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 حضرت، جامعُ العُلوم و المَعارف و مَجمَعُ الکَراماتِ و المَکاشِف، العالِمُ العاىل
فش احمـد و فرزنـد محمـدبن یابوالفتـوح و نـام شـر یۀ ویکن. خ احمد غزاىلیش

بـرادر کوچـک  یو). از قراء طـوس اسـت یا هیغزّال قر( الغزاىل یاحمد الطوس
جنـابش از فقهـاء بـزرگ و . مشهور است حامد محمّد غزاىل یحجّة االسالم اب

ه بغـداد درس یـحامـد در مدرسـۀ نظام یابت بـرادرش ابـیبه ن یجوان یدر ابتدا
شـد  یدل سرپدۀ و. خ ابوبکر نسّاج اتفاق مالقات افتادیرا با ش یتا و: گفت یم

فـة ید تـا بـه خلیبـه کمـال رسـ یت ویافته و تحت تربی نيو بر دست او توبه و تلق
قـات یفـات و تحقیجنـابش را تأل. ش نائـل آمـدیمرشد خـو ینیانشو ج یالخلفائ

اء و یـرسـالۀ سـوانح و لُبـاب االِح: اسـت، مـن جملـه یرينظ یمعتربه و رسـائل بـ
  . هرية و غريعلم البص یه فريالذّخ
ان در عصـر یـو سالست ب یو جمال صور یو کماالت باطن یدر علوم ظاهر یو

کـه ارشـاد یسـال ار ینسّاج مدت سـ خ ابوبکریپس از جناب ش. خود منفرد بود
 نيو عـ یخ ابوالفضـل بغـدادیچـون شـ ین بوده اسـت و بزرگـانیبه وجود او مز
و شـمس  یخ احمد بلخـیو ش ین سهروردیب الدّیخ ابونجیو ش یالقضاة همدان
جنـابش چنانکـه . ت فرموده و اجازه ارشاد بـه آنـان داده اسـتیترب یاالئمه رض
 یتمکّن بود و در سنه پانصد و هفده خرقه تهسال در مسند ارشاد م یگذشت س

خ ی خـود شـنيفـة الخلفـاء و جانشـیت خلـق را بـه خلیفرمود و امر ارشـاد و هـدا
ارتگـاه ین و زیمـدفن حضـرتش در قـزو. واگذار نموده اسـت یابوالفضل بغداد
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  یشات ویاز فرما یا شمّه
د که معشوق در همه حال معشوق اسـت یفرما یاز فصول رسالۀ سوانح م یکیدر 

پس استغناء صفت اوست، و عاشـق در هـر حـال عاشـق اسـت و افتقـار صـفت 
شـه صـفت اوسـت، و یابـد پـس افتقـار همیشه معشـوق دریاوست و عاشق را هم

. ابد که خود را دارد و الجرم صفت او استغناء باشدی یز در نمیچ چیه معشوق را
هـا باشـد کـه  یعاشق را در ابتـدا بانـگ و خـروش و زار: دیز در سوانح فرمایو ن

د، ريت بگـیـد والیت تـام نگرفتـه اسـت، چـون کـار بـه کمـال رسـیسوزِ عشق وال
ز گفته است کـه ینو . افتهیبدل  یبه پالودگ یشود که آلودگ یدر باق یث زاریحد

د و دشمن او را دشمن، چون کار به کمال رياگر چه عاشق دوست او را دوست گ
د و دشمن او را دوسـت، بـر ريت، دوست او را دشمن گريد عکس شود از غیرس

  . ت بود فضالً منهرينامش او را غ

  یاز کرامات و یشطر
در خـون  یو: فرمـود: دیحال برادرش حجة االسـالم را پرسـ یاز و یکی یروز
از گفتـه . افتیرا در مسجد  یون آمده، وريسائل در طلب حجة االسالم ب. است
ان نهـاد کـه بـرادرت یـه را با حجة االسالم در میقض. خ احمد در تعجب ماندیش

خ درسـت گفتـه کـه مـن در یشـ: حجة االسـالم گفـت. سراغ شما را در خون داد
ود من مسـتغرق خـون بـود، کردم و همه وج یاز مسائل استحاضه فکر م یا مسئله

ة یو هـم گو. ت آن را مشـاهده نمـوده اسـتیـبرادرم به نـور وال نـد بـرادرش حجـّ

 یاصـناف عبـاد از اقصـ: ق عتاب به آن جناب گفتیبه طر یوقت االسالم غزاىل
ه رينـد و آن را ذخـیآ یار میـن دیـدر خلـف دعـاگو بـه ا یدرک نمـاز یبالد بـرا
و قـرب جـوار،  یوجـود سِـمت بـرادر شمارند، چون اسـت کـه تـو بـا یم یاخرو
خ ید اسـت، شـیـن رفتـار از اهـل سـلوک بعی، ایگزار یدر پشت سر من نم ینماز
د در اقامـة صـلوة بـذل جهـد ینمائ یام میاگر شما به امامت جماعت که ق: گفت
آنگـاه در خـدمت حجـة االسـالم . چمیاز متابعت و اقتدا نپ ید، من هرگز رویکن

د و حجة االسالم به امامـت جماعـت مشـغول یاز رسبه مسجد رفت تا هنگام نم
ون آمـده ري نماز مسجد را ترک گفته بـنيدر ب نمود وىل یز اقتدا به ویخ نیش. شد

چـون حجـة االسـالم از نمـاز فـارغ و از . و با اصحاب خود نماز را اعـاده کـرد
و  ید که چرا نماز را شکسـتیخ را مالقات کرده عتاب آغازیمسجد خارج شد، ش

م، تـا یشـرط خـود عمـل کـرد یما به مقتضـا: خ گفتی؟ شیسجد خارج شداز م
کـه  یم وقتـیـآورد یط اقتـدا بـه جـایحضرت حجة االسالم در نماز بودنـد شـرا

حجـة ! میم نماز تمام کنیم و نتوانستیامام ماند یرفتند اَسرت خود را آب دهند ما ب
 یبنـدگان سـبحان اللـه، خداونـد را: دسـت داد و گفـت یاالسالم را وقت خوشـ

نمـاز بـه خـاطرم  ید کـه در اثنـایـگو یس قلوبند، بـرادرم راسـت میباشد که جواس
نـد پـس از آن حجـة االسـالم را یگو. انـد ا اسـرتم را آب دادهیآ گذشت که امروز
  . دا شدیرغبت سلوک پ

  
  قت و عرفانیرهربان طر  نقل از كتاب

  ،یگناباد یزا محمّدباقر سلطانريحاج منگارش 
  .۱۳۸۳ ،چاپ پنجم قت؛ تهران،یقانتشارات ح 



٤ 

  میححمن الرّ بسم الله الرّ 
  
  

  .نيد و آله اجمعدنا محمّیس ی و الصلوة علنيالحمدلله رب العالم
اگر چه  .عشق تعلق دارد یه به معانكچند  ن حروف مشتمل است بر فصوىلیا

ه كاست  ۱اركاب یه آن معانكرا یز، لمه نگنجدكث عشق در حروف و در یحد
ار آن است كو اگر چه ما را .نرسدار كآن اب ۲دامن خدر رحروف ب طهیحدست 

ت در ان عباركیالم، ولكت الام در خلویهدور حروف كرا به ذ یار معانكه ابك
 یسكره در حق كه و آن نركن پس توامتف یث اشارت است به معانین حدیا
اشارت عبارت و  یكی :افدكاصل شث یحدن دو یو از ا .وقش نبوده ذك
ت ريف بود، اما جز به بصیو بدل حروف حدودالس. شارتعبارت ا یگرید

ن یه مفهوم نگردد از اكرود  یزین فصول چیا ةد، و اگر در جملیباطن نتوان د
   .بالصواب اعلمو الله . بود یمعان

نس اُ ن برادران است و مرا با اویزتریعز یمن به جا كیه به نزدكز یعز یدوست 
د در یه آنچه تو را فرا خاطر آكن از من خواست یلدن ایتمام بود، معروف به صا

بود،  ینسا »مرا با او« یبه هر وقت تا منكچند اثبات  یعشق فصل یحال در معن
 یمعاناثبات نم و به كبه دامن وصل نرسد بدان فصول تعلل  و چون دست طلبم

 یقضا ردمكاثبات  یو چند فصل او را ردمكاجابت  .سازم یم یكات تمسیابآن 
 اعراض ق عشق و احوال ویچ جانب ندارد در حقایه تعلق به هكاو را، چنان قِّح

                                                 
زهیدخرتان دوش ،ـ باكره   ۱ 

   ).فرهنگ آنندراج( دخرتان در گوشه خانه یپرده برا :مهمله یبا كسر و را ـ ۲

نه به مخلوق، تا او چون و چ حواله نبود نه به خالق یه در او هكبه شرط آن عشق
   :اند ه گفتهكند، هر چند كن فصول مراجعت یدر ماند بد

  شعر
  ب انسیبل طك كولو داوا

  ٣اكما شفا یلیالم لك ريبغ
  :نكیول

  قهایر اىل ظمئتا اذا م
  ٤ الیجعلت المدامة منه بد

  قهایمن ر ن المدامةیوا
  ٥ الین اعلل قلبا علكول

   حبونهیو  حبهمی :قال الله تعاىل

  فصل  ۱
  تیب
  ب ماكبا عشق روان شد از عدم مر

  م شب مایوصل دا شرابروشن ز
  ماست در مذهب یه حرام نك یزان م

  لب ما یابین كعدم خش تا روز

                                                 
اگر تمام ) یهجر ۱۳۵۲(چاپ مصر  ۲۷۱ص  ۱ج  یهالل عسگر یاز اب یوان المعانید -۳
  .دهد یتو را شفا نممداوا كنند  یلی از كالم لريبان انسانها تو را به غیطب
  م از بادة ناب آن راريبدل گ    ـ اگر تشنه گردم بر آب دهانش ٤

ن ناتوان رایدهم ا یو لكن تسل    ـ كجا بادة نان و آب دهانش   ٥ 



٥ 

  یقبل ان اعرف الهوهواها  یانتآ
  ٦فصادف قلباً فارغاً فتمكنا 

  تیب
  وجود مد بهمن آ عشق از عدم از بهر

  من بودم عشق را ز عالم مقصود
  ز عود ینربم تا نربد بو از تو

  غم حسودريعل روز و شب و سال و مه
در  .روح بود بكمرعشق منتظر، بر سر حد وجود.مدآروح از عدم به وجود چون 

 ،مدآمد صفت ذات عشق آ اگر ذات روح .ا چه مزاج افتادنم تبدو وجود ندا
اما  ،است یعشق عارض تفاوت در قبلۀو  .بگرفت یافت جای خانه خاىل

داشت تا عشق  دیبا ینم یدر جهت یه او را روكست قت او از جهات منزه ایحق
 یابداركه ركنفس  نآ«. بردنيدام زمكآب به سب وقت كاما ندانم تا دست .بود

گاه  .المنا اشارةك.»ان نداردیاما ز ،ب او بودكند نه مریسلطان نشب كبر مر
 یّره دُیگاه به تعب ،موز دهند تا استاد شودبه دست شاگرد نوآ یا خرزی یخزف
ندارد دست معرفت استاد  هرهزَ هكبه دست ناشناس او دهند الال  یی و لؤلؤنيثم
نگ بر ريب نیت عجاوقلمون وقچون ب .تا به سفنت چه رسد ۷ن را بربماسده آك

ه انفاس كبر هوا  البل ب استه روش بر آكدا نبود یپ یم«فة انفاس زند یصح
  .»هوا است

                                                 
برخورد و در آن متمكّن  خاىل یپس با قلب دیـ قبل از آنكه عشق را بشناسم عشق او مرا رس ٦
 ..شد
  .دست بمالد ،لمس كند ).فرهنگ آنندراج(شناخنت  یبرا یزیسودن دست بر چ: دنیبرماس -۷

   فصل ۲
 یثابت گردد در هوا دا ویپباشد صورت  ینه صافیابد و آی چون خانه خاىل

 ،ندیب ه خود راكروح خواهد  قاشرا دةیه اگر دكمالش آن بود ك. روح یصفا
ه كوقت باشد  .گردن ن به وقتیا و. ندیصفتش ب ایا نامش یمعشوق  ركیپ

خود او بود  یتا به جا ،درياو را فرو گ قاشرا دةید به خود و دیحجاب نظر او آ
  :دیه گوكنجا بود یا ،ندیخود او را ب یو به جا

  تیب
  الت دارمیده در خیه دو دكاز بس 

  ندارمپ ییتونم كه نظر كدر هر 
فرا گرفته «او را  یلكه كند كبرعشق گذر ن ات ،عشق استبر ه راهش به خودكرا یز

ه مرد در كرا یز ،ده را گذر ندهدید ،جاللت عشق و ،دیبه خود نتواند رس »است
  :ه گفتكانچن .و او خود دور نتواند شد ت خودريار بود نه غیت اغريعشق غ

  ت یب
  من هر شب صفات ذات من گردد كال تریخ

  گرددده بان یمن بر من هزاران د هم از اوصاف
  شعر 

  انا یومن اهو یانا من اهو
  ۸ نحن روحان حللنا بدنا

  یالهو دمعت ینحن مذكنا عل
  ۹الناس لنا یضرب االمثال فی

                                                 
ك بدن یم كه به یما دو روح كه مرا خواسته من هستم یـ من آنكسم كه او مرا قصد كرده و كس ۸

  . میحلول كرده ا



٦ 

  السائل عن قصتنا هایا
  ۱۰ننا یم تفرّق بللو تراه 

  تهابصر ینفاذا ابصر ت
  ۱۱ واذا ابصر ته ابصرتنا

  اذا لایس ناجاآل ینحن ف
  ۱۲ذهبت مهجته مت انا 

هنحن روحان كدر دوم مصراع . افتاد ن دوركیول ،بود یمعن نیاشارت هم بد
تر است  بیاول مصراع قر. نهاده است ییدر دو یكیقدم از نجا یا حللنا بدنا

ه شاعر كد یدرست آ ین معنیه اكنجا بود یا .انا یو من اهو یانا من اهو :هك
  :گفت

  تیب
  یه جانان منكتم صنما مگر گف

  یجان من ك نگه كردم خودیچون ن
  یمرتد گردم گر تو ز من برگرد
  یمان منیفرو اكجهان تو وجان  یا

 یب« :ست گفنتیبا یم مگر» یمرتد گردم گر تو زمن بر گرد«: نجا كه گفته استیا
نظم و  در ان است ون چون گفتار شاعركیول »یجان گردم گر تو ز من برگرد

ش از یشان بیا حّد. گریگر است و گفتار شاعران دیگفتار عاشقان د .دنه مانیقاف

                                                                                                            
  .زدند یمردمان در بارة ما مثل م   میمان عشق بودیكه بر پ یـ ما از زمان ۹
ان ما فرق مگذار یم یدیهر گاه او را د    مــاپرسنده از ســــر گـــذشت  یـ ا۱۰  
  نی كـه او را دیدی ما را دیده ایو زمــای    ده ایاو را د یدیكه مرا د یپس زمانـ  ۱۱
  هـــرگــاه جـان او برود من مرده ام     میان عمر مثل هم هستیـ ما در پا۱۲

  .»عاشق جان دادن و حّد« ستینه ینظم و قاف

  فصل ۳
گاه چون ذات بود  ،دیالعشق از او برو ة بود تا شجرنيروح عشق را چون زم گاه

ز نوبت یام او نیگاه چون انباز بود در خانه تا در ق ،م شودیرا تا بدو قا صفت
س ك را نیاما ا ،بودو ام روح بدیگاه او ذات بود وروح صفت تا ق ،داردنگاه 
بود و اهل اثبات قبل  ه بعدالمحوكوم است ن از عالم اثبات دیه اكند كفهم ن

  .دینما ژكالمحو را 
  چون آب و گل مرا مصوّر كردند

  جانم عرض و عشق تو جوهر كردند
  كردند یر و قضا قلم چو تر میتقد

  حسن تو و عشق من برابر كردند
گاه عشق . ه چه باردكند كوقت چه اقتضا  تا ،نيسمان بود و روح زمگاه عشق آ

تا خود  ،انكبود و روح  یانكگاه گوهر . دیه روچتا خود  ،نيتخم بود و روح زم
 آفتاب بود در آسمان روح تا خود چون چون گاه. بود انكگوهر است و چه  چه
ب روح كبر مرن بود یگاه ز ،روح تا خود چه سوزد یگاه شهاب بود در هوا ،تابد
گاه  ،دیاجانب گر دامكروح تا خود به  یشكگاه لگام بود بر سر ،ندیر نشه بكتا 

 ،گاه زهر ناب بود در قهر وقت روح ،ق بود در بند روحمعشو رشمةكسالسل قهر 
  :ه گفته استكچنان ،ندك كه را هالكه را گزد وكتا خود 

  تیب
  شیخو ن چهرةكه ز من نهان مكگفتم 

  شیخو ةتا بردارم ز حسن تو بهر



۷ 

  شیخو و زهرةبر دل ه برتس ك گفتا
  شیخو ۱۳شد دهرةكن فتنة عشق بر یاك

 او را به لجة و او ساحل است ه حّدكعلم  ش وقت بود در تابشین همه نمایا
علم دور  كان و ادرایوصف و ب از حد اما جاللت عشق ،ستیراه ناو ار ك

  :ه گفته استكاست،چنان
  تیب

  انیدستش عیس ندكهرگز و ده است یوشعشق پ
  ن عاشقانیزنند ا یكهده تا یب یها فال

  زند یم یفدر عشق الندار خود از پ یسكهر 
   و از چناننيوز چن ندار خاىلعشق ازپ

فتاب آاما هر دو به تابش  ،افتش معلومیه در هوا محسوس است و ناذّر یهست
 :ه گفتكچنان. گرو است

  تیب
  مییه ماو ذّر یید تویخورش

  میینما یك یتو رو یرو یب
  دم كیز نقاب چهره  یكتا 

  مییتا بر آ یوه برآكاز 
 از لطافت هم بود و از فرط ،است و تعاىل ین از بزرگده نه همه دست ناداك

                                                 
ش مانند داس باشد و در دسته اش از آهن و سر.است دسته دار یحربه ا ،ـ بر وزن بهره۱۳
ند، دهره یگو یالن دارند و بدان درخت اندازند و بعضیشرت مردم گیبود و ب یزیت تیغا

 ).برهان قاطع( باشد یز میك و تیاست كوچك و دو سر و سر آن مانند سر سنان بار یريشمش
   دو دمريا شمشیحربه داس مانند 

 یثیاگر بر ساحل بود از او حد ،ساحل عشق استبه ت علم ینها .القرب هم بود
ه خرب دهد و كو  ابدی هكنگه ، آش نهد غرق شودیو اگر قدم ب ،بود یب وینص

  ؟علم بود جاكا غرقه شده ر
  تیب

  من یینایحسن تو فزون است ز ب
  من ییراز تو برون است ز دانا

  من ییهاهست تننبُ در عشق تو اَ
  من ییدر وصف تو عجز است توانا

اندر او اول علم سوزد . ار استكون ريعلمش ب ،روانة عشق استالبل علم پ
  ؟ردون آريب یك، خرب اواز نگاه آ

  المالمه یف فصل ۴
در  یرو كیدر خلق و  یرو كی: دارد یمت است و مالمت سه رومالش مالك

ت ريغ ۱٤ه در خلق دارد صمصامك یرو نآ. در معشوق یرو كیعاشق و 
ت ريه در عاشق دارد صمصام غك ین رو، و آار باز ننگردیمعشوق است تا به اغ

ت ريه در معشوق دارد صمصام غك ین رو، و آننگرد زابوقت است تا به خود 
چ یه«  شونريو از ب ،ا قوت هم از عشق خورد و بستة طمع نگرددعشق است ت

  .»د جست یز در نبایچ
  تیب

  جهان زم یچون از تو بجز عشق نجو
  سانكیهجران و وصال تو مرا شد 

                                                 
ز و برندهی تريـ شمش   ۱۴ 



۸ 

  ندارد سامانعشق تو بودنم  یب
  هجران یخواه كوشوصال  به یخواه

حال در آن كمال ه كرا یز ،اریت است در قطع نظر از اغريو هر سه صمصام غ
ن سلطنت یو ا. دگرد ري بود و معشوق هم غريه عاشق غكرسد  ییبه جاكار ه كبود 

ل عاشق و یمال عشق از اتحاد بود و در او تفاصكه قوت كرا یز ،تابش عشق بود
ن نه ت خورد آن حال قویادن داند و از یفرا هم رسرا وصال آنكه  ،نبودمعشوق 

  .قت عشق بودیحق
  تیب

   ست نفسیم نشق تواَبد عهدم و با ع
  ادم رسیه فركمت یگر هرگز گو

   به فراق یوش و خواهكبه وصال  یخواه
  مرا عشق تو بس ،من فارغم از هر دو

حاصل  »عشق«الوصال در حوصلة  قةیتا حق. ه هر دو را بخوردكد یعشق با
چون وصال انفصال  ،ندكس فهم نك ران یو ا ،زدیان هجران برخكام شود و
نجا قوت یا. دگردصال  اّتنيس انفصال از خود عپ.  وصال بودني، انفصال عبود
و  .كسان بودی یبینص یب بیافت و نصیناو افت یبود و بود نابود و  یقوت یبو 
او در ساحت  تینها.ات استیالنها او فوق یه مبادك ،س راه نربدك نجا همهیا

 یگنجا دىل یهر صحراد؟ یآدر یكشه یو اندهم  و یگنجد و در صحرا یكعلم 
و  یستین یایمكنون در در است در صدف یّرقت دُین حقیو ان فكرت ندارد یا

اما چون علم غرق شود  رسد؟ یك نجایاست، فَحَسب ا علم را راه تا به ساحل
 تیظنس ید تا در لباس تلبورنبرآ یمتوار ین ّظنيقیاز علم و از ، گمان گرددنيقی
طمئن یلن كول یتؤمن قال بلاولم .ابدیث گذر ین حدیتعزز اود به درگاه ب

 نيهم »۱٦ یب یانا عند ظن عبد «بود،  یارك نين چنیاشارت بد ۱٥یقلب
ن بحر یاص اغّو یك ن ظنآ .فالعبد متصل بالظن والظن متصل بالرب.بود
مالمت خلق  .ن گوهر افتدا او به دست آیگوهر به دستش افتد ن مگر آ ؟است
 یتنفسّ ون ريز با اینگرد یون مريباز درون او  یسر مو كین بود تا اگر آ یبرا

از متش هم یبود هز یم ز درونا ت اومیه غنكچنان ،منقطع شود ی،لقا متعیدارد 
وما و یاشبع « نجا بودز آا ۱۸شبع و جوعش ،»۱۷كمن كاعوذ ب«آنجا بود 

  .ندارد یاركون ريب »۱۹وما یاجوع 
  تیب

  كدان هالیمالمت است و م یوكن یا
  كابازنده پ قامرانن راه مُیو

  كچادامن  ید قلندریبا یمرد
  كالااروار و چیتا برگذرد ع

  .دیندارد تا درست آ كار آورد و باكدر  یار برگردد و رویر از اغایبه طمع 
  تیب

  كانم همه پیتا بدرند پوست ۲۰بل
  كالار چایا ر عی یاز بهر تو ا

                                                 
.خواهم قلبم مطمئن شود یكن میل ؟ و یمان نداریا ایـ آ   ۱٥  

ك ظنّ بنده ام به منیـ من نزد   ۱۶ 
برم یـ از تو به تو پناه م   ۱۷  

اش یوگرسنگ یريـ س  ۱۸  
ك روز گرسنهی باشم و ريك روز سیـ    ۱۹ 
  محفف بهلـ  ۲۰



۹ 

  كباش و از خلق چه با گا نهیعشق در 
  كمعشوق تو را و بر سر عالم خا

. مالمت با نگ بر سالمت زند. ت معشوق بتابدريگر سلطنت غیار دبكیس پ
 ینجا رویا »ربنا ظلمنا «گردد یخود مالمت در حقّ. ش از خود بگرداندیرو
  .دینما
او به ه كرا یز. ش از معشوق بگرداندیروو  ،ت عشق بتابدريگر غیبار دكیس پ
و نه و او نه خود نه خلق .داغ بر طمع او نهد ستا معشوق از خود برخاستهد یام

در او  .د را بودید هم خود توحیتوح.د عشق تابدیمال بر تفركد یمعشوق،تجر
عاشق و . و قوت او هم از او بود بود وكه اول هم ا. ش نبودیرا گنجا یريغ

خرب ندارد و علم ن مقام یاز ا ،گا نگانیچون ب . بودريمعشوق او را همه غ
اما اشارت معرفت بدو . دو نرسده عبارتش بكچنان ،اشارت علم بدو نرسد

همه  شه حدودكاست نه چون علم  آخرو  حد كیه معرفت را كند كداللت 
ند و بر خود كبر خود ش. نجا تالطم امواج بحار عشق بودیا. عمارت است

  .گردد
  تیب

  یو تابان گشت یمدماه بر آ یا
  یش خرامان گشتیخو كگرد فل

  یبرابر جان گشت یچون دانست
  ینهان گشتو پ یدنا گاه فرو ش

  مرا سودا منازلهق اطلعت ىل
  ۲۱غربا یاذا قلت تجلوا ظلمت یحتّ

                                                 
كرد و ظلمتم غروب كرد یكه گفته شد تجلّ یتا وقت من ماه طلوع كرد از منازلش یـ برا   ۲۱ 

هم او عاشق و هم او  ،نيسمان و هم او زم، هم او آكهم او فلبود فتاب هم او آ
چون عوارض  ،است ازعشق ه اشتقاق عاشق و معشوقك،معشوق و هم او عشق
  .ادقت خود افتیحق یگانگی بازار ك ،و اشتقاقات بر خا ست

  فصل ۵
نجا یا. بود ن راهس را در آكه همه كم ريگ .شوق و خلقمالمت در عاشق و مع

د یمال رسكه چون عشق به ك،ن مالمت در عشق استو آ ،لكبود مش یلفظ
از رد كه رفت و وداع كندارد او پ. ندكنهد و ظاهر علم را وداع ب یدر غ یرو

. ب احوال استین از عجایو ا. ن نشسته بودكو او خود در درون خانه متمخود 
مال كث است و ین حدیالت اكن از مشیو ا ،وداع در رفنت بود نه وداع بر رفنت

نچه بود آ ین معنی، و مگر اشارت بددهندراه ننجا یرا بد یسكهر . مال استك
  :اند گفته

  تیب
  ت رسدیچون به غا ین هوكیول

  یسر به سر دشمن یشود دوست

  فصل ۶
د و عاشق خجل شود از ريه عشق رخت بر گكد ق عشق هم بویمالمت به تحق

به  ین دردمتأسف باشد برآ و. در زوال عشق و از خلق و از معشوقخود 
ز ینآن درد .جا رسدكبه نگاه تا خود آ. ی، آنجا بدل عشق مدتبماند یفتیخل

رق ووشد از بپ یرو ه عشقكار بود یز بسیو ن. تازه شود یاركدتا ريرخت برگ
 یرنگ به هر زمان. لمون استه او بوقكد رينمودن گ یو درد یش عشقینما



۱۰ 

  .رفته باشدنه رفتم و كد یو گاه گو. دیگر برآید

  فصل ۷
و عاشـق را در او . مـاىلكو  یو نقصـان یادتیـز ،هسـت یو ادبار عشق را اقباىل
ه كـن بـود كـنگاه مم، آنگاه تن در دهد، آر بودكه منكدر ابتدا بود . احوال است

ن احـوال بـه اشـخاص و اوقـات یا. دريگر باره رفنت گیار دكنا شود و راه ۲۲متربم
و در نقصـان او گـاه  ،ركادت بود و عاشق بر او منیه عشق در زكگاه بود . بگردد

د یبایم یشتنداریخو رِه عشق را قلعة عاشق دَك ،ركبود و خداوندش بر نقصان من
  .اردت تمام بسپیوالو ، گشاد تا رام شود و تن در دهد

  تیب
  ار مگویه را ز با كگفتم  با دل

  ث عشق زنهار مگویش حدین بیز
  یدگر بار مگوان هه كدل گفت مرا 

  یار مگویار و بستن را به بال سپ

  فصل ۸
 كن اندیا ،بود یش از محّبیش پیه محبوبكبس است  نآ یدمت آیخاص
ه ك ،مدن اوش از آینده بود آن گدا را پكاف ۲٤چندان نزلبهم حی. بود ۲۳یمنقبت
نند جز در كل افزا ه درك نزىل ،جوانمردا .بود یهنوز باق ،ندكینوش م ابد اىل

                                                 
به ستوه آمده ،ـ ملول ـ آزرده ۲۲   

یـ بزرگ ۲۳    
  یروز ،هیهد).یسیفرهنگ نف(طعام با بركت  - ۲٤

در ابد چون  ۲٥ند حدثانكه قدم در ازل افك رد؟ البل نزىلكتوان فاء یاست یكابد 
 ،جوانمردا ۲٦.نياع ةلهم من قر یفال تعلم نفس ما اخف رد؟كفا تواند یاست
اگر به . فتدیفا نیتمام استنزل هرگز . دیت نتواند رسیبد به نهاا ،دینجا رسیازل ا
ازل و ابد دل توست و وقت  نيقاب قوسه ك یبدان ینا گردیش بیوقت خو سرّ
  .تو

  فصل ۹
. ه او مرغ ازل استكست ن اآ دیس ننماكبه  یعشق هرگز تمام رو هكنآ سرّ
ه نه هر كد یدة حدثان ننمایبه د یرو و. مده استه آمده است مسافر ابد آكنجا یا

. جاللت ازل داشته استان از یشآ» وستهیچون پ«، دیرا شاان او یشخانه آ
جمال  یو هرگز رو ،ز خود شودتعزا ازل پرد و در نقاب پردة جالل وبگاهگاه 

ز ا هكن وقت بود آ ن سرّیا یندان.دیست و ننماادة علم ننموده یمال به دكبه 
 یوفلسیباز رهد و از پندار علم و هندسة وهم و ف یینجایا ۲۷قیق و عوایعال
  .حوا س باز رهد یال و جاسوسیخ

  غزل
  اشدكنچه دل دوستان به هم اور آیب

  شداكغمان از دلم به دم  نهنگ وار
  ام قدحیهنجم از نغ باده بر آیچو ت

  شداكش من ستم یز پكد یزمانه با

                                                 
 ۲٥ ـ جوانان نوخاسته

) ۳۲/۱۸قرآن ( ش چشمها پنهان كرده شدیشان از آسایا یچ كس نداند از آنچه برایـ پس ه۲۶   
هایسخت ،موانع، عوارض ،ـ حوادث۲۷    



۱۱ 

  به پور مغان ن را بدهر پور مغاایب
  شداكه روستم را هم رخش روستم ك

  .یینجایاند نه ا ییو آنجادشان هر یه اك

  فصل ۱۰
پر است . ات است و صفات خود استذ. ان خود استیاست و آش او مرغ خود

ار خود كد خود و شیص. خود است و پرواز خود است یهوا. و بال خود است
. طالب خود و مطلوب خود است. قبلة خود است و مستقبل خود است. است

. است ت خودیسلطان خود است و رع. خر خود استاست و آ اول خود
 جرههم ش ،او هم باغ است و هم درخت. ام خود استیصمصام خود است و ن

  .ان است و هم مرغیش، هم آاست و هم ثمره
  تیب

  میشیغمگسار خو ش ویخوما در غم 
  میشیار خوكده و سرگشتة یشور

  میشیسودا زدگان روزگار خو
  میشیار خوكم و هم شیادیهم ص

  فصل ۱۱
 یرشمة معشوقكگر است و یرشمة حسن دك.گرید یگر است و معشوقید یكوین
اما . ستین یوندیون پريست و از بین یريدر غ یرشمة حسن را روك. گرید
او  یب و دارد یاز عاشق مدد ین معنآ هو دالل و ناز ۲۸غنج در یمعشوق رشمةك

                                                 
ـ كرشمه و ناز۲۸   

  . دیه معشوق را عاشق در باكنجا بود یا الجرم. دیایراست ن
  »تیحكا« 

. به حسّ شد یرك از آن معنیز ریوز و عاشق شدا بر یتاب ۲۹ه گلخنك كلِن مَآ
تو به عدل : ر گفتیوز ،ندكاست یه او را سكخواست  كمل. با او بگفت پس

 .دیایار نین در اخته آك یارك عشق وبر ینكاست یه سكق نبود ین الیا ،یمعروف
 ،حسنه از اتفاق ست از عدل دور افتد وین یار ویكه اخت یاست كردن بر كاریو س
تا  ،منتظر یهر روز بر راه نشسته بودچاره یبو . بود گلخن آن بر كگذر ملراه 
مون یكب موبود كه م یتا ك یداشت یگذشنت م سو بر دوام پا .بر گذرد یك كمل

وند یپ یرشمة معشوقك یدینجا رسچون آ كلِو مَ ندیون ملك ببیو طلعت هما
ا گدمد و آ یم كمل هكتا آن روز  یداشت یر قوام آن میو وز، یردكرشمة جمال ك

و  یرشمة معشوقك كملو د یخرام یاو بر عادت از سر ناز و غنج منشسته نبود و 
 یاز عاشقیرا نظارة ن یمعشوقناز رشمة كن ، آبودگر شده یكدیبه وسته یپ حسن
ظاهر  یريغتَ كلِبر مَ. افتیه محل قبول نك ،چون نبود او برهنه بماند. ستیدر با
ما : هكو گفت  ردكب یخدمت ،افتین را درآفراست  به ،بود كریر زیوز. گشت
مَلِك و مُلك  یانیه از او زك ،ندارد یچ معنیردن هكاست یه او را سكم یگفت
در  یرشمة معشوقك،جوانمردا .دیبا یم از او دریه نكم ینون خود بدانستكا. ستین

مال حسن كمال مالحت به كد تا یگ دربایدر د یحا مِلی كحسن همچون نم
از تو فارغ شد و با  یه وك یگفتند كلاگر با مَ یینمردا چه گوجوا .دوندیپ
 ملكاز درون  یتريچ غیندانم تا ه. شد یريغبر ساخت و عاشق  یارك یگرید

  . ا نهی یسر بر زد

                                                 
و اجاق حمام را گرم كند ـ آنكس كه تون۲۹   
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  تیب 
  ار دگرین كدوست م ین اكب یهر چه خواه

  نشود با تو مرا كار به سر یم یآنگه كه
ان : هكت است ین آیه آن ترجمه اكا ّلك ه طامات است حاشا وك یتا نپندار
وند یعشق رابطة پ .۳۰شاءیلمن  كغفر مادون ذلیبه و  كشریغفران یالله ال 
 و معشوق در سمت عاشق عشقنسبت  چون ،تعلق به هر دو جانب دارد ،است

  .است یكیه او خود مقدمة كبود از هر دو جانب  یوند ضروریدرست شود پ

  فصل ۱۲
و حسن . است یدر صنع متوار یتیو آ،وند اوستیطة پنق یزیهر چ یسرو رو

دارد و تا آن سر و  یدر و یه روكاست  یرون آ ،ی، و سر و رونشان صنع است
 ۳۱كوجه رب یبقیو جمال  ین روآ .ندیدر صنع و حسن نب یتیند هرگز آینب یرو

چ است تا یه ین روو آ ۳۲ها فانیل من علكه كست ین یگر خود روید. است
  .یبدان

  صلف ۱۳
افت یمال حسن خود را در نتواند كه كدة حسن از جمال خود بر دوخته است ید
د تا یباخود در یجمال را عاشق ین رویالجرم از ا. نة عشق عاشقیر آدا الّ

                                                 
آمرزد  یرا كه به او شرك ورزد و آنچه فروتر آن است م یآمرزد كس یكه خدا نم یـ بدرست ۳۰

. هر كس بخواهد یاگر برا  
.است یاست جز وجه رب تو كه باق یفان یزیـ هرچ ۳۱   
. است یفان یزیـ هرچ ۳۲  

 ین سرّینة عشق و طلب عاشق قوت تواند خورد، و ایمعشوق از حسن خود در آ
ن معشوق از پس خود عاشق به حس .ار اسرار استیم است ومفتاح بسیعظ

از حسن و جمال خورد  یم قوته معشوق به واسطة او كرت است كیمعشوق نزد
ن است یا یوبرا. خودش خودتر است یشوق را از خودالجرم عاشق مع. خود
  :گفته است ین معنیت برد،واندر اريدة اوغیه بر او از دك

  تیب
  رندكا رب بستان داد من از جان سی

  تو یرنگ یه در وكساخت  ینه ایاو آك
د افتد به یوند تمهیق پیب عالیعجا ،ه عاشق معشوق را از او اوتر بودكنجا یا

ه معشوق كند عاشق كه اعتقاد كرسد  ییتا به جا ،عاشق با خود یوندیپ یشرط ب
و اگر در  ن نقطه استیا» یسبحان ما اعظم شأن« و » اَناالحق« .خود اوست

ن است و معشوق خود ر آیناگزه كو فراق و ناخواست بود پندارد  ی راندگنيع
  .اوست

  تیب
  عشق تو در سر منز  استچندان ناز

  تو بر من یه عاشقكتا در غلطم 
  مه زند وصال تو بر در منیا خی

  ن سر منیا ن غلط شودیا در سر ای

  فصل ۱۴
د یبا نگاه معشوق درم آشومن تو  اگر هك. شو، تو من ایب: معشوق با عاشق گفت

اما و . ادت شودیست زیباد از و درید و نیفزایعاشق ب و در .اهدكنز معشوق ا و
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االطالق و  یو توانگر علهمه معشوق بود .دكار منعكس گرد یچون تو من گرد
والله « كه  ّللَعَو . باشد یشیاز و درویاز طرف عاشق هم ن. مطلق او بود یغن
و  ینجاست كه لحظه لحظه آوارگیا.  نقطه استنيهم» و انتم الفقراء یالغن
د، همه معشوق یچون عاشق معشوق گردد، در معشوق افزا. اد گرددیز یچارگیب

همه  ،یست نیباد افت بود دریهمه  ،یاز نین ، همه ناز شودیشود عاشق ن
  .ین یچارگیهمه چاره بود و ب ،ین یشیبود و درو یتوانگر

  فصل ۱۵
 .ردت بريدة خود غید و بر دیآ تريه از خودش غكرسد  ییار به جاكه كآنگاه 

  لله دَرّاً لقائلٍ و
  تیب

  میشنت دوست نیتو را به خودوست  یا
  میدة خود دوست نیتو با د كوز رش

  میوكه با تو اندر كن نه ازآنيغمگ
  میبا تو در پوست ن هكننم ازآیغمگ

 ،جمالرت بود معشوق با یه اگر روزكسد وقت وقت ريم ییته به جاكن نیو ا
را ذوق نبود دشوار تواند  یسكتا  یعنن میو ا .دشیرنجور شود و خشم آ عاشق
  .ردنكفهم 

  فصل ۱۶
ه فراق به كرا یز .ب استیو انس و راحت در او غر ،قت بال استیعشق به حق

همه سر بسر  یباق. است یكیق یاست و وصال به تحق ییق در عشق دویتحق

  ه اندن گفتیا یقت وصال و برایپندار وصال است نه حق
  زمیهز بال نرپك منمو بالست عشق 

  زمیخفته بود من شوم برانگ عشقچو 
  زیز بال پرهكند یقان گویمرا رف

  زمیمن از دل چگونه پره ،بال دل است
  لانة دیپرورم م یدرخت عشق هم

  زمیدگان فرو ریدش ازدیب باچو آ
   ه عشقنا خوش است اندُ خوش و چه عشق اگر

  زمیمه هر دو به هم برآك است مرا خوش 

  فصل ۱۷
ه ك دامام. ندكه معشوق كر علم از جفا است قوت او د ،تچون عشق بال اس

حجت بر كه ن است یا یو برا. معشوق بود یاو از او بود قوتش از جفاعلم 
دوستت تر  ،ار دوستیبه اخت ید جنگیضرورت وقت آ یوندیعشوق بود و تا پم

ه دل پاس انفاس كوندد یعتاب و جنگ در پعشق از  یابتدا .دارد یشتاز ده آ
سف خورد رد تا به عاقبت تأكنتواند  ۳۳از اغضیچ چیه از او بر هكد ريشنت گاو دا

 ،زند یم  بر فرق ندامتريد و دست تحیخایو دست خود از ندامت فراق م
  :دیگو یم

  تیب
  ش وصالیصنم خوچون بود مرا با 

  به عتاب و جنگ بودم همه سال یبا و
                                                 

  ، گذشت یـ چشم پوش ۳۳
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  الیچون هجر آمد بسنده گشتم به خ
  بمال كین مرا ،میولفض ،چرخ یا

 دوست ثین حدیرشمه اكو ناز و  یان جنگ و صلح و عتاب و آشتیپس در م
  .م شودكمح

  فصل ۱۸
خود  ،گریگر است و خود به معشوق خود بودن دیخود را به خود خود بودن د

خود را نبود و  یچون راه پختگ .ت عشق استیبدا یمرا به خود خود بودن خا
  .آنگاه خود را با او از او فرا رسد ،رسد آنگاه او را فرا رسدنخود  در
 ،ونددید و مرد محرم پروانه وار از سر حد فنا به بقا پیه فنا قبلة بقا آكنجا بود یا

ه كند كداللت  ین معنیت مگر بدین بیو ا ا از راه مثاىلن در علم نگنجد الّیو ا
  :یمن گفته ام به روزگار جوان

  تیب
   ر دست من استد یجهان نماتا جام 

  ن پست من استیخرد چرخ بر یواز ر
  هست من است ست قبلةیعبة نكتا 

  خلق جهان مست من است نیار تریهش
ن است و ین تلویهمه بوقلمون ا » یسبحان«و » انا الحق « و » یهذا رب«

  . دور استنيكاز تم

   فصل ۱۹
ام فراق و وصال و قبول و رد و قبض و بسط و اندوه و كتا به خود خود بود اح

د یبر او در آ وقتچون .  وقت بودريبر او روان بود و او اس ین معانیو ا یشاد
او را به رنگ خود . د بودیم رنگ وقت باكم دارد او را به حكتا وقت چه ح

ام محو افتد و كن احیدر راه فناء از خود ا. م و ارادت وقت را بودكو ح ،ندكب
 خود ،در خودچون  .طمع و علت است یه محلش بكرا یز ،زدین اضداد برخیا
چون راه او به خود از او بود و بر او . بود دود راه او به خود از او بود و بید را

قبول و رد او را . ندكنجا چه یام فراق و وصال اكاح. ام بر او نرودكن احیبود ا
گردد؟  یكدولت او گرد سرا پردة  ید؟ قبض و بسط و اندوه و شادريگ یك دامن
  :ه گفته استكچنان

  تیب
  و اصل جهان یتیم نهاد گیتجس

  م آسانیوز علت و عال برگذشت
  ه ز ال نقط برتر دانیو آن نور س

  ن ماند و نه آنیم نه ایگذشت زین نآز
د و او یند بر وقت در آك۳٤ل نزُتا یچون به آسمان دن ،نجا او خداوند وقت بودیا

بود و  ن حالین مگر فراق ایو ا. وجودش بدو بود و از او بود كه .از وقت فارغ
 یو گاه مو ،ندیا گوالّنكته نه كن را اختفا در یو ا ،فناش از او بود و در او بود
  :ه گفته استكچنان ،شدن در زلف معشوق خوانند

  تیب
  ام ز زلف تو ستم دهیشكه كاز بس 

   به خمنيگشتم از آن دو زلف ییمو
  با تو به هم دن پس چه عجب اگر بویز

                                                 
  دی آینيـ پا۳٤
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  مك چه افزون و چه یمو كی در زلف تو

  فصل ۲۰
ق او است در ینمنج ،قلعه گشادناو بال و جفا  ،قت معلوم شدین حقیچون ا
چون قبلة و ،رودبمان ارادت معشوق كاز  یريت .یو باشا ،تو تا تو ییتو بسنت
 یتا بود ررف در علت حه ك ، وفاريخواه ت جفا باش و ريِتو آمد گو خواه ت ییتو
بر چون تواند انداخنت و انداخنت  ،اوردیدر تو ن یاو رو یتا همگد یبا نظر ريت

ت نبود و یفاكوند چون ین پین چندید ایبا ی البد از تو حسابنيالتع یعلتو؟ 
  :ه گفته استكنجا بود یا. ن جمله بسنده بودیاز ا یكیخود را 

  تیب
  شكش برك به نام من ز ترريت كی

  شكاندر  نتشیخو مانِ كو آنگه به 
  ندل م كنیا یچ نشانه خواهیگر ه

  خوش یسخت و ز من آه یاز تو زدن

  فصل ۲۱
 خلوت دل نيه تخم جمال از دست مشاهده در زمكت عشق آن است یبدا
ندن تخم و كه افك ، باشدرنگ نبوده كیاما  ،ت او از تابش نظر بودیترب ،ندكاف

  :ن گفته اندیا یبود و برا یكیبرگرفنت 
  تیب

  دادار افتیز د یاصل همه عاشق
  داار افتك یهد آنگیده بدیچون د

  دپروانه به طمع نور در نار افتا
  داار افتیمرغ چه بس در دام طمع

و عشق  ،گر استیاما عشق عاشق بر معشوق د. ان دو دلیبود م ارقتش قریحق
س تابش كقت است و عشق معشوق عیعشق عاشق حق. گریمعشوق بر عاشق د
عشق عاشق  ،از آن راه در مشاهده قران بوده است. نة اویعشق عاشق در آ

و عشق  ،ارهاكم در همة یو تسل یند و ذلت و احتمال و خواركاقتضا  یناگزران
  .ا و تعززیربكو  یمعشوق جبار

  تیب
  ما استه جمال و جاه آن دلرب كز آنجا 

  در خور ما است او م وینه ا یو ما در خور
ه كرا یز ،بزرگ است ین سرّیو ا. دامكدام است و معشوق كاما ندانم تا عاشق 

س كق به عیحقا نیو ا. نیدن ایشش او بود آنگاه انجامكه اول كن بود كمم
به « : گفت -الله عنه یرض - دیزیبا »شاء الله یال ان ن اواؤو ما تش«  :گردد
  ».خود اول او مرا خواسته بود ،خواهم یم ه من او راكن گاه پنداشتم یچند

  تیب
  سبب نبود یفزودنم ز رخش ب یمست

  ف طرب نبودیبود حر یبود جا یم
  یا و بودهت ییمستغفرم اگر تو بگو

  ن طلب نبودیه مرا اكطلب  او بود در

  فصل ۲۲
ار به كچون  ،ابتدا دوست او را دوست بود و دشمن او را دشمن از اگر چه
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باز دشمن او را  ،دريت دوست او را دشمن گرياز غ ،س گرددكد به عیمال رسك
ت كس در نظرگاه او شركه كنخواهد  :منه ت برد فضالريبر نامش غ. دريدوست گ

  .دارد
  تیب

  ه باد بر تو گذردكرنجم از آن  یم
  به تو در نگرد یسكوز خلق جهان 

  تو آن را سرپد یف پاكه ك یكخا
  برد كرش یهم كآن خا رت بركچا

د و دوستان او را ريكه دشمنان او را دوست گ رسد یین ورق كار به جایاز ا
 ريرسد كه برنامش غ یین كار به جایپس از ا. بدو نرسد یدشمن مادام كه رنج

جمال او كه نظرگاه دل است . چ كس نا او شنودینخواهد كه از ه. فضالً منه برد
كه  ییگو. نام او سلوت گاه اوست نخواهد كه از كس شنود. ندینخواهد كه كس ب

  .قبلة عشق اوست، نخواهد كه كس آنجاه راه برد

  فصل ۲۳
مجنون .دريگند همه به دوست یث بیمشابه آن حد هك ت عشق بود هر جایتا بدا
. ردكرامش نمود و رها كا ،به دام او افتاد ییآهو ،طعام نخورده بودن روزیچند
  .ستیجفا شرط ن ،ماند یم یلیبه ل یزیاز او چ: ؟ گفتیردك نيدند چرا چنیپرس
مال معشوق را كمال رسد كچون عشق به . ت عشق بودین هنوز قدم بدایاما ا
ا ار منقطع گردد الّیانسش از اغ. افتیابد و نتواند ین یار او را شبهیند و از اغدا

ن یراهش و آنچه بد كدوست و خا یوكچون سگ  ،از آنچه تعلق بدو دارد

در عشق  سلوت هكزد یز برخین ۳٥ن سلوتیمال تر برسد اكو چون به  .ماند
م ك یزیچ ه وصال از اوك یاقیادت شود و هر اشتیجدش زو و. نقصان بود

شوق از  ،زم آتش شوق بودیه هكد یوصال با .ردن آن معلول و مدخول بودكتواند 
ند و كمال داند و اتحاد طلب كه معشوق را كن آن قدم است یو ا. ادت شودیاو ز

ه كچنان ،ندیو از وجود خود زحمت ب ،ندكن یريبود او را سن یون اريهر چه ب
  : گفت

  تیب
  من ییه است تنهاعشق تو انبُدر 

  من ییعجز است توانا در وصف تو

  فصل ۲۴
 ،ت نگرفته استیه هنوز عشق تمام والكبود  یدر ابتدا بانگ و خروش و زار

به نظاره و  یافتد و زار یث در باقیحد ،دريت بگیمال رسد و والكار به كچون 
  :ه گفتكچنان ،دشوبدل م یبه پالودگ یآلودگ وبدل گردد  ینزار

  تیب
  ارم نو بودنگمرا عشق ه كز اول 

  ز نالة من نغنود منه یهمسا
  دردم بفزود وم گشت مرا ناله ك

  م گردد دودكگرفت  آتش چو همه

                                                 
  .)فرهنگ آنندراج( یو تسل یو آرام یغم یب: یحمت به معنـ سلوت بر وزن ر۳٥ 



۱۷ 

  فصل ۲۵
ت یاو عار یه هستكرا یز ،دا شودیپ یاضطراب در و ،ندیچون عاشق معشوق را ب

ار كقت یود در وجد مضطرب شود تا با حقخو ،دارد یستیقبلة ن یاست و رو
 بیاز خود غا ۳٦لتقاچون تمام پخته شود در اُ  .ستیپخته نو هنوز تمام  ،ندینش

ة یچون طال. عشق نهاد او بگشاد ،ه چون عاشق پخته شد در عشقكرا یشود ز
  .دیآ اركاو در  یبه قدر پختگ ،وجود او رخت بر بندد ،دا شودیوصال پ

  تیاكح
از عشق ن مرد یا: گفتند یلیلة مجنون گرد آمدند و به قوم لیه اهل قبكاند  آورده
ند؟ یرا ب یلیباشدتا او ل یبار دستور كیان دارد اگر ی، چه زخواهد شد كهال

 دار اوین خود مجنون تاب دكیست ولین یچ بخلیه ین معنیما را از ا: گفتند
دا نگشته یپ یلیة لیهنوز سا. برگرفتند یلیل در خرگاه و ندداوریمجنون را ب. ندارد
شد، او پنهان گشت، ز آنكه با معشوق  دایپاو چون . هوش شدیبه مجنون كبود 

شاعر ه كنجا بود یا. ندارد یلیلدار یه او طاقت دكم یما گفت :گفتند. پنهان خوشرت
  :گفته است

  تیب
  هجر به وصلت بارمندهد  یم ،گر

  دارم یاركتو  یوكر س كبا خا
ند اقت وصال قوت نتویحق اما از ،علم یتواند خورد در هست یتاز او قو هكرا یز

  .او نماند ییه اوكد خور

                                                 
  .برخورد با هم ،وسنتیـ به هم پ ۳٦

   فصل ۲۶
ه كاست، چنان یارك كه وصال نه اندكن است آ یز معشوق از عاشق برایگر

د داد تا یبا یم او نبود، معشوق را هم تن در ،د داد تا اویبا یم عاشق را تن در
 یلكو تا به  او را تمام نخورد و از خودش نشمارد، ،تا در درون اوعاشق او بود،

دل و  ،قت ندانددر ظاهر علمین حقیاگر چه او ا زان بود،یاو گراز  ،ندكقبولش ن
ا یشد به دم، ك یم ه در نهاد عاشق است از او چهكه نهنگ عشق كجان او داند

و گاه  ،امین نید ای آريگاه او شمش ،ن اتحاد انواع بودیآنگاه ا .فرستد یم بدو چه
  .گاه حساب را در او راه نبود سكبه ع

   فصل ۲۷
ه برگ كآن است  ،ار معشوق بودیاق به اختره اگر فكمعلوم شود  ینن معیاز ا
ت تمام نسرپده یوالهنوز  ، آن است كهار عاشق بودیواگر به اخت. ندارد یكی

اما . م و رضا بودیه از هر دو جانب تسلك بود و. ده استاست و رام عشق نش
شان یار ایاختون از ريه بكروزگار بود ت در كار از یشكاو  ددارم وقت كفراق ح

  .بودهجر  ون ازريه بك یاركا ست، الّ ا ارهاك

  فصل ۲۸
او ه ك، ق نبود ه تا وصال نبود فراكرا ی، زیا وصال است به درجه یفراق باال

ق یه فراق به تحقكچنان ،ق فراق خود استیوند است، و وصال به تحقیپ زین
  .شته باشده هنور عاشق تمام پخته نگك ا در عشق معلولالّ ،وصال خود است

  تیب
  ردنكتبع جان تو خواهم جان را 
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  ردنكت خود آنِ تو خواهم یلك
  عرش بزرگ یكین و دل یده و دیاز د

  نردكهجران تو خواهم  رانةكش
ردن خود، طلب فراق ك كه بر عاشق رود در قهر عشق از هالك ییوآن خطا

ا از یار كافت بود از قهر یه بر ناكز یه وصال بدو گرو است، و بود نكند ك یم خود
  .تريغلبات غ

  فصل ۲۹
دة علم است یال بود، و آن مطالعة دیاز خ یو ت عشق بود در فراق قوتیتا بدا
د و آن صورت رسمال كار به كاما چون . ه در درون ثبت شده استكرا  یصورت

 كه مُدركرا یزال یو نه خ ،علم از او قوت تواند خورد هدر درون پردة دل شود ن
فارغ  یزینگرفته است از او چ یال است، تا او تمام جایال همان محل خیخ

ت تمام یاما چون وال. ابدی یرا ما ظاهر علم تدهد  یمباز  خربه از اوكاست 
ز چون یو ن.ا قوت خوردیابد یست تا از او خرب یبر سر ن یزیاز او چ ،فرو گرفت

افت پس یرا نتواند  سرّ و را وداع كند، نقد درون پرده ظاهر علم ،در درون رفت
العجز عن «و مگر . ار استك نيه همه عك ،ستیافت خرب نیافت هست اما از ی
  .ن جنسیاز ا است یزیاشارت به چ »كرادا كاالدرا كدر

  فصل ۳۰
 یونرين وجود بیا ،دهاست تا بر دوام از خود خرب د یونريعاشق نه وجود ب

ه كو گاه بود  ،دیبدو نما یدرون رووقت در ه نقد كگاه بود  و .است ینظارگ
 یعالم ها. ندكه نكند و گاه بود كش بر او عرضه یه نقد خوكگاه بود  .دیننما

ار است اسر یجا ه آنكست یچنان آسان ن ،افتی ددر نتوان ین آسانیدرون را بد
  .ندكن آن انین مقام احتمال بیااما . ب استین و عجایو حجب و خزا

  فصل ۳۱
ده گشته یهمة تن د. در خود دارد یه او روكآن است  سبب ،ندیاگر در خواب ب

او نقش افتاده  یه بر هستكا در صورت او ت هه و در معشوق آورددش یده روید و
عاشق است  ّده آنچه جِكآن است  ،بزرگ است و آن ینجا سرّیاما ا. است

و بعد ه خود دست قرب كند كحجاب ن او را و قرب عدبُ مالزم معشوق است و
اما چون در  .گریو طلب ظاهر د ،گر استیطلب آن نقطه د. او نرسد به دامن
فرا علم دهد تا خرب از  یده و آگاهید یزیدل چ یه از روكآن بود  ،ندیخواب ب

  .ون آردريدرون حجب ب

  فصل ۳۲
او با خلق و با خود  یایر و هست با خلق و با خود و با معشوق ییایعاشق را ر
ه دروغ كد شاد شود اگر چه داند یبگو هك یه به دروغكاست  یبدان رو

 یند در وكث وصال قبول یه ذهن چون آن حدكو سبب آن است  ،دیگویم
الجرم در  ،ندیب بیو ذهن او از وصال نص ،الیحضور معشوق درست شود در خ

و  ،نبود ا خاىلیاز ر نیا ه خود را خود بودكو تا مادام  .وقت از او قوت خورد
ا یو ر .ا برهدیندارد و از انواع ر كچون رام شود با. دهنوز از مالمت ترسان بو

 یتا به حد ،و ظاهر پنهان دارد ،ه نور عشق در درونش تابدكبا معشوق آن بود 
اما چون . ورزد یم از معشوق عشق را پنهان دارد و پنهان از او عشق یه مدتك

باخته  خود را در او یه همگكش بتابد نرودز در یم افتد نیزد و تسلیعلت برخ
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  .باز بسنت بود یرو یبود چه جا یكین حالت جاللت یو در ا. است

  فصل ۳۳
آنجا  »مكلست بربا« ه در ازل ارواح را داغ كاست وان جان یبارگاه عشق ا

و  .دیون آريبز از درون حجب یاو ن ،دافت ها شفاف اگر پرده .است باز نهاده
و عشق خلق از  ،دیون آريث از درون بین حدیه عشق اكبزرگ است  ینجا سرّیا

ت او تا شغاف ینها ،جا تواند رفتكه تا كدا است یاما پ. برون در درون رود
 یونريو شغاف پردة ب اْبّ قد شغفها حُ«  :ردكان یخا بیه قرآن در حق زلكاست 

و اگر تمام  .تا بدو بود ،اشراق عشق نزلت است و میدل است و دل وسط وال
ث تا نفس ین حدید در ایبا یاما عمر .دیار آكز در ینفس ن و زدیبرخ ها باحج

دل  یونريب یدر پرده ها یا و خلق و شهوات و امانیمجال دن. دیدر راه عشق آ
  .ه به دل رسد و خود هرگز نرسدكنادر بود . بود

  فصل ۳۴
س كن یو ا. ه عاشق معشوق را از بهر خود خواهدكعشق چنان بود  یابتدا

ه او را در راه كخواهد  یم هكن نداند كیلعاشق خود است به واسطة معشوق و
  :ه گفته استكچنان ،ار بردكارادت خود به 

  تیب
  یه جان را وطنك ییصنما توگفتم 

  ین گر شمنكث جان میه حدكگفتا 
  یام كششه زمغغ یه به تكگفتم 

  یشتنیعاشق خو هنوز كهگفتا 

ر راه او خواهد و د یه خود را براكنش آن بود یمرتكچون بتابد مال عشق ك
همه سواد و هوس  یآن باشد، باق یقیحقعشق . داند یاو جان دادن باز یرضا
  .است علتو  یو باز

  فصل ۳۵
 یو چون مردم. نگذارد یچ باقیبخورد و ه یاو مردم ،عشق مردم خوار است
 ،مال بتابدكاگر جمال بر . م او را بودكحت. ودشت یبخورد او صاحب وال

  .ر بودین سخت دین اكیلوز بخورد ینرا معشوق  یگانگیب

  فصل ۳۶
ه خود را بدو و او را به خود كو اندر آن وقت  ،هرگز معشوق با عاشق آشنا نشود

 .ق لهیوالسلطان ال صده سلطنت او راست كرا ید دورتر بود زرت داركینزد
 ،ان عاشق و معشوقین محال است میبود و ا یمرتبت هدر هم ییقت آشنایحق
چون  ییآشنا. و تكرب ود و معشوق همه آسمان تعززه عاشق همه مذلت بكرا یز

  .ت باشدین عاریم نفس وقت بود و اكباشد؟ اگر بود به ح
  تیب

   و آسمان غم خوردمنيزمهمسنگ 
  گر كردمیار دی شدم نه رينه س

  رام شود با مردمآهو به مثل 
  ردمكلت یهزار ح ،یشون یم تو

با هم  یكاز طالب ینب با د؟ ناز مطلویفراهم آ یكمعشوق با ذلت عاشق  یجبار
اما دارو را  ،مار را دارو ضرورت استیب. چارة اوین بین و ایافتد؟ او چارة ا
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د و باز دارو را از یفنت دارو ناقص آایمار از نایچه ب. ستیچ ضرورت نیمار هیب
  :ه گفته اندكچنان ،مار فراغت حاصل هستیب

  ه دل به دستش نبودكند كچه عاشق 
  گ هستش نبوده بركند كمفلس چه 

  حسن تو را شرف ز بازار من است ین
  نبود ه بت پرستشكان یز بت را چه

  فصل ۳۷
اما دل محل صفات اوست و او . دیایب جان سوار نكقت عشق جز بر مریحق

ته كن كی س ذات و صفات او چه داند؟ك. ز استخود به حجب عز خود متعزّ
ن كن ممیش از ایب ،دل لوح یاز روكه د یدة علم نمایبه د یاو رو ۳۷تهماز ن
خود را فرا  یال تا رویاما در عالم خ .تواند داد یا نشانی یانیه از او بكست ین

نشان به بود كه گاه  .ه نداردك و گاه بود نيالتعّ یدارد عل یه نشانكد گاه بود ینما
و گاه  یگاه به رو و ابروگاه به گاه به قد و گاه به خال وبود و ۳۸ّدزلف و گاه به خ

 یاز طلب جا كیهر  ین معانیو ا .غمزه و گاه به خندة معشوق و گاه به عتاببه 
قوتش از نظر ،دة معشوق بودیه نشان عشق بر دكآن را . دارد یعاشق نشان

ه كعشق .  دل و جان استنيثم ّرده دَیه دكمعشوق بود و از علت ها دورتر بود 
دل او بود و از علل ل طلب جان و یدل الیخ ند در عالمكدة معشوق ینشان به د
بت یة هیاما طال. بود از جان او یو اگر به ابرو بود طلب. دور بود یجسمان

 كی هر نيو همچن .ده آمدیب دیه ابرو نصكرا یز ، آن طلبنيمكستاده بود در یا

                                                 
  اهتمام . ـ نهمت، هّمت ۳۷
  و رخسار یـ رو ۳۸

 یا علتی یا جسمانی یروحان یطلب ،نشان ها در راه فراست عشق از عاشق نیااز
 یدرون نشان یاز پرده ها یا عشق را در هر پرده هكرا یز ،ندكان یب ۳۹یغلّتا ی

ان یپس نشان او مرتبة عشق ب. الینشان اوست در پردة خ ین معانیاست و ا
  .ندك

  فصل ۳۸
. د نه معشوق قوت عاشقیقوت معشوق آ عاشق دا شودیقت عشق چون پیحق
د اما معشوق در حوصلة عاشق یه عاشق در حوصلة معشوق تواند گنجكرا یز

معشوق را  یمو كیاما . در زلف معشوق گشتتواند  یمو كیاشق ع. نگنجد
 یقوت او در دور ،پروانه عاشق آتش آمد. نتواند داد یوبر نتابد و مأ یهمگ

و به پر همت  ،ندك یمند و دعوت ك یزبانیة اشراق او را میطال. اشراق است
. سدد تا بدو ریاما پرش چندان با. زند یم طلب او پرواز عشق یخود در هوا
 یز قوتیو او را ن. روش آتش را بود در او ،نبود ید او را روشیچون بدو رس

نفس او معشوق خود  كی. است بزرگ یبسر ن یو ا. قوت آتش را بود ،نبود
ن نفس یا یردن او براكن همه پرواز و طواف یاو . ن استیمال او اك ،گردد
قت وصال یه حقكم یدرده بوكان ین بیش از ایو پ. ن بودیه اكبود  یكتا . است

 یسرتكند و زود به در خاك یزبانیاو را م یساعت صفت آتش كیه كن است یا
ود همه خ واوجود صفات  ،د تا بدو رسدیبا یم ساز همه چندان. ندكونش ريب

 ین الفناء فیعمارة الباطن فا یف كت عمریافن«، ن راه استیساز ا
ه ساز ك ستیدگر ن یزیچ چیه ،آنچه عاشق را بتوان بوداز .ن بودیا .٤۰»دیالتوح

                                                 
  دیـ عطش و سوزش شد ۳۹
  . ید شده ایعمرت را در ساخنت باطن آنگاه فنا در توح یـ اگر فنا كرد ٤۰
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بزرگ است  یسرّهم ن یو ا. ساز وصل معشوق را تواند بود ،وصال تواند آمد
مرتبة عاشق است و حقه كفراق است  ،ه وصال مرتبة معشوق است و حق اوك

ه عشق را از ك ،ق و علل دور استین عالیعشق خود به ذات خود از ا. او است
پس وصال  .و معشوق است عاشق فاتص نیا ،ستیچ صفت نیوصال و فراق ه

 ،و فراق مرتبه تذلل و افتقار عاشق است ،معشوق است یایربكمرتبه تعزز و 
 ووجود عاشق ،را ساز فراق عاشق و ،معشوق را تواند بود الجرم ساز وصال

  .فراق است یاز سازها یكی
  :مصراع

  .من ییه است تنهاانبُ تودر عشق 
 د؟یجا آكاو را ساز وصال از  ،فراق بود و ساز ،ه وجودش زحمت بودكآن را 

تا شاهد الفنا در صحبت بود  ،آمد ی فراق هستنيآمد و زم یستی وصال ننيزم
ان وصال كام ،ندكه افیقت فراق سایچون او باز گردد حق ،وصال بود ،وصال
  .زدیبرخ
امد یب یمرد ،سلطان محمود نشسته بود به بارگاه یه روزكت آورده اند یاكدر ح
 هك كنم: زد یم بانگ ،ان مجلس آمدیبر دست داشت و در م كنم یو طبق

چون به . بفرمود تا او را بگرفتند. ده بودیند حال نیاخرد؟ محمود هرگز  یم
و بارگاه  یردكه تو كبود  یتاخن چه گسیا: اورد و گفتیخلوت نشست او را ب

با مرا ! جوانمرد  یا: ردن بود؟ گفتك یفروش كنم یمناد یمحمود چه جا
ه با محمود ك یه باشكتو  !گدا یا: گفت. بهانه بود كنم ،ار استك تو ازیا

و تو را ت یو وال كمل یل بود و جهانیه هفتصد پك؟ مرا ینكاسه ك كیدست در 
و  یه تو داركن همه یا !نكقصه دراز م! محمود یا: گفت !شبه نان نبود كی
 یجگر ان ویبراست  ساز عشق دىل ،ساز وصال است نه ساز عشق ییگو یم

 ا محمود دل ما خاىلیالبل  ،ار استكمال است و به شرط كآن ما را به  كباب،
ت ین والی چندريگاه بود و حساب و تدبیل را جایه در او هفتصد پكاست از آن

 یدان كن نمیا سرّ  ،ا محمودی .ازیسوخته عشق ا ،خاىل  دىلاال.ستیار نكب
 ،یه بس جباركد یبا یم ذلت درد و یتجر كگ عشق تو نمیه در دكست؟ آنیچ
 كو نحن نسبح بحمده كدان  یاعل ات مألیو آن آ .ستین صفت عشق نیو ا

است شما ار كن یه شرط اك یدیتجر: گفت یسوصد پر طاویسبا  كو نقدس ل
 كه به تركشما را برگ آن نبود  و ،باشد راه شما او چون بود آنگ ،دیبا یم را در

و عشق را از  ،ساز وصال است ،یه تو بردادكمه ن هی، اا محمودی .دییخود بگو
از را خود ساز وصال به یا ،چون نوبت وصال بود. ستیچ صفت نیوصال ه

از یا یت سند و هند بین همه والیل و این هفتصد پیا ،ا محمودی .ستهمال ك
بهشت عدن  كیتار یا در خانه ایبا او در گلخن : گفت. نه: ؟ گفت چ ارزدیه

ه كن همه یپس ا: گفت. بود: مال بود؟ گفتكو وصال به  :تگف.بود:بود؟ گفت
و . چون عاشق را ساز وصال نتواند بود. ستیساز وصال هم ن یشمار یم تو بر

چ یه را صال و از فراق عشقه از وك ینجا بدانستیاز ا و ات حسن استین آیا
 رایز .ست و نتواند بودیز معلوم نیچ چیست و از ساز وصال عاشق را هیصفت ن

عشق از هر ساز وصال وجود معشوق است و ساز فراق وجود عاشق است وكه 
ن یا ،دیآن وجود آ ین وجود فدایند اكاگر سعادت وقت مساعدت  .ازین یدو ب

  . مالكاست وصال به 
  تیب

  به جمال ییمال و دلرباكبه  یعشق
  دل پر سخن و زبان ز گفنت شده الل

  جا بود هرگز حالكن نادره تر یز
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  ش من روان آب زاللیو پمن تشنه 

  فصل ۳۹ 
 مگر در حوصلة دل ،خورد یتوانست یه عاشق از معشوق قوتك ین بودكاگر مم
قوت از ود؟ چون ب ین معنیبود ا دىل یب ین چون عاشقكیول .خورد یتوانست

آن  ،دهیدث به سمع و از جمال به یاز حدكه  یآن قوت پندار. میگو یمعشوق م
ه نگرندگان به ك ،ستین ورق نیآن در ا ،سته آن نه وصال اكخواهم  ینم

ق یبه تحق یقوت را از او یسكاما  ،به نور او جهان روشن است و ارندیآفتاب بس
  .یفتیتا در غلط نست ین

  فصل ۴۰
  :ار استكقت یه حقكاز آنجا 

  :مصرع
  .انیمعشوق راز عشق نه سود است و نه ز

عاشق به . معشوق بندداو عاشق را بر  ،رم عشق استكه سنت كن از آنجا كیول
ار یه فراق به اختكنجا بود یا .وند عشقینظرگاه معشوق است از راه پ همه حاىل

فراق  ،ار معشوقیه در اختكرا یز. ار عاشقیمعشوق وصال تر بود از وصال به اخت
وصال را  ،ار عاشقیدر راه اخت .ار و مرادیاخت نيدر عدل اوست عاشق نظرگاه 
و . ستیچ حساب نیو او را از او ه ،ستیان نیوق در مچ نظر از معشیدر وصال ه

پس . ردكمال فهم نتواند كن به یس اكاما . بزرگ است در معرفت ین مرتبه ایا
ا یو است  مالكدر  ای، شقاز درجات و صفات عیینظر معشوق ترازو است در تم

  .ادت و نقصانیزدر 

  فصل ۴۱
 ،صفات معشوق آمد ،ت عشقا است در قسمیربكو استغنا و  یو جبار هر چه عزّ

عاشق  بینص ،بود یچارگیاز و بیو افتقار و ن یو هر چه مذلت و ضعف و خوار
ه عشق خداوند روزگار عاشق ك ،الجرم قوت عشق صفات عاشق است. آمد

در ظهور  معشوق ن صفاتیاما ا. ن به وقت بگرددیو ا ،ا روزگار عشقتاست 
د و ناو نما یبود استغنانن یفتقار اتا اامداد كه صفت عاشق آمد به د االّیاین

  . جملة صفات از آن رو او را در خور استنيهمچن

  فصل ۴۲
به شرط  ند االّیایفراهم ن ،ن باشندی باشد عاشق و معشوق ضدنيالجرم چون چن

  :اند ن گفتهیا یو برا. فدا و فنا
  تیب

  م آن سبز نگارید رویچون زرد بد
  د مداریه دگر به وصلم امكگفتا 

  دارید از یه تو ضد ما شدكرا یز
  و ما رنگ بهار یتو رنگ خزان دار

  فصل ۴۳
و عاشق به . پس استغنا صفت اوست ،معشوق است معشوق خود به همه حاىل

شه یعاشق را هم. صفت اوستشه یهمپس افتقار  ،عاشق است همه حاىل
ه كد یدر نبا یزیچ چیافتقار صفت او بود و معشوق را هالجرم  ،دیمعشوق در با
  .الجرم استغنا صفت او بود ،خود را دارد
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  تیب
  خون باشد یم ز غم تو هر شبكاش

  خون باشدیوز هجر تو بر دلم شب
  ین با طربنگار زا یا ییتو با تو

  چون باشد یه شبك یتو چه دان یتو ب
  :كند یداللت م ین معنیگر هم بدید یو رباع

  تیب
  یمعذور یهمواره تو دل ربوده ا

  یمعذور یازموده ایچ نیغم ه
  تو هزار شب به خون در بودم یمن ب

  یمعذور ینبوده ا یتو شب یتو ب

  فصل ۴۴
تا در وصال او در  ،بود و معشوق بنده كه عاشق مالكن غلط افتد یو اگر تورا ا

قت عشق طوق سلطنت بر گردن یه حقك ،بزرگ است یفلتآن غ ،نار عاشق بودك
ن یا یو برا .نتواند بود كلمِ  ه هرگز معشوقك ،بردارد یمعشوق نهد و حلقة بندگ

ا و روزگار ین و دنیو د ،جان و دل دربازند ،زنند یمه دم از فقر كه آنها كاست 
نرتسند و  زیو از سر ن. زندیبر خ یزینند و از همه چكب یاركهمه و ،ان نهندیدر م

ان یهرگز معشوق در م ،ار به نقطة عشق رسدكاما چون . سرپند ٤۱نيونكقدم بر 
معشوق . كان توان نهاد نه مالیه در مكبود  كله مِكرا یز ،توانند نهادننهند و ن

ه همة بندها آنجا كچنان ،نرسد یبر دامن عشق و عاشق یدست آزادگ ،بود كمال
                                                 

 ـ دو عالم  ٤۱

 .در عشق یناع نجا بند شودیگشادها اهمه  وفقر یدر آزادگ ینعِاَ  ،گشاده شود
ه عاشق را سود كدا شود یپكه جاللت عشق مگر  ،علوم شدق مین حقایچون ا
  .ان برهدیزد و از سود و زیند تا از علل برخكان یخود ز

  فصل ۴۵
. ار بودك یتا آن نبود او ب یآدم یاست از اعضا یاركرا  یزیه هر چكبدان 

 یتا عشق نبود ب. ار دل عشق استكدن و یدن است و گوش را شنیار دكده را ید
دل ه ك آمد نيقیپس  .دیراهم دار خود فكز به یآمد او را ن یچون عاشق .ار بودك

ه به كها  كآن اش. دنگر ندایز دیچ چیده اند و هیآفر یعشق و عاشق یرا برا
از او ت یاه بدكاست تا از معشوق چه خرب است ة طلب یده فرستد طالید یرو
  .و قوتم از راه توست راه تو آمد ن بال ازیه اكاو فرستد  با یمتقاض ،ده استید

  فصل ۴۶
ه در آن قدم مرد عاشق مشاهد نفس كعشق بوالعجب  هست در یقدم
ه دل ك ید از آن رویآ یم ب معشوقكنده و شوندة مریه نفس آكرا یز ،گردد خود
ه مرد را كنجا بود یا .دريو رنگ او گ یه از دل بوكو نفس بود . ن اوستكمس
اگر معشوق او را از نفس  یتا به حد ،ندارد یاركون ريدر خود بود و از ب یرو
 ٤۲یحتمن مشاهده در نفس مسایا هكرا یز ،دیشكند بار آن نتواند كش مشغول یوخ

ز در درون ا ،ندكه افیاست او سایدار معشوق بار برنهد و سید و دريبار برگ ،دارد
  .دن دشوارتر استیشكاما بار ناز معشوق . دارد یتدا شود مسامحیچون قوت پ

                                                 
   .برخورد كردن یبه نرم. ستا یـ مدارا كردن ـ كوتاه ٤۲
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  تیب
  م گذرمكتو  یبه در سرا ین مآز

  ان تو من برحذرمم نگهبیز بك
  نگارا شب و روز یدرانتو خود به دل 

  نگرم خوده تو را خواهم در كهرگه 

   فصل ۴۷
مال معشوق ك كدن و ادرایمال او عاشق را از دكه كر است كاز س یعشق نوع
 .كمال ادراكو مانع است از  كر است در آلت ادراكه عشق سكرا یز .مانع است
قت ذات یه چون حقكآن است  ،آن ن ویا یاست ورا فیلط یاگر چه سرّ
اثبات صفات چون  یپروا ،ذات معشوق مشغول استقت یحق كعاشق به ادرا
العجز عن  «.نبود ك، ادراكادرا یبود پروا كز؟ و اگر ادراییتم یبود از رو

ن یو اندرا. ب االسرار استین از عجایو ا .ن بودیا » كادرا كاالدرا كدر
  : گفته هاست آنكه گفت یمعن

  تیب
  نگارا یه با منكاست  یعمر

  یوقت غم و وقت شادمان
  من عاجزم هنوز هك والله

  ینشان تو دهم یز خوبك

  فصل  ۴۸
 ،ن بر دوام عاشق بودكیول ،و مشهود عاشق بود ،اگر چه معشوق حاضر و شاهد

در  آن زن را یه آن مرد از نهرالمعلكچنان .ردآ یلكبت یه حضور معشوق غكرا یز
شب  كیچون  ،یش او رفتیو پ یزد هر شب در آبو  یرخ دوست داشتك

ن خال یه اك: جا آمد؟ او گفتكن خال از یه اك: د گفتیش بدیبر رو خاىل
را یز ،چون در نشست بمرد از سرما .نياما تو امشب در آب منش ،مادرزاد است

ن یبزرگ است و اشارت بد ین سرّیو ا ،دید یم ه با خود آمده بود تا خالك
  :است یمعن

  تیب
  اریشنت آگهم نه از یز خوه ان

  آگهم نه از عشق ینه از عاشق

  ۴۹ فصل
، و جان قت اویت و حقیجان و ماه كده بر بسته اند از ادرایچون عقول را د

ا بر نا شود الّیب یكه در آن صدف است كنون كم صدف عشق است به لؤلؤ
  .ل همانایسب

  تیب
  انیدستش عیس ندكده است هرگز یعشق پوش

  ن عاشقانیزنند ا یكده تا هیب یالف ها
  زند یم یالف قشعهركس از پندار خود در 

   وزچناننيوز چن عشق از پندار خاىل

  ۵۰ فصل
است یدة عاشق است و بارگاه سیوان جان است و بارگاه جمال دیبارگاه عشق ا
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عشق دل عاشق است و بارگاه درد هم دل عاشق و بارگاه ناز غمزة معشوق 
  .لت عاشق تواند بودیاز و ذلت خود حین ،است

  ۵۱ فصل
 .ست تا عشق بودی حاجت ننيه عشق را به قبلة معكم یردكان یدر فصل اول ب

 نهد بود یعاشق آن جمال با »حب الجمالیل یان الله جم« :هكنون بدان كا
شان محل نظر و اثر جمال و محل یا .م استیعظ ین سرّیو ا ،عاشق محبوبش

ه كو بود  ؟نندكرا نكگر ید یزین چیون اريب نند و دانند و خواهند ویمحبت او ب
   .ابدیند تا بكجمال طلب نظر ون خود دلش محل آن كین نداند ولیعاشق خود ا

  ۵۲ فصل
م وقت و معشوق از عشق كند به حیه عاشق معشوق را بكچ لذت در آن نرسد یه

ال ند و سؤك یم در او خواهش آنگه. ه او ناگزران اوستكو نداند عاشق غافل 
دان  یم ،ندكرتر اجابت یا دیرتر جواب دهد یاگر د ،٤۳و ابتهال یضرع و زارو ت
  .یم دارد و تو ندانیعظ یه لذتكخورد  یم ث قوتیه از آن حدك

  ۵۳ فصل
زم آتش عشق ید و هیعشق فزاه جفا از معشوق در وصال كان است عشق چن

ن یتا در وصال بود بر ا .ادت شودیه قوت عشق از جفا است الجرم زك ،دیآ
ه بر در كبود مادام  ی و سبب تسلريدستگ ،معشوق یاما در فراق جفا ،صفت بود

اما چون رام عشق شده بود به تمام و  ،ار بودك ینظارگ یزیار بود و از چیاخت

                                                 
  كردن  یـ زار٤۳

ادت و نقصان یز خود،ت فرو گرفته باشدیوال یو سلطنت عشق به تمام ،مالك
  .بودنرا آنجا راه 

  شعر
  زمینگر ،بال و صد كیاز دوست به 

  زمیگرم آو ،است مرا به عشق یشرط

  ۵۴ فصل
و قاف بود  »شعُ« ،ني و شنيع. اسرار عشق در حروف عشق مضمر است

 ییود آشناشچون عاشق . معلق بودچون دل نه عاشق بود . اشارت به قلب است
حروف  ی اشارت بدو است در ابتدانيع. دنیده بود و دیتش دیبدا. فتای

پس از .  اشارت بدوستنيو ش ،دريوق خوردن گپس شراب ماالمال ش. عشق
ن یب ایكو اندر تر .ام بدوستیقبه قاف اشارت . د و بدو زنده گرددريخود بم

ن فَطِ ٤٤ فیصحَ «. ت استیفاكه ین قدر در تنبیو اار است یحروف اسرار بس
  .»بود تیفاك یفتح باب ،را

  ۵۵ فصل
در  یاریه كرا یز ،ارینه و معشوق هم خصم بود  ،اریه عاشق خصم بود نه كبدان 

به خود را خود  یكیو هر  ،بود یور ه دكمادام  ،شان بسته استیمحو رسوم ا
ه عاشق و كد یپس هرگز نبا .در اتحاد بود یاریمطلق  .بود یخصم ،خود بود
ه كن است یو رنج عشق همه از ا. ابندیه آن نكرسد بدو  یاریگر یدكیاز معشوق 

 دصفات وجو ،ه در وجود زحمت استك یارك والله عجب. دیاین یاریهرگز 
                                                 

 و محكم عقل  یكو رأیـ ن ٤٤
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. یتیاست و راحت عار یه در عشق رنج اصلك یپس بدانست جا در گنجد؟ك
 ون بودريه نگهبان از بكنپندار تا  .یست در وین نكمم یچ راحت اصلیالبته ه
ه از كسلطنت العشق بود  ات الجمال ویق آینگهبان به تحق. آن سهل بود یهمگ

سلطنت هرگز نتواند  نیا میمال از بكقوت به . ددارزگاه نیگرچ یاو حذر نبود و ه
  .بت جانیا مشوب به لرزة دل و هخورد الّ

  ۵۶ فصل
بت از یا در غه عاشق از معشوق قوت تواند خورد آن نبود الّكن گردد كاگر مم

بت ین غآو . ار نبود و قوت بودیه كاست  یركه سیه آن شبك ،صفت عالم ظاهر
  : ه گفتكچنان ،ة معشوق داردیا با طالی دارد یهست یمثال ب

  تیب
  اریال تو مرا مونس و یدر خواب و خ

  دارین مرا نگارا بكاز خواب م
  اریسه تو را هست نگهبان بكرا یز

  نگهبان بگذار یال بیما را به خ

  ۵۷ فصل
از عوارض و علل  ،و طهارت یك پانياست بر ع یقدس یت بناقیه حقكعشق 

و اندر او  »حبهمی«ه كن است یت او ایه بداكرا یز ،كب پایدور است و از نص
 ینشان ییب جایو نصعلت  یاگر از معن. ستیب نیان علت و نصكالبته خود ام

  .است یتیو عار یركاست و لش یار است و عارضكون ريآن از ب ،بود

  ۵۸ فصل
 »حبونهی« نيزم در یتخم »حبهمی«اء ینقطة از ، رود قِدم دماصل عشق از قِ

عشق  تريغچون . حبونه برآمدی ءایندند كاف »هُم«در  البل آن نقطه ،ندندكاف
انا « ا ی » یسبحان «اگر .تخم همرنگ ثمره بود و ثمره همرنگ تخم ،برآمد
ا نطق خداوند نقطه ی ،ا نطق نقطه بودی. بودنمط  نیاز ا هم ،رفت» یالحق
  . تخمنيعالوة ثمره بود و ثمره ع یدعو یا روی. بود

  ۵۹ فصل
ه البته تاب او كچنان ،عاشق گردد یه معشوق بالكمال عشق آن است كنشان 

ظهور و دوام شهود  ،منتظر بود یستید و او بر در نیشكندارد و بار او نتواند 
  .دا گرددیبال پ دوامدراشراق نور 

  تیب
  نمیكه من مسكن سان یست بدیس نك

  نمیدن تو غمگیدن و نادیز دك
ه به ك گردد عدم بر او بسته نداند و درِ یتنفسچ مُیو خود را جز در عدم ه

 هیسا ساعت كیاگر شاهد الفنا  .نجا بودیدرد ابد ا ،ستاده استیت او ایومیق
  .دیساعت بر آسا كیه كنجا بود یا ،ندك یزبانیم یة علمیند و او را در ساكاف

  ۶۰ فصل
و  ،و بدو احاطت گرفته است ،شاهد ذات او شده است ،او بر دوام یه بالكرا یز

ا ز باز نگذاشته است الّیچ چیرا هاو  ،از او .فرو گرفته است بر او سمع و بصر
 حاط بهما« اردد یحسرت است بكه مركا نفس ی ،دمآ یماریه منزل تك یپندار



۲۷ 

   »الوجوه یشویالمهل كغاثوا بماء یثوا یستغیسرادقها و ان 

  ۶۱ فصل
مال تر كند عشق به هر چ ،گانه تر باشندیگر بیدكیمعشوق از عاشق و هر زمان 

  : ن گفته استیا یو برا ،شرت بودیب یگانگیبود ب
  تیب

  مك یردكمهر و معرفت  یفزودا
  دنش بود به همیوندش با بریپ

  عالم یخدا ردك نير چنیتقد
  پس غم یو شاد یز پس بد یكین

  تیاكح
ار تو كمن در كه هر چند  .ازیا ای: گفت یم ،از نشسته بودیمحمود با ا یروز

  ن چرا است؟یا ،یگانه تریتو از من ب ،مال تر استكو عشقم به زارترم 
  تیب

  یهر روز به اندوه دلم شادتر
  یدر جور و جفا نمودن استادتر

  تو را بنده ترم یهر چند به عاشق
  ینگار آزادتر یار من اكاز 

ان یم ،ش از عشق بودیه پك بود یبود و گستاخ یین آشنایا یمرا تقاضا ! زایا ای
از یچگونه است؟ ا ،نون همه حجاب بر حجاب استكا ،ب نبودچ حجایما ه

  :جواب داد

  تیب
  با من ینیار چه همنش یتا با خود

  ه از تو باشد تا منك یبس دور یا
  تا توكی یتا نشو یدر من نرس

  ا منی یا تو گنجیاندر ره عشق ك
ة عشق یطال. یت خداوندبود و تو را سلطنت و عزّ یوقت مرا ذلت بندگه آن ك
در برگرفنت آن بند محو  یكو مملو یكانبساط مال. برگرفت یبندگ و بندِ آمد
  .اثبات افتاد یقیرة حقیدر دا یو معشوق یپس نقطة عاشق. افتاد

  ۶۲ فصل
ه چ ی گستاخري و اسريان امیم. یريهمه ام یاست و معشوق یريهمه اس یعاشق

مار یرا تت تو را فكپندار ممل؟ »مالِلرتاب و ربَّ االرباب« مناسب است؟
 رياگر اس .عاشق را عشق آشنا است .دباش ارین خلل ها بسیاز ا. دهدینم یرياس

آن  یااریه از ذلت خود ك ،دیحجاب او آ او یريخود اس ،ندك ه انبساطكخواهد 
ه انبساط ك خواهد ريو اگر ام ،یگستاخاسم  عزت او گردد بهجناب ه گرد كندارد 

و و ذلت مجانس  یرياو با اس یريام ه عزتكد شو وااو هم حجاب  یريند امك
 را ريت خود آن اساگر قدرت صفت امارت گردد و از صفات عزّ .ستینمناسب 

 یرام بكپس به جام ا ،ن دولت خود او را دولت دهدیصفات دهد و از خزا
تا  ،ار او فرا ستاندیسب و اختكز از دست ییسررشتة تم و،ندكانجام او را مست 

.  عشق استريانه بندة عاجز و اسیعاشق در م. درين گردكار خود كسلطنت عشق 
پنج نوبت . معشوق را به صفات خود موصوف كند. ت داردو عشق سلطن

   .قت اوستیزنند، الجرم توانگر به حق یسلطنت حُسن بر در جناب سلطان م



۲۸ 

  .ندارد ییچ آشنایاگر چه عاشق با عشق آشنا است با معشوق ه
  تیب

  نه منموایگر زلف تو سلسله است د
  ور عشق تو آتش است پروانه منم

  مانه منمیپ مان تو را به شرطیپ
  گانه منمیش و از تو بیبا عشق تو خو

  :ه گفتكچنان ،ت استیش به غای درونيكعاشق مس
  شمیدرو یكیخرابات  یوكدر 

  شمیاور پیب یات مكز به مزان خُ
  شمیب و عاشق و دلریهر چند غر

  شمینند یبخورم ز عالم یچون م
ون است و بر ريرة عذر و عتاب بیست جام شراب عشق است، از دامعاشق تا 

ز و ادب باز یار شود و علم و تمیهش یاگر وقت .ستین یف و مؤاخذه ایاو تكل
  :دیان نهد گویدر م یپا

  تیب
  لت بگسستمیحما یگر در مست

  بفرستم ،باز خرم ،رز ز یصد گو
  !ار توك عجبا

  تیب
  میبر شاخ طرب هزار دستان توا

  مین نغمه و دستان توابستة آدل 
  میر دستان توایه زكاز دست مده 

  میه مستان تواكگناه ما ر ابگذ

  ۶۳ فصل
. قت استیعشق حقعاشق در ت است و اسم یاسم معشوق در عشق عار

قت یاشتقاق عاشق از عشق به حق. و تهمت است حالم عشقاشتقاق معشوق از
چ یاما معشوق را از عشق ه .ب اوستكت عشق است و مریه او محل والكاست 

 یاگر وقت. انیمعشوق را از عشق نه سود است و نه ز .ستیق نیاشتقاق به تحق
ز یآن وقت او را ن ،رة عشق آوردیز در دایند و او را نكة عشق بر او تاخنت یطال
  .یمعشوق ینه از رو یعاشق ید از رواشب یحساب

  ۶۴ فصل
نون جان كا. دیجان عاشق آر كیه صورت معشوق پكق آن بود یعشق به تحق

ه اگر معشوق به كن بود آ یو برا ،خورد یم م قوت خوددائعاشق از آن صورت 
 »بیل قركو اقرب من «عاشق او را حاضر داند  ،هزار فرسنگ دور بود

 یة جمال رویسا ازجز  ،است نتشیاز آنچه نقد خو یاما قوت آگاه. شمارد
  .معشوق نتواند خورد

  تیب
  یت پرستان نربچرا به ب یآن رو

  یشان نربیفر از اك ینكعرضه ن
  ینگر یه هستكچنان ینظر كیگر 

  ینه پر ینه بت ماند نه بت پرست



۲۹ 

  شعر
  الخمر یه خمرا و قل ىل ینسقفأاال 

  ن الجهركا اذا امسرّ  یقنو ال تس
قت یاما حق. افنتیخوردن است از نقد جان خود نه  یوصال معشوق قوت آگاه

اما چون . است یعلم متواردة یداز  نقطه نیو ا ،دهد دستنجا یوصال خود ا
  .ندارد یاركون رياز ب ،خود خوردكمال قوت هم از  ،مال رسدكعشق به 

  »همة العشق یف« ۶۵ فصل
ه در دام كپس هر معشوق . صفت خواهد ه معشوق متعاىلكاست  یعشق را همت

و  «: گفتندس یابل هه چون بكنجا بود یا. نپسندد یوصال تواند افتاد به معشوق
من خود از تو  یعنی )نينهم اجمعیالغو كبعزتف(: گفت »یلعنت كیان عل

ه اگر تو ك ،دروا نبود و در خورد نبود سك چیه تو را هكن تعزز دوست دارم یا
  .تعزّ و نه یمال بودكآنگه نه  یدر خورد بود یزیرا چ

  ۶۶ فصل
مه و ذلت ه ،طمع همه تهمت است و تهمت همه علت و علت همه ذلت

 ،دارد یطمع دو رو .رتك ننيع معرفت و خجلت همه ضد معرفت و ،خجلت
د است و یم دارد سپرَ كه در ك یآن رو. اهیس یرو كیو  استدیش سپیرو یكی

  .اه استیس ،ا تهمت استحقاقیه در استحقاق دارد ك یآن رو

  ۶۷ فصل
ه كد یشا یه تو نمكرا یز. بود ییهمه تو یمعشوق ،است ییهمه او یراه عاشق

چ خود را یه كهد یبا یم ،یعاشق. یمعشوق را باش هكدیه شاك یخود را باش
  .یم خود نباشكو به ح ینباش

  تیب
  ستیاز زر و زن چاره ن ییتا تو در بند هوا

  هم ز زن ییشو تا هم از زر فارغ آ یعاشق
  د نتوان رفت راستیبا دو قبله در ره توح

  شنتیخو یا هواید یدوست با یا رضای
  یرباع

  را بر در ما كنبود ملو یقدر
   نبود در خور مانيكجز عاشق مس

  سر ما یخواجه ندار یا یخودتا با 
  سران بود افسر ما ین بر سر بیاك

  ۶۸ فصل
. ب عشقینش یدر پا یكیو  ،عشق یباال یدر پا یكی: معشوق دو است یجفا

 او یباال یادت بود پایدر ز عشق تا. هست یبینش یو پا ییباال یو عشق را پا
ت از ري غنيهمچن و بند یمكدر محمعشوق  یبر عاشق دشوار بود جفا هكبود 

 یپا .شود یم ادتیار معشوق بود تا زیبند عشق بود و  یورق جفا بود و پا
نجا جفا یا. در نقصان نهد یو عشق رو ،ادت برسدیه راه زكب عشق آن بود ینش
ن یو ا ،برد یم شقو منازل در خلع ع ،زدیتا بندش برخ ،دیعاشق آ دایت ريو غ
به  ه مثالًك یم راهید عظیبدو رس یتريا غی ییه اگر جفاكرسد  ییار به جاك

را یز ،برود یساعت به بل ،یا به شبی یرفت در خلع عشق به روز یخواست ساىل



۳۰ 

ان كد و امیبرس یالبد ،چون چشم بر رخنه افتاد ،معشوق است یه بارگاه البدك
  .دا گشتیخالص پ

  ۶۹ فصل
 یه را پكند و ك یاما تا چه پ ،ت بودمسامح یب یبتابد او صمصامت چون ريغ
 رسر در س. سدبدو ر ید تا قهریند و بر عاشق آك یه صرب را پكگاه بود . ندك
د و د و بّربیوند آیه بر پكو گاه بود . ن ورق بودیردن از اك كردن و خود را هالك

 ید و معشوق را پیوق آه بر معشكو گاه بود . ند تا عاشق فارغ شودك یعشق را پ
و  یت و همسانیفاكو عدل عشق  ،ب عدل عشق استآن جناه كرا یز ،ندك

و  تا نسبت هم در حق عاشق. زش خواهدیو آوعشق زش ی، آمنخواهد ییهمتا
  .ب استین از عجایو ا ،بس

  تیب
  ز بربیبرده دلم به غمزه جان ن یا

  ز بربینام و نشان ن ،ون شد دل و جانچ
  ند از من به جهانچ اثر بمایگر ه

  ز بربیآن ن ، روا مدارريتقص

   ۷۰ فصل
ا در اولً. س دل نخوردأكو جز در  ،قوت عشق از درون عاشق زهرة عاشق است

 ،دا شودیچون تمام بخورد صرب پ. پس بخورد ،زد زهرهیموج درد عشق بر دل ر
 اصّ ب خویاز عجا زین نیو ا ،راه صرب بر عاشق در بسته است ،اما تا تمام نخورد

  .عشق است

  ۷۱ فصل
 .ابد از معشوقیل آن بدَ عشق بَنيكدر تم ،ن عشق از عاشق بشودیهر چه در تلو

و . است در عشق یمقام بس عاىل نیه اكن مقام رسد یس بدكن نه هر كیول
  .نمانده بود یزیاو چ یه از هستك آن بود نيكمال تمك

 تیب
  افته امیان عقل و جان كه ز ك یلعل

  افته امینهان  هكم یس ننماكبا 
  افته امیگان یه راك یتا ظن نرب

  افته امیپس آن  ،من جان و جهان داده
ه كنجا بود یا. و از علل و عوارض برخاسته بود ،بود یكیو وصال و فراق او را 

رسد  یم ل از معشوق به عاشقدَه بر بَكق ین حقایابد و ایت خلعت عشق یاو اهل
  .خلعت عشق بود

  تیب
  ال را سرپ استدل در طمع وصل ب

  او بر خطر استو زهرِ هجر  جان در دمِ
  دگر است یاركون ز وصال و هجر ريب

  سر است همت چو بلند شد همه درد

  ۷۲ فصل
تصرف عشق در او نافذتر . ة اوستريمعشوق خزانة عشق است و جمال او ذخ

ن یش از ایه در فصل اول پكت خلعت عشق آن است یاما اهل ،است به همه حال
  .تادان افیب



۳۱ 

   ۷۳ فصل
دن و یهم در خود د .و هم معشوق را ،است هم عاشق را ینه ایعشق عجب آ

ا ی ،ت عشق دست دهدريو اگر غ .دنیار دیدن و هم در اغیهم در معشوق د
و  ندید نة عشق نتوانیمال جز در آكهرگز جمال معشوق به  ،نگرد یريواغ

  .هر دو جانب استمال از كو جملة صفات نقصان و  ،از عشقیمال نك نيهمچن

  ۷۴ فصل
ام او كالجرم اح ،لیچ سبیست به هیسب راه نكچ یدر او ه ،است تريعشق ح

ار در یمرغ اخت ،ت او معزول استیار از او و از والیاخت ،ز همه جرب استین
بساط مهرة عاشق را . ر جرب بودكو م ،احوال او همه زهر قهر بود. ت او نرپدیوال
پس اگر خواهد و اگر نخواهد آن نقش بر او . قش نهدد بود تا او چه نیبا یم او
 ،تمام بدانست ین معنیچون ا. ستار ایعاشق در پندار اخت یبال. شود یم دایپ

ه ك یزیند در چكار یبه اخت یاركوشد تا كه نكرا یز ،ار بر او آسانرت شدك ،بودبو 
  .ستین درستاریچ اختیدر او ه

  تیب
  ر استیآزاده بساط مهرة تقد

   استريتدب یش بیمراد خو در راه
  و نقش دورش به مثال ییآن مهره تو

   استريدة خود تقصیو خود همه در دك

  ۷۵ فصل 
ت و یفاكت و یه از دست المعكبود  یمعشوق تخم یه بال و جفاكگاه بود 

ه كد و بود یبرآ ینند تا از او گل اعتذارك مراد عاشق افنيت عشق در زمیعنا
 خاىل یكیوصال از  مال تر بود آنكو اگر دولت به . و ثمرة وصال گردد ندیازف

ن یو ا. و راه بر دولت او نربند ،دیایجهد و بر راه او نصاعقه ب برق اگر،نبود
ن گفته یا یبرا و. اعتماد نبود ددر راه عشق رو كهه هركآن بود تا بداند  یبرا
  :اند

  تیب
  ه دادم به تو دلك یگر غره بدان شد

  از منزلش برده اند یصد قافله پ
  :ق استیهم ال یمعن نیو ا

  تیب
  نمیب یم دل گر چه ز وصل شادمان

  نمیب یم انیفراق در م یهم پا
  دمید یم در هجر تو وصل تو نهان

  نمیب یم انیدر وصل تو هجر تو ع

  ۷۶ فصل
قت روح، و روح صدف عشق یت و حقیاند از ادراك ماه ده بر بستهیعقول را د

ست به جوهر مكنون كه در آن صدف یه نپس چون به صدف علم را را. است
ز اكرمه الله ین دوست عزیل اجابت التماس ایاست چگونه راه بود؟ اما بر سب

ش بر یاز پ» كالمنا اشارة«ات اثبات افتاد، اگرچه كه ین فصول و ابیا تعاىل
فهم نكند معذور بود كه دست عبارات بر  یم تا اگر كسیپشت جزو اثبات كرده ا
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