شوم. و البته این بدان دلیل است که: سبب عاشق با  بدون اغیار بسر برم و از حسن تو بهره» خیال و خواب

معشوق چنانست که مادام که ناظر حسن باشد در حضور ویرا از مشاهده سلطنت معشوق که بوی رسد مشغوىل به 
نسخه «او اندکی فراغت یابد و قوت تواند خورد ل و انکسار حاصل بود که در غیبت که از جفای سلطنت تذّل

  »نور عثمانیه
بدنیا توجهی  یعنی: اکثر اهل بهشت را بهت زدگان که »ان اکثر اهل الجنة البله«اند:  و همني است که فرموده

ذکر و  که این مقام بهت و حريانی و مستی و بیهشی است و آن با می» ۱۵بحار ج «دهند  ندارند تشکیل می
  شود. فکر حاصل میداروی 
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  ۵۱فصل 

  
  
  
  

ادراک کمال معشوق مانع است زیرا که  عشق خود نوعی از سکر است که کمال او عاشق را از دیدن و
عشق سکری است در آلت ادراک و مانع است از کمال ادارک، اگر چه سرّی لطیف است و رای این، و 

وق مشغول است. پروای اثبات صفات آن آنست که چون حقیقت ذات عاشق به ادارک حقیقت ذات معش
العجز عن درك االدراك «چون بود از روی تمییز؟ و اگر ادارک بود پروای ادراک ادراک نبود: 

  این بود و این از عجایب االسرار است و اندر این معنی گفته است:» ادراك
  

 عمری است که با منی نگارا
 واللّه که هنوز عاجزم من

  

 

 وقت غم و وقت شادمانی
 کز خوبی تو دهم نشانی

  

  
  
  

  شرح: 
عاشق و گرفتاری او به معشوق نوعی از سکر است و بیهوشی. زیرا ادراک که باید  گوید: ناگوری در شرح آن می

کمال معشوق شود کمال عشق است و چون ادراک صفات تواند کرد چنان مستغرق است که پروای آن نمانده 
  ».شرح ناگوری«د کمال عشق و سکر نباشد است که او را چنانچه اوست دریابد و خو

رسد چنان محو  فرماید: عشق عاشق نوعی بیهشی و مستی و گرفتاری است که وقتی بکمال عشق می پس شیخ می
چشم خريه «زیرا آلت درک همه بیخود شده شود که نتواند ذات معشوق را درک کند.  و مستغرق در صفات می

ند بکمال ادارک برسد. وىل سرّی باالتر از این هست و آن اینکه چون تو و نمی» و گوش مبهوت و دل پریشان
حقیقت ذات عاشق حقیقت ذات معشوق را ادراک کند و غرق در آن شود، و آن اینکه چون حقیقت ذات 
عاشق حقیقت ذات معشوق را ادراک کند و غرق در آن شود، دیگر کجا تواند که او رامشغوىل باشد. با ثبات 

ایم:  هم حاصل شود ادارک خوش نخواهد داشت زیرا گفته راکن تمیز حاصل شود. پس اگر ادصفاتی که بدا
عبارت است از غرق شدن و فانی گشنت در معشوق. و چون فانی از ادراک فنا عاجز است پس اگر چه  کادار

از درک  عجز« :اند لذا گفته ادراک که عبارتست از فنا حاصل آید اما از ادراک آن ادراک عاجز باشد و
  های اسرار عشق و معرفت است. و این از شگفتی» ادراک، ادراک است

  شرح داده شد. ۲۹در فصل  »العجز عن درك االدراك ادراك«درباره: 
  منت:

 عمری است که با منی نگارا«
 واللّه که هنوز عاجزم من

  

 

 وقت غم و وقت شادمانی
 »کز خوبی تو دهم نشانی
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چه در وقت جدائی فراق که اندوه و غم بر من » هو معکم اینما کنتم«منی همیشه با شرح: عمری هست که 
گريد. و چنان در تو فنا  ر بر میدیات و اشراقات که وجد و شادمانی مرا حاکم است و چه بوقت وصال و تجّل

  ه درک خود تا بتوانم از تو و صفاتت نشانی بدهم.ه خود هستم و نه متوّجام که نه متوّج شده
  د:حافظ گوی

 مستم کن آنچنان که ندانم ز بیخودی
  

 

 مد کدام رفتآدر عرصه خیال که 
  

  
  و نیز گوید:

 خود از شعشع پرتو ذاتم کردند بی
  

 

 ی صفاتم دادندباده از جام تجّل
  

  
مولوی در تمثیل ماهی و آب این حالت را وصف کرده است. این حالت همان حال سکر و جذب است که 

  رسند. نند و بعضی برون آمده به حالت صحو میما بعضی در این حالت می
دهند وىل صوفیانی که در مشرب  اکثر عرفائی که مشرب تصوف عاشقانه دارند سکر را بر صحو برتری می

زنند مانند جنید بغدادی و امثالهم صحو را بر سکر برتر و باالتر می دانند و اما سکر و  تصوف عالمانه قدم می
  نویسد: می» ۱۶۳ص «گوید وی در  ین کاشانی در کتاب مصباح الهدایه چه میّدالبینیم عزّبصحو چیست؟ 

 »ذخريه شدن«لفظ سکر در عرف صوفیان عبارتست از رفع تمییز میان احکام ظاهر و باطن بسبب اختطاف «
ت اند. محبان ذات که منشأ وجد ایشان ذا عقل در اشعه نور ذات. و بیان این سخن آنست که اهل وجد دو طایفه

و  »ها فاصله -فرتتها«منشأ وجد ایشان عالم صفات، در وجد محبان صفات فرتات  بود و محبان صفات و
بسیار اتفاق افتد خالف وجد محبا ذات بسبب عموم ذات و خصوص صفات و نیز وجدی » ها وقفه«وقفات 

جد بجهت قوت و غلبه که از عالم صفات بود آن قوت آرد که وجدی که آثار انوار ذات، پس واجد در بدایت و
است در » عقل بمنزله چشم دل است«وارد، مغلوب سلطنت حال گردد و عقلش که رابطه تمییز و بصر قلبی 

شود و سر رشته تمییز از دست تصرف » پرواز کرده«و متطایر » خريه«انوار ذات و غلبه آن مختطف  تواتر اشعه
ت که مکنون خزانه غريتند ... و بافشای اسرار ربوبّی»رود از بني می -شود سلب می«و اختیارش مسلوب گردد 

ت زبان انبساط دراز کند. و اما صحو عبارتست از معاودت قّو »انالحق«و » سبحانی«مباالت ننماید و بمثل 
تمییز و رجوع احکام جمع و تفرقه با محل و مستقر خود و بیانش آنست که چون وجد سالک در نهایت حال 

ی و مستهلک شود حق تعاىل در نشأت ثانیه او را وجودی باقی بخشد که از لمعان بغلبه انوار ذات فان
انوار ذات متالشی و مضمحل نگردد و هر وصفی که از وی فانی شده باشد معاودت کند. پس » درخشش«

و باقی ببقای حق » پدید آمدن فنا«حدوث » آلودگی«عقل که رابطه تمییز است معاودت نماید مطهر از لوث 
 مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ «ىل و برزخی گردد میان روح و نفس تا هیچ یک در مروج از حّد خود تجاوز نکنند تعا

یعنی روان گردد دو دریا را که بهم رسند. میانشان حائلی است  -۲۰و  ۱۹الرحمن آیه  - »بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ
». تیب افعال و تهذیب اقوال و حفظ آداب و کتم اسرار هر یک، دیگر باره باز آیدو تر». کنند که زیادتی بهم نمی

کمال جمل معشوق را به خو ادراک «گوید:  می» ۹۵ص «و اما درباره شرح حالت سکر عني القضاه در لوایح 
دراک نتوان کرد خصوصاً در غلبات عشق که قام مستی بود و عاشق مغلوب مستی عشق، چه این سکر مانع از ا

عاشق را در اوان  بود وکمال جمال معشوق است و اینجا سرّی است و آن آنست که استیال و قوت عشق بر ذات 
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طلب ذات پروای اثبات صفات نبود زیرا که نظر بر وحدت دارد نه بر کثرت بدین نسبت عاشق از ادراک عاجز 
  این باشد: »راكالعجز عن درك االدراك اد«بود و از ادراک ادراک نیز عاجز بود و 

  
 ای آنکه بلطف خود کنی درمانم
 از غایت مستئی که در عشق براست

  

 

 مگذار مرا به من که اندر مانم
 خواهم که زتو نشان دهم نتوانم

  

  
  گوید: می» مجاهد ۳۹ص «عزّالدّین کاشانی در مثنوی کنوز االسرار 

 عشق نوعی ز حريت و سکر است 
 عقل را کرده جان او سرمست

 برتر از مقاماتست حال او
 صاحبش چون بذات مشغول است

 نیارد هم غیبت کلی ار
 غیبت کلی آنچه مشهود است
 حريت جان عاشق از پی عشق

  

 

 حاصل معرفت از او نکراست
 رشته اختیار، رفته زدست

 ی ذاتستابتدای تجّل
 از وجود صفات معزول است
 باری از حريتی نباشد کم
 حال مجنون چنانچه مذکور است

 آن هست طافح از می عشق حال
  

  
  ».طافح: یعنی مست مست«
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  ۵۲فصل 

  
  
  

اگر چه معشوق حاضر و شاهد و مشهود عاشق بود، و لیکن بر دوام غیبت عاشق بود. زیرا که اگر حضور 
نبود، چنانکه آن مرد از باری کم از دهشتی  -معشوق غیبت کلی نیارد چنانکه در حکایت مجنون است

ا در کرخ دوست داشتنی و هر شب در آب زدی و پیش او رفتی. چون یکشب خاىل نهر العملی آن زن ر
بر رویش بدید، گفت که این خال از کجا آمد؟ او گفت که این خال مادر زاد است، اما تو امشب در آی 

دید و این سرّی بزرگ است و  منشني. چون در نشست بمرد از سرما، زیرا که با خود امده بود تا خال می
  ت بدین معنی است.اشار

  بیت
 نه از عاشقی آگهم، نه زعشق

  

 

 نه از خویشنت آگهم نه زیار
  

  
  
  

  آورده است:» ۳۰۲ص «حکایت را اینگونه در مجموعه آثار توضیح: آقای مجاهد 
اند که مردی بود از خدمتکاران سلطان و او را با معشوق سلطان خویشی بودی، روزی در  در حکایت آورده

شبی وامعشوق گفت: این خال بر سماع بودی، هیچ حسن نیافتی از غلبات شوق و آتش عشق؛ سراپرده سلطان 
برود  من ندیده بودم؟ و معشوق بر روی خاىل داشت. چون وقت صبح آمد خواست که رویت از کجا آمد که

ید که سرما معشوق باو گفت که: مرو به سباحت. صرب کن تا کشتی بود. گفت چرا؟ گفت: زیرا که صواب نبود، نیا
تی است که به سباحت عربه می کنم. مدّ  گوئی؟ که مرا ترا هالک کند. او رنجور گشت، گفت: چرا چنني می

گفت: ای جوانمرد این خال مرا مادر زاد است و تو عمریست که با منی وز غلبات عشق ندیده بودی، از بی 
بینی و تمییز  کنون پاره با خود آمدهٔ که خال میکرد،  خویشتنی بود که ترا از الم سرمای آب و زمستان حمایت می

  کنی. فرمان او نربد البته، برخاست و در آب نشست تا عربه کند هالک شد از سرما. می
شهود و شاهد و مشهود و غیبت و دهشت آمده که نخست شرح: در این فصل عالوه بر مسأله سکر اصطالح 

گوید: مراد از شهود  می» ۱۴۱ص «شود. صاحب مصباح الهدایه معنای آنرا بیان می کنیم تا مفهوم مطلب روشن 
حضور است هر چه دل حاضر آنست شاهد آنست و آن چیز مشهود اوست. اگر حاضر حق است، شاهد اوست و 

شاهد خوانند بسبب آنکه هر چه دل حاضر آن بود آن چیز  اگر حاضر خلق است، شاهد آن، و صوفیان مشهود را
ر گاه که لفظ شاهد مطلقاً بر صیغت واحد استعمال کنند مرادشان حق بود تعاىل و و ه هم حاصل دل باشد

تقدّس. و چون شواهد گویند بر صیغت جمع مرادشان خلق بود بجهت وحدت حق و کثرت خلق، و چون لفظ 
بجهت وحدت حق و کثرت خلق، و چون لفظ شهود مجرد گویند مرادشان  شهود مجرد گویند مرادشان خلق بود

اند: اصحاب مراقبه و ارباب مشاهده. و اما غیبت وضعی است در مقابل  ر حق بود. و اهل شهود دودستهحضو
شهود و آن بر دو گونه است غیبتی مذموم در مقابله شهود حق. و غیبتی محمود در مقابله شهود خلق و آن دو 
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ه آنچه دربارهٔ مجنون ذکر شبی«قسم است غیبت مبتدیان و آن غیبت است از محسوسات بسبب غلبه شهود حق 
و غیبت متوسطان و آن غیبت است از وجود خود بغلبه شهود » شده و شبیه داستان زنان مصر در مقابل یوسف

و اما مقام منتهیان ورای ». شبیه حال زلیخا است در عشق یوسف«حق و این نهایت غیبت است و بدایت فنا 
ق غایب گرداند و نه شهود خلق از حق... و ایشان را غیبت حال غیت است که اهل کمال را نه شهود حق از خل

  ».نبود نه مذموم و نه محمود... و اما دهشت هم حريت است و هم ابتدای هیبت
  پس در شرح این مطلب باید گفت:

نگرد و با انوار  یمگر، عاشق را  مشوق در برابر عاشق حاضر است و جلوه» شرح داده شد«در حالت سکر 
دارد زیرا هر چه دل حاضر آن بود آن چیز هم حاضر دل باشد پس  او را به مشاهده خود وا مییات ذات تجّل

امر وقتی است  وىل این». این همان وجد ذات است که گفته شد«معشوق هم شاهد عاشق و هم مشهود اوست 
ىل اگر و». غیبت متوسطان«که عاشق در مقام دوام غیبت از خود و در حضور معشوق غرق در ذات باشد 

آمد که غیبت » ۲۲فصل «حضور در برابر معشوق موجب غیبت کلی شده باشد چنانکه در داستان مجنون 
ندارد. چنانکه مردی در کنار نهر المعلی در بغداد مسکن داشت و زنی را در ناحیه  یمبتدیان است از خطر رهائ

انداخته و شنا   خود را در رودخانهدوست داشت هر شب » محل شیعه نشني و اعیانی بغداد بوده«کرخ بغداد 
بر صورت زن رساند تا بوصال آن زن برسد یک شب آن مرد عاشق خاىل که  کنان خود را بدانسوی رودخانه می

بود نظرش را جلب کرد و گفت: این خال از کجا آمده؟ او گفت: این خال مادرزاد است اما تو امشب به آب نزن. 
ب زد و غرق شد و از سرما مرد. زیرا شبهای دیگر از خود بیخود بود و از وىل مرد حرف او را نشنید و به آ

دید.  محسوسات غایب، و گرم مستی و سکر عشق بود. وىل در آنشب با خود بود و لذا خال را در صورت یار می
  و این سرّ بزرگی است و در همني معنی گفته شده:

خربم،  دانم و از عشق هم که محو آنم بی حال خود نمی آنچنان غرق در عشق هستم که از عاشقی آگاهی ندارم و
نه از خود آگاهم نه از یار. زیرا محو ذات نه خود بیند نه صفات زیرا ذات با اسماء و صفات یابد و شناخته 

  شود. 
  ین کاشانی در مثنوی کنوزاالسرار حکایت را بدینگونه بنظم آورده:الدّعزّ

 عاشقی مست بود در بغداد 
 ت نازنني در کرخدوستی داش

 عربه کردی برهنه هر شب نهر
 بنشستی دمی بصحبت یار
 در وی از بیخودی بگاه شتاب
 تا شبی پیش دلنواز آمد

 بر رخ او شگرف خاىل دید 
 از سکر زیرکی جوابش داد
 لیکن امشب تو قصد آب مکن

 خرب بودی تا کنون مست و بی
 زمان چون حضور داری هوش این

 بر آبهیچ نشنید و شد برهنه 
 صحو خود را زسکر فرق نکرد

 

 داده جانرا زجام حريت داد
 مانده سر گشته در هواش چو چرخ
 تا رسیدی بکرخ از آنسوی شهر

 ل نگارصتازه  کردی روان بو
 بیخرب بودی از برودت آب
 زان تحري بهوش باز آمد
 حال آن خال را از او پرسید
 گفت کاین خال هست مادر زاد

 مکنکشتی تن در او خراب 
 الجرم ایمن از خطر بودی
 در هالک وجود خویش مکوش
 تا ز سرما هالک گشت در آب
 الجرم جز وجود غرق نکرد
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آورده و بجای خال، نقصان در چشم » ۶۲۶ص  ۲ج «این حکایت را با تغیري مختصری میبدی در کشف االسرار 
اگر بخود آید از آن حال بريون شده و کند به هر حال آنکه در حال سکر است  معشوق ذکر کرده و فرقی هم نمی

ذات با تجلی دیگر او را به صحو رساند چنانکه که گفته شد. عطار در منطق الطري کند مگر اینکه خود  سقوط می
  گوید: داستان را بهمني نحو که میبدی ذکر کرده آورده و می» ۱۶۹ص «
  

 بود مردی شري دل خصم افکنی
 داشت بر چشم آن زن همچون نگار

 ن سپیدی مرد بودش بیخربزا
 مرد عاشق چون برد در عشق زار
 بعد از آن کم گشت عشق آنمرد را
 عشق آن زن در دلش نقصان گرفت
 پس بدید آن مرد عیب چشم یار
 گفت آن ساعت که شد عشق تو کم
 چون ترا در عشق نقصان شد پدید

 ای از وسوسه پر شور دل کرده
 دیگران را عیب باز یچند جوئ

 تو عیب تو آید گرانتا چو بر 
  

 

 گشت عاشق پنج سال او بر زنی
 یک سر ناخن سپیدی آشکار
 گر چه بسیاری بر افکندی نظر
 کی خرب یابد ز عیب چشم یار
 داروئی آمد پدید آن درد را
 کار او بر خویشنت آسان گرفت

 شد آشکار این سپیدی گفت کی
 چشم من عیب آنزمان آورد هم
 دعیب در چشمم چنني زان شد پدی
 هم ببني یک عیب خود ای کور دل
 آن خود یک ره بجوی از جیب باز

 دیگران بنبودت پروای عی
  

  
  ۳۳۱» ص«اىل در حکایت آورده در حدیقه الحقیقه وىل سنائی بهمان نحو که شیخ احمد غزّ

  بنظم کشیده: 
  

 ام که در بغداداین چنني خوانده
 در ره عشق مرد شد صادق
 اببود نهر المعلّی این را ب

 هر شب این مرد ز آتش دل خویش
 عربه کردی شدی به خانه زن
 باده عشق کرده ویرا مست
 چون بر این حال مدتی بگذشت
 خویشنت را در آن میانه بدید
 بود خاىل بر آن رخان چو ماه
 گفت کاین خال چیست ای مه روی
 زن بدو گفت کامشب اندر آب
 خال بر رویمست مادر زاد

 من تا بدیدی تو خال بر رخ

 

 بود مردّی و دل زدست بداد
 ناگهان گشت بر زنی عاشق
 زن زکرخ آب دجله گشت حجاب
 راه دجله سبک گرفتی پیش

 خرب گشت او زجان و زتن بی
 وز وقاحت سباحه کرده بدست

 اندکی کم گشت  آتش عشق
 گرد چون و چرا همی گردید
 مرد در خال زن چو کرد نگاه
 با من احوال خال خویش بگوی

 ود هال دریابمنشني جان خ
 آتش عشق تو شرر بنهاد
 پر شدی زین جمال فرخ من
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 مرد نشنید و شد بدجله درون
 غرقه گشت و بداد جان در آب
 مرد تا بود مانده اندر سکر
 چون ز مستی عشق شد بیدار
 مرد را تا بود شرر در دل
 چون شرر کم شود خرب یابد
 وانکه او مدعی است در ره عشق
 هست در بند لقلقه مانده
 حال او حال آن جوان باشد
 نشنیدی که آن عزیزه چه گفت

  

 بتهور بریخت خود را خون
 گشت جان و تنش در آب خراب
 بود راه سالمت اندر شکر
 کرد جان عزیز در سر کار
 نبود مطلع به حاصل گل
 آنگه از عقل خود خطر یابد
 شري او هست کم ز روبه عشق
 از در معنی و خرب رانده

 از زبان باشد که خجل گشته
 چون برو مرد حال خود ننهفت
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  ۵۳فصل 
  
  
  

اند از ادراک جان و ماهیّت و حقیقت او، و جان صدف عشق است، به لؤلؤ  چون عقول رادیده بر بسته
  مکنون که آن صدف است که بینا شود االّ بر سبیل همانا؟
  بیت

 عشق پوشیده است هرگزکس ندیدستش عیان
  

 

 ی زنند این عاشقانالفهای بیهده تا ک
  

  
  
  

  شرح:
چون عقل از ادراک جان و چیستی و چگونگی آن درمانده و ناتوان است. و عشق هم چون گوهر گرانبهائی 

توانند درباره آن گمان و پنداری ارائه دهند و  است که در درون صدف جان جای دارد لذا عقل و علم فقط می
های حقیقتِ عشق را  د که از اعماق دریای وجود بازگشته وگوهرتنها کامالن عرفا یعنی اهل صحو پس از سکرن
  اند... بعنوان نشانی و سوغاتی برای دیگران آورده

گوید:  آورد و می در اینجا شیخ یک بیت از غزىل راکه دو بیتش را در فصل سوم آورده بود بعنوان شاهد مثال می
مبتدیان در «ندیده است و تا کی این عاشقان  عشق در صدف جان پوشیده است و هرگز کسی آنرا به روشنی«

  بقول حافظ:» گویند... الف های بیهوده زده و شطحیات می» غیبت و شهود... و متوسطان آنها
  

 بافدیکی از عقل میالفد یکی طامات می
  

 

 ها را به پیش داور اندازیم بیا تا داوری
  

  یا:
 خواست کزین شعله چراغ افروزد عقل می

 ه آید به تماشا گه رازمدعی خواست ک
  

 

 برق غريت بدرخشید و جهان بر هم زد
 دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

  

  وىل
 هر که شد محرم دل در حرم یار بماند

  

 

 وانکه این کار ندانست در انکار بماند
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  ۵۴فصل 

  
  

ل عاشق است، عشق ایوان جان است، و بارگاه جمال دیده عاشق است، و بارگاه سیاست عشق د بارگاه
  و بارگاه درد هم دل عاشق بارگاه ناز غمزه معشوق است. نیاز ذلهت خود حلیّت عاشق تواند بود

  
  

  شرح:
سازد و آنرا مظهر جلوه خود قرار  ی میگفته شد سلطان عشق در کاخ جان بارگاه تجّل ۳۳چنانکه در فصل 

ی کند، عشق در جان تجلّ  ق رامشاهده مییات معشودهد، و چشمان عاشق بارگاه جمال معشوق است که تجّل می
جمال جان در مشاهده عاشق. تا کسی جمال را به عینه نبیند به عشق نتواند رسید. پس از شهود، دل  و دارد

دادن یا نشان دادن شود و جایگاه درد و سوز، و معشوق گاه با ناز و فریب و گاه با قوت  بارگاه ابتالء عشق می
سرمایه  را به اضطراب می افکند و او به خواری و بیچارگی و نیازمندی خود کهگوشه چشم، عاشق بیچاره 

  »نیز در این باره سخن بمیان آمد. ۴۲در فصل «خواهد  دهد و معشوق هم همني می اوست ادامه می
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  ۵۵فصل 

  
  

اللّه ان «حاجت نیست تا عاشق بود. اکنون بدان که  در فصل اول بیان کردیم که عشق رابه قبله معیّن
عاشق آن جمال باید بود یا عاشق محبوبش. و این سرّی عظیم است. ایشان » جمیل و یحب الجمال

محل نظر و اثر جمال و محل محبت او بینند و دانند وخواهند و بريون این چیزی دیگر کرا نکند. و بود 
  که عاشق خود این نداند و لیکن خود دلش محل آن جمال و نظر طلب کند تا بیابد.

  
  

  شرح: 
در فصل اول گفته شد که عشق خود قبله خودش است، یعنی باصالت ذات مستقل بوده به مقید محتاج نیست   

ان اللّه جمیل و یحب «قی بر حسب عنایت کّل به جزء و از نوعو با وجود عدم نیاز مطلق به مقید تعلّ
و مطلق آن صورت مقیّده را که . موجود است »دارد زیباست و زیبائی را دوست مییعنی: خدا «» الجمال

اند دوست دارد. بقول ناگوری: جمیع تقییدات صور مظهر اویند. اما بعضی از نظر بر  جمال او را منعکس کرده
  جمال صفت اوست، جمال همه از جمال اوست.» ه جمیل...ان اللّ«صور جمیله اختیار افتاد: 

     کل الجمال عند وجهک مجمل

 

 لکنه فی العالمني مفصال
  

 هرجماىل از وجه جمال تو زیبائی یافته است«
  

 

 »و لیکن آن جمال در عالم گسرتده شده
  

ت اینکه لذاته به صفاته، جمال خود را دوست دارد و مرآت جمالش یعنی انسان رابعلّ  پس خدا از جهت حّب
باید بود یا عاشق  یا عاشق آن جمال«گوید:  جامع اسماء و صفات خود اوست دوست دارد. و لذا وقتی شیخ می

پس باید یا خود آن جمال جمیل را دوست داشت یا آنرا که محبوب آن جمال است. باز ناگوری در » محبوبش
س خواست جمال را در خود نظاره کند و هیچ کس خود را چنانکه در آینه گوید: او تعاىل و تقدّ شرح آن می

منظور حدیث، کنت کنزاً مخفیا «اسماء گردانید  تواند دید در محل دیگر نتواند دید انسان رامرآت جمیع
و از مخلوقات دیگر هیچ چیزی قابلیت آن نداشت که مظهر جمیع اسماء و صفات او تواند بود. پس » باشد می

  »۲۵شرح ناگوری ص «ایشان را مرآت اوست. 
ا و صیلی نگردیده و و البته منظور از محبوب همان انسان کامل است چه غري آن انسانیتش بالفعل نشده و مصف

سوخته در عشق حق نخست عشق محبوبان الهی از انبیاء و تواند آینه جمال باشد. و همني است که عاشقان  نمی
شوند. و از ایرنو رسول خدا  گزینند و دیوانه جمال حق در محبوب حق می اولیاء و اقطاب و مشایخ را بر می

 »فاق و انه لو اجتمع الناس علی حبه ما خلق اللّه النارایمان و بغضه کفر و ن هيلعو ان حبه علی «فرمود: 
ایمان و بغض او کفر و نفاق است و اگر مردم بر  هيلعیعنی: حب علی » حب ۲۰۱ص  ۱سفینه البحار ج «

طوبی لمن رأنی «آفرید... در همني باره خدای تعاىل فرمود:  کردند خدا آتش دوزخ نمی درستی او اجماع می
من «کند فرمود:  صاحب کشاف از رسول خد نقل می» ۱۹۷الصفري ص  نی جامعو طوبی لمن رأی من رآ

گاه باشید که هر که در دوستی آل محمد  اینست  که ترجمه »مات علی حب آل حمد مات شهیداً... ملسو هيلع هللا ىلص آ
مرد، آمرزیده ملسو هيلع هللا ىلص مرده است و آگاه باشید که هر که بر دوستی محمد » در حال دوام مشاهده حق«بمريد شهید 
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گاه باشید که هر که بر ملسو هيلع هللا ىلص گاه باشید هر که بر دوستی آل محمد است. و آ بمريد توبه کار از جهان رفته است. آ
». ۲۰۱ص  ۱سفینه البحار ج «بمريد مؤمنی است که ایمان او کمال یافته ملسو هيلع هللا ىلص و آل محمد ملسو هيلع هللا ىلص دوستی محمد 

نان چون آدهد  نشان میبعالوه صدها حدیث دیگر درباره دوستی محمد و آل او و دوستی اولیاء خدا آمده که 
ص «مخلص شده و بالفعل انسان کاملند آینه حق نمای و محبوب خدایند. عزالدین کاشانی در مصباح الهدایه 

اللّهم اجعل «فرمود:  کند که می نقل میملسو هيلع هللا ىلص ضمن شرح کامل محبت، این دعا رااز قول رسول خدا » ۴۰۷
یعنی: بار پروردگارا  »من الماء البارد حبهك احّب الّی من نفسی و سمعی و بصری واهلی و ماىل و

دوستی خودت را برای من دوست داشتنی تر از جان و گوش و چشم و خانواده و مال و از آب خنک گوارا، قرار 
  گوید:  ین کاشانی در مثنوی کنوزاالسرار میالدّبده. باز عزّ

 هم جمیل است و هم محب جمال
 تو اگر هم جمال حق بینی

 نظر استو گرت بر محل آن 
 این نظر در شمار مطلوب است
 گر ترا چشم معرفت بیناست

  

 

 احد فرد و ایزد متعال
 در جمال جمیل حق بینی
 زانکه در وی از آن جمال اثر است
 چون محبت مراد محبوب است
 وجه صانع ز صنع او پیداست

  

اند. در مسند  ستناد جستهکه اکثر عرفا بدان ا »ان اللّه جمیل یحب الجمال«الزم به توضیح است که حدیث 
آمده  ۶۲و الجامع الصفري ص  ۱۴۷صحیح مسلم ایمان  -۱۰دعا  -و سنن ابن ماجه ۱۳۳ص  ۴احمد حنبل ج 

عاشق آن جمال باید بود یا عاشق « و اما منظور شیخ پس از بیان». مجموعه آثار با تطبیق آن با مآخذ«است 
صنع کامل اوست جلوه جمال حق  نان در محبوب کهباشد که، آ این می» محبوبش و این سرّی عظیم است

 جویند و می بینند و آنها را محبت او مشاهده کرده به معرفت آن مظاهر از جهت حق نائل شده و آنان را می
شمرند. ناگوری از  خواهند. و هر چه که غري از جمال او و مجالی جمال و عشق او باشد الیق دوستی نمی می

آنرا با تو مثاىل گویم، سرآب، نیستی است هستی نما و هوا «گوید:  بی درباره غري حق میالدین ابن عر قول محی
هستی است نیستی نما، سراب صورت هواست و هوا معنی سرابست، قوام سراب به هواست و ظهور هوا به 

له را که غري او الیق توجه نیست و سراب است خود عاشق أو این مس» ۲۶شرح ناگوری ص » «سرابست
جایگاه مشاهده جمال است داند زیرا ممکن است وی شیفته صورت زیبا شود وىل دل او  نمی داند زیرا مین

کند که باید محل آن جمال را نگریست نه صورت سراب گونه و گذرا و فانی، لذا در دل خود  احساس می
  پوید تا به حقیقت حال برسد و در ان آرامش یابد. جوید و می می
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  ۵۶فصل 
  
  
  
وقت و معشوق از عشق عاشق غافل و نداند  که او  یچ لذّت در آن نرسد که عاشق معشوق را بیند بحکمه

کند و سؤال وتضرّع وزاری و ابتهال. اگر دیرتر جواب دهد یا دیرتر  نا گزران اوست آنگه در خواهش می
  نی.خورد که لذّتی عظیم دارد و تو ندا داند  که از آن حدیث قوت می اجابت کند. می

  
  
  

  :شرح
عاشق را نظر برزخ » یات و واردات قلبیموقع تجّل«وقت  متی باالتر از آن نیست که یک باره بحکهیچ لّذ

معشوق افتد و به مشاهده جمال او معشوق شود و معشوق از عاشق غافل باشد وبدون توجه با نا گزرانی 
وىل پس از آن در مکان عزّ خود د مقام و ناچاری عاشق بدو التفات کند » ناگریزی، ناچاری، ضروری بودن«

ت مشاهده چشیده بر خواهش و اعتنا شود، عاشق بیچاره هم که لّذ استغناء بیارامد و به سوز عاشقانه عاشق بی
ع و ناله و زاری مخلصانه خود پردازد، و او دیرتر جواب دهد، آنگاه او ناله از حده گذراند و زاری تقاضا و تضّر
ام را که از من فریادرسی  یعنی: من صدای بنده »انا احب عبد لهفان«چون خود گوید: معشوق  ،زیاده کند

کند... و این لذّتی عظیم برای معشوق است و تو  ها احساس رضایت می لذا از ناله م.جوید دوست دار می
  دانی. نمی

پسندد و عاشق  معشوق او میداند که  تی باالتر از این تضرع و زاری نیست زیرا میالبته برای عاشق هم هیچ لّذ
   ».زیر هر یا رب او لبیک هاست«کند که  احساس می
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   ۵۷ فصل

  
  
  

عشق حقیقی که هست بنای قدس است، بر عني پاکی و طهارت، از عوارض و علل دور و از نصیب پاک، 
لّت و و اندر او البته امکان علّت و نصیب نیست. اگر از معنی ع» یحبهم«زیرا که بدایت او اینست که 

  بريون کار است و عارضی است و لشگری و عاریتی است. نصیب جائی نشانی بود، آن از
  
  

  شرح:
باشد و از جمیع علل و عوارض مّربا و معرّا  س ما میه است و پایه بنای تقدیس و تقدّس و منّزعشق حقیقی مقدّ

این مقام تنزیه حق است از ما «البته است و بر عني پاکی و طهارت است یعنی مطلق بوده و تقیید و پیوند ندارد 
پایان ذات را از همه چیز پاک و طاهر نموده مطلقیت آنرا با  سوی اللّه که فرشتگان عزّ جمال این دریای بی

 »وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ « گوید: دهند. و از ایرنو خدا بزبان فرشتگان می تسبیح و تقدیس نشان می
 فرماید: دانیم و در جای دیگر نیز خدای تعاىل می پاک و مربّا مییعنی: ما ذات ترا از همه چیز  ۲۸ه بقره آی

یعنی: آنچه در  ۱جمعه آیه  »يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ«
گویند. و منظور از بیان این  ت و قدرت حکیم را تسبیح میدشاه پاک با عزّآسمانها و در زمني است خدا آن پا

ا است بلکه او ريد مّربگ ق میتسبیحات آنست که خداوند از هر اسمی و نسبی و صفتی که به مخلوقات او تعلّ
  باشد. مصدر همه آنها می

و مطلق بودن خویش را با  پیوند واجب، با مخلوق ممکن خود پیوند ایجاد کرد بی وىل از آغاز این ذات
به مقید مربوط ساخت، و این بدان معنی نیست که خود نقصی داشت و محتاج به دوستی و محبت » یحبهم«

شود خدا آنها را دوست دارد، این باعتبار صفت ذاتی تیست بلکه  که گفته میبینیم  غري از خود بود. اگر می
و از این رو نامش را عشق  گريد ق میتعني و مقید تعّلباعتبار صفت فاعلی و وصفی است که به موجودات م

اند نه عشق اصلی که عني فنای عاشق در معشوق و یا نیاز عشق به مجال و مظهر، بلکه از نوع ظهور ذات  نهاده
اند و آن صفات ثبوتی و ذاتی نیست بلکه صفت  در مجالی صفات است. و لذا آنرا بقول قشريی حّب نامیده

ی است بر سبیل رابطه واجب بر ممکن... و لذا حضرت حق را بآن نیازی نیست بلکه از آن وصفی بريون ذات
  گوید: رساند چنانکه مولوی می بهره می

  
 من نکردم خلق تا سودی کنم

  

 

 بلکه تا بر بندگان جودی کنم
  

  و عزّالدّین کاشانی در مثنوی کنوزاالسرار گفته است
 بر اساس طهارتش چو بناست

  

 

 ر و از نصیب جداستاز علل دو
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  ۵۸فصل 

  
  
  
افکندند البل آن نقطه » یحبونه«بتخمی در زمني » یحبهم«اصل سبحانی از قدم روید. نقطه باء » ۱«

برآمد چون عبهر عشق برآمد. تخم همرنگ ثمره بود و ثمره همرنگ » یحبونه«افکندند تا » هُمْ«در 
  تخم.

ن اصل رفت: یا نطق نقطه بود یا نطق خداوند نقطه، یا اگر سبحانی رفت یا انا الحق رفت، از ای» ۲«
  روی دعوی عالقه ثمره بود و ثمره عني تخم.

     
  
  

  منت:
افکندند البل آن نقطه » یحبونه«بتخمی در زمني » یحبهم«اصل سبحانی از قدم روید. نقطه باء » ۱« 

ثمره بود و ثمره همرنگ  برآمد چون عبهر عشق برآمد. تخم همرنگ» یحبونه«افکندند تا » هُمْ«در 
  »تخم.
می نویسد: اصل عشق در حقیقت از ورای عالم کون است، و از » ۴۹ص «شارح نسخه نور عثمانیه   شرح:

گردد، لذا هیچ اصل  های خود می فرستد و بعد الموهبه جاذب شعله ها باجزاء کائنات می عالم قدیم است، شعله
ر عالم فرع بر یک اصل برآمد، که اگر چه عاشق فرع بود، چون د» یحبونه«در زمني استعداد فرع انداختند 

  تخم از اصل بود ثمره برنگ اصل برآید.
و تقدس قدیم است باقتضای محبت او ما را محبت او حاصل  نویسد: باریتعاىل می» ۲۶ص «ناگوری در شرح 

طلق و محبت مقید در هم یعنی در مقیدات افتاد، محبت م» یحبونه«تخمی بود که در » یحبهم«آمد پس گویی 
همرنگ «یعنی که آن مطلق » تخم«ای که آن پیوند است میان هر دو برآمد  افکندند، شجره عشق، یعنی شجره

  یعنی هر دو اتحاد شد.» و ثمره همرنگ تخم«که آن مقید است، » ثمره شد
دث به قدیم و حّل مسأله را بعنوان یک اصل ربط حا »یحبّهم و یحبّونه«و همه آثار خود  ۲۱و  ۱شیخ در فصل 

گوید: چون اصل عشق قدیم است نه حادث، ربط حادث به  عرفان نظری و عملی ارائه داده در اینجا نیز می
قدیم بدین شکل صورت گرفت که حق تعاىل شعاع حبّ و موهبت و لطف و عنابت خویش را که ضروری ظهور 

او متعني جلوه کرد و چون ذات و صافت و افعال  ذات بود بخارج از ذات فرستاد و خود بشکل صفات و اسماء
ی دوم که رحمت ن یافت، یا تجّلن یعنی حضرت انسان، که جامع کونني بود تعیّد و متعّیبشکل مظهر کامل مقیّ

او کاشت. نتیجه این کشت شجره عشق خلق بحق بود که » ت قابلهعلّ«رحیمی بود تخم دوستی در زمني قابل 
ن او هم جنس هم کارند آن گل همرنگ می» نرگس«باشد. همچنانکه عبهر » دارنددوستش » «یحبونه«همان 

د انسان بهمان جنس و رنگ و بذر نرگس است بذر عشق هم که در زمني قابل انسان کاشته شده میوه عشق مقیّ



  

٢٥٣ 

این  حاد بمعنیحالتی که آن اصل مطلق داشت درآمد، لذا چون هر دو با هم یکی بودند، یکی هم شدند، پس اّت
  ت ذاتی عشق انسان با عشق حق بود ظهور پیدا کرد.آن شدند در صفت که خاصیّ 

   منت:
اگر سبحانی رفت یا انا الحق رفت، از این اصل رفت: یا نطق نقطه بود یا نطق خداوند نقطه، یا » ۲«

  روی دعوی عالقه ثمره بود و ثمره عني تخم.
و حالج گفت: » که چند بار در این کتاب آمده« »سبحانی ما اعظم شأنی«شرح: پس اگر بایزید گفت: 

در زمني قابل انسان تخم حب را » یحبهم«بر مبنای همان اصل که » که این هم چند بار آمده« »اناالحق«
ثمر داد و این میوه جزء عني خود تخم که اصل بود گردید همه بر این مبناست که حاال حّب » یحبونه«کشت و 

اش  زند من همانم که حق بود و هستم و منزه ازغري. چنانکه گل نرگس هم با جلوه مید درون بایزید و حالج فریا
که در حکم «گوید. و یا ممکن است  چنني باشد که این سخن را موجود مقید به قید حّب و عشق  همني را می

عني آن شدم یا  گوید من چون به فنا رسیده و هیچ شده بیان داشته است که می»ای است در تحت اسم باری نقطه
» سبحانی«خواهد بیان ربط  . بقول ناگوری، مطلق میصاحب نقطه بزبان خود بیان داشته که او مثل من است

ق اضافت که عبارت از مطلق است به مظهر مقید بنمایاند که او قابل است و اضافت بما قبل کند. یعنی با تعلّ
   گوید: ین کاشانی میالدّد عني مطلق است. عزّکند. و این عالمت آن است که ثمره یعنی مقی بخود می

  
 ن روز تخم عشق بکاشتآدروی 

 عشق با روح در مقام الست
چون از او بر دمید عبهر عشق 
 تا که  آنکش نظر بر آن افتاد
 بود اناالحق و نطق سبحانی
 بلکه خود تخم بود عني ثمر

  

 

 تا کنون زو رسیده بر برداشت
 بست چون مواثیق دوستی می

 مانند تخم خود بر عشق بود
 راز پنهان ز پرده بريون داد
 فرع این اصل کشف روحانی
 بار دعوی عالوه ای بر سر

  

  »۱۱مثنوی کنوزاالسرار ص «
  

محبوب هم، وصف الزمه وجود اوست زیرا که اعراض را می نویسد: محبت » ۱۰۰ص«عني القضاه در لوایح 
اوست زیرا که در اوان وجود و ابداع در حقیقت وجود او  بدرگاه او راه نباشد و محبت محب هم صفت الزمه

پدید آمده » یحبونه«از آثار انوار » یحبهم«اند  ن معنی که ارباب تحقیق گفتهیتعبیه شده است و این سخن سرّ ا
  است.

 اول از او بداین حکایت عشق
 رهرب راه عشق حضرت اوست

  

 

 پس بگو عشق رابدایت نیست
 یستاو علمیست و جز عنایت ن

  

  
وید: سه نقطه در یحبهم و چهار نقطه در یحبونه، این را بدان و بدیده گ لوایح می ۱۱۲و  ۱۱۱عني القضاه در ص 

  بصريت در این نقطه که بر نون جمع است نظر حقیقت و جود را از وحدت خرب کن
  

 بینیدر نقطه اگر سرّ سخن می
  

 

 از حرف مقدس آنچه خواهی میگو
  



  

٢٥٤ 

گردد   ۲۰دو بود بصفر  ۲شود.  می ۱۰یکی بود به صفر  ۱سخن در رقم و صفر باز یابند مثالً مهندسان سرّ، این 
چون رقم محو کند صفر هیچ بود و چون صفر از یکی محو کنند از کثرت بوحدت باز آید و یکی شود چنانکه در 

نقّط است ارباب بصريت آید که پیش از آن نبوده است. در هر حرفی که م هر رقم بواسطه صفری معنئی پدید می
عني » اید و این رمزی عجیب است. شود که بواسطه آن از حرف استغناء پدید می را از نقطه معنی ظاهر می
  گوید: القضاه در فصل بعد می

» یحبونه«را در زمني فطرت افکندند تخم » یحبهم«های  ه روحه گفته است نقطهس الّلاىل قّدّزغخواجه احمد «
آید و این پدید م همرنگ تخم اول باشد سبحانی و اناالحق اگر پدید آید از این اصل م دویّبرآمد هر آینه تخ

اش تسبیح و  یعنی: خدایتعاىل خود را بزبان بنده »رب نسبح نفسه علی لسان عبده«معنی بذوق معلوم گردد. 
  کند. تنزیه می

  
 گر تخم برنگ تخم اول باشد

  

 

 پس نامه عشق ما مطول باشد
  

  



  

٢٥٥ 

  
  ۵۹فصل 

  
  
تاب او ندارد و بار او نتواند کشید  هبتّلکمال عشق آنست که معشوق بالی عاشق گردد، چنانکه ا نشان» ۱«

  و او بر در نیستی منتظر بود دوام شهود در دوا بال پیدا گردد.
  بیت

 کس نیت بدینسان که من مسکینم
  

 

 کز دیدن و نادیدن تو غمگینم
  

ند و درِ عدم بر او بسته، که بقیّومیت او ایستاده است. درد ابد ی نداخود را جز در عدم هیچ متنفسّ  و
  اینجا بود.

عَلَمی میزبانی کند، اینجا بود که یک ساعت  اگر شاهد الفنا یک ساعت افکند و او را در سایه بی» ۲«
بصرش  سمع و بر آساید. زیرا که بالی او بر دوام شاهد ذات او شده است و بدو احاطت گرفته است و

پنداری که منزل تیماری آید یا نفسی که  و گرفته است و از او او را هیچ چیز باز نگذاشته است. االّفر
  »احاط بهم سرادقها و ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوه.«مرکب حسرتی بود. 

  
  
  

  منت:
و بار او نتواند کشید  نشان کمال عشق آنست که معشوق بالی عاشق گردد، چنانکه البتّه تاب او ندارد» ۱«

  و او بر در نیستی منتظر بود دوام شهود در دوا بال پیدا گردد.
چون درکمال عشق فناء ذات عاشق از بقای معشوق حاصل «گوید:  می» ۴۶ص «شرح: شارح نور عثمانیه 

رد پندار ها روی در فنا آ رود تاب حسن التقای او ندارد. از شدت سطوت وی، وقت شود، کار چون چنني می می
زند تا از کشاکش بال و زحمت  کند ود ر عدم می تمنای نیستی می خالص را یعنی که عاشق مر خالص وجود را

بیچاره عاشق را پروای آن کجا که تاب معشوق آرد و در حضور او » «۲۷ص«بقول ناگوری » وجود باز رهد
دوام «که نیست و نابود شود در معشوق که » عاشق بر در نیستی منتظر«بخود قائم ماند و بار او نتواند کشید و 

یعنی منقبت عاشق در نیستی و فنای او و آن در  »عدم برو بستهدر «بود و » دوام شهود«بر عاشق در » بال
  ».بسته

ه عاشق در معشوق فنا شود زیرا تاب آن ندارد که بار بالی معشوق رابکشد. لذا کپس کمال عشق در آن است 
روی در فنا آورده و منتظر نیستی است تا از بال و زحمت وجود باز رهد و این هم برای  برای خالصی از بالها

آن است که شهود مدام وقتی است که بال مداومت داشته باشد و همني باشد و همني است که بعضی بال را برای 
یرنوست که عني القضاه کنند و بعضی هم فنا را، زیرا تاب کشیدن بالی معشوق ندارد و از ا دوام شهود تمنا می

هر چیزی که هست ببال بکاهد، بنعما بیفزاید. مگر عشق که به بال بیفزاید و بنعما «گوید  می» ۱۰۰«در لوایح 
 بکاهد. ای درویش از آنجا که حقیقت عشق است باید که بهیچ نیفزاید و نکاهد... بدانکه عشق آتش است و

در وی نیفتد شعله بر نیارد وحرارت او نیفزاید... حسني منصور را هیزم او تن و جان و دل و دیده عاشق، تا آن 



  

٢٥٦ 

قدس اللّه روحه پرسیدند لذت عشق در کدام وقت کمال گريد؟ فرمود: در آن ساعت که معشوق بساط سیاست 
  گسرتده باشد و عاشق را برای قتل حاضر کرده و این جمال او حريان شود و گوید

 او بر سر قتل و من در او حريانم
  

 

 راند کان راندن تیغش چه نکو می
  

  فرماید: شیخ پس از آن می
  منت:

  بیت
 کس نیت بدینسان که من مسکینم

  

 

 کز دیدن و نادیدن تو غمگینم
  

آمده » ۱۰۶ص «و تمهیدات » ۳۵۸ص  ۲و ج  ۴۱۲ص  ۱ج «های عني القضات  توضیحک این بیت در نامه
  است.
  شرح:

ل کنم و چون توانم تحّم زیرا نمیرا من هم از دیدن تو غمگني هستم هیچکس مثل من مسکني و بیچاره نیست زی
طاقت تمام بالها را ندارم و هم از فراق و عدم مشاهده تو غمگني و ناراحنت  برم و زنان مصر دست خود می

  چون طاقت دوری ندارم. بقول سعدی:
 تی که توانم کناره جسنت از اونه قّو

  

 

 منه قدرتی که بشوخیش در کنار کش
  

  منت:
خود را جز در عدم هیچ متنفسی نداند و درِ عدم بر او بسته، که بقیّومیت او ایستاده است. درد ابد  و

  .»اینجا بود
تواند محل تنفس یابد وىل درِ فنا هم  ای جز نیست شدن و فنا سراغ ندارد و تنها در فنا می پس هیچ چاره :شرح

  بخشد لذا درد ابدی در همني مسأله است. و بدو بقاء میبسته است زیرا معشوق قیوم وجود عاشق است، 
  منت:

عَلَمی میزبانی کند، اینجا بود که یک ساعت  اگر شاهد الفنا یک ساعت افکند و او را در سایه بی» ۲«
بر آساید. زیرا که بالی او بر دوام شاهد ذات او شده است و بدو احاطت گرفته است وسمع وبصرش فرو 

و او را هیچ چیز باز نگذاشته است. االّ پنداری که منزل تیماری آید یا نفسی که مرکب گرفته است و از ا
  »احاط بهم سرادقها و ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوه.«حسرتی بود. 

  شرح:
در را  وکند یکساعت سایه لطف خویش بر عاشق بیفکند و ا گری می اگر زیبا روی شهود حق که بر اثر فنا جلوه

این حال جذبه پس از فنا و محو «حالت فنا و نیستی پذیرا گردد همني یکساعت زمان آرامش عاشق خواهد بود 
ی مشغول زیرا همان بال و گرفتاری عاشق دیگر برای همیشه در ذات او بتجلّ » باشد در محو و فنا پس از فنا می

شنود و  ن می گوش و چشم او شده است که به آ است و آن چنان در جان رسوخ کرده که احاطه تمام به آن دارد و
الیزال العبد یتقرب الّی بالنوّافل حتی «بیند و تمام وجودش در اختیار اوست در حدیث آمده:  بهمان می

یعنی:  »ینطق یبطش و بی یبصر و بی یسمع و بی احبه فاذا احببته کنت له سمعاً و بصراً و لساناً و رجالً بی
جوید مگر اینکه او را دوست بدارم و چون دوست داشتمش گوش  ها بمن نزدیکی نمی نافله همیشه بنده با انجام

کشف «و چشم و دست و زبان او شوم که با من ببیند و با من بشنود و با من عمل کند و با من سخن گوید 
  ».رساله هدایت شاه نعمت اللّه -۵۴ص  ۴اصول کافی با تغیري مختصر ج  -۳۲۶المحجوب ص 



  

٢٥٧ 

آید که جز  ماند که همان محل تیمار یا بیماری اوست و یا اینکه نفسی می ن صورت تنها پندار وجود باقی میدر ای
  گوید: حسرت و افسوس برایش فایده ندارد. حافظ می

 هر می لعل کزان دست بلورین ستدم
  

 

 آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند
  

آورده » یا نفسی که مرکب حريت عاشق است« »سرتی بودیا نفسی که مرکب ح«ناگوری در شرح این مطلب که 
  هر چند عاشق راحت در دوئی است اما نالش او هم از دوئی است و حريت او هم از دوئی است. :گیود می

باشد و شیخ در وسانح آورده است. تمام  سوره کهف می ۲۸که آیه ...»أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا «و اما آیه شریفه: 
 وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِنيَ نَارًا أَحَاطَ«که:  آیه اینست

و بگو ترجمه:  »قًابِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِىْٔسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَ 
حق از پروردگارتان است پس هر كه بخواهد بگرود و هر كه بخواهد انكار كند كه ما براى ستمگران آتشى آماده 

ها را  گيرد و اگر فريادرسى جويند به آبى چون مس گداخته كه چهره هايش آنان را در بر مى ايم كه سراپرده كرده
  .رابى و چه زشت جايگاهى استشوند وه چه بد ش كند يارى مى بريان مى

گوید: پروانه گرفتار و شیفته اسرار، استغاثه کرد، شمع فریادش رسید، نزدیک خود  ناگوری در توضیح آن می
نسخه «خواند و با خود نشاند: آنکه مسکني پروانه را خرب نیست و نابود گشنت و سوخته شدن چه است داد او... 

  نویسد: لوایح می ۱۱۲لقضاه در همني باره در ص عني ا» ۲۷ملک تصحیح آقای مجاهد ص 
فرساید گاه او را  ساید و از او می ویرا می» سوهانی«فصل: در بدایت عشق. عشق بالی عاشق بود چون مربدی 

  گوید: و با او می سازد اندازد و گاه او را هدف ناوک وال می در آتش بال می
س ما بود کانجا شکر باران شود چند روزی چند دیگر بر آید جنگ سلطانیست اینجا تري باران چشم دار کان عرو

  را بر بال برآرد تا هالک شود و نامش از دفرت وجود پاک شود و گوید:عشق بالی خود شود خود 
  

 من مات عشیقاً فلیمت هکذا
  

 

 الخري فی عشق بال موت
  

  
عیش  ود هیجان سرگردان و بیچند روزی چند دیگر برآید معشوق بالء عاشق گردد، و به مثل چون سایه ش

  حريان.



  

٢٥٨ 

  
  ۶۰فصل 

  
  
  

هر چند عشق بکمال تر بود، بیگانگی بیشرت بود و  تر باشند، هر زمان عاشق و معشوق از یکدیگر بیگانه
  برای این گفته است:

 کردی کمبفزودی مهر و معرفت
 تقدیر چنني کرد خدای عالم

  

 

 پیوندش با بریدنش بود بهم
 ی پس غمنیکی ز پس بدی و شاد

  

  حکایت
گفت: یا ایاز هر چند که من در کار تو زارترم و عشق بکمال تر است تو  با ایاز نشسته بود می روزی محمود
  تری این چراست؟ از من بیگانه

  بیت
 هر روزه به اندوه دلم شاد تری
 هر چند بعاشقی ترا بنده ترم

  

 

 در جور و جفا نمودن استاد تری
 از کار من انگار آزادتری

  

بود، و گستاخی که پیش از عشق بود میان ما که هیچ حجاب نبود. اکنون همه  یا ایاز مرا آن آشنائی می
ت ت بندگی بود ترا سلطنت و عزّحجاب است چگونه است؟ ایاز جواب داد که آنوقت مرا ذلّ 

بند محو خداوندی. طالیه عشق برآمد و بند بندگی برگرفت. انبساط مالکی و مملوکی در بر گرفنت آن 
  افتاد. پس نقطه عاشقی و معشوقی در دایره حقیقی افتاد.

  
  
  

  شرح: 
هر چه عاشق در عاشقی خود ثابت قدم تر و پا برجاتر باشد که خواست معشوق است و وصال اوست، و معشوق 

ر اش حسن فروشی و ناز است بیشرت اصرار ورزد، آنها به دلیل دو گونه صفت متضاد ه ت که الزمهدر معشوقیّ
د تقاضا کند و چون چنني شد ثر و تعدّشود. زیرا این حالت تکّ شوند و فاصله بیشرت می تر می زمان از هم بیگانه

رود، و آن بدان دلیل است که عشق عاشق در نیازمندی و عشق معشوق در  وحدت و یگانگی از بني می
  گوید: استغناست و این دو متضادند. عني القضاه در لوایح می

تر بود و هر چند عشق بکمال تر آن بیگانگی  تر بود معشوق از عاشق بیگانه عاشق و معشوق را یگانههر چند «
  »۱« »بیشرت.

را که شاعرش بر ما معلوم نشد بعنوان شاهد مثال » بفزودی مهر و...« اثبات گفته خویش رباعی فوق شیخ برای
حب «نسبت بمن افزودی و آنچنان بر مبنای ای معشوق من بر مهر و محبت خویش  آورده که مفهوم آن اینست:

ام زیرا پیوند مهر گسسنت  مرا کور و کر کردی که از درک تو عاجز و از معرفت تو ناتوان شده »الشیٔ یعمی و یعصم
باشد. و اکنون چنان در مهر و عشق تو غرقم که نتوانم از تو خرب دهم  اش یگانگی است می معرفت که الزمه
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باشد مثل ماهی در آب که از خواص آب  اش ندیدن اسماء و صفات و ظهورات می زمهزیرا فنا در ذات ال«
ت و تقدیر الهی است که پس از بدی نیکی آید و پس از غم و این مشیّ» غایب است مگر از آب به خشکی افتد

  شادی و جهان هستی عالم تضاد و تزاحم و تنازع است. عزالدین کاشانی فرماید:
  

 ات و مجالثبتا بود علم را
 عاشقی جمله ضد معشوقیست
 هستی آن زمني ذل و نیاز
 آن یکی عاجز و فقري و اسري
     هیچ ضدی نه ضد خو را خویش

 

 قرب معشوق و عاشقست محال
 وامقی بر خالف موموقیست
 وان این آئمان عزّت و ناز
 وان یکی قادر و غنی و امري
 هر کجا عشق بیش دوری بیش

  

  اید:فرم عراقی در لمعات می
معشوق هر لحظه از دریچه هر صفتی با عاشق روی دیگر نماید، عني عاشق از پرتو نور روی او هر لمعه روشنائی 

تر آید، و هر چند عشق  دیگر یابد. هر نفس بینائی دیگر کسب کند، هر چند جمال بیش عرضه دهد عشق غالب
شود تا عاشق از جفای معشوق در پناه عشق  تر آید جمال خوبرت نماید و بیگانگی معشوق از عاشق بیشرت غالب
  اند: آویزد چنانکه گفته گریزد و از دو گانگی در یگانگی می می

  ظهور انوار استعداد است و فیض مقدر قابلیت
 نريوستگرز خورشید بوم بی

 هر چه روی دلت مصفاتر
  

 

 از پی ضعف خود نه از پی اوست
 زو تجلّی ترا مهیاتر

  

  
کند که محجوب چون خواهد که خود را بر  بیان می »بالنعم قبل استحقاقها یا مبتدئاً«: این خود هست و لیکن

عني عاشق جلوه دهد، نخست از پرتو جمال خود عني او را نوری عاریت دهد تا بدان نور جمال بیند و از او 
نوری دیگر بخشد تا تمتّع گريد و چون بدان نور از آن شهود حظّ تمام بستد. باز فروغ روی او عني عاشق را 

  »۳«بدان نور مالحظه نوری روشن تر از اول کند 
اند که ادراک  ت کلی بود و حکما گفتهگوید: در ظاهر چنانست که علم موجب قوّ  عني القضاه هم در لوایح می

شود زیرا که نهایت قدم روندگان این راه آنست که قلّت استعداد  بود، عشق آن قاعده منعکس می تموجب لّذ
نهایت بوده اگر علم بحد کمال رسد بداند که عاشق را ادراک  ود از عدم وصول اختیار کنند... و موجب الم بیخ

  »۴«جمال معشوق ممکن نبود. 
  گوید: درباره تضاد که شیخ بدان اشاره کرده مولوی می

 شب نبد نور و ندیدی رنگ را
 گه نظر بر نور بود آنگه برنگ

 ها بضد پیدا شود پس نهانی
 دن نور است آنگه دید رنگدی

 پس بضد نور دانستی تو نور
 پاید همی ماند نهان چون نمی

 ضد را ضد کند پیدا یقني زانکه

 

 پس بضد آن نور پیدا شد ترا
 ضد به ضد پیدا شود چون روم و زنگ
 چونکه حق رانیست ضدضد پنهان بود
 وین بضد نور دانی بیدرنگ
 ضد ضد را می نماید در صدور
 هر ضدی را تو بضد آن بدان
 زانکه با سر که پدید است انگبني
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 پدیدضدها آیدهاضدکه ز
 غم چو آئینه است پیش مجتهد
 بد ندانی تا ندانی نیک را
 جز بضد ضد راهمی نتوان شناخت
 نفی ضد هست باشد بیشکی

 آن آن جهان را دیده باشد پیش از
  

 در سویدا روشنائی آفرید
 نماید ری ضد کاندران ضد می

 از ضد توان دید ای فتیضد را 
 چون ببیند زخم بشناسد نواخت
 تا ز ضد ضد را بدانی اندکی
 تا بدان ضد این ضدش گردد عیان

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زندگانی آشتی ضدهاست

 جهان صلح اضدادست عمر این
 لطف حق این شري را و گور را
 آن دوانبازان گازر را ببني
 زند آن یکی کرباس در خو می
 کند باز او آن خشک را تر می

 لیک آن دو ضد استیزه نما
 جمع ضدین از نیاز افتاد و ناز
 حکمت این اضداد را بر هم ببست
 غوره و انگور ضدانند لیک

  

 

 مرگ آن کاندر میانشان جنگ خاست
 جنگ اضدادست عمر جاودان

 داده است این دو ضد دور را ـالفـ
 هر خالف آن اینهست در ظا

 کند واندگر انباز خشکن می
 کند گوئیا ز استیزه ضد بر می

 یک دل و یک کار باشد ای فتی
 باز در وقت تمیز امتیاز
 ای قاب این گردران با گردن است

 »۶«چونکه غوره پخته شدشد یار نیک
  

  
  سوانح: ۶۰منت از فصل 

  حکایت
گفت: یا ایاز هر چند که من در کار  سته بود مینش »سمبل معشوق« با ایاز» سمبل عاشق«روزی محمود 

  .تری این چراست تو زارترم و عشق بکمال تر است تو از من بیگانه
  بیت

 هر روزه به اندوه دلم شاد تری
 هر چند بعاشقی ترا بنده ترم

  

 

 در جور و جفا نمودن استاد تری
 از کار من انگار آزادتری

  

ص «و تذکره روز روشن » ۳۱برگ «و عرفات العاشقني » ۶۳ ص«این دو بیت در مجلس العشاق  توضیح:
  ».۷«به احمد غزاىل نسبت داده شده » ۳۷

  شرح:
شوی و بیشرتم  استادتر میشوی و بهمان نسبت به ستم و آزارم  شود تو شادتر می هر چه اندوه و غم من بیشرت می

کنم تو بهمان نسبت از من امثال من  میشوم و حلقه بندگیت بر گوش  آزاری. هر چند من بیشرت بنده تو می می
باشی. صفت تو ای معشوق همه صمدیّت و عزّت و سلطنت و ملکیّت و قهاریّت و  نیاز و غنی از جهانیان می بی

عبد ذلیل خائف مسکني و مستکني ال املك لنفسی «جبّاریت و همینه و تکبّر و غنٰى و... است و صفت من: 
چه کند بنده بآزاد و مخلوق با خالق؟ فقط باید ناله کند و بگوید:  »ال نشورا...نفعاً و ال ضراً و ال حیاتی و 
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یا رب ارحم ضعف بدنی » «۸» «موالی موالی انت الموىل و انا العبد و هل یرحم العبد اال الموىل...«
  ».۹« »و رقة جلدی و...

   سوانح: ۶۰منت از فصل 
از عشق بود میان ما که هیچ حجاب نبود. اکنون همه  بود، و گستاخی که پیش یا ایاز مرا آن آشنائی می

  »حجاب است چگونه است؟
  شرح:

کند وىل وقتی در عشق محو  پندارد که او امري معشوق است ولذا گستاخانه تقاضای وصال می عاشق در آغاز می
ت جمال شود و معشوق امري عاشق، و عاشق اسري او می شود آنگاه عزّت و هیبت و شوک شد قضیه برعکس می

شود و عاشق را  گوید: حجاب بني معشوق و عاشق می که معشوق می »هیهات هیهات لما توعدون«معشوق و 
دهد که بآن آستان وارد شود. پس حجاب عاشق در خشوع و خشیه، و حجاب معشوق در هیبت و  جرأت نمی

  دهد. را میشود تا عاشق بیچاره در آن جا راهی یابد. ایاز هم همني جواب  سطوت، مانع می
  

  سوانح ۶۰منت از فصل 
ایاز جواب داد که آنوقت مرا ذلّت بندگی بود ترا سلطنت و عزّت خداوندی. طالیه عشق برآمد و بند « 

  »بندگی برگرفت
انبساط مالکی و مملوکی در بر گرفنت آن بند محو افتاد. پس نقطه عاشقی و معشوقی در دایره حقیقی  

  افتاد.
  

  شرح:
عشق رسید و ترا مغلوب کرد و بند بندگی از من و تو بود برداشته شد و مالکی تو بمن رسید و  سپاه پیش قراول

دایره  پس اکنون حقیقت عاشقی و معشوقی ثابت شد که معشوق در حکم نقطه مرکز صفت مملوکی من به تو.
ای شد که یکی  یرهعشق است و عاشق شعاع او و یا اینکه مالک بودن و مملوک بودن که دو نقطه بود بشکل دا

  چرخد و یا وصال که آخرین نقطه عشق است این است. بدور دیگری می
نویسد: یکی از ملوک ترک ذکر جمال صاحب جماىل شنیده بود و  درباره همني مطلب عني القضاه در لوایح می

ر جمال کمال او دل در کار او کرده در حربی که او را با آن قوم بود آن صاحب جمال را اسري کرد، چون نظر ب
   گماشت بیخود شد.

. آن کرّت دل چون بهوش آمد در خروش آمد باز باحضار او امر کرد. از خود بیشعور شد و با او در حضور
عشق از  شناخت که قوت وصول دانست که او کیست و نمی نمیسوخت، اکنون در جان گرفت و برافروخت. تا 
نشاطی داشت چون بدانست نتوانست چون برسید در وجود  چیست با او انبساطی داشت و بدید او در خود

نرسید، چون قصد بساطت قربت کردی از سرادق عزّ او خطاب رسید بعداً بعدا هیهات ترا از کجا یارای آن که 
بخود قدم در بساط قربت نهی، بهش باش تو امري بودی و او اسري اکنون تو اسريی و او امري. اسري را با امري 

واقعه بعینه واقعۀ یوسف و زلیخاست، روزی آن پادشاه در پرتو نور او حاضر شد... گفت مرا با تو چکار. این 
  ».۱۰«انبساطی بود... زلیخا گفت: تو پنداشتی صرب کردی... در عالم عشق کار خالف مراد بود 

  
  سوانح: ۶۰منت فصل 
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چون تواند بود؟ پندار  عاشقی همه اسريی است و معشوقی همه امريی میان امري واسري گستاخی«
بود اگر انبساط اسري خواهد که کند خود  ها بسیار می دهد از این خلل مملکت ترا فرا بیمار اسريی نمی

امريی او حجاب او آید که از ذلت خود یارگی ندارد که گرد عزت او گردد بگستاخی. و اگر امري خواهد 
ا ذلت اسريی مجانس نیست اگر قدرت ضِعفِ ت او بکه انبساط کند، امريی او هم حجاب بود که عزّ

آن اسري راصفات دهد و از خزاین دولت خود او را دولت دهد. پس امارت گردد و از صفات عزت خود 
انجام او را مست کند و آن سررشته تمیز از دست کسب و اختیار او فرا ستاند تا سلطنت عشق  به جام بی

  »اجز و اسري است، و عشق سلطان است و توانگر.کار خود کردن گريد عاشق در میانه بنده ع
  

و معشوق بودن فرمانروائی وجود عاشق را بدست داشنت، اش اسري معشوق شدن است  همه  شرح: پس عاشقی
تواند بني امري و اسري گستاخی و جسارت باشد، اندیشه و خیال مملکت داری تو مانع از آن است که  چگونه می

ارد و اینگونه موارد در این رابطه بسیار است اگر اسري بخواهد شادمانه و راحت و غم اسري ترا بخود مشغول د
پرده با امري سخن بگوید اسري بودن او که خود فاصله است حجاب و مانع راه  رو در بایستی و بی آسوده و بی

ما للرتاب و رب «د: گوی سخن گوید و میکه خواری و ذلتی که دارد جرأت آن ندارد که گستاخانه با امري  شود می
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي «ای:  بعلت آنکه خود گفته» چه نسبت خاک را با داور پاک» «۱۱« »االرباب

ىَ كُلِّ شَيْءٍ لَالْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَ
بگو بار خدايا تويى كه فرمانفرمايى هر آن كس را كه خواهى فرمانروايى بخشى و از هر كه خواهى یعنی:  »قَدِيرٌ

ستانى و هر كه را خواهى عزت بخشى و هر كه را خواهى خوار گردانى همه خوبيها به دست  فرمانروايى را باز
و اگر امري هم بخواهد با اسري از در مالیمت در آمده و » ۲۶ان آیه سوره آل عمر .توست و تو بر هر چيز توانايى
که عزت او با ذلت شود،  است مانع می »ان والقهار والجباران المنّالحنّ«اش:  باو پردازد امري بودن او که الزمه

رت خود به ت تاب اورد. پس اگر امري بخواهد از قدتواند در برابر عزّ  ت نمیهمجنس نیست ذلّ» طبق آیه فوق«
ت خود را باو نشان دهد و باو از خزانه غیب خودش بخت و اقبال و ثروت و اسري عنایت کند و صفات عزّ

مکنت بخشد کافیست با شراب مست کننده عشق خود که ابدی است او را مست گرداند و در حال جذب و سکر 
جرب پس از اختیار که تسلیم مشیت «ود، قرار دهد و سررشته و تشخیص از دست او خارج کند تا او رااختیاری نب

زده عاشق را در  »لمن الملك الیوم؟ الملك للّه الواحد القهار«و او در اوج سلطمنت و عزت کوس: » باشد
حیطه تصرف و سلطنت وجودی خود، در آورد تا آنجا که حتی قدرت زاری و تضرّع را از او گرفته و مدهوش و 

ص «گوید:  ایست عاجز و اسري و عشق سلطان توانگر. عني القضا می بنده بیهوش و بیخربش سازد. زیرا عاشق
  »لوایح ۱۱۸

سلطان عشق بند بندگی از ما برگرفت و حقیقت وجودت دل از مالکی و ملکی برگرفت و تو بیخربی اگر اسري 
کند عزت امريی ت اسريی حجاب او آید و اگر امري خواهد که با اسري انبساط خواهد که با امري انبساط کند ذلّ

و دست آن نقطه که بر رخسار بندگی ما بود محو شد و بر رخسار  حجاب او آید زیرا که انبساط مسدودست
گرفته بود. حاصل، » ۱۲«ملکی تو پدید امد. عجب امري نبوده است که اسري گرفت چون در نگریست اسري امري 

ک شریک وانباز ندارد عاشق خود اسري است عشق سلطان است و توانگرست و به هیچکس نیاز ندارد و در مل
اگر چه امريست و در سعريست اگر چه صاحب تاج و سرپرست، عاشق را خود نیازمندی ظاهر است اما معشوق 
را عاشق بباید تا هدف تري بالی او شود و جانش فدای والی او شود، اگر عاشق نباشد اوکرشمه و ناز با که 

  ستاند؟ کند؟ و داد جمال با کمال از که



  

٢٦٣ 

  گوید: عزّالدّین کاشانی می
 گفت محمود روزی از سر درد
 کای برخسار تو روانم شاد
 دلم از عشق هر چه ریشرتست
 از چه برخاست انبساط قدیم
 روز از روز از تو دورترم
 پیش ازین قرب و آشنائی بود

 یستی کنون و محبوبتا محّب
 سبب بعد فرط عشق چراست
 از سر خاطر چو آتش و آب

 اول ز سست پیوندی گفت
 تو خداوند بوده من بنده
 عشق چون در دل تو تخم بکاشت
 باز گسرتد از احتشام سماط
 برگرفت از سر کرم بندم
 همه احوال ما محول کرد
 بند من برگرفت و بر تو نهاد
 تو اسريی مرا و منت امري
 مگر از مملکت کرا پندار

 شکی چون مجانست نبود بی
 مگر از قدرت امارت امري
 کند از جام حريتش سرمست
 بسرتد تخته تعرف او
 علم چون پایمال حريت شد
 قرب و بعد از میانه برخیزد

  

 

 با ایاز آن بحسن و خوبی فرد
 توام مراد مباد نفسی بی

 از تو بیگانگیم بیشرتست
 وز تو بنشست در دلم تعظیم

 صبورترم دمبدم از تو نا
 حجابی و روشنائی بود بی

 جوبیستبعد و بیگانگی و مح
 با من این حال را بیان کن راست
 داد محمود را ایاز جواب
 بندگی بود با خداوندی
 کو سرافراز و من سرافکنده

 بندگی زمن برداشت بند آن
 در نور دید انبساط بساط
 بنده بودم کنون خداوندم
 همه اوصاف ما مبدل کرد

 ای و من آزاد تو کنون بنده
 قرب چون یابد از امري اسري

 دهد تیمار ريی نمیزین اس
 در مراتب موانست نبود
 صفت عز خود دهد به اسري
 بستاندش اختیار از دست
 بگسلد رشته تصرف او
 هستی غري پست غريت شد

 یکدیگر در آمیزد هر دو با
  

  



  

٢٦٤ 

  
  ۶۰تعلیقات فصل 

  
  
  
  .۱۱۵ـ لوایح ص ۱
  ـ مثنوی کنوزاالسرار.۲
  .۳۲و  ۳۱ـ لمعات ص ۳
  .۱۱۵ـ لوایح ص ۴
  عنوی دفرت سوم و دفرتهای دیگر.ـ مثنوی م۵
  ـ اخذ از مثنوی معنوی.۶
  .۳۳۹ـ مجموعه آثار شیخ احمد غزاىل ص ۷
  در مفاتیح الجنان. هيلعـ مناجات منسوب به علی ۸
  ـ قسمتی از دعای کمیل در مفاتیح الجنان.۹
  .۱۱۶ـ لوایح ص ۱۰
در کوه طور  هيلعحضرت موسٰىاین حدیث را از قول فرشتگان به  -۷۳۲و  ۷۲۶ص  ۳ـ در کشف االسرار ج ۱۱

و کلمات  ۲۱۰و مجالس سعدی و مصباح الهدایه ص  ۷۹۱و تذکره االولیاء ص  ۲۷۶نقل کرده و در تمهیدات ص 
  آمده است. ۷مکنونه فیض ص 

  .۱۱۸ـ لوایح ص ۱۲
  .۳۲ـ مثنوی کنوزاالسرار ص ۱۳



  

٢٦٥ 

  ۶۱فصل 
  
  
  
  اگر چه عاشق با عشق آشناست با معشوق هیچ آشنائی ندارد.«

  بیت
 گر زلف تو سلسله است دیوانه منم
 پیمان ترا بشرط پیمانه منم

  

 

 ور عشق تو آتش است پروانه منم
 با عشق تو خویش و از تو بیگانه منم

  

  عاشق مسکني، درویش غایت است، چنانکه گفت:
 در کوی خرابات یکی درویشم
 هر چند غریب و عاشق و دلریشم

  

 

 بیاور پیشم زان خم زکات می
 م ز عالمی نندیشمچون می بخور

  

  
  

  منت:
  .»اگر چه عاشق با عشق آشناست با معشوق هیچ آشنائی ندارد«

شناسد و دراعماق وجود خویش درک میکند وىل درباره معشوق شناختی  می شرح: اگر چه عاشق عشق را
ا مجال عبور در دایره ذات کس ر» «عنقا شکار کس نشود دام باز گريد«ندارد زیرا او در سرادقات جالل آرمیده 

  ».نیست
  »۲«منت:

  بیت
 گر زلف تو سلسله است دیوانه منم
 پیمان ترا بشرط پیمانه منم

  

 

 ور عشق تو آتش است پروانه منم
 با عشق تو خویش و از تو بیگانه منم

  

  ».۳«اند  به شیخ احمد نسبت داده» ۲«و ریاض العارفني  »۱«توضیح: این رباعی را صاحب طرائق الحقایق 
و یا ». ۴«اما منظور شیخ اینست که: زلف تو یعنی غیبت هویّت تو که هیچکس را بدان راه نیست شرح: و 

ای را در بند تو گرفتار  اگر زنجريی  باشد که دیوانه». ۵«ید آ تعیّنات وجودی که هر زمان بنوعی و وصفی در می
ام و تو  ه مالمت خلق را پسندیدهام و مغلوب عشق توام و عقل مصلحت اندیش را رها کرد کند من همان دیوانه

  خود کارت زنجري کردن دیوانه عشق است که از حدود فرمانت تجاوز نکند.
 یک عالم و عاقل به جهان نیست که او را

  

 

 دیوانه آن زلف چو زنجري نکردی
  

تش سوزنده است، من هم پروانه هستم که یک لحظه سوخنت در آتش عشق را که عني آو اگر عشق تو چون 
کنم. زیرا همۀ امیدم مانند پروانه بهمان لحظه بسته است. آن عهد و پیمانی  صال است با دو عالم عوض نمیو

عشق که در  ای، همان لطیفه و جوهرهٔ مستحکم نموده ای و با بیعت آنرا که در روز الست در ذره جانم بسته
و هم اکنون با در دست داشنت پیمانه قلب که . »۶«کنم  ن مشاهده انوار غیبی میآیاد  پیمانه قلبم ریختی که با

جایگاه آن جوهره عشق است، با عشق تو پیوند دارم و نزدیکم وىل ذات ترا نمیشناسم و تنها صفات عشق را که 
  شناسم. در جان من ظهور دارد می



  

٢٦٦ 

  منت:
  عاشق مسکني، درویش غایت است، چنانکه گفت:«

 در کوی خرابات یکی درویشم
 شق و دلریشمهر چند غریب و عا

  

 

 بیاور پیشم زان خم زکات می
 چون می بخورم ز عالمی نندیشم

  

  شرح: 
اشارت بوحدت است اعم از وحدت افعاىل و صفاتی و ذاتی و ابتداء آن مقام فنای افعال است و » خرابات«

ات اشارت بود باینکه سالک عاشق الاباىل است که از قید دوئیت و تمایز افعال و صف» خرابات«صفات 
واجب و ممکن خالصی یافته، افعال و صفات جمیع اشیاء را محو افعال و صفات الهی داند و هیچ صفتی را 

  بخود ودیگران منسوب ندارد...
 خراباتی شدن از خود رهائی است
 خراباتی خراب اندر خراب است

  

 

 خودی مفرست گر خود پارسائی است
 »۷«که در صحرای او عالم سرابست 

  

  یات ظاهر است.به مراد قلب عاشق شیداست. و خمخانه عالم تجّلاشاره » خم«
پس بیا و از آن عالم  ،ام از خود رها شده و از قید من و ما گسسته» ۸«گوید: درین نیازمندی  شرح: پس شیخ می

یات ربانی است برایم پیش آور. که هر چند از وطن ه و شیفتگی تجّلیات عشق، می عشق راکه حالت جذبتجّل
جذبه عشق پیش  یات حاصل شود وام و عاشق و سوخته دل و پریشانم وىل اگر آن تجّل و وصال دور افتاده اصلی

کنم وبه هستی نیندیشم، زیرا در آن حالت من توام، و تو من، و عالم جزوی از من نه  آید از جهانی اندیشه نمی
  ئی.فی است که همه تومرا غم جهانست که من نیستم و نه آنرا بر من تصّر

  
  
  
  

  ۶۱تعلیقات فصل 
  
  
  .۵۷۴ص  ۲طرائق الحقایق ج  ـ۱
  .۳۴۰مجموعه آثار ص  ـ۲
  .۵۸۲شرح گلشن راز ص  ـ۳
  .۲۶۲شرح گلشن راز ص  ـ۴
  .۵۹ریاض العارفني ص  ـ۵
  زلف. -لمعات اصطالحات ـ۶
  ، پیمانه.۵۵۴مأخوذ از کشاف ص  ـ۷
  فرهنگ لغات عرفانی. خم. ـ۸



  

٢٦٧ 

  
  ۶۲فصل 

  
  
  

ادب باز پای  نبود، اگر وقتی هشیار شود و علم و تمییز و بسکر بود بر او هیچ عتا تا جاللت بی تمییزی
  در میان نهد گوید:

  
 بگسستمیلتگر در مستی حما

  

 

 صد گوی ز زر باز خرم بفرستم
  

  
  عجبا کار تو!

 اخ طرب هزار دستان توایمشبر 
 از دست مده که زیر دستان توایم

  

 

 مغمه و دستان توایندل بسته بدان 
 بگذر ز گناه ما که مستان توایم

  

  
  

  »:۱«منت:
ادب باز پای  نبود، اگر وقتی هشیار شود و علم و تمییز و بتا جاللت بی تمییزی سکر بود بر او هیچ عتا

  در میان نهد گوید:
جذب و محو است هیچ عتابی بر او نیست زیرا در شرع مست رانه و در حال  شرح: وقتی عاشق در مقام هستی

و نه حّد است هرگاه بهوش آمد، بعقل از او اقرار گريند و حّد زنند. پس عاشق هم در حال جذب و مستی و  اقرار
ای دارد و نه حدّی وىل اگر وقتی فرا رسید که هشیار شد و آگاهی بخود  تمییزی تا بمرحله جاللت نه مواخذه بی

  ن به پوزش گشاید و گوید:یافت علم و تمییز وادب پای در میان نهاد و تشخیص پیدا کرد زبا
  

  بیت
   منت:

 بگسستمیلتگر در مستی حما
  

 

 صد گوی ز زر باز خرم بفرستم
  

  هم آمده است.» ۷۷۵ص  ۱ج «توضیح: این بیت در کشف االسرار 
  شرح:

سکر از غایت غلبات شوق وارد حریم کربیای تو شدم و از ادب بريون رفته رندانه وارد  اگر در حالت مستی و
تانه نوشیدم و بند و حمایل شمشري جاللت را گسسته خود را بتو نزدیک کردم و آنچه الزمه شریعت و شده و مس

حدود آن بود رعایت نکردم. اکنون که در حال صحو هستم حاضرم صد دگمه زرین با صد گوی طال برای بازی 
را قربان کنم و عاجزانه از  چوگان تو در عرصه گري و دار ستیزت برایت فرستم و حتی برای جربان حاضرم هستیم

درگاهت طلب عفو کرده و صفت جاللت را پاس نگهداشته و استغاثه یا مهیمن و یا جبّار را غذای جان سازم... 
  عجبا کار تو! ای محبوب قهار کارت همه شگفتی است و من در این میان وامانده قهر و لطف تو



  

٢٦٨ 

  منت:
  بیت

 طرب هزار دستان توایمشاخ بر 
 که زیر دستان توایم از دست مده

  

 

 غمه و دستان توایمندل بسته بدان 
 بگذر ز گناه ما که مستان توایم

  

» ۲۲۶ص  ۳ج «های عني القضاه  آمده و نیز در نامه» ۵۹۲ص «کشف االسرار  ۱توضیح: این رباعی در ج 
  مصراع اول آن آمده است.

  شرح:
کنیم، و در آن  ل عاشق هزارها نغمه عشق سر میآنگاه که چهره نمائی و از غلبات عشق بوجد آئیم چون بلب

گوئیم و با  و... را با جان و دل شنیده بدان لبیک می» آمنوا«و نوای » ارجعی«حالت نغمات دلکش و موزون 
داریم. و تو ای موالی من ما را از خود مران که  ایم که حریم نگه نمی کنیم و آنچنان غرقه جان سماع عشق می
خرب، غرق  ای و اکنون مست و بی و از گناه ما بگذر که تو خود ما را مست حسن عشق نموده زیر دست تو هستیم

  دریای شراب جمالیم و بیهوش پرتو حسن.
  گوید: عزّالدّین کاشانی در مثنوی کنوزاالسرار در این باره می

  
 هر چه مستان کنند معذورند
 چون در افعالشان حسابی نیست
 از پی سکرشان چو صحو بود

 چه در حال سکر کسر کنند هر
  

 

 زانکه ایشان معاف و منفورند
 هیچ بر جرمشان عتابی نیست
 هر چه کردند جمله محو بود
 باز در حال صحو جرب کنند

  

  



  

٢٦٩ 

  
  ۶۳فصل 

  
  
  

اسم معشوق در عشق عاریت است و اسم عاشق در عشق حقیقت است. اشتقاق معشوق از عشق مجاز و 
ست، که او محل والیت عشق است و مرکب اوست. اما معشوق را تهمت است، اشتقاق بحقیقت عاشق را

  از عشق هیچ اشتقاق بتحقیق نیست
  

  شرح:
در معشوق بر سبیل عاریه آمده نه حقیقت زیرا عاشق وجودی است که در روز الست عشق در وی اسم عشق 
د زیرا در آنصورت او باش پس اشتقاق او از عشق مطلق، حقیقی است. اما در معشوق نیاز عشق نمیجای گرفته 

شود لیکن در حقیقت این خود  هم عاشق بود نه معشوق. پس اگر چه در تعریف معشوق از عشق مشتق می
تهمت و افرتائیست که بر معشوق بندیم و معشوق را از عشق مشتق دانیم و گوئیم حقیقت نیاز عشق در او جای 

می گوید:  ۷۱کند اگر عشقی ندارد. شیخ در فصل  دارد چون عاشق. پس چگونه معشوق در آینۀ عشق جلوه می
ن حسن و جمال مطلق، معشوق، و در درک پس در تعیّ» معشوق خزانۀ عشق است و جمال ذخريهٔ اوست«

  کن. حسن، عاشق مفهوم پیدا می
اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است و عشق در مقرّ عزّ خود از «می گوید: » لمعه اول«عراقی در لمعات 

بهر اظهار کمال از آن روی که عني ذات خود  لمنزّه است و در حریم عني خود از بطون و ظهور مقدّس، بتعیّن 
ه کرد، حسن خود را بر نظر خود جلوه داد. ضاست و صفات خود، خود را در آینه عاشقی و معشوقی بر خود عر

ظاهر گشت، ظاهر را به باطن  ت طالبی و مطلوبیماز روی ناظر و منظوری نام عاشقی و معشوقی پیدا شد، نع
   نمود، آوازه عاشقی برآمد، باطن را به ظاهر بیاراست، نام معشوق آشکارا شد.

  
 ای نبودیک عني متفق که جز او ذره

 ای ظاهر تو عاشق و معشوق باطنت
  

 

 چون گشت ظاهر این همه اغیار آمده
 مطلوب را که دیده طلبکار آمده؟

  

ی آمد تا در وی مطالعه خود کند، و از روی عاشقی آینه معشوقی تا در او اسماء عشق از روی معشوقی آینه عاشق
صفات خود بیند. هر چند در دیده شهود یک مشهود پیش نیاید اما چون یکی بدو آینه نماید هر آینه در هر آینه 

  ». یا آنکه در حقیقت جز یکی نبود«روی دیگر پیدا آید 



  

٢٧٠ 

  
  ۶۴فصل 

  
  
کند و او را نیز در دایره و زیان، اگر وقتی طالیه عشق بر او تاختنی ود است معشوق را از عشق نه س«

  »عشق آورد آنوقت او را نیز حسابی بود از روی عاشقی نه از روی معشوقی.
  
  

شرح: و هر چند عشق بکمال تر باشد بیگانگی بیشرت است از راه آنکه در ابتدای قدم عشق صورت معشوق 
عشقست، و صورت عاشق دریافت نمایش جنبش عشق... چون عني عشق در بکسوت حسن، خلیفۀ نمایش 

ظهور آید صورت عرض معشوق است، و صورت جنبش عاشقی، پس حاجب نیفتد که عني عشق در جنبش آید، 
  »نسخه نور عثمانیه«خود عرض و یافت آن کفایت است خود را 

و اگر گاه خودش بخواهد عرضی را ارائه  برد و نه زیانی زیرا او صمد است پس معشوق از عشق نه سودی می
شود نه معشوق عشق،  دهد آن وقت او خود عاشق است که عشق را منظور ساخته و لیکن او عاشق عشق می

  مطلب را چنني بیان داشته: نیز ذکر شد. عزّالدّین کاشانی در مثنوی کنوزاالسرار این ۴۰چنانکه در فصل 
  

 هیچ معشوق را به معشوقی
 ر او طالیه عشقگر بتابد ب

 باشد آنگاه عاشقیش نصیب
  

 

 نیست از وصف عشق مرزوقی
 تا در آرد ورا به سایه عشق
 نه به معشوقیش زعشق حسیب

  

غلبات آن عاشق با شرف و قدرتر است که معشوق، زیرا که اسم  گوید: در عشق و عني القضاه در لوایح می
ه حقیقت، معشوق را نه سود است و نه زیان، و معشوق در عشق عاریت است و اسم عاشق، حقیقی است و ب

معشوقی بدرجه  آن از مرتبه راگر او را وقتی بعاشق میلی پدید آید و آن میل مفرط شود و نشانه کار گردد د
برای » یحبهم«ید، و آنهم از وی ساقط شود و آنچه پس از وجود خالئق اسم محیی او پدید آمد آعاشقی 

ر اوصاف و ذات قدم گفته نشود و توهّم آن نبود که از مرتبه معشوق بدرجه عاشقی آید اینست تا تبدّل و تغیّر. د
  و این سرّی بزرگ است.
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  ۶۵فصل 
  
  
 عشق بتحقیق آن بود که صورت معشوق پیکر جان عاشق آید، اکنون جان عاشق از آن صورت دائماً» ۱«
بود، عاشق او را حاضر داند و اقرب هزار فرسنگ دور  خورد، و برای آن بود که اگر معشوق به ت میقّو

ت آگاهی از آنچه نقد خویشنت است جز از سایه جمال روی معشوق نتواند من کلّ قریب شمارد. اما قوّ 
  خورد

  شعر
  ».اال فاسقنی خمراً و قل ىل هی الخمر«

  »ت آگاهی خوردن است از نقد جان خود نه یافنتوصال قّو» «۲«
ت نقطه از دیده علم متواریست چون عشق بکمال رسد قّو و اینحاد است، اما حقیقت وصال اتّ » ۳«

  هم از خود خورد، از بريون کاری ندارد.
  
  

  »۱«شرح منت: 
چنان در او ر کند و جان و دل خود در حقیقت عشق آنست که عاشق، صورت معشوق را پیکر جان خود تصّو

ت آن صورت معشوق که دائم قّواحساس نکند، و از غرق کند که جز صورت معشوق در خود چیز دیگری 
یفه روحانی، حقیقت وجود داد شده وقتی طخورد. و البته این بهره یابی از صورت معشوق که بصورت یک ل می

است که در حال سکر و استغراق باشد. حال اگر معشوق از نظر ظاهر هزار فرسنگ هم دور باشد چون بمنزله 
و ا را نزدیکرت از هر نزدیکی شمرد، و » غري او در غیب و از«جان عاشق است همواره وی در حضور است 

اشاره بهمني حال دارد چه خدای تعاىل فرمود:  هم که آن »یا اقرب من کل قریب«که:  ازایرنو در دعا هم آمده
  ».الیکم من حبل الورید نحن اقرب«
عنی فانی قریب اجیب  عبادی و اذا سألك«غري از این نیست، و مفهوم:  »معکم اینما کنتم هو«چه معنی  

همني قرب و حضور دائم است، و اگر عاشق از استغراق و محو بحال صحو و تمییز  »دعوه الدّاع اذا دعان
هجری  ۱۹۸تواند قوت خورد و حالت او منطبق با این شعر ابونواس شاعر متوفای  آید جز از جمال معشوق نمی

  گفت: است که می
  »۱«»مراال فاسقنی خمراً و قل ىل هی الخ«

ت شنیدن یابم، در مرحله صحو چنني ت چشیدن و هم لّذیعنی بمن شراب ده و بگو که آن شراب است، تا هم لّذ
ت خورده و هم از دیدن و شنیدن جمال محبوب احساس است که عاشق هم مست می عشق گردیده و از آن قّو

  کند. لذّت می
ق بود و هیچ جمله حواس عاشق باید که بمعشوق متعلّ در عشق«عني القضاه همني مطلب را اینگونه آورده است: 

گفته است در دوستی » ابونواس«حسّی از حواسّ او در هیچ حال از او خای نبود چنانکه آن شاعر دقیق النظر 
  خمر:

 اال فاسقنی خمراً و قل ىل هی الخمر
  

 

 و ال تسقنی سراً اذا امکن الجهر
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ند و دست، او را بستاند و کام، آنرا بچشد و بینی، رایحه آن بیابد. یک یعنی بمن ده جام شراب، تا چشم  آنرا بی
ماند از او، و آن سمع است. پس تو نام او بگوی تا سمع هم از او آنچه نصیب محبهت است  می لحسّ معطّ

 بیابد، سر را مشاهدت، روح را وصلت، تن را لذّت و چشم را رؤیت است باید که سمع را هم نصیبی باشد و آن
  »۲» «شنیدن اسم و صفت وی است...

  ۶۵از فصل  »۲«منت: 
  .»ت آگاهی خوردن است از نقد جان خود نه یافنتوصال قّو«

پس وصال معشوق در این است که در حالت آگاهی و صحو، شهود حاصل شود و در حال سکر و  شرح:
الت تمییز، قوت از جمال معشوق ت خورد. اما در حاستغراق بود که صورت معشوق پیکر جان او آید و از آن قّو

» خمر«گوید صفت ...» اال فاسقنی خمراً« تواند خورد. به قیمت جان در باخنت نه یافنت. چنانچه در بیت:
تی بخش... و اگر خمر ذاتست و سکر صفات، ادراک را استغراق در ذات تمییز است لذا مرا از قول خود قّو بی

وصال تو بذات مطلق نیست که «گوید:  ری هم در شرح این قسمت میناگو». ۳«اولیرت از استغراق در صفات 
متصف به صفات مطلق شوی، قوت آگهی خوری از جان خود نه از مطلق که او در همه جهان متمکن است و 

  ».۴«از جمله حظوظ بريون است 
  منت:

ت رسد قّو نقطه از دیده علم متواریست چون عشق بکمال حاد است، و ایناما حقیقت وصال اتّ » ۳«
  .»هم از خود خورد، از بريون کاری ندارد

  شرح:
بیند، چون عشق بکمال  حاد عاشق با معشوق در عشق مطلق است و علم این مطلب رانمیو اما حقیقت وصال اّت

شو و به بريون کاری  برسد دیگر احتیاج بخارج خود ندارد و از درون خود بمشاهده جمال محبوب مشغول می
  ای دارد به کسی که در بهاران در درون خود مشغول مراقبه بوده. مولوی هم اشارهندارد. چنانکه 

اگر صورت معشوق در نفس منطبع شود عاشق »: «۵«وید: گ عني القضاه در توضیح این مطلب در لوایح می
مبالغه  قوّت از او سازد ونظر همّت پیوسته از او برندارد و او را هرگز بدو نگذارد و آنچه ابرام مزاحمت و

حاد خواهد اگر ید موجب همني است. ای درویش اینجا سرّی عزیزتر است. عشق اّتآ معشوق از عاشق پدید می
ت از خود سازد یعنی عاشق آتش است چون در جان عاشق مسکن گريد عاشق را بقوت خود میسر شود او قّو

  » چ نماندآتش کند و چون از عاشق هیچ نماند آتش عاشق خود را خوردن گريد تا هی
  

  ۶۵تعلیقات فصل 
  
  .۱۳۷۲باهتمام احمد عبدالمجید غزاىل. بريوت  ۲۸ـ دیوان ابی نواس ص ۱
  .۱۲۵ـ لوایح ص ۲
  .۵۲ـ شرح نور عثمانیه ص ۳
  .۳۰و  ۲۹ـ شرح ناگوری نسخه مجاهد ص ۴
  .۱۲۷و  ۱۲۶ـ لوایح ص ۵
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  ۶۶فصل 

  
  

  فی همه العشق
صفت خواهد. پس هر معشوق که در دام وصال تواند افتاد که او را معشوق متعاىل  عشق را همّتی است

یعنی من » فبعزتك«گفت: » لعنتی كو ان علی«قی نپسندد اینجا بود که چون با ابلیس گفتند: وبه معش
ز دوست دارم که ترا هیچکس در وانبود و در خورد نبود که اگر ترا چیزی در خورد خود از تو این تعزّ

  ت.ر عزّبودی آنگه نه کمال بودی د
  
  
  

  شرح:
متعاىل صفت باشد با کسی نرپدازد و با او هماره آن خواهد که معشوق «بلند دارد همّتی عشق در عاشق 
سر به محبوبی فرو نیارد که مقید بود به قید «خواهد بهر معشوقی واصل گردد  پس نمی»» ۱«هیچکس نسازد 

و بهمني دلیل بود که » ۲«واسطه صور بیند  شکل و مثال، جمله صور از شهود از محو شود و محبوب را بی
ابلیس که در برابر خدای منزّه و تبارک و تقدس سر به سجده نهاده بود، نخواست در برابر آدم که در مرتبه 

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى «: گفت  تر بود سر تسلیم و انقیاد خم کند و او را به معشوقی گزیند و وقتی خدا باو پائني
قَالَ  قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ«بر تو لعنت است تا روز جزا.  :یعنی »۷۸سوره ص آیه   »وْمِ الدِّينِ يَ

هُمُ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِنيَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ
مهلت بده » یا بعثت درونی بقاء بعد از فنا«ابلیس گفت بار پروردگارا بمن تا روز رستاخیز  یعنی: »الْمُخْلَصِنيَ

کنم مگر بندگان خالص  تا آن وقت معلوم فرا رسد و سپس گفت: قسم به عزّت و جاللت هر آینه همه را گمراه می
و سوگند بآن بهمني معنی «ت وجالل را دوست دارم ن عزّای از گوید: من تو در واقع ابلیس می». کرده شده

که درگاه تو بروی هیچ کس باز نیست و کسی شایسته و در خور تو نیست و بعبارت دیگر هیچکس ترا  »است
در خور نبود و کسی خور و شایسته و الیق » و ترا ضرورت و حاجتی نبود«نبود » حاجت -یعنی ضروری«دروا 

تواند مورد عبارت قرار گريد و نه کسی الیق آنست  اینکه هیچکس نه بالضروره و بالحق می و سزاوار تو نیست. یا
که » تواند و باید موضوع پرستش باشد ت ثبات و دوام و ارجحیّت و قدمت و وجوب میچون حق اول بعلّ«

اللّه لفسدتا، لیس کمثله  لو کان الهه اال«ت تو کامل نبود و اگر چیزی الیق آن بود که با تو برابر باشد آنگاه عزّ
ت امتناع  وی و درباره ابلیس و علّ». ۳«اشارت بآن مطلب دارد. و نیز آیات تنزیه و تقدیس و تسبیح  »شیٔ

مطلب بیشرتی ذکر شده است. بدانجا » در اعرتاضات بر شیخ احمد غزاىل«علت لعنت بر وی در جلد اول 
  مراجعه شود.

تی عالیست زیرا که متعاىل عشق را هّم«گوید:  آوریم که می ه مطلب فوق میدر اینجا نظر عني القضاه را دربار
باشد، عشق پادشاه بسی مشاهده  صفت خواهد این قاعده درست است اما در مشاهده بر خالف این قاعده می
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بصورت، بنده شود بمعنی و چون شده است، بدانکه چون عشق یکی را صید کرد و در قید کرد اگر چه شاه است 
  کی را بر بند عزّ معشوقی بر آورد اگر چه بنده بود بصورت، شاه بود بمعنی.ی

 تدعٰى غالمی ظاهراً 
  

 

 و اکون فی سری غالمک
  

علوّ همّت آنست از معشوق که وصل او ممکن الوجود بود بطبع محّب کند آنچه در عالم صورت است از عشوه 
را عشق انگاشته است و از اینجا بود که چون خطاب هواست که خود را عشق نام کرده است و از دون همتی آن

یعنی من ترا برای تعزز تو دوست » فبعزّتکْ«بدان گردنکش رسید سر برآورد و گفت  »و ان علیك لعنتی«
دارم و یقني دانم که هیچکس در خور تو نیست و چگونه آن معشوق را در عشق کسی در خور بود که حسن او را 

  ».۴«کمال و نهایت نبود 
  گوید: عزّالدّین کاشانی در مثنوی کنوزاالسرار می

  
 تی است بس عاىلعشق را هّم

 همه پیوند با کسی دارد
 هر که آسان سوی کمند آید
 هر کجا عزت و تجبّر بیش
 عشق خواهد که با وی آمیزد
 زین سبب چون کشید بر شیطان
 خورد حاىل بعزتش سوگند
 من همی خواهم ای بعزت فرد

  

 

 و خاىلاز دئانت مجرد
 که بپیوند سر فرو نارد
 نه بمعشوقیش پسند آید
 هر کجا نخوت و تکرب بیش
 دست در دامن وی آویزد
 رقم لعنت ابد یزدان
 پایه وصل او چو دید بلند
 که نباشد ترا کسی در خورد

  

  
  
  

  ۶۶تعلیقات فصل 
  
  
  
  .۲۹ـ مثنوی کنوزاالسرار ص ۱
  .۳۰و  ۲۹ـ شرح ناگوری بر سوانح ص ۲
  شود به ماده قدس و سبح در معجم المفهرس قرآن کریم. ـ مراجعه۳
  .۱۲۸ـ لوایح ص ۴
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  ۶۷فصل 

  
  
ت، همه خجلت و خجلت، همه ت و ذلّت، همه ذلّت و عّلاست و تهمت همه عّل  همه تهمتطمع، » ۱«

  و معرفت و عني نکرت.ضّد یقني 
رم دارد سپید است و آن طمع دو روی دارد یک رویش سپید است و یک روی سیاه آن روی که در ک» ۲«

  روی که در استحقاق دارد یا تهمت استحقاق، سیاه است.
  
  

  »۱«منت
است و تهمت همه علّت و علّت، همه ذلّت و ذلّت، همه خجلت و خجلت، همه   همه تهمتطمع، » ۱«

  ضّد یقني و معرفت و عني نکرت.
  شرح:

اش عیب و نقص است،  ندار و بدگمانی همهاش تهمت و وهم و بدگمانی است، و وهم پ طمع داشنت بوصال همه
و خواری است و خواری سراسر خجالت بردن و شرمگني بودن است، شرمندگی با یقني  تاش ذلّ و نقص همه

باشد. پس طمع داشنت بوصال معشوق نشانه نادانی  داشنت و معرفت متضاد است و عني نادانی و ناشناختی می
کمال عاشقی در عشق آن بود که «گویدک  می ۱۲۹ین معنی در لوایح ص باشد. چنانکه عني القضاه هم در ا می

  »گوید: هستی خود از راه عشق بردارد و می
  

 لطفی بکن از راه وجودم بردار
  

 

 »تا زحمت تو ز راه من کم گردد
  

  منت:
طمع دو روی دارد یک رویش سپید است و یک روی سیاه آن روی که در کرم دارد سپید است و آن » ۲«
  ی که در استحقاق دارد یا تهمت استحقاق، سیاه است.رو

ه کرم و عنایت خاصّه اوست سفید است و امید بخش. باشد یک طرف آن که متوّج ای دو رو می طمع چون سکه
وىل طرف دیگر که عاشق از خودش انتظار دارد وبه سعی خود امیدوار و به طاعت خود دلخوش وگمان دارد که 

ین کاشانی در مثنوی الّدباشد که قابل اعتنا نیست. عزّ ا دارد روی سیاه سکه میاستحقاق وصال معشوق ر
  گوید: کنوزاالسرار در این باره می

  
 طمع وصل او علی االطالق
 چون خود از خود نظر بیندازد
 طمعش در کرم چو بندد امید

 ینجا برد امید از عدلاعاشق 
 گویدم فضل او کند تقریب

  

 

ق روی بر تابدش ز استحقا
 گرمش قبله طمع سازد
 گردد او را رخ سیاه سفید

 ای دوزد از طمع بر فضل کیسه
 گر نیابم ز عدل او ترحیب
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خواجه عبداللّه انصاری در همني باره می گوید: الهی چون در تو نگرم از جمله تاجدارانم و تاج بر سر و چون 
ها همان طمع به کرم اوست. در قرآن  و نیایشعاها ددر خود نگرم از جمله خاکسارانم و خاک بر سر... و همه 

  کریم درباره کرم خداوند آیات چند آمده از جمله این آیات است
نیاز و  که خدا بی» ای نیست مسأله«یعنی: و هر که کافر شود  ۴۰نمل آیه  »وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ«ـ ۱

  کریم است.
تشان روزی که مالقات یعنی: تحّی» ۴۴االحزاب آیه  »وْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًاتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَ«ـ ۲
  ».زیرا کریم است«کنندش سالم است و خدا برای ایشان پاداش خوب فراهم کرده است  می



  

٢٧٧ 

  
  ۶۸فصل 

  
  

را باشی که شاید که  که خود  شاید است، معشوقی همه توئی بود. زیرا که تو نمیراه عاشقی همه اوئی 
  نباشی و به حکم خود نباشی. باید تا هیچ خود را معشوق را باشی، عاشقی می

  بیت
 تا تو در بند هوائی از زر و زن چاره نیست
 با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست

  

 

 عاشقی شو تا هم از زر فارع آئی هم ز زن
 یا رضای دوست باید یا هوای خویشنت

  

  بیت
 بود ملوك را بر در ماقدری ن

 تا با سری ای خواجه نداری سرما
  

 

 ود در خور مابجز عاشق مسکني ن
 سر آن بود افسر ما کني بر سر بی

  

  
  

  منت:
شاید  که خود را باشی که شاید که  است، معشوقی همه توئی بود. زیرا که تو نمیراه عاشقی همه اوئی «

  »نباشی و به حکم خود نباشی. اباید تا هیچ خود ر معشوق را باشی، عاشقی می
  شرح:

  که عاشق همه وجودش او بوده در تسلیم و رضای مطلق بسر برد. راه عاشقی اینست
 عاشقان کشتگان معشوقند

  

 

 بر نیاید ز کشتگان آواز
  

ص است و لذا عاشق در برابر معشوق استقالىل ندارد بلکه نزل عشق اش وجود داشنت و تشخّ  همه وىل معشوقی
داند. پس باید  یند و همه شر و شرّ عشق و عبادت و پرستش را جز به عنایت او نمیب نهاد خویش از او میرا در 

گوید که  خودت نباشی که شایسته معشوق باشی. بر این معنی مولوی در دفرت اول مثنوی داستان مردی را می
راهش نداد و گفت تا خودت معشوق بدرخانه معشوق آمد و چون در زد معشوق پرسید کیست؟ گفت: من...، 

   هستی ترا راهی نیست.
 آن یکی آمد در یاری بزد
 گفت من، گفتش برو هنگام نیست
 خام را جز آتش هجر و فراق
 چون توئی تو هنوز از تو نرفت
 رفت آن مسکني و ساىل در سفر
 پخته گشت آن سوخته پس بازگشت
 حلقه زد بر در بصد ترس و ادب

 ست آنبانگ زد یارش که بر در کی
 گفت اکنون چون منی، ای من درآ

 

 گفت یارش کیستی ای معتمد
 بر چنني خوانی مقم خام نیست
 که پزد؟ که وارهاند از نفاق
 سوخنت باید ترا در نار تفت
 در فراق یار سوزید از شرر
 باز گرد خانه انباز گشت

 ب لفظی ز لباد تا بنجهد بی
 گفت بر درهم توئی ای دلستان
 نیست گنجائی و من در یک سرا



  

٢٧٨ 

 چون یکی باشد همه بود دوئی
ای جمله من  گفت یارش اندر آ 

  

 هم منی برخیزد آنجا هم توئی
 من مخالف چون گل وخارو چمن

  

  منت:
  بیت

 تا تو در بند هوائی از زر و زن چاره نیست
 با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست

  

 

 عاشقی شو تا هم از زر فارع آئی هم ز زن
 دوست باید یا هوای خویشنتیا رضای 

  

بنام » ۳۶۱ص  ۸ج «آمده و در حاشیه آن » ۱۳۸ص  ۵و ج  ۳۵۲ص  ۱ج «توضیح: بیت دوم در کشف االسرار 
  سنائی ذکر شده است.

  شرح:
ل کنی. باشی و میل بخود داری ناگزیر زحمت مال و زن و بچه راباید تحّم تا آنجا که در بند هوی و هوس می

توانی به مقصد کعبه توحید رهسپار  تا از زحمت مال و زن آسوده گردی. با دو تا قبله نمیپس بیا و عاشق بشو 
  های خود باشی. شوی، یا باید رضای دوست را بخواهی یا اینکه بدنبال میل و خواسته

للَّهُ مَّا جَعَلَ ا«فرماید:  تواند عاشق هم دل بخود داشته و هم به معشوق، در قرآن کریم می درباره اینکه نمی
یعنی: خدای تعاىل برای یک مرد دو دل در نهانگاه وجودش » ۴احزاب آیه  »لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ 

  کنند و عني القضاه می گوید: ننهاده است... و از ایرنو این دو گانگی رابه شرک خفی تعبري می
 تا جان دارم غم تو در جان دارم
 غمهای تو چون گران ندارد باری

  

 

 و اندوه تو از دو دیده پنهان دارم
 بر دوش دل خویش کشم تاجان دارم

  

  »۱۳۰لوایح ص «
  

  منت:
  بیت

 قدری نبود ملوك را بر در ما
 تا با سری ای خواجه نداری سرما

  

 

 ود در خور مابجز عاشق مسکني ن
 سر آن بود افسر ما کني بر سر بی

  

  شرح:
ارزشی نبود زیرا مابه ملک و لشگر نیازی نداریم و غنی بالذات هستیم  پادشاهان را وید: در برابر ماگ معشوق می

ت حسن ما آنانرا به نیازمندی و دریوزگی بدرگاه ما کشانده توجه و التفاتی و بجز نسبت به عاشق بیچاره که لّذ
ت شخصّیشناسیم. پس ای خواجه وای انسانی که با هویت و  نداریم و کسی جز آنان را الیق در گاه خویش نمی

نمائی تا تو چنني  آئی و احساس سر بودن و سروری می های عبادت و طاعت بسوی ما می خویش با سرمایه
گذاریم که سر در راه  سران می توانی مناسب ما بوده در خور ما گردی زیرا تاج شاهی را بر سر بی هستی نمی

  رضای ما داده و کشته شمشري عشقند. 
 اگرت سلطنت فقر ببخشد ای دل

  

 

 کمرتین ملک تو از ماه بود تا ماهی
  

  



  

٢٧٩ 

  ۶۹فصل 
  
  
. و عشق را پای باالئی و در پای نشیب عشق جفای معشوق دواست: یکی در پای باالی عشق و یکی» ۱«

پای نشیبی هست. تا عشق در زیادت بود پای باالی او بود که بر عاشق دشوار بود جفای معشوق یار 
  شود. غريت از ورق جفا بود و یار معشوق بود تا زیادت میمعشوق بود در محکمی بند. همچنني 

پای نشیب عشق آن بود که راه زیادت برسد و عشق روی در نقصان نهد. اینجا جفا و غريت یار » ۲«
که اگر جفائی یا غريتی   برد و این کار بجائی رسد عاشق آید تا بندش برخیزد و منازل در خلع عشق می

الً بساىل خواستی رفت در خلع عشق بروزی یا شبی البل بساعتی برود زیرا عظیم بدو رسد راهی که مث
  که بارگاه جفا البدی معشوق است چون چشم بر رخنه افتاد البدی رسید و امکان خالص پیدا گشت.

  
    

  منت:
. و عشق را پای باالئی و در پای نشیب عشق جفای معشوق دواست: یکی در پای باالی عشق و یکی» ۱«

یبی هست. تا عشق در زیادت بود پای باالی او بود که بر عاشق دشوار بود جفای معشوق یار پای نش
  شود. معشوق بود در محکمی بند. همچنني غريت از ورق جفا بود و یار معشوق بود تا زیادت می

  شرح:
پوشاند. یکی  دارد یعنی به دو طریق دل را از مشاهده جمال و معارف می معشوق دو گونه بر عاشق جفا روا می

شود.  آنگاه که عشق در سري صعودی خود بسوی معشوق در حرکت است و هر لحظه بر شدت آن افزوده می
حالت نشیب و نزول عشق. پس عشق را سري صعودی و نزوىل است. وقتی عشق در سري صعودی و  دیگری در

سنت در ناز و کرشمه آوردن، جفای بر افزونی است معشوق خود را بیاراید و ناز و کرشمه افزاید و این زیاده آا
عاشق و کشنت او باشد که ظهور والیت ظاهر و باطن اوست. و معشوق آن جفا و ناز را که بر عاشق افزاید در 

و هر چند در جلوات حسن و ناز واقع فیضی باشد از جانب معشوق و اسباب جذب عاشق بود به سوی معشوق. 
جذب کند تا آنجا که عاشق از وجود خود محو شود و بذات معشوق قیام  بیفزاید عاشق را برباید و بسوی خود

هاست و سماع جان دارد زیرا  ها و سوخنت نماید. در این حالت عشق پرشور است و پر وجد است، همراه ناله
های  های عاشقند وىل این سرمایه ل و عجز و انکسار که همه سرمایههمه آن جفاها کشش است و موجب تذّل

  افتد. در کششش معشوق بکار میعاشق 
 تا که از جانب معشوق نباشد کششی

  

 

 کوشش عاشق بیچاره بجائی نرسد
  

جفای معشوق عاشق بجان کشد و «گوید:  ورده و میآدر این باره شرح جالبی » ۱۳۰ص «عني القضاه در لوایح 
ل آت معشوق استمداد کند در تحمروا بود که بحدّی برسد که عاشق بقوّت خود آن بار نتواند کشید از حول و قّو
سرّ این معنی است ای » حملناهم«بار بال. پس باین نسبت در این مقام حامل بار بال خود هم معشوق بود و 

درویش جفاء معشوق در هر لباس که باشد ناز و کرشمه و دالل و بر شکسنت و تاب زلف و اشارت ابرو و غمزه 
ق لب و هر یک در سوزش عشق اثری دارد و بجان مشتاق المی غمزه و بدندان گرفنت از جفاهای معشو



  

٢٨٠ 

ه بیقني داند که والیت ظاهر و باطن او در قبضه اقتدار اوست بر او کرساند و غريت از آن جفاهاست زیرا  می
  را معلومست. غريت بردن از وفا بود تا از جفا این معانی رسد بذوق عاشقان

ت برسد و عشق روی در نقصان نهد. اینجا جفا و غريت یار پای نشیب عشق آن بود که راه زیاد» ۲«
برد و این کار بجائی رسد که اگر جفائی یا غريتی  عاشق آید تا بندش برخیزد و منازل در خلع عشق می

عظیم بدو رسد راهی که مثالً بساىل خواستی رفت در خلع عشق بروزی یا شبی البل بساعتی برود زیرا 
  شوق است چون چشم بر رخنه افتاد البدی رسید و امکان خالص پیدا گشت.که بارگاه جفا البدی مع

آید  چون راه زیادت برسد یعنی چون وجودی وی تمام محو افتاد جفا و غريت معشوق به کمک عاشق می شرح:
تا بند او را از خود و خلق و حتی معشوق بگسالند و در راه خلع عشق از صورت معشوق بریده در عني عشق 

رسد که از جفا یا قطع پیوند باتیغ غريت بوسیله  ود و از عشق او را خربی نباشد و این کار بجائی میمحو ش
کرد  شود، زیرا راضی برضای اوست و آن راهی که باختیار خود باید یک ساله طی می معشوق، او خوشحال می

. و این از آن رو است که »رود این طفل یکشنبه ره صد ساله می«کند  اکنون در یک روز یا یک شب طی می
معشوق ناگزیر است که از عاشق غري را بگسلد و او را از آنها آزاد سازد تا الیق خویشنت سازدش و او را بقا 

شتابد و او  باشد زیرا وقتی معشوق رخنه در آن بیند بناچار بیاریش می بخشد، و لذا جفای او رحم و شفقت می
  دهد. را نجات می

 احتجامترسد ز نیشطفل می
  

 

 مادر مشفق در آن غم شادکام
  

و از همني رو در داستان موسی و خضر آمده که خضر کشتی را سوراخ کرد تا بجای غصب سلطان موجب لطف 
  نویسد: می» ۱۳۰ص «سلطان شود و او رابر سر عنایت آورد. عني القضاه در همني باره در لوایح 

شراب وفا مست شود خواهد که از شراب جفا هست شود  کار بجائی رسد که عاشق چنانکه می خواست از«
جان بر کف نهد و صمصام جان انجام از نیام انتقام بر آرد آسان تر کاری » کارزار«چنانکه مبارز در صف هیجا 

ویرا فدا کردن جان بود و در پیش زخم داشنت ارکان بود. اما درستی جفا راه یکساله بروزی بل بساعتی بتواند 
گاه بود مردم مستاز د«رفت  ابراهیم ادهم را پرسیدند قرب کی باشد؟ گفت: یک لمحه که بر نفس » رد کم آ

  ».من جفا شد یعنی مرا از تن ستد. و مرا با خود داد
  عزّالدّین کاشانی در مثنوی کنوزاالسرار می گوید:

 طور اقبال عشق تا باقیست
 هر جفائی که بیند از معشوق
 پس جفا یار عشق و معشوقست
 چون بود طور عشق را ادبار
 جور معشوق و ظلم و بیداری
 هر چه پابند عاشقان ز جفا
 یار عاشق جفا شود اکنون
 عاشق از عشق منخلع گردد
 چون ورا این مقام شد حاصل
 تا طریقی که سالها بربد

  

 

 عاشق اندر نیاز و مشتاقیست
 بند و پیوند را کند موثوق
 تا بدان بند عشق موثوقست

 عکس گردد کارعاشقانرا ب
 موجب رحمتست و آزادی
 در چنني طور رد راست دوا
 آرد از بند عاشقیش برون
 جور معشوق منقطع گردد

 برد منزل غم عشق می بی
 عاشق آنرا به یک قدم سرپد

  

  



  

٢٨١ 

  ۷۰فصل 
  
  

گاه بود که صرب را پی کند   و کرا پی کند مسامحت بود اما تا چه پی کند غريت چون بتابد او صمصامی بی
و بر عاشق آید تا قهری بدو رسد سر در رسن کردن و خود را هالک کردن از این ورق بود و گاه بود که بر 
پیوند آید و ببّرد و عشق را پی کند تا عاشق فارغ شود و گاه بود که بر معشوق آید و معشوق را پی کند زیرا 

خواهد آمیزش و آویزش عشق عدل عشق است و عدل عشق کفایت و همسانی و همتائی ن که او از جناب
  خواهد تا به ستم هم در عشق عاشق و بس و این از عجایب است.

  بیت
 ای برده دلم به غمزه جان نیز برب
 گر هیچ اثر بماند از من به جهان

  

 

 چون شد دل و جان نام و نشان نیز برب
 تقصري روا مدار آن نیز برب

  

  
  

  شرح:
به قهری در آید که در آن مسامحه نباشد، رگ » های پیش گفته شد چنانکه در فصل«وقتی که شمشري غريت عشق 

کند تا  برد و عاشق رابقرار می کند، عشق عاشق را یا صرب و بردباری او را. گاه رشته صرب را می و پی را قطع می
حبل واعتصموا ب«خواهد تا سر در ریسمان نهد تا معشوق ا را کشان شان به وادی عشق برد.  آنجا که عاشق می

اشارت بدین معنی است، زیرا عشق ریسمان محکمی است که معشوق برگردن عاشق افکنده و صرب از  »اللّه
  گوید: کفش ربوده، چنانکه سعدی می

 با فراقت چند سازم تاب تنهائیم نیست
  

 

 دستگاه صرب و پایاب شکیبائیم نیست
  

  وحافظ گوید:
 صرب است مرا چاره هجر تو و لیکن

  

 

 کرد که معذور نمانده است چون صرب توان
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند

  

 

 نگاهدار سر رشته تا نگهدارد
  

خواهد خود را با آن ریسمان هالک کند. گاه شمشري غريت، عشق را که ریسمان پیوند او با معشوق  و عاشق می
  انه شود که نه از خودش خربی بماند و نه از عشق او. عز همه فارغ شود.است قطع می کند تا عاشق چنان دیو

 چنان بريحم زد تیغ جدائی
  

 

 که گوئی خود نبودست آشنائی
  

و عاشق بدون صورت که  تا صورت معشوق قطع شود و حقیقت او بماند یدآ و گاهی شمشري غريت بر معشوق می
ق در غیب پنهان شود. آری این جفاها الزمه عشق و از فاصله او با معشوق است به خود عشق برسد ومعشو

خواهد فقط مطلق باشد، نه عاشق مقید به  خصوصیات عدالتی است که در عشق مطلق است چه عشق مطلق می
عشق باشد و نه معشوق مقید بدان، بلکه کمال تنزیه و تقدیس و بودن در مقام غیبت مطلق چنني اقتضا دارد. 

در پوشیده است که  افتد که ذات عشق در اصل تعني ندارد وىل کسوت غري یقني از آن میالبته عشق در ظهور و 
در مقرّ خود وی را خفا و ظهور نیست و با غري جز در خفا و ظهور قرار و پیوند نگريد وصل و فصل و طبقه 

آری » ۵۵ص  شرح نورعثمانیه«پیوند غري است از جمله آن ضرورات غري عشق است تا وسیله عني تعیّن شود 
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یا من دل «عشق مطلق است و او را شریک و همانندی نیست او بجز بذات خود به هیچ چیز وابسته نیست 
  پس این غريت گر چه جفاست عني عدل عشق است. »علی ذاته بذاته و تنزه عن مجانسة مخلوقاته

  منت:
  بیت

 ای برده دلم به غمزه جان نیز برب
 گر هیچ اثر بماند از من به جهان

  

 

 چون شد دل و جان نام و نشان نیز برب
 تقصري روا مدار آن نیز برب

  

ای و آنرا در اختیار قهر  شرح: ایکه دلم رابا جذبات و فیوضات بطریق خوف و رجاء دائماً در تشویش نگه داشته
ن بلکه نام و ای جانم را نیز بگري و به فنا رسانم و نه تنها دل و جا ای و بیدلم ساخته و لطف خویش قرار داده
نات وجودیم را محو ساز. و هر گونه اثری که از من در جهان است بدون کوتاهی آنرا نشان یعنی خودیّت و تعیّ

  گوید: نیز برب و مرا محو اندر محو و فنا در فنا ساز... چنانکه حافظ می
 روی بنما و وجود خودم از یاد برب
 دولت پري مغان باد که باقی سهلست

  

 

 ان را همه گو بادبربخرمن سوختگ
 دیگری گو برو و نام من از یاد برب

  

غريت «گوید:  می» ۱۳۱ص «عني القضاه مثل همیشه باز به شرح و بسط مسأله غريت عشق پرداخته در لوایح 
دارد تا عاشق ناصبور شود و از والیت خود دور شود چون ابر و  صمصام جان انجام است اول صرب را از راهرب

  گوید: پوی آید و چون مرگ و زرق در جست و جوی آید و می باد در تک و
 نی مایه عشقت ای دل افروز کم است
 در هجر تو با صرب دلم را صنما

  

 

 وان درد که دی بوی نه امروز کم است
 سوز کم است نی ساز فزون شدست نی

  

د عشق آید هر چیزی که صربیست در مرتبه دوم صمصام غريت بر پیون کند از بی آنچه عاشق خود را هالک می
عاشق را بر آن پیوندست همه از نظر او بردارد و بکلی روی دل او بمعشوق آرد تا والیت دلش بکلی جز 

  ق محکم شود.ومعشوق را مسلّم نشود و پیوند او با معش
 چون در دو جهان مثال تو کم دیدم
 پیوند مرا ز حضرت خویش مرب

  

 

 از هر دو جهان برای تو بربیدم
 که ترا بر دو جهان بگزیدمزیرا 

  

دارد بدین جهت است در مرتبه سیّم صمصام غريت بر  آنچه عاشق دل از جاه و مال و فرزند و پیوند برمی
معشوق آید و او را از راه عشق بردارد این عدل عشق است که بجور ماننده است یعنی عاشق را با معشوق 

ساحلی عشق انداخت  باید ساخت و نقد وجود را در بحر بی کفائی و همتائی و همسری نیست او را با عشق می
  و این رمزی عجیب است.
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  ۷۱فصل 

  
  
  
عشق از درون زهره عاشق است و جز در کأس دل نخورد اوالً در موج درد عشق بر دل ریزد زهره  تقّو

و این نیز  پس بخورد چون تمام بخورد صرب پیدا شود اما تا تمام نخورد راه صرب بر عاشق در بسته است
  از عجایب خواص عشق است.

  
  
  

  شرح:
زهره عاشق است  مند شود جگر عاشق را که درد و رنج و مشقت عاشق و بخواهد از عاشق بهره عشق وقتی
کاسه. کنایه از جام می وحدت است که «خورد وىل خوردن آن جز از کاسه دل عاشق نیست  می کشد و بخون می

  حافظ هم فرموده:» باشد از می وحدت می سالک راسرمست کند و کأس کاسه پر
 اال یا ایها الساقی ادر کأساً و ناولها

 ای کاخر صبازان طره بگشاید ببوی نافه
  

 

 که عشق آسان نموداول وىل افتاد مشکلها
 دلها در مشکینش چه خون افتاد زتاب جعد

  

جگر را که واسطه پیوند او با  سازد و عاشق در کاسه دل خود خون پس عشق جگر را خون و دل را مشتعل می 
ای در نهاد عاشق ریزد و در او درد پیوسنت  ت عشق باشد. نخست و در آغاز جرعهکند، تا قوّ  عشق است مهیا می

چون بیقرا و دردمندش کرد جگر او را هم خونني کند و به خمخانه عشق و وصول به معدن حسن ایجاد کند و 
  غذای خود سازد

 نی بودعشق از اول سرکش و خو
  

 

 تا گریزد هر که بريونی بود
  

و چون عشق عاشق به تمام و کمال جگر عاشق را خورد و محو کرد، عاشق در محل صرب و شکیبائی قرار گريد و 
باشد. و تا فنای  در محل فنا مقام کند وىل هنوز بني فنا و بقا است و بیقرار، که هر لحظه فناء و هر لحظه بقاء می

های عشق است که باید همه چیز عاشق  شود و این از شگفتی کامل ایجاد نمی بردباری و کلی حاصل نشود صرب
  را در خود محو کند که فقط او ماند و بس زیرا تنها او حیّ قیوم و حق مطلق است.

از عاشق دل و جان اوست ت عشق قّو«همني مطلب را بدینگونه بیان نموده: » ۱۳۲ص «عني القضاه در لوایح 
اول و در مرتبه دیوم کفر و ایمان اوست و در مرتبه سیم زمان و مکان اوست. و در مرتبه چهارم حدوث  هبدر مرت

تها برپدازد عاشق صبور شود و غیور شود و در حضور شود و در پرتو و امکان اوست چن عشق از خوردن این قّو
  »آن نور شود پس خود نور شود.

  چنني آمده:  »۳۸۳ - ۳۷۹ص «لهدایه  و اقسام آن در مصباح اربو اما درباره ص
  »اقسام صرب نفس و قلب و روح«

و صرب سه نوع است، صرب نفس و صرب قلب و صرب روح. اما صرب نفس دو گونه است یکی صرب از مراد دوم صرب 
فرض، صرب است از محرمات شرعی که ». مستحبّ«ل فبر مکروه. و صرب از مراد هم دوگونه است فرض و ن
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ل صرب از مکاره چون شبهات و زیادات قوىل و فعلی، چه، ترک آن از قبیل آن از فوّقی دارد. و ننفس بدان تش
. فرض صرب است بر اداء فرائض لفقبیل مستحسنات است. اما صربش بر مکروه هم دو گونه است. فرض و ن

ما صرب قلب هم دو گونه عبادات از صلوه و زکوه و صوم و حج. و نفل انواع بسیار است مانند صرب بر نوافل. و ا
و اخالص آن از شائبه نفس و  است صرب بر مکروه و صرب از مراد اما صرب بر مکروه یا بر دوام تصفیه نیّت بود

  آنرا صرب لِلّه خوانند. یا بر دوام مراقبت و ذکر اللّه تعاىل و آنرا صرب علی اللّه خوانند.
صرب است بر اطراق بصريت از تحدیق نظر در مشاهده  و اما صرب روح هم دو گونه یکی صرب بر مکروه و آن

  ».جمال ازىل و انطواء روح در مطاوی حیا، رعایت ادب حضرت شهود را
  خالصه بقول موالنا:

  
 صد هزاران کیمیا حق آفرید

  

 

 کیمیائی همچو صرب آدم ندید
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  ۷۲فصل 

  
  

معشوق... و لیکن نه هر کس بدین  عشق از عاشق بشود در تمکني عشق بدل آن بیاید از نهر چه در تلوی
از هستی او چیزی نمانده  مقام رسد، که این بس عاىل مقامی است در عشق و کمال تمکني آن بود که

  باشد.
  بیت

 املعلی که زکان عقل و جان یافته
 ام تا ظن نربی که رایگان یافته

  

 

 ام با کس ننمایم که نهان یافته
 ام من جان و جهان داده پس آن یافته

  

ت خلعت عشق و وصال و فراق او را یکی بود و از علل و عوارض برخاسته بود. اینجا بود که او اهلیّ 
  رسد خلعت عشق بود. یابد و این حقایق که بر بدل از معشوق به عاشق می

  بیت
 در دل طمع وصل بال را سرپ است
 بريون ز وصال و هجر کاری دگر است

  

 

 جان در دم زهجر او بر خطر است
 ت چو بلند شد همه دردسر استهم

  

  
  

  منت:
هر چه در تلوین عشق از عاشق بشود در تمکني عشق بدل آن بیاید از معشوق... و لیکن نه هر کس بدین 

از هستی او چیزی نمانده  مقام رسد، که این بس عاىل مقامی است در عشق و کمال تمکني آن بود که
  باشد.
  شرح:

لبی عرضه شد که صاحب تلوین در راه است و صفاتش در او باقی و صاحب تلوین و تمکني قبالً مطادرباره 
صورت آورده  تمکني در فناء صفت مستقر و بدوام کشف مشغول است در اینجا شیخ این دو مرحله را بدین

  گوید: می
حاالت حاصله از عشق از عاشق زایل شود چیزی دیگر از عشق جانشني آن شود که تمکني هر چه از تلوین 

شق است و کمال تلوین آنست که از عاشق چیزی باقی نماند تا تمکني حاصل شود و اهمیت خلوت عشق عا
  یابد.

عشق از عاشق صادر شود چون تسلیم و رضا و طلب معشوق، وقتی » فناء در بقا صفت«هر چه در حالت تلوین 
اند وىل همه کس باین مقام د که عاشق بمقام فناء صفت رسید همه آنها را در معشوق دیده و منتسب بدو می

رسد که این مقام در عشق خیلی باالست و کمال تمکني هم اینست که نه تنها فناء صفات وی را حاصل شده  نمی
مراجعه شود به شرح «بلکه از هستی او هیچ نمانده و باو بقاء یافته و فناء در فناء برایش حاصل شده باشد 

  »سوانح ۸فصل 
   منت:
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  بیت
 امعقل و جان یافتهلعلی که زکان«

 ام تا ظن نربی که رایگان یافته
  

 

 ام با کس ننمایم که نهان یافته
 »ام من جان وجهان داده پس آن یافته

  

دهم زیرا فناء در خویشم و  ام من به کس نشان نمی شرح: آن معرفتی را که بر اثر شهود عقلی و روحی پیدا کرده
ام. من نخست نفی  من این شهود را بآسانی و مجانی بدت آوردهاز من نام و نشانی نیست، و مپنداری که 

قات از جهان و ما سوی اللّه نمودم و سپس نفی وجود خود نمودم تا پس از آن در فنا باین بقاء در شهود و تعلّ
  استقرار در آن نائل شدم.

  منت:
ت خلعت عشق یابد او اهلّیوصال و فراق او را یکی بود و از علل و عوارض برخاسته بود. اینجا بود که «

  .»رسد خلعت عشق بود و این حقایق که بر بدل از معشوق به عاشق می
  شرح: 

آنکه بدین مقام رسد وصال و فراق چنانکه قبالً شرح دادیم برای او یکی است. او از این امور که در واقع نقص 
و شایستگی آنرا یافته که خلعت  و عیب است و مربوط به حالت تلوین است گذشته و وارد مرحله تمکني شده

عشق را بپوشد و در آن بقا یابد و خود همان شود و در واقع همان حالت تمکني او خلعت عشق است برای او که 
در عشق عاشق را تلوین بوده و تمکني بود، تلوین «نویسد:  لوایح می ۱۳۲همیشگی است. عني القضاه در ص 

بود. صاحب تلوین بخود قائم بود و صاحب تمکني بمعشوق قائم بود.  بابقاء صفت بود و تمکني در فناء صفت
و «صاحب تلوین طالب و صاحب تمکني واصل بود. مهرت کلیم صاحب تلوین بود اضافت فعل او بدو کردند: 

و ما رمیت اذرمیتَ «، مهرت حبیب صاحب تمکني بود اضافت فعل او بخود کردند: »لما جاء موسی لمیقاتنا
 در تلوین عشق بباد شود در تمکني عشق بدو باز رسد و این مقای عاىل اما عاشق را هر چه ».رمی و لکن اللّه

که وصل و فراق و هستی و نیستی بنزد همت او است و درجه متعاىل زیرا که درتمکني عشق عاشق بدرجۀ رسد 
و نه فراق، چون عاشق در یکسان بود و ادراک این سرّ نه آسان بود. ای برادر معشوق را بخود نه صال است 

رغلبه حال از والیت خود بريون افتد و از اوصاف خود فانی شود، هر آینه بدو بقا یابد و از او لقا یابد چون از 
او لقا یافت و بقا بدو یافت چون در خود نگرد مقصود ببیند بعد از آن او را از خود در خود نه فراق بود و نه 

  »وصال
  منت:

  بیت
 ل بال را سرپ استدر دل طمع وص

 بريون ز وصال و هجر کاری دگر است
  

 

 جان در دم زهجر او بر خطر است
 همت چو بلند شد همه دردسر است

  

ترسد و  چون سرپی جلوی بالها استاده و جان دائماً از هجران می صال طمع دارد کهونچنان به آشرح: یعنی دل 
رسند که همت واال داشته باشند.  ی است که آنانی بدان مینوشد اما یرون از وصل و هجر هم مقام زهر دوری می

آنچه نسبت با معشوق دارد همچون بالی بعد به «در شرح نور عثمانیه مطالب این فصل بدینصورت آمده: 
های هجر بسرور وصل، همچو قیام ذات خود وانکسار در آن، در انقالب قیام پذیر  جهت قرب، و همچو محنتب

تها بعد المذله، و طرح یگانگی و حصول آشنائی، و این کار بجائی رسد که حسن افت عزّشدن بذات معشوق و ی
ت و سرور یابد که در حصول. و اگر از و لطافتهای ذات معشوق بخود کشیدن گريد. چنانکه در غیبت همان لذّ 
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صوّر کند و این مرتبه در کمال زایدتر شود، کار بجائی رسد که عشق صورت معشوق در ناظری عاشق چنان م
وی ثبت کند که عاشق را بخیال صورت معشوق سکوتی چنان حاصل شود که در خارج صورت معشوق حسن 

ها نماند. و اگر  نطلبد. و از قوت وصال معنوی وی را فراق و وصال هر دو یکی گردد، و از بريون کار ویرا علّت
ه از ترکیب بتجرید عني عشق، و از فنای ترکیب مرتبت از این بلندتر گردد و در مکمن عني عشق کار بجايب رسد ک

ببقای تجرید قائم شود و از جناب منسوب و لذّت جزوی بجناب اصل رسد، و قیام پذیر شود و این در مراتب 
منتهای تمکني عشق است و مراد از عني عشق و کسوت صورتهای عاشق و معشوق خود این اصل است، و رابط 

ني عشق ا اصل تمکني ممکن گردد و منتهای مقرّ اصل شود چنانکه در اصل های ع این حقیقت است تا جنبش
عزّالدّین کاشانی در مثنوی » های خارج ازو نائل شود و بمقرّ قیام اصل قیام پذیر شود افتاده بود و تلوین

  کنوزاالسرار می گوید: 
  

 روح نیستی ز سطوت اوست
 تا ز اوصاف خود جدا نشود
 دچون ز خود پاک منخلع گرد
 روح در هر چه بنگرد زان پس
 این قدمگه مقام تمکني است

  

 

 ره نوشنت به سعی خطوط اوست
 خدمت عشق را سزاست نشود
 صورت عشق منطبع گردد
 نقش معشوق و عشق بیند و بس

 های تلوین است غري از این نقش
  

  



  

٢٨٨ 

  
  ۷۳فصل 

  
  
  

بهمه حال. اما اهلیت خلعت معشوق خزانه عشق و جمال ذخريه اوست، تصرّف عشق در او نافذتر است 
  عشق آن است که در فصل اول پیش از این بیان افتاد.

  
  
  

  شرح:
های گوناگون کند. گاه در عرض جمال نظرش  معشوق با عاشق تاخت گوید: عشق بواسطه شارح نور عثمانیه می

ها  کند و بعوض کرشمهها بخشد و نظر عاشق را بالی حسن  برتابد و التفات نکند. و گاه از راه حسن ویرا لطافت
کند و گاه   ها مال کند و گاه نفی کند و برباید و بامیدهائی ویرا مقید بخشد. و گاه دل عاشق را از بالها و محنت

های معشوق وی را مستغرق گرداند و از ذات خودش باز رهاند و نصیب ترکیب و ظلمت  از نظر امیدهائی بحسن
فرستد تا عزم هالکش نیفتد و گاه روح عاشق را تبعیت روح  ی میهای شوق جنس روشن اندوه ویرا از شعله

ولش دارد و گاه  ها و انکسارها کوفته و خسته و خراب می دارد گاه ترکیب عاشق را بتذلّل معشوق قرب حسن می
یرا ارزد و بعد از آن به فنای کلّی و ای نمی گذرد تا جمله کون در نظر عاشق به پشه دهد و بعاریت بر او می می

گرداند و بعد هذا االمر، اگر وی را از فناء، از بقای خودی بخشد و یا حیاتی نو دهد، وی  مضمحل و محو می
  »داند که ذات عشق مسخّر و مسکن ویست تا بواسطه معشوق، عاشق را از عني عشق خرب رسد

ر شده پس عشق در ای است که در آن از گوهر تابناک جمال پ پس مقصود اینست که: معشوق در حکم خزانه
معشوق نفوذش بیشرت است و دایمی. و هرگاه حب رؤیت جمال خواهد، به هر که شایستگی آنرا داشته باشد، 

  بخشد. چنانکه در فصل قبل گفته شد، خلعت عشق می



  

٢٨٩ 

  
  ۷۴فصل 

  
  
  

عشق عجب آینه ایست هم عاشق را و هم معشوق را، هم در خود دیدن و هم در معشوق دیدن و هم در 
ر دیدن و اگر غريت عشق دست دهد تا واغريی ننگرد هرگز جمال معشوق بکمال جز در آینه عشق اغیا

  نتواند دید و همچنان کمال نیاز عاشق و جمله صفات نقصان و کمال از هر دوجانب.
  

شاید که اگر یک نظر  ذات عاشق از اصل عشق مینویسد:  شارح نسخه نور عثمانیه در شرح این فصل می
قی دون ذات معشوق سازد آن از نقصان ام بیش طلبد و اگر نظر وی بجز وی از اجزای مکنونات تعلّ باصالت قی

نیاید که استغنای کلّی دارد و استظهار بکمال حسن  رتبت عاشق است در نمایش آینه عشق، و ذلت معشوق می
نه عشق صورت عاشقی خود، و هیچ احتیاج گردِ دامن تعزز وی نگردد، تا کمال صورت معشوقی نماست در آی

در مراتب عني عشق وقتی کمال نماید که کّل جهات تابش لقای معشوق ویرا فرو گرفته باشد. و صفات وی من 
کّل حدود با احسن نمایش معشوقی شده باشد، و حقیقت عاشقی از ذات خود مربا گشنت و باصل معشوقی قیام 

افتد و تا کار وصول پیش  ع آن کردن از کاهش مراتب میپذیر شدن و اگر بالی... از فراق روی نماید تدبري دف
ل و احتیاج افتد که کمال عاشقی همه تذّل گرفنت و تمنای آن ساخنت این همه در مراتب حصهای بدایت عشق می

رسد که صورت عاشقی همه در ذوبان و همه سوخنت است  اختیاری بهر چه از طررف معشوق می و تسلیم  بی
کوشش که از صفای کمال عشق، صورت عاشقی را جز عشق  شوقی همه کشیدن است بیخویش. و صورت مع بی

  »های راه نمایش های راه با کشش آید و هستی هیچ نیاید و صولت معشوقی را هیچ در نباید که نیستی
تواند عاشق در آن آینه صورت معشوق را شهود  پس منظور شیخ این است که عاشق آینه شگفتی است که هم می

او، و معشوق و کمال او، و و هم معشوق جمال خود را نگرد. و عاشق در آغاز در آینه عشق، عاشق و نقص  کند
و چون عشق غريیّت ». تثلیب قبل از توحید«حد بیند و معلوم و علم و عالم را متّ هم تجلیات عشق را با هم می

، و در فناء صفت که عشق مطلق غري مقید را کنار زند و غري و عاشق و صورت معشوق را که همه قیدند کنار زند
و آنگاه همه  »ما رأیت شیئاً قطاً اال اللّه: «گوید بیند، و می شود، کمال جمال را جز در مطلقیّت نمی حاصل می

چیز را بدو بیند زیرا او چشم و گوش و قلب او شده. لذا در این مرحله نفی مطلق آینه عشق مطلق گردیده که همه 
نگرد  و چون در آن آینه می نگرد صفات عاشق را همه نقص و صفات معشوق را همه کمال میخري مطلق است 

العجب آینه است آینه عشق در وی صورت وب« شهود اوست. عني القضاه بجا گفته: »و له االسماء الحسنی«
  ».۱۳۳لوایح ص ». «تعدّد و تکثّر عاشق و جمال معشوق نماید بی

  ی نویسد:م» لمعه دوم«عراقی در لمعات 
  سلطان عشق خواست خیمه بصحرا زند، در خزاین بگشاید گنج بر عالم پاشد.

 چرت برداشت برکشید علم
 قراری عشق شورانگیز بی

  

 

 تا بهم بر زند وجود و عدم
 شر و شوری فکند در عالم

  

  



  

٢٩٠ 

  »یٔکان اللّه ولم یکن معه ش«ور نه تا بود آرمیده بود و در خلوت خانه شهود آسوده آنجا که: 
  

 آن دم که ز هر دو کون آثار نبود
 بودیم معشوقه و عشق و ما بهم می

  

 

 بر لوح وجود نقش اغیار نبود
 در گوشه خلوتی که دیّار نبود

  

  
  ناگاه عشق بیقرار و بهر اظهار کمال پرده از روی کار بگشود و از روی معشوقی خود را بر عني عالم جلوه فرمود:

  
 پرتو حسن او چو پیدا شد

 م کرد از جمال او نظریوا
 عاریت بستد از لبش شکری

  

 

 نقش هویدا شدعالم اندر 
 حسن رویش بدید و شیدا شد
 ذوق آن بیافت گویا شد

  

  
فروغ آن جمال عني عاشق را نوری داد تا بدان نور آن جمال بدید، چه » هم نور تو باید که ترا بشناسد«مصراع: 

  ».ا هم اال مطایاهمال یحمل عطای«او را جز بدو نتوان دید: 
بشنید، رقص کنان بر در میخانه عشق » کن«ت شهود بیافت، ذوق وجود بچشید، زمزمه قول عاشق چون لذّ 

  دوید.



  

٢٩١ 

  
  

  ۷۵فصل 
  
  
  
عشق جربی است که در او هیچ کسب را راه نیست بهیچ سبیل، الجرم احکام او نیز همه جرب است. » ۱«

و مکر تیار در والیت او نرپد. احوال او همه زهر قهر بود اختیار از او والیت او معزول است. مرغ اخ
باید بود تا او چه زند و چه نقش نهد، پس اگر خواهد آن نقش  جرب بود عاشق را بساط مهره قهر او می

  شود. بر او پیدا می
شود  بالی عاشق در پندار اختیار است چون این معنی تمام بدانست و آن پندار نبود کار بر او آسانرت» ۲«

  زیرا که نکوشد تا کاری به اختیار کند در چیزی که  در او هیچ اختیار نیست.
  بیت

 آزاده بساط مهر تقدیر است
 آن مهره توئی و نقش دورش تمثال

  

 

 تدبري است در راه مراد خویش بی
 کوخود همه دردیده خود تقصري است

  

  
  
  

  شرح:
ق و زمان. است که مقّر وی در ال مکان بريون از تعلّنویسد: عشق اصلی  در شرح آن می» نور عثمانیه«شارح 

ط وی بود که لّ سی رود از نفاذ حکم و تهیچ خلق را بدو راه نه. اگر یافت بود. مگر از جهت وی بود واگر تصرّف
وی استقالل ذاتی دارد. هر که بوی رسد، اوست که رسید. نه آنکه بوی رسید. الجرم حکم وی جمله جرب افتاده 

بدو راه نه. اختیارها تدبري مصالح ترکیب امد. وی اختیار مصلحت تجرید آمده و راه عشق بر تجرید  و کسب را
قریب االصل افتاد. و بر ترکیب بعد المسافه. عاشقان را بال چندان بود که زمام اختیار بدست ایشان بود. چون 

یشانرا اضطراری بود. عشق مجرد را هیچ معشوق بال اعزاز مر ا راختیاری بود، تسخّ اختیار عاشقان او منشأ بی
غري در نوا نبود، در مقرّ خود از استقالل ذات خود بقیام اصل خود. و لیکن کاینات از دروای عالقه خود عشق 
حقیقی دروا بود. ولیکن چون بدو راه نبود. هر چه در کون از عشق ثبت شد آنرا عشق نام کردند. ولیکن عشق 

عشق ممزوج نرا آخود بود و هر چه در کسوت دو تعني ثبت شد همچو عاشق و معشوق، وصفی بود که نه در مقّر 
تا رابطه عشق اصلی گردد. و هر چه در منازل عشق وی بمقّر اصل کشید، هم حکم اصل یافت در هر  کردندنام 

ل تن در ملّت و مذهب که بود. بشرط آنکه در منازل وقوف نکرد و تلف علل و آسایش بريونی نشد و باضمحال
داد وقوع بذوبان غرق اصل گردانید. و نمودار حرج و فنای بود کز دىل عشق ناگریزان جمله خالیق است جربًا 

د، و خیرب و عارف این اصل شد، فهوالمراد، واصل تو قهراً. اگر وجودی را از پنهان کشش و کوشش در هم اف
سقوط معرفت و انقطاع عالقه اصلی در مراتب اصل شد. و ا گر نه چون کششهای اجزا کشیده شود، ولیکن از 
  ».تلف فرع شود و در استغنای کلّی عني عشق شود. ازین بسی یابی



  

٢٩٢ 

با توجه باصل و شرح فوق منظور شیخ احمد را چنني توان بیان کرد. عشق جرب است و اختیار در آن راه ندارد 
احکام آن همه جرب است و اختیاری در آن  و» تند کسب بنده و فعل او دخالت داردفگ بر خالف معتزىل که می«

و در این محدوده جرب هیچ پرنده  »تعز من تشاء و تذل من تشاء...«ای دعا از تو اجابت هم زتو. «باشد  نمی
تواند پرواز کند تمام حاالت وارده بر انسان چنانکه در فصل سوم گفت همه بنوعی از صفت  بلند پروازی نمی

نمایاند و گاه قهر: عاشق در حکم تخته نرد است که  تی حاصل است که گاه مهر میقهاریت و چريگی او بر هس
ای نشان دهد... پس خواهی نخواهی آنچه حکمت او تقاضا کند عمل  تاس جرب چه آید و چه کند و چه شماره

ا کامالً بداند کند اختیاری دارد وىل وقتی این معنی ر کند... و همه گرفتاریهای عاشق از این است که خیال می می
که ا ین «شود  کار او آسانرت می »و ما رمیت اذ رمیت و لکن اللّه رمی« » مؤثر فی الوجود اال اللّهال«که 

کوشد که باختیار خود کاری  و لذا دیگر نمی» شود هم علمی نیست بلکه شهودی است و پس از فناء حاصل می
نسو که خواهد آنشیند تا نسیم جذب او را ب بر موج تسلیم می کند در چیزی که اصالً اختیاری ندارد و لذا از آغاز

اختیار عاشق در عشق زقهر محبوبست که در «در این باره می نویسد: » ۱۳۵ص «برد. عني القضاه در لوایح 
ت عقل و دهد تا او را از قلّ  می وجام مکر بر عاشق عرضه کند و چنان نماید بدو که این بدو برای دفع عطش ا

متعطّش است اند و نوش کند عطش او زیادت شود و او نداند که هر که در غلبه عطش آب دریا خورد سوء بست
ذ رازی اعجب یحیی مع »کذالك العشق للعاشق کشا رب ماء البحر کلما ازداد شرباً ازداد عطشا«مرتوّی 

حار عشق بمذاق او قدس اللّه روحه بسلطان اولیاء قدس اللّه روحه بنوشت: اینجا کسی است که یک قطره ب
چکانیدند مست مست شد و جواب نوشت که اینجا کسی هست که جمله بحار محبّت نوش کرد و لب بر لب 

  نهاد و خاموش کرد.
  
  عزّالدّین کاشانی در مثنوی کنوزاالسرار می گوید:          

 عشق چیزیست کاختیاری نیست
 جان عاشق بساط مهره اوست
 ردتا چه نقش است و مهره چون با

 ه آن شمارش نیستکرنج عاشق 
  

 

 اش غري بردباری نیستچاره
 شهر بند مراد و شهره اوست

 سازد عاشق ار خواهد ار نه می
 جز زپندار اختیارش نیست

  

  منت:
 آزاده بساط مهر تقدیر است
 آن مهره توئی و نقش دورش تمثال

  

 

 تدبري است در راه مراد خویش بی
 کوخود همه دردیده خود تقصري است

  

ای که بشاگرد و مریدش عني القضاه نوشته در آخر نامه آورده  توضیح: شیخ این رباعی را غري از اینجا در نامه
  »۴۷۴مجموعه آثار ص «است 

  
  شرح:

نرد که در برابرش هر  گوید: تخته این رباعی همان توضیح مفهوم جرب ست که قبل از آن آمده. وی در اینجا می
باشد. ای عاشق تو آن مهره هستی  کند آزاده می دهد و اعرتاض نمی واکنش نشان نمی نشیند از خود تاسی که می

که خود را مقصر و نقشی که دور آن است تصویر و پیکره خود تست و تو در خیال خود و با چشم اختیار است 
  می پنداری. در حالیکه مهره همان است که هست... بقول خیّام



  

٢٩٣ 

 از روی حقیقی نه از روی مجاز 
  

 

 ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز
  

بینی.  اپس کمال در نفی اختیار است هر چه خواهد کند چنانکه جنید را گفتند: خواهی که حضرت آفریدگار
گفت نه. گفت چرا؟ گفت: بخواست ونیافت بدین نسبت همه آفت در اختیار من است و من از آفت اختیار پناه 

شد گفتند خواهی که برآئی و نجات یابی؟ گفت: نه. گفتند: خواهی  ق میبدو سازم. چنانکه یکی را دیدند که غر
که غرق شوی؟ گفت: نه گفتند پس چه خواهی؟ گفت: مراد من در مراد او نرسیده است آن خواهم که او 

  ».۱۳۷لوایح ص «خواهد. عشق چون بدین مرتبه رسید کمال گريد 



  

٢٩٤ 

  
  ۷۶فصل 

  
  
  

ت و کفایت رعایت و عنایت عشق در زمني د که از دست المعیّگاه بود که بال و جفای معشوق تخمی بو
دولت بکمال تر مراد عاشق افکنند تا از او گل اعتذاری برآید و بود که فرا بندد و ثمره وصال گردد و اگر 

ی خاىل نبود اگر برق و صاعقه بر نجهد و پرده  بر راه او نیاید و راه بر دولت اونزنند بود آن وصال از یک
  اند: برای آن بود تا بداند که هرگز در راه عشق روی اعتماد نبود و برای این گفته و این

  بیت
 گر غره بدان شدی که دادم بتو دل

  

 

 اند، از منزلصد قافله بیش برده
  

  بیت
 بینمدل گر چه ز وصل شادمان می
 دیدم در هجر تو وصل تو نهان می

  

 

 بینم هم پای فراق در میان می
 بینم تو عیان میدر وصل تو هجر 

  

  
  

  شرح:
شود تیغ تربیت  این فصل می گوید: گاه بود که بالء جفا که از معشوق  صادر می در شرح» شارح نور عثمانیه«

قاتش قطع عشق بود که از راه معشوق بر ذات عاشق آید تا ذات عاشق را از پیوند بريونی منفرد گرداند و تعلّ 
و گاه بود که لگد کوب استغناء بود تا عاشق ترک وجود ». ۱«گردد ذات عاشق را بطرف معشوق مواجهه کلی 

معشوق  خود گريد و به فنا تن در دهد. و گاه بود که آتش عشق افروخنت گريد. جفا و بال از جمال و حسن وجود 
های شوق گرداند و گاه بود که جفا پیش رو  بر عاشق تاخنت آرد تا ذات عاشق راهیزم خورای انگیزش شعله

ز و استغنای کمال جالل خود سوی مقبول وصلت عاشق در جنباند. این چنني ربان بود که معشوق از سر تعزّمه
  نزول در مراتب از ذوره کمال جربوت معشوق بانحطاط ببساط مذلت عاشق آمدن از جفا ناگزیر بود.

ت عني عشق در زمني احتیاج و اما آمدیم با آن جفا که سلسله وفا در هم اندازد و تخم مراد از راه وصلت عنای
راتر رود شجره ثمره یگانگی در فعاشق افکند تا از او گلی برآید که به رنگ و بوی اتحاد بود و ا گر کار از این 

های قدری محفوظ ماند و از  ظهور آید و اگر دولت بکمال تر بود آن ثمره یگانگی از بادهای عینی و صاعقه
و در یگانگی بکمال رسد این منتهای یگانگیست که عالم عشق وصفی ثبت  نات متفرقه نیفتد خلل عودش بتعّی

شود چنانکه گفت:  ت اصل. و اگر از این مراتب کار بعني اصل کشیدهشود و در نیابت پرتو عشق حقیقت احدیّ 
ت بگذارد که ت را استقالل حقیقت احدیت بس است فردانیّیعنی هر وحدانّی» وصال از یکی خاىل شود«

تی بر عني حقیقت ت گردد، زیرا که اظهار هر وحدانّین دو گانگی پرياهن دامن عني حقیقت احدیّ تصرف ضم
احدیتست، هر دو وحدانیت که امکان دو گانگی دارد و یا از اتحاد امتزاج دو گانگی افتاده است و برتقی و 

قف در اینمرتبه در آینه ت او را ابتالی توت  رسیده است همان غريت حقیقت عني احدّیرفعت بظهور وحدانّی
ت اصل آرد غرق اصل گردد حاد خود تخویفی از آثار منزل اولش مطالعه گرداند و هر یگانگی که روی باحدّیاّت



  

٢٩٥ 

ت رسد از فنا آن واحد عددی از احد بال که احدیت را اصل راستی است که هر واحد که بآستان اصالت احدیّ 
  ».عدد طرح و محو افتد واللّه اعلم

فوق شیخ جفا و بال را ناشی از پندار اختیار عاشق ندانسته بلکه آنرا مربوط به عنایت عشق دانسته و آنرا در منت 
نکه معشوق با عاشق همراه است به جهت باری بحد کافی بهره رساندن آبر دو قسم نموده. قسم اول از جهت 
رَبَّنَا «بان به پوزش خواهی گشاید و گوید: گفته و زقات کارد تا ترک تعلّ باو در وجود عشق عاشق دانۀ ابتال می

پروردگارا ما بر یعنی: » ۲۳اعراف آیه  »ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
که همان عذر  »بود خويشنت ستم كرديم و اگر بر ما نبخشايى و به ما رحم نكنى مسلما از زيانكاران خواهيم

  خواهی موجب وصال او گردد.
خواهد تا عاشق در عني وحدت و  قسم دوم بال که مرتبه باالتر است اینست که ا گر عنایت بیشرت باشد می

ها و  یگانگی بماند و به تعیّنات و قیدهای غري باز نگردد و این تا جایی است که از برق توجه به عینیّات و دیده
حفوظ مانده باشد وىل اگر این مسائل پیش آمد از وحدت به کثرت و اختیار آمده وا های اختیار م صاعقه

را  »ما زاغ البصر و ما طغٰى«و تقصري اوست که: فهمد که هرگز در راه عشق روی اعتماد نیست  اسفاگویان می
، هرن است و هر چه سلطان عشق بپسندد«رعایت نکرده، شاید هم این بال از خود عشق بوده تا نشان دهد که 

  اند: و همه اینها بهانه، وبرای این گفته»صالح مملکت خویش خسروان دانند
  منت:

  بیت
 گر غره بدان شدی که دادم بتو دل

  

 

 اند، از منزلصد قافله بیش برده
  

 بینمدل گر چه ز وصل شادمان می
 دیدم در هجر تو وصل تو نهان می

  

 

 بینم هم پای فراق در میان می
 بینم جر تو عیان میدر وصل تو ه

  

ای، بدانکه صدها قافله  ای و خودت را گول زده ام فریب خورده شرح: اگر تو مغرور شدی که من به تو دل داده
اند... و اگر چه دلم از وصل شادمانه است و  اند و به وصال من مغرور شده پیش از تو همني گول را خورده

بینم سرانجام وصال، فراق است  وىل از آنجهت که می» رجا«ه کند و بدان امید بست خرسند و احساس وجد می
». خوف«در رنج و خوفم » و وصال جذب جلوه جمال است وىل فراق ناشی از عزّ و جالل و این دو باهمند«

نگرم که وصل در درونش  وىل باز می». رجا«وصال نهفته است ن إینم در نهان آ نگرم می و چون به هجر می
  و این دور و تسلسل همچنان ادامه دارد و ما در حريت اندرحريت.». خوف« هجرت و دوری است

  بقول عني القضاه 
 حريت اندر حريت است و بستگی در بستگی

  

 

 گه یقني گردد گمان و گه گمان گردد یقني
  

و بر پس اگر معشوق تخم عنایت بر زمني مراد عاشق افکند تا گل امیدی برآید روا بود که از رایحه آن مشام ا
  ز وصف الزمه ذات داشتنست بدین تن در ندهد.آساید. اما بر آن دل نهادن نشاید، زیرا که او را کربیا و تعزّ 

 گر او بخودم بقا دهد خوش باشد
 من خود کشم انتظار لطفش لیکن

  

 

 در بی خودیم بقا دهد خوش باشد
 گر حضرت او رضا دهد خوش باشد

  

  



  

٢٩٦ 

  
  

  ۷۷فصل 
  
  
  

  فی الخاتمه الکتاب
  

بر بسته اند از ادراک ماهیّت و حقیقت روح، و روح صدف عشق است پس چون به صدف  عقول را دیده 
علم را راه نیست گوهر مکنون که در آن صدف است چگونه راه بود؟ اما بر سبیل اجابت التماس این 

از پیش بر پشت  »ال منا اشارهک«این فصول بیات اثبات افتاد اگر چه که » اکرمه اللّه تعاىل«دوست عزیز 
عانی مایم تا اگر کسی فهم نکند معذور بود که دست عبارت بر دامن معانی نرسد که  جزو اثبات کرده

  عشق بس پوشیده است.
  

 عشق پوشیده است هرگزکس ندیدستش عیان
 زند هر کس از پندار خود در عشق الفی می

  

 

 الفهای بیهده تا کی زنند این عاشقان
 چنني و از چنانعشق از پندار خاىل و ز

  

  
  

شرح: عقل بشری از درک چیستی و چگونگی روح عاجز است و همني است که وقتی از رسول خدا درباره روح 
االسراء آیه « »وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِالَّ قَلِيلًا«پرسیدند آیه آمد: 

و جز عّده » نزول امر در خلق«امر پروردگار است »عالم«پرسند بگو روح از  درباره روح می یعنی: از تو» ۸۷
در حکم صدفی » سوانح ذکر شد ۵۰همانطور که در فصل «دانند و بدان  علم ندارد... و روح  اندکی آنرا نمی

  .درون آنست و بخاطر همن گوهر هم آن صدف ساخته شده استاست که گوهر عشق 
 گوهری کز صدف کون و مکان بريون بود

  

 

 کرد طلب از گمشدگان لب دریا می
  

  تواند بفهمد. وقتی علم به صدف روح راهی ندارد چگونه آن گوهر عشق را که در میان صدف قرار دارد می
 به کنه ذاتش خرد برد پی

  

 

 اگر رسد خس به قعر دریا
  

یعنی: «که خدا او را گرامی دارد خواهش آن دوست عزیز بود  ها بجهت اما آنچه در اینجا نوشتیم در این فصل
  »صاین الدین که در مقدمه نامش ذکر شد

و اگر کسی نفهمد معذور است زیرا » ۱در فصل «ایم  اگر چه کالم ما اشاره است چنانکه از پیش اثبات کرده
  بهم است.زیرا معانی عشق بسیار پوشیده و م» مقدمه سوانح«دست عبارت بدامن آن نرسد 

  
  منت:

 عشق پوشیده است هرگزکس ندیدستش عیان
 زند هر کس از پندار خود در عشق الفی می

  

 

 الفهای بیهده تا کی زنند این عاشقان
 عشق از پندار خاىل و زچنني و از چنان

  



  

٢٩٧ 

  :توضیح: درباره این رباعی در فصل سوم توضیح دادیم. عزّالدّین کاشانی در مثنوی کنوزاالسرار می گوید
  

 اندیا رب این قوم کاهل تمکني
 ت خویشهمه را ز آفتاب عزّ

 بهر جمعی روندگان طریق
 همه در وادی طلب عطشان
 اند طالبانی که صاحب روش

 دایم از حرف مکر و استدراج
 همه را شربت قبول چشان
 وارهان از مقام هستی شان
 منتشر نظم را عدالتعیني

  

 

 زبده کون واصل تکوین اند
 فکن نقاب از پیش جلوه کن بر

 مانده در بحر وجد و شوق غریق
 شده جویای چشمه حیوان
 اند همه در کوشش از پی کشش

 تشني امواجآغرق دریای 
 بکمند محبت بکشان

 شان مگسالن جام ذوق و مستی
 با همني جمع حرز کن امني

  

به تلوین و تمکني است  گه مربوط ۷۲ای که صاحب کنوز االسرار در دست داشته گویا فصل  البته طبق نسخه«
  ».خاتمه کتاب بوده است

  
گوئیم و برای حسن  بدرود میکنیم و با شیخ مجدالدین ابوالفتوح احمد غزاىل  ما در اینجا سخن را کوتاه می

  جوئیم. ختام کالم به شعر شیخ و سپس به نثر شاگردانش عني القضاة تمثل می
  

 عشق پوشیده است هرگزکس ندیدستش عیان
 زند پندار خود در عشق الفی می هر کس از

  

 

 الفهای بیهده تا کی زنند این عاشقان
 عشق از پندار خاىل و زچنني و از چنان

  

  
آن را که عشق آمدست زیبا آمد، دارنده دیگر است و خواننده دیگر و داننده دیگر، ما را جز قلم و زبان 

  ندادند....
  
  

  فقري: حشمت اللّه ریاضی
  

  
  
  
  


