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 شرح دو بیت از مثنوی
  د الهیجیالدین محم شمس

  
ـبِس ٱمل ـلٱه نمحـلٱر يمحر  

رب یسرر و التعس  
بر پیغمرب ما محمد متواترا و متوالیا اىل االبد؛  عدّ حد صمد، و درود و ثنای بیحد بر حضرت ا حمد و سپاس بی
اما بعد، بدان ای ه بنصر من عنده که معنای این بیت که:دک ال  

  دریای شهادت چون نهنگ ال برآرد هو ز
 

 

  م فرض گردد نوح را در وقت طوفانشمتی
 

و قبل از شروع در معنای بیت، آن مصطلحات ضروریه موقوف است به دانسنت بعضی از اصطالحات صوفیه؛ 
  شود تا طالب را در فهم معانی بصريتی حاصل شود. ذکر می

کان او ملکوتا، نقوش اعتبارات هستی مطلقند که  کان او شهادة، ملکاً به اصطالح این طایفه جمیع اشیاء غیباً 
ات، آفتاب ذات است که جهت اظهار وجود حق عبارت از اوست، و در پرده صور جمیع مظاهر ذرات کاین

  صفات مختفی و مسترت گشته است.
  ما فی التسرت باالکوان من عجب

 

 

   تری عجبا بل کونها عینها ممن
 

  ٭ ٭ ٭
  به زیر پرده هر ذره پنهان
  چو برخیزد تو را این پرده از پیش
  من و تو چون نماند در میانه

 

 

  ای روی جانانزف  جمال جان
  ب و کیشنماند نیز حکم مذه

  چه کعبه چه کنش چه دیرخانه
 

  اند و اعتباریات مطلقا معدوماتند. او روحانیا امور اعتباری و تعینات و تشخصات اشیاء، جسمانیاً 
  وجود اندر کمال خویش ساری است
  امور اعتباری نیست موجود

 

 

ها اموری اعتباری است نتعی  
  عدد بسیار، یک چیز است معدود

 

اشارات است به ذات بحت من حیث  »هو«کنند؛ و  می» ال«ت از جهت عدمیت تعبري به و از تعینات و کثر
و » حقیقه الحقایق«ن؛ و یک حقیقت است که آن را الخفاء و الالتعی»خوانند، که از مرتبه  می» ت غیبهوی
رده که آن را ن به مراتب صور مظاهر تعینات ظاهر گشته است. اول به صورت علم اجماىل ظهور کخفا و ال تعی

»خوانند و آن عبارت از تجلی ذات است لذاته فی ذاته بذاته، از مرتبه  می» برزخ الربزخ«و » الجمع ةاحدی
گویند، و در این مرتبه » جربوت«و » الوهیت«و » واحدیت«علم اجماىل به مرتبه علم تفصیلی که آن را 

ای یک ذره از علم وی غایب  که لحظه و ابدا در علم حضرت حق حاضرند، جمیع اعیان ممکنات ازال
  تواند شد و ماضی و مستقبل در این مقام همه حال است. نمی

  ازل عني ابد افتاده با هم
 

 

  نزول عیسی و ایجاد آدم
 

، و از یاًلکان او سفاًخوانند علوی  می »عالم امر«و  »عالم ارواح«و از مرتبه جربوت به مرتبه ملکوت که آن را 
گویند، و از صور بسایط به صور  می »عالم اجسام«و » عالم شهادت«عالم ملک که آن را علم ملکوت به 

مرکبات که عبارت از معدنیات و نباتات و حیوانات است، و سپس مرتبه انسانی که مرتبه جامعه است میان 



  

٣ 

تنزالت ظاهر  لطایف و کثایف و علوی و سفلی نهایت تنزالت است. زیرا که جمیع قوا و روحانیت که در مراتب
گشته است، همه با وی هست و جمیع اشیا نسبت به حقیقت انسان جزئند، و جز بالطبع مقدم است بر کل، و 

دهد که:  جامعیتی که انسان راست هیچ مرتبه دیگر نیست؛ و حضرت عزت در کالم مجید از این معنا خرب می
»ْااتِ واوملَى الساَنةَ عمْنَا اض ر نَّا ع انُانس ْا الَه محا وه قْن منْ فَ نَها واشْ لْ مح ن يا ني ب فَا الالْجِبو ضر«.١  

امانت عبارت از جامعیت است؛ و تسمیه انسان به انسان از آن جهت است که او را با جمیع مراتب علوی و 
بت به اکمل انبیا که از نوع ، نس]از جهت جامعیت، فلهذا جربئیل که ملک مقرب است[سفلی موانست است 

و از حال بعضی، کالم الهی  ٢،»لو دنوت انمله الحرتقت«فرماید که:  انسان است به عجز خود اقرار کرده، می
م اضل«دهد که:  خرب می ه لب امْنع كَ َكاال لَئو ٣؛»ا  

  از این تا آن بسی فرق است زنهار
 

 

  به نادانی مکن خود را گرفتار
 

ز دریای شهادت چون «ه اىل کمال المعرفه، که آن کس که گفت تصدیق این مقدمات، بدان اوصلک ال بعد از
خواهد، و شهادت به  مع تعني السالک ایضا می ]را[، از دریای شهادت فنای تعینات »نهنگ ال بر آرد هو

رفع تعینات درنظر و  »المعید«و  »الماحی«معنای شهود است، و شهود عبارت است از ظهور حق به اسم 
گویند، که نفس ناطقه انسانی به آن دیده ادراک معانی معقوله  دیده اول سالک، که آن دیده را قوت بصريت می

عبارت از آن است نهنگ » هو«یعنی: ذات مطلق که  »هو آرد چون نهنگ ال بر«کند.  و لطایف و ارواح می
ه، و از سري ه به مقام بقاء بالالک را از مقام فناء فی ال را که عبارت از تعني سالک است برآورد، یعنی س »ال«

فی ال ه رساند، و تعیني سالک را به نهنگ تعبري کرد، از جهت اختفاء جمیع اسماء و صفات الهی در ه به سري بال
رت ق این معناست؛ زیرا که فی الحقیقه قباب عبارت از صومصدّ ٤»اولیائی تحت قبابی«صورت بشری، که 

  انسانی است.
  در بشر روپوش گشته است آفتاب

 

 

ه اعلم بالصوابفهم کن و ال  
 

که از دریای شهادت کلمه  تواند بود می از جهت عدمیت تعني و تشخیص تشبیه کرده است و »ال«و به نهنگ 
افنای » ال«گ و ، و وجه مشابهت میان نهن»ال«عبارت از کلمه  »ال«خواسته باشد، و نهنگ  »هال اله اال ال«

عبارت » هو«رفع تعینات کند، و ذات مطلق را که  »ال«اشیاست. یعنی هرگاه که سالک صادق عاشق به کلمه 
تیمم فرض گردد نوح را در وقت از آن است از پرده حجاب کثرت تعینات برآورد، یعنی ظاهر گرداند، 

  .طوفانش
ه رسیده، متحقق به جمیع ه به مقام بقاء ال فی ال در این محل از صاحب کماىل است که از مرتبه فنا» نوح«

و شیخ  ٥»من رانی رای الحق«ؐ  اسماء و صفات الهی شده باشد؛ و در این مقام بود که حضرت رسالت
، و شیخ » نیأسبحانی ما اعظم ش« بسطامی طان بایزیدلو س» هتی سوی اللیس فی جب«جنید بغدادی 

  ربخش:و حضرت نو »انا الحق«منصور 
  

                                                 
  .٧٢آیۀ » ٣٣«سوره احزاب  - ١
 .٢٧جامع االسرار، ص  - ٢
٣ -  ١٧٩آیۀ » ٧« اعرافسوره. 
 .٢٠٩یل عن الکتب العرفانیة الفارسیة، ص ر. ک: المعجم المفهرس ال لفاظ االحادیث و االتاو - ٤
  .٢٠۵جامع االسرار، ص  - ٥



  

٤ 

  در آن دم که من حق مطلق شوم
علیم بود علم من علم حی  

 

 

  نماند دویی جملگی حق شوم
  نباشد به جز من خدای عظیم

 

  
  فرمودند.

  اند اهل معنا این طایفه
  فانی ز خود و به دوست باقی

 

 

  باقی همه خویشنت پرستند
  این طرفه که نیستند و هستند

 

جهت است که در وقت طوفان هر که متابعت نوح کرد، از موج بال خالصی و تشبیه چنني کاملی به نوح از آن 
یافت. هر طالبی که تابع چنني کاملی باشد، یقني که از مهالک جهل و معاصی رهیده، محرم سرادقات حضرت 

  الهی خواهد بود.
  ز من جان پدر این پند بپذیر
  که قطره تا صدف را در نیابد

 

 

  برو دامان صاحب دولتی گري
  ردد گوهر و روشن نتابدنگ

 

و فرض گردیدن تیمم مر نوح را عبارت از آن است که کاملی که در مقام ارشاد غري باشد، که البته از مقام 
حقیقت که حال اوست و فی الحقیقه اصل است، به مرتبه شریعت که نسبت به حقیقت فرع است تنزل کند؛ و 

  اال مرشد کامل نباشد.
  ز تمامیکس مرد تمام تمام است ک

  گاهی که بربید او مسافت پس آن
  بقایی یابد او بعد از فنا باز
  شریعت را شعار خویش سازد
  حقیقت خود مقام ذات او دان
  به اخالق حمیده بود موصوف
  همه با او وىل او از همه دور

 

 

  کند با خواجگی کار غالمی
  نهد حق بر سرش تاج خالفت
  رود ز انجام ره دیگر به آغاز

  دثار خویش سازدطریقت را 
  شده جامع میان کفر و ایمان
  به علم و زهد و تقوا بوده معروف

  های سرت مستور به زیر قبه
 

تيكَ «یعنی: در عني ظهور حقیقت که کمال معرفت و یقني که » در وقت طوفانش« اتَّى يكَ حبدْ ر ب اعو
نيقي که مقام عبودیت  أو ادنیرت بر آن است، به مقام که خواجگی اشا اعلیعبارت از آن است، از مقام  ١»الْ

الن یهدی اله بک رجال واحدا «به حکم  صحوبه مرتبه  محواست و غالمی عبارت از آن است، و از مرتبه 
جهت تکمیل ناقصان بیاید و؛ تشبیه عني توحید و فنای تعینات به طوفان، از آن جهت  ٢»خري لک من الدنیا

زیل نجاسات است، توحید نیز که عبارت از ظهور حق است، ازالت لوث کثرت کرده است که چنانچه آب م
کند: نقل است که سید الطایفه، شیخ جنید بغدادی هر گه از شراب باده وصال حضرت  نقوش از لوح وجود می

این ابناء الملوک من هذه فرمودی که:  محبوب حقیقی مست گشتی، از سر ذوق به سماع در آمدی، و می
  اللذة!

  ملک این را دان و دولت این شمر
  هر که مست عالم عرفان بود
  گر بدانستی ملوک روزگار

 

   ای زین عالمی از دین شمر ذره
  بر همه خلق جهان سلطان بود

  ر بی کنارذوق یک شربت ز بح
                                                 

١ -  ٩٩آیۀ » ١۵« حجرسوره.  
  .١٨۴، ص ١، ج . ر. ک: بحاراالنوار١٠١ص  ،منیة المرید - ٢
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  جملگی در خون نشستندی نفور
  مرد همت باش تا راهت دهند
  آن ز همت بود کان شاه بلند
  خسروی را چون بسی خسران بدید

 

  روی یکدیگر ندیدندی ز دور
  هر زمانی ملک صد شاهت دهند
  آتشی در خانمان خود فکند
  صد هزاران ملک صد چندان بدید

١ 

ا به مقصود ناظم عارف سالک این ، این بیت محتمل معانی بسیار است. فامشی شی کل ففی کلبه حکم 
  ختصار رفت.معنا که مذکور گشت اقرب نمود؛ از این جهت بر همني ا

اللهم وفق القائلني لمتابعه المرشدین و مبایعه الکاملني و تحصیل کماالت ارباب الیقني بحق خاتم 
  النبیني. یا اکرام االکرمني و یا ارحم الراحمني، و سلم تسلیما کثريا!
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  شرح بیتی از عطار
  د الهیجیالدین محم شمس

  
بسم العه االشارات فتجلی بذاته لذاته فی ذاته، ه الذی کانت احدیته الذاتیه منقطه الرحمن الرحیم، الحمدال

فاظهر اعیان الممکنات، ثم تدىل الظهار کمال اسمائه، فظهر بصوره الحقایق فی مراتب التنزالت، و جعل 
االنسان فی شهود عکوس صور کماالت ذاته کالمرآت، فشهد فی هذه صوره محاسن وجهه، فاشتاق اىل 

ىل البدایه من النهایات، و الصلوه و السالم علی من هو مظهر آیات المدانات، فاخذ بالرجوع فدنی حتی وصل ا
  الکماالت، محمد المصطفی و آله و اصحاب ما دامت االرض و السموات!

  
  اما بعد، یکی از برادران دینی معنای این دو بیت مثنوی معنوی حضرت مولوی العزیز را که:

  رنگی اسري رنگ شد چون که بی
  داشتی رنگی رسی کان چون به بی

 

 

  ای در جنگ شد ای با موسی موسی
  موسی و فرعون دارند آشتی

 

ازاین فقري حقري، محمد الهیجی نور بخشی التماس نمود، که آنچه زبان وقت امال نماید، در قید کتابت در آورده 
  شود تا رفع شبهه طالبان صادق گردد.

حدیت، به اعتبار انتفای اسماء و صفات، مقدس و ه اىل مراتب المشاهدات العیانیه، که ذات ابدان و صلک ال
رنگی اشارات بدین  نامند و بی می احدیت صرفه معرا از جمع قیود و نسبت و اضافات است و این مرتبه را
است؛ و چون از آن مقام احدیت به مرتبه واحدیت که معناست، چه در این مرتبه از قید و رنگ تقید بالکل مرب

و نسب است، تنزل نمود، مقید به قیود و تعینات نسب اسمائی گشت؛ و هر چند از مرتبه منشاء اسماء و صفات 
گردد و متلبس به لباس قیود تعینات بیشرت  فرماید، تقید بیشرت می اسماء و صفات به مراتب افعال و آثار تنزل می

و کثرات، اوست که گردد، و اسري رنگ شدن اشارات به این معناست؛ چه به رنگ جمیع مراتب تعینات  می
  برآمده و ظاهر شده است.

  چونی عور شد از لباس بی
 

 

  باز پوشید کسوت چه و چون
 

و در تجلی شهودی که عبارت از ظهور حق است به صور تعینات به حسب تنوعات استعدادات و قابلیات افراد 
حقیقت واحده به حسب آن  ١ ،موجودات و کثرات، چون تضاد و تخالف اسماء جماىل و جالىل بازدید گشت

اختالف صفات، در مظهر هدایت که موسی اشارت بدان است، ضد و مخالف مظهر ضاللت که در مقابل 
است، هر آینه مظهر هر یکی  ارقه و  ضارچون مخالف  ارغّفو  نافعموسی واقع است، شده است. زیرا که 

، ایما و اشارت بدین تضاد است »ای در جنگ شد ای با موسی موسی«مخالف مظهر آن دیگر تواند بود. و 
که در مرتبه ظهور و اظهار به ظهور پیوسته است. و چون در مراتب، نصف تنزالت مدارج قوسی نزوىل آن 
حقیقت، به مرتبه انسانی به نهایت رسید، در نصف ترقیات، ابتدای قوس عروجی در پیوسته، از مرتبه انسانی 

ه، از مرتبه کثرات آثار و افعال به مراتب تجلیات اسمائی ع و عروج پیدا آمد، و سالک به سري اىل البنیاد رجو
ه از مقام صفات عبور نموده، به مقام تجلی ذاتی ترقی نموده، و به تشریف فنا فی وصول یافت و به سري فی ال

                                                 
  ظاهر شد. - ١
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شی شده، نقطه اخريه به نقطه اول پیوست و ه مشرف گشت و نقش تعینات و کثرات از لوح وجود محو و متالال
  چنانچه اول عینب آخر گشته بود، آخر نیز عني اول شد و پرده پندار از جمال وحدت حقیقی برافتاد.

  حسن خود را از لباس آرد برون
  کثرت کونني را در خود کشد

 

 

  باز در ذات خودش سازد وطن
  بحر وحدت چون که گردد موج زن

 

  ؑرنگی، اشارات به این سري و رفع تعینات اشیاست، که حال کمل انبیا و اولیا و عرفاست. بیو رسیدن به مقام 
  خیال از پیش برخیزد به یکبار

 

 

  نماند غري حق در دار دیار
 

و در این مقام، که ظهور اطالق ذات و محو و انطماس تعینات است، چون تعني و قیود و نسبت و اثنینیت مرتفع 
اند، هر آینه موسی و فرعون که در مرتبه ظهور، تخالف و ضدیت و جنگ  رنگ وحدت گرفته است، و جمیع اشیا

  داشتند، در این مقام که مرتبه محو تعینات است، چنانچه فرموده است آشتی و یگانگی و اتحاد داشته باشند.
  من و تو چون نماند در میانه
  نمود وهمی از هستی جدا کن
  به اصل خویش راجع گشت اشیا

 

 

  چه مسجد چه کنش چه دیرخانه
  ای بیگانه خود را آشنا کن نه

  همه یک چیز شد پنهان و پیدا
 

 ای با فرعون در جنگ شد؛ نمود که در مصرع ثانی بیت اول چنني گفته بودی که موسی مناسب چنان می ظاهراً
 قت همه در اصل یک ا از جهت آنکه حقیقت هر دو، بلکه حقیچه صورتا تضاد میان موسی و فرعون است. فام

شی است، تعبري از هر دو به موسی فرمود، و به فرعون از جهت ضرورت شعر نفرمود. دیگر آنکه چون موسی و 
اند، الجرم از هر  فرعون که مظهر جمال و جاللند، به فیض رحمت رحمانی که تجلی جمال است موجود گشته

، که جالل نیز در حیطه جمال است، و به حقیقت آن دو تعبري به مظهر جمال نموده، که موسی است، تا بدانند
  نماید عني آتشی است. جنگ که می

  آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ
  هر و بر لطفش به جدقعاشقم بر 

  این عجب بلبل که بگشاید دهان
  این نه بلبل این نهنگ آشتی است

 

 

  تر از سماع و بانگ و چنگ با طرب
  ای عجب من عاشق این هر دو ضد

  خورد او خار را با گلستاننا
  جمله ناخوشها به پیش او خوشی است

 

  فرماید که: و آنچه در ادبیات الحق نیز می
  چون گل از خار است و خار از گل چرا
  یا نه جنگ است از برای حکمت است

 

 

   هر دو در جنگند و اندر ماجرا
  همچو جنگ خرفروشان صنعت است

 

آن خواسته باشد که  »ای در جنگ شد ای با موسی موسی«تواند بود که  مقوی همني معناست که گذاشت، و می
در مراتب ظهور و اظهار کمال صفاتی، تخالف و تضاد میان دو مظهر جماىل نیز واقع است، چه مظاهر جماىل 
هر یکی نیز از خصوصیت خاص مخصوصند که دیگری در آن خصوصیت و صفت با وی شریک نیست، و اال 

فرموده  »ال یتجلی فی صوره مرتني و ال فی صوره الثنني«شد و این خالف واقع است، چه تجلی حق مکرر با
کامالن است. حاصل المعنی آن باشد که ظهور کثرت اسماء و صفات، مقتضی تخالف مظاهر است، اگر چه 

در همه جماىل باشند؛ و خفای صفات و نسبت و فنای تعینات، موجب اتحاد است، اگر چه در مرتبه ظهور 
نماید، کماال یخفی علی  جمالیت و جاللیت مخالف داشته باشند؛ و توجیه اول با ابیات الحق انسب و اوىل می

  مل.أالمت
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  شرحی بر یک رباعی عرفانی
  د الهیجیالدین محم شمس

  
 يمحٱلـر نمحٱلـر هٱل ـمبِس 

  و به نستعني و علیه التوکل
اعیان ممکنات را از عالم غیب و علم به نور قیاس حضرت واجب الوجودی را که  حمد و سپاس و ثنای بی

غایت بر روان پاک راه بني راهنما باد، که  تجلی شهودی، در عالم عني و شهادت منور گردانید؛ و صلوات بی
سالکان مسالک طریقت و حقیقت را به ارشاد و رشد و هدایت، به اعلی مراتب وصول رسانید، علیه من الصلوه 

  صفیها.ازکیها، و من التحیات ا
  اما بعد، سائل صاحب بصريت مسعود سريت از معنای این رباعی سوال فرموده بود که:

  پنج و شش در شش به در آی از پنجۀ
  خواهی که چشمی ذوق خوشیهای عدم

 

 

  وز کشمکش سپهر سرکش به در آی
  از ناخوشی وجود خوش خوش به در آی

 

مربهن است که تعلق روح انسانی بدین بدن خاکی به بدان ای عزیز که بر رای روشن اصحاب دانش هویدا و 
ون«جهت کسب معرفت حقیقی است که:  دُ بعيل َّا نس ْاو ِجن ت الْ قْ لَ ا خ مای: لیعرفون؛ و معرفت  ١»و
گردد اال بعد از عروج از محابس تقیدات جسمانی و روحانی به اعلی  حقیقی کشفی به حصول موصول نمی

گردد اال به ارشاد کامل عارف محقق، که طالب نیازمند  ی، و این معنا به اتفاق کامالن میسر نمیمقامات اطالق
  ٢.»هم قوم الیشقی جلیسهم«را به طریق سلوک و مجاهده، به مقامات کشف و مشاهده تواند رسانید، که: 

  گفت پیغمرب اعلی را کای علی
  لیک بر شريی مکن هم اعتمید
  اندرآ در سایه آن کاملی
  از همه طاعات اینت بهرت است

 

 

  شري حقی پهلوانی پر دىل
  اندرآ در سایه نخل امید
    کش نتاند برد از ره ناقلی
  سبق یابی بر هر آن سابق که هست

 

آن  »پنجه پنج و شش در شش به در آی«چون اطالع بر مقدمات مذکور حاصل شد، باید دانست که معنای از 
اید طالب عاشقان را که در طریق طلب به موانع راه وصول به مقام وحدت نم است که در تحریص و تشویق می

ممنوع مشو، و در این مقام محسوسات مقید مگرد و قدم به ارشاد کامل در راه حقیقت نهاده، اول خود را از 
ت پنجه پنج حس ظاهری که سامعه، باصره، شامه، ذائقه و المسه است خالص کن؛ چه هر یکی از اینها به حقیق

گذارند که طريان به عالم علوی نماید. بعد از خالصی از حواس پنجگانه،  پایبند شهباز روح انسانی گشته، نمی
دگر باره خود را از خانه شش در شش جهات که عبارت از فوق و تحت و یمني و یسار و قدام و راست 

ون از جهات و مراتب عناصر بريون انداز و محبوس و مقید به خانه پرآفت جهات سته مشو. چ ]باشد می[
گردد، عبور  درگذشتی، از کشمکش و مالیم و نامالیم و بدی و نیکی سپهر سرکش که هرگز رام و منقاد کس نمی
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نموده، به در آی، و به خوشی و ناخوشی افالک تسعه نیز که فی نفس االمر مفیض و مدبر عالم سفلی حواس و 
  قید تعني جسمانی مقیدند درگذر، که تقیید حاجب و ساتر اطالق است.جهاتند گذشته، از عالم افالک نیز که به 

  اگر مطلق شوی مطلق بینی
 

 

  مقید جز مقیدبني نباشد
 

  فرماید: چون سالک راه طریقت، از عالم جسمانی بر حسب فرموده بالکل عبور نموده، باز می
  خواهی که چشمی ذوق خوشیهای عدم

 

 

  از ناخوشی وجود خوش خوش به در آی
 

یعنی به حقیقت نه چنان است که هر که از عالم جسمانی گذشت، وصول حقیقی او را میسر گردد، بلکه باید 
 ه بدانی که تا زمانی که تعني روحانی و علم و شعور نیز باقی است، از ذوق و لذت عموم که عبارت از فنا فی ال

  است، محرومی و مطلوب حقیقی که وصول تام است نداری.
  ه فقر خواهی سر بربگر کال

  تا بود یک ذره از هستی به جا
 

 

  وز خود و جمله جهان یکسر برب
  کفر باشد گر نهی در عشق پا

 

  
  ١.»الفقر سواد الوجه فی الدارین«این است معنای 

  این فقر حقیقی است الحق
  طاووس تو پر بریزد اینجا
  شمشري فنا در این نیام است

 

 

  اینجاست سواد وجه مطلق
   کفر خیزد اینجاسرچشمه 

  آن نور سیه در این مقام است
 

  
    چون به حکم بیت

  فانی شو اگر بقات باید
 

 

   بگذر ز خود ار خدات باید
 

فرماید  فنای جهت خلقیت، مستلزم بقای به حق است، و عروج به مراتب و مقامات تدریجی است، نه دفعی، می
و وحدت صرف بیابی، و به بقای حق متحقق کردی، به که اگر خواهی که لذت نیستی و وصول به عالم اطالق 

   موجب بیت
  هیچ کس را تا نگردد او فنا

 

 

  نیست ره در بارگاه کربیا
 

  
حضوری و تفرقه و کثرت وجود مجازی خود و غري، و هستی و تعني که خیال و پنداری  باید که از ناخوشی و بی

یی و مقید به هیچ قید نگردی، خواه آفاقی و خواه بیش نیست، خوش خوش یعنی به تدریج و آهستگی به در آ
جسمانی و خواه روحانی؛ چه تا زمانی که طالب وصال حقیقی، به مرتبه فنا و عدمیت اصلی ذاتی رجوع 

اند، با سالک باقی  نماید، از حضرت اطالقی محجوب است، بلکه تا آثار علم و حیات که از صفات ذاتیه نمی
   هنرسیده است. بباید به یقني دانست که اولیاء ال است، هنوز به حقیقت اطالق

و ارباب کمال را حاالت و مقاماتی هست که فهم علمای صوری از ادراک آن قاصر است و اصال راه بدان معنا 
  برند، بلکه منکرند. نمی
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  خود نداند خلق اسرار مرا
  من چو خورشیدم درون نور غرق
  ای دریغا عرصه افهام خلق

  خلق محجوب و کثیفگر نبودی 
  در حقیقت داد معنا دادمی
  لیک لقمه باز آن صعوه نیست

 

 

  دارند گفتار مرا ژاژ می
  نتانم کرد خویش از نور فرق می

    سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق
  ور نبودی حلقها تنگ و ضعیف
  غري از این منطق دری بگشادمی
    چاره اکنون آب و روغن کردنی است

 

ا السائل فََ َتنْهر«گنجد،  حقیقی وجدانی کما ینبغی در عبارت نمیهر چند مسائل علوم  مابه سبیل ایما و  ١،»و
ای چند در قید الفاظ و حروف مقید گردانیده شد. امید که از علم به عني و از گوش به آغوش آید! و  اشارت کلمه

  اله یقول الحق و هو یهدی السبیل.

                                                 
١  -  ١٠آیۀ » ٩٣«ضحی سوره.  
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  شرح بیتی از سنایی
  د الهیجیالدین محم شمس

   
  

  عاشقان در دمی دو عید کنند
 

 

  عنکبوتان مگس قدید کنند
 

ای به حسب اقتضای ذاتی خود  ه بصريتک بنور العیان که در نظر اهل کشف و شهود، عالم هر لحظهبدان نور ال
شود؛ و  ت از نفس رحمانی است، هست میگردد، و به مدد وجودی که عبار قطع نظر از موجد نموده، نیست می

  یابد. از سرعت انقضا و تجدد، محجوب زمان و مکان این معنا را در نمی
  شود دنیا و ما هر زمان نو می

  آن ز تريی مستمر شکل آمده است
  شاخ آتش را بجنبانی به ساز

 

 

  خرب از نو شدن اندر بقا بی
  چون شررکش تیز جنبانی به دست

  بس درازدر نظر آتش نماید 
 

عاشق کسی است که که حجب ظلمانی و نورانی به آتش محبت و عشق سوخته، به حقایق امور وصول یافته 
باشد. دو عید، عبارت از نیستی و هستی است که هر لحظه در نظر عارف عاشق واقع است. چه عید در 

و گرفتارند، که عنکبوتان عبارت اصطالح، مایعود علی القلب است و جماعتی که به دام تعینات و تقیدات مقید 
شمارند و از  از آن جماعت است، مگس قدید کنند، یعنی وجودات موهومه عالم را باقی و ثابت و متحقق می

حقیقت حال غافلند که اشیا را وجود حقیقی نیست، و موجودیت اشیا عبارت از نسبت وجود حق است به 
  .»التوحید اسقاط االضافات«ء معدوماتند، که: شود، اشیا ایشان، و چون آن نسبت قطع کردده می

  
  جهان را نیست هستی جز مجازی

 

 

    سراسر حال او لهو است و بازی
 

  
  تم  -والسالم 

 


