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  مقّدمه شارح

ي الجود و حي الكرم من يخرجنا من ظلمات العدم؟ أو يعصمنا لو ال لمعات برق نور القدم من نحو حم

  القدم؟ من هفوات

  

اخت و از آن   ی احدی س ال جمع ات جم عۀ لمع دی را مطرح اش ت محّم ۀ حقيق ه آين دی آ ا خداون ا  پاآ ج

االت را در آن          -و تباين طبقاتهم  - علی تفاوت درجاتهم     -پرتوی بر حقايق ساير خاليق       انداخت غايت آم

د و حال              آينه ديد  ر گزي  و آن را با نيكی پسنديد پس بر سر دست عنايت گرفته به خالص محّبت خودش ب

ۀ جود                           آن د خزان م آلي آه هنوز عّلم هستی آدم برافراشته نشده بود و قلم نگارنده و لوح نگاشته نگشته ه

شه          ود جای نشست او همي ا آدم و  است و هم نقد گنج خانۀ وجود لوای حمد به دست اوست و مقام محم ب

  .اش به اين آلمه در تكّلم است آدميان زبان مرتبه

  رباعية

  آن دم آه به ديدۀ حقيقت نگرم  آدم آه به صورت پدر و من پسرم

 صد گونه گواه آيد ازو در نظرم

  

 آو از ره معنی پسر و من پدرم 

  .و همواره با عالم و عالميان لسان َمنقبتش بدين ترانه در ترّنم

  رباعية

 اسرار طريقت همه احوال من است  شريعت همه اقوال من استاحكام 

 بيرون از من حقيقتی ديگر نيست

  

  عالم تفصيل و آدم اجمال من است 

  .صّلی الّله علی و آله مقتبسی انوار جماله من مشكاة آماله

ّنظم الرائق آيد آه در آن وقت آه شيخ عاِلم عامل عارف عاشق صاحب الّنثر الفائق ال  نموده میأّما بعد

آن زجام آرم ارباب همم را ساقی فخر الّدين ابراهيم الهمدانی المشتهر بالعراقی به صحبت قدوة العلماء 

المحّققين و أسوة العرفاء الموّحدين ابوالمعالی صدر الحّق و المّلة و الّدين محّمد القونوی  قّدس الّله تعالی 

 شنيده مختصری فراهم آورده و آن را سبب اشتمال فصوص الحكمسّرهما  رسيده است و از وی حقايق 

 نام آرده به عباراتی خوش و اشاراتی دلكش جواهر نظم و لمعاتای چند از بوارق آن حقايق  بر لمعه

 آثار علم و عرفان از آن پيدا و انوار ذوق و  نثر بر هم ريخته و لطايف عربی و فارسی در هم آميخته

دار آند و بيدار را واقف اسرار گرداند آتش عشق بر افروزد و سلسلۀ وجدان در آن هويدا خفته را بي
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از راه "شده است و دست فرسودۀ " بد نام آنندۀ نكو نامی چند"به واسطه آن آه زبان زدۀ . شوق بجنباند

اند و دامن قبول از آن در چيده و اين فقير  گشته اهل تقليد رقم رد بر آن آشيده" سرانجامی چند فتاده بی

و ال أجل إخوان "آه در اين  ورزيد تا آن ديد از شغل به آن فراغتی می يز چون آن رّد و انكار را مین

آه نام خجسته فرجامش در اثنای اين دعا " الّصفا و أعّز خّلان الوفاء سيره الّله علی سير عباده العرفاء

ا يافت استدعای مقابله و ترين صورتی از صور رمز و ايماء بين الّله و بين عباده سمت اد به خوب

  .ای نبود تصحيح آن نمود و در مقابلۀ آن جز انقياد چاره

ای از انوار حقايق  چون متصّدی اين شغل گشتم و بر تفاصيل اجزاء آن بگذشتم به هر ورقی از آن لمعه

ا از ای از ازهار معارف شنيدم باطن را به فهم دقايق انجذابی واقع شد و خاطر ر ديدم و در هر صفحه

نسخ متن مختلف بود و بعضی از طريق صواب . صعوبت ادراك مقاصد آن اضطرابی حاصل آمد

 نه از هيچ يك مشكلی  های آن رجوع افتاد نمود در مواضع اجمال و مواقع اشكال به شرح منحرف می

و حّل شد و نه در هيچ آدام مجملی مفصل گشت الجرم بر دِل به فهِم لطايف مايل اين خواطر گذشت 

در خاطر به آنه حقايق ناظر اين داعيه متمّكن گشت آه از برای تصحيح عبارات و توضيح اشارت آن 

شرحی جمع آرده شود ملتفظ از سخنان مشايخ طريقت و آبرای حقيقت به تخصيص شيخين آبيرين 

وي و متابعان محيی المّلة و الّدين محّمد بن العربی و مريد و تلميذ وی صدر الحّق و الّدين محمّد القون

ايشان  قّدس الّله أسرارهم   پس به مقتضای آن داعيه خاطر به ارتكاب اين امر خطير آراميد و به امداد 

توفيق الهی در زودترين وقتی به اتمام انجاميد و چون بسياری از سخنان آه در اين شرح اندارج يافته 

شايد آه آن را اشّعة اللمعات نام نهند و  فته میاز آن قبيل است آه از تأّمل در نيرات آلمات متن بر دل تا

مأمول از ناظران منصف  نه منكران به عناد مّتصف  آن آه . به اين وصفش بر نظر طالبان جلوه دهند

چون اين مجموعه را در نظر آرند و انديشه بر مطالعۀ آن گمارند هر آجا خير و آمالی بينند از 

 و هر آجا عيب و نقصانی يابند به عجز و قصور بشريت راجع مواهب حّق  سبحانه و تعالی  شمارند

دارند و اين آمينه را به خصوصه هدف تير مالمت نسازند و خود را در ورطۀ بدجويی و بدگويی 

  .نيندازند

  

  والّتوفيق من الّله سبحانه
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  تمهيد

ليه موقوٌف عليه در ايما و الماع به بعضی حقايق و معارف و مصطلحات موقوف بر سماع آه محتاج ا

  .شرح مذآور است

  

  شرح اصطالح ممكن واجب و وجود

فمن جملتها هر چيز آه در خارج هست و از لوازم هستی وی آن است آه آثار مخّتصۀ وی بر وی 

ای مادام آه آن  مترّتب گردد يا از آن قبيل است آه در ترّتب اين آثار محتاج است به ضّم ضميمه

ن آثار بر وی مترتب نگردد يا محتاج نيست به آن ضميمه بلكه آن آثار ضميمه به وی منضّم نشود آ

از آنچه محتاج است به ضميمه به . گردد اشتراط انضمام امری مغاير وی به وی بر وی مترتب می بی

آنند و از آنچه محتاج نيست به واجب و از آن ضميمه به وجود و صوفيه قائلين به  ممكن تعبير می

اند آه ذات واجب تعالی عين آن ضميمه است آه  اب آشف و شهودند به آن رفتهوحدت وجود آه ارب

وجود است و وی بذاته به همه اشياء محيط و در همه اشياء ساری و وجود همه اشياء به احاطه و 

  .سريان وی است در ايشان

  

  وجود به معنای آون و حصول و حقيقت وجود

وجود به معنی آون و حصول آه "  ِعنَد ِاقِتراِنه ِبهِذِه الّضميَمِة "  پوشيده نماند آه ممكن را و أيضًا منها

شود پس وجود به معنی آون و حصول عرضی عام باشد  واجب را بی آن اقتران ثابت است طاری می

نسبت به جميع موجودات و از قبيل مفهومات اعتباريه آه آن را جز در عقل وجودی نيست پس حمل 

شتقاق تواند بود نه به مواطاة به اين طريقه آه لفظ موجود از وجود به معنی اين مفهوم بر واجب به ا

عام عرضی اشتقاق آنند و بر واجب حمل آنند و اّما حقيقت وجود آه عين واجب است در حمل بر 

واجب احتياج به اشتقاق ندارد بلكه به مواطاة بر وی محمول است و اگر صيغۀ موجود به آن معنی 

  .نی وجود، ذو الوجود خواهد بود َاعٌم ِمن َان يكوَن الوجوُد نفَسُه أو غيَرُهاشتقاق آنند مع

  اگر آسی گويد چون واجب نيز به وجود  معنی آون و حصول  موصوف باشد پس وی نيز در سؤال

  .ترتب آثار مختّصه محتاج به ضميمۀ وجود باشد

م است مر او را بلكه ترّتب آثار بر  ترتب آثار بر واجب نه به واسطۀ عروض وجود عاجواب گوييم آه

وی ِلذاِته است و يكی از آن آثار وجوِد به معنی عام است آه ثبوت وی نيز فرع وجود مثبت له است و 

چنين است حال در ذوات ممكنه نيز آه وجود به معنی عام از احوال خارجيۀ ايشان است و ثبوت آن  هم
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الوجود الحّق زيرا آه ايشان موجودند به معنی ذوالوجود مر ايشان را به واسطه موجوديت ايشان است ب

و ثبوت وجود عام مر ايشان را در خارج به واسطه موجوديت ايشان است پس موقوف بر وجود عقلی 

  .آيد آنيم محذور الزم می آند زيرا آه چون نقل آالم به وجود عقلی می باشد نه خارجی رفع محذور نمی

گويد وجود عين واجب است از آن  آه می  وجود را دو معنی پيدا شد آن  اگر آسی گويد چون لفظسؤال

گويد از معقوالت ثانيه است و عين واجب نيست معنی ديگر پس نزاع  آه می خواهد و آن معنی ديگر می

  .لفظی باشد نه حقيقی

حكام و  نزاع فی الحقيقة در آن است آه امری آه به انضمام و اقتران وی به ماهيت اجواب گوييم آه

آنند ذات واجب است بعينها يا امری عرضی  گردد و از آن تعبير به وجود می آثار بر وی مترّتب می

  .اعتباری پس نزاع حقيقی باشد نه لفظی
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معناي حقيقت وجود، حقيقت محمديه، واحدّيت وحدت و برزخّيت اولي، تعّين ثاني، حقيقت قلم اعلي، 

  حقيقت لوح محفوظ

  

مالحظۀ نسب و اعتبارات اگر چه نسبت تجّرد از   بی- من حيثت هو -يقت وجود را  حق-  و أيضًا منها

 و هستی صرف و غيب هويت احديت مطلقه و احديت ذاتيه وجود مطلق و ذات بحتهمه مظاهر باشد 

نه به دست . گويند و از اين حيثيت مرتبۀ وی از آن بلندتر است آه متعلق علم و آشف و شهود تواند شد

انش دامن ادارك او توان گرفت و نه به ديده آشف و شهود پرتو جمال او توان ديد اّما وی را علم و د

 آه به اعتبار آن، متعلق ادراك و آشف و شهود ميگردد و اول - علمًا و عينًا - مراتب تنّزالت است 

نيۀ ازليۀ ابديه   تنّزل وی است به شأنی آّلی جامع مر جميع شئون الهيه و آو-  علمًا-مراتب تنزالت وی 

را به آن طريقه آه خود را به اين شأن آلی جامع بداند و صورت علميۀ متلّبس به آن مر او را حاصل 

امتياز شئون از يكديگر و وی را به اعتبار تقيد و تلّبس به اين شأن آّلی  اّما بر وجه آّلی جملی بی. شود

الحظۀ انتفاء اعتبارت آنند احديت گويند و و يا صورت معلوليت حقيقت محّمدی گويند و اگر با آن م

اگر مالحظۀ اثبات اعتبارت آنند واحديت گويند و به اعتبار صالحيت وی مر اعتبارين را آه همان 

حقيقت محّمدی است وحدت و برزخيت اولی گويند زيرا آه وی برزخی است جامع بين األحدية و 

لم است و گر نه ظاهر وجود آه ذات است در مرتبۀ الواحدية و امتياز ميان اين اعتبارات در مرتبۀ ع

چنان بر صراحت اطالق خود است و هيچ تعينی و تعّددی به وی راه نيافته است و بعد از آن  خود هم

تنّزل وی است به تفاصيل اين شأن آّلی و اين را تعين ثانی گويند به آن طريقه آه خود را به همۀ 

 آه در آن شأن آّلی اندراج داشتند به تفصيل بداند يكی بعد از ديگری شئونات الهيه و آونيۀ ازليۀ ابديه

ها آند حكم آند به تقّدم ذاتی بعضی بر بعضی و انتشاء بعضی از  به آن معنی آه چون عقل مالحظۀ آن

آه به حسب زمان علم به بعضی مقدم باشد بر علم به بعضی ديگر زيرا آه علم حّق  بعضی نه آن

شايبه حدوث و تجّدد مثال چون ذات متعّلق شده است  ياء متعّلق است  ازًال و ابدًا  بیسبحانه به همه اش

به آن شأن آّلی جامع آه فوق آن مرتبۀ ال تعين است و اين صورت علميه حقيقت قلم اعلی است از آن 

است تعّقل منتشی شده است تعّقل ذات به شأنی ديگر آه آن حقيقت لوح محفوظ است و سّر در اين آن 

شود و علم به عّلت  آه ذات  مع الصادر األّول عّلت تاّمۀ آن موجودی است آه در مرتبۀ ثانيه ظاهر می

چنين ذات مع الصادر األّول و الثانی عّلت تاّمۀ امری ثالث است پس  تاّمه مستلزم علم به معلول و هم

  .ها مستلزم علم به وی باشد  و هكذا الی ماالنهايَة له علم به آن
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  قايق ممكناتح

  حقايق ممكنات صور معلوميت ذات است  متلّبسٌة بالشئون و الصفات به اين معنی آه هر و أيضا منها

تر آن صورت  گاه علم حّق را  سبحانه و تعالی  به ذات خودش اعتبار آنيم مقيد به يك شأن يا بيش

شأن يا شئون ديگر آن را حقيقتی گويند و چون اعتبار آنيم به يك  علميه را حقيقت ممكنی از ممكنات می

گوييم و  علی هذا القياس پس علم حّق به حقايق ممكنات عين خودش باشد به  ديگر از حقايق ممكنات می

علم سبحانه به عالم، عين علم وی است به «گويند ذات و شئون ذاتيۀ خودش و اين است معنی آن آه می

  ».ذات خودش

  

  حروف عاليات

 شئونات ذاتيه آه آن را حروف عاليات خوانند نسب و اعتباراتی است مندرج در   مراد بهو أيضا منها

ذات  إندراج اللوازم فی ملزوماتها ال إندارج األجزاء فی الكّل سواء آانت األجزاء عقلية أو خارجية و ال 

ز هاست به حيثيتی آه هنوز ا ها در ذات بودن آن اندراج المظروف فی الظرف و مراد به اندارج آن

آه جزو  قّوت به فعل نيامده باشند چون اندراج نصفيت و تلثيت و ربعيت در واحد عددی پيش از آن

گويند بعينها همان  اثنين يا ثالثه يا اربعة واقع شود و اين نسب و اعتبارات آه آن را شئون ذاتيه می

آه نصفيت و  نشود چنا نسب و اعتباراتی است آه بعد از ظهور در مراتب و جزويات آن ظاهر می

آه واحد جزو اين اعداد واقع شود و آن نسب از قوه به فعل آيند  ثلثيت و ربعيت واحد عددی پيش از آن

شئونات ذاتيه گويند و چون جزو اين اعداد واقع شود و آن نسب از قوه به فعل آيند آن را آثار و احكام 

  .خارجيه گويند

  

  قايق ماهيت ايشانوجود ممكنات ظهور وجود حّق تعالی است در ح

  در حقايق ايشان به آن معنی -سبحانه-   وجود ممكنات عبارت از ظهور وجود حّق است  و أيضا منها

آه چون ممكنی از ممكنات را شرايط وجود عينی متحّقق گردد وی را نسبتی خاّص  مجهول الكيفيه  به 

ه جهت آن مناسبت احكام و آثار ظاهر وجود آه به منزلۀ مرآت است مر باطن وجود را پيدا شود آه ب

عين ثابتۀ آن ممكن در مرآت ظاهر وجود منعكس گردد و ظاهر وجود به آن احكام و آثار منصبغ و 

متعين نمايد و اسماء و صفات وی به آن قدر آه خصوصيت شأنی آه عين ثابتۀ آن ممكن صورت 

كام و آثار موجودی باشد از علميۀ آن است تقاضا گردد پس ظاهر وجوِد متعين و منصبغ به آن اح

  .موجودات عينی خارجی
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  معيت وجود حّق تعالی به ماهيت

  مراد به انضمام و اقتران و معيت وجود حّق به ماهيت ظهور آن نسبت است ميان ايشان و أيضا منها

آه  و از مقتضيات آن نسبت است ظهور ماهيت در خارج و ترّتب احكام خارجيۀ وی بر وی نه آن

رض ماهيت شود بلكه ماهيت عارض وجود است و قائم به وی و وجود معروض و قيوم وی وجود عا

اّما نه عارضی آه به عروض وی مر معروض را صفتی وجودی نو شود و به زوال آن صفتی حقيقی 

زايل گردد زيرا آه تجّدد صفات و زوال آن موجب تغّير مفضی به حدوث است  تعالی الّله عن ذلك 

  بلكه عروض ماهيت مر وجود را چون عروض صورت است مر آينه را زيرا آه صورت علّوًا آبيرًا

دانيم آه عارض  آنيم می نمايد اّما چون رجوع به عقل می مرئی در آينه به حسب حّس عارض آينه می

آينه نيست نه به سطح وی قائم است و نه در ثخن وی حاّل بلكه وی را نسبتی است مخصوص به آينه 

شود آه مگر آن صورت عارض  شود مر او را و به حسب حّس توّهم آن می ايندگی آينه میآه سبب نم

آينه است و قائم به وی  قيام العارض بالمعروض و در حقيقت آينه را از نمايندگی صورت جز نسبت 

شود و شّك نست آه از تغّير و  افزايد و به زوال صورت جز نسبت نمايندگی زايل نمی نمايندگی نمی

  .شود ّدل نسب هيچ تغيری و نقصی به وی الحق نمیتب

  

  نحوه معيت و قيوميت حّق سبحانه با اشياء

شود آه معيت حّق سبحانه با اشياء و قيوميت وی مر ايشان را نه    و از اين جا معلوم میو أيضا منها

چون معيت جوهر است به جوهر يا عرض به عرض يا جوهر به عرض يا عرض به جوهر بلكه نه 

چون معيت وجود است به موجود بلكه معيت وجود است به ماهيت  من حيث هی  آه به آن معيت 

گردد و دوام وجود و بقای وی به دوام آن معيت است با وی من حيث هی ال من حيث  ماهيت موجود می

 الوجود پس عّلت بقای ماهيت نيز معيت حّق است سبحانه با وی  من حيث هی  و ورای اين معيت حّق

را سبحانه معيتی ديگر نيست به حسب ذات با اشياء و شّك نيست آه ماهيات را من غير اتصافها 

بالوجود تقّذر و تلّوث معقول نيست پس از معيت حّق سبحانه با اشيائی آه تقّذر و تلّوث از احكام 

ر چه مستقذر آه قذرات امری است نسبی ه خارجۀ ايشان باشد مالبسۀ وی به قاذورات الزم نيايد با آن

است نسبت به بعضی طباع مستقذر است نه نسبت به همه چنان آه فضلۀ حيوانات مثًال نسبت به 

طبيعت انسان مستقذر است نه نسبت به طبيعت ُجَعل و أيضًا تلّطخ به قاذورات و تلّوث به آن از خواّص 

ره هيچ تلّطخ و تلّوثی الحق بينی آه انوار او الوان را از مالبسۀ اجسام مستقذ اجسام آثيفه است نمی
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  .شود نمی

و از اين مقّدمات دانسته شد آه آن آس آه منع معيت ذاتی حّق سبحانه و انكار احاطه و سريان او در 

جميع موجودات آرده است بنابر لزوم مالبسۀ وی مر قاذورات و اشياء خسيسه را از آن جهت است آه 

بلكه مالبسۀ جسم به جسم تعقل نكرده است و منشأ آن ای وراي مالبسۀ موجود به موجود  وی مالبسه

  .جز قصور عقل و قّلت تأمل امری ديگر نيست

آه در سخنان   اگر آسی گويد آه موجودات به فيض حّق سبحانه موجودند نه به ذات وی چنانسؤال

ين تحقيق و بعضی از مشايخ واقع است پس مالبسۀ حّق سبحانه با اشياء خسيسه الزم نيايد و احتياج به ا

  .تطويل نباشد

جواب گوييم آه خالی از آن نيست آه اين فيض موجودی است حقيقی يا امری است اعتباری و بر 

تقدير اّول موجود بذاته نتواند بود و اّلا واجب باشد پس موجود به فيض ديگر باشد و متسلسل گردد تا 

م آيد زيرا آه در موجودات به اين اعتبار  اعتراف به مّدعای ما الز منتهی به ذات واجب شود و حينئٍذ

 و بر تقدير ثانی آه امری اعتباری عدمی باشد ما َتَری ِفی َخلِق الرَّحمِن ِمن َتفاوت،تفاوت نيست 

قيام هر دو يا يكی به امری  انضمام و اجتماع وی با امری ديگر اعتباری عدمی آه ماهيت است بی

ت آه فيض همان ذات مفيض است اّما به اعتبار نسبت وجودی حقيقی معقول نيست و تحقيق آن اس

عموم و انبساط بر حقايق ممكنات و اين نسبت از امور اعتباری است پس ذات مأخوذ به اين نسبت از 

  .امور اعتباری باشد و فی نفسها از امور حقيقی و اهللا تعالی اعلم

  

  ُقرب و معيت همۀ ماهيات اعم از شريفه و خسيسه

 پوشيده نماند آه در اين ُقرب و معيت همۀ ماهيات  چه شريفه و چه خسيسه  برابرند و  و أيضًا منها

ميان اياشن هيچ تفاوت نيست تفاوت در آن است آه بعضی ماهيات در تحّقق به اين معيت مسبوقند به 

ات تحّقق بعضی ماهيات ديگر به آن معيت و بعضی ماهيات از آن قبيلند آه در اين تحّقق بر همۀ ماهي

سابقند چون ماهيت قلم اعلی آه وی را نسبتی است خاّص با وجود حّق سبحانه آه مقتضی معيت وی 

اشتراط به امری ديگر به خالف ماهيت لوح مثًال آه وی در اين معيت  است بالوجود الحّق سبحانه بی

يگر مشروط چنين بعضی ماهيات د مشروط است به معيت ماهيت قلم اعلی بالوجود الحّق سبحانه و هم

  و هكذا الی ما شاء اهللا و پوشيده نماند آه هر چند  است به معيت لوح و قلم معًا  بالوجود الحّق سبحانه

گردد و َابَعد  شود و ُبعد آن موجود از حضرت حّق سبحانه بيش می شرايط وجود شیء بيش می

 نوع اخير است از مولود موجودات از اين حيثيت ماهيت انسانی است بوجوِده الُعنصری زيرا آه وی
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تر باشد و حجب مانعه  آخرين از مواليد ثالث پس جهات احتياج و امكان در وی از همه موجودات بيش

تر اّما حضرت حّق سبحانه در حقيقِت انسانی استعداد رفع آن حجب نهاده  از رجوع به وحدت افزون

  در مقام خود مّنا اّلا و له مقاٌم معلوٌمو ما است به خالف ساير حقايق آه هر يك از ايشان به مقتضای 

  .محبوسند و استعداد تجاوز از آن ندارند

  

  مظهر شیء صورت اوست

  مظهر شیء صورت اوست و صورت شیء عبارت از امری است آه آن شیء به وی و أيضا منها

بۀ انواع آه ظهور جنس مثًال در مرت معقول يا محسوس شود و ظهور شیء تمّيز و تعّين وی است چنان

تمّيز و تعّين وی است به منوعات و ظهور نوع در مرتبۀ اشخاص تعّين و تمّيز وی است نسبت به 

  .مشخصات

  

  مغايرت مظهر در آن چيزی آه در وی ظاهر است

  هر مظهری آه هست مغاير است مر آن چيزی را آه در وی ظاهر است و ظاهر به و أيضا منها

آه از آينه و آب  و آنچه در ايشان  چنان نه به ذات خود همصورت و شبح خود در آن مظهر است 

نمايد  اين معنی ظاهر است مگر مظاهر حقايق مطلقه چون مظاهر الهيه آه در آن جا ظاهر و  می

مظهر با يكديگر مّتحدند و فرق ميان ايشان به اطالق و تقّيد است مثًال حقيقت مطلقۀ انسانيه به اعتبار 

 اعتبار تقّيد به مشخصات مظهر و شّك نيست آه آن حقيقت مطلقه عين افراد اطالق ظاهر است و به

اند پس اين جا مظهر غير ظاهر نباشد و ظاهر بذاته در مظهر ظاهر باشد نه به  خود است آه ظاهر وی

  .صورت و شبح

  

  ظاهر در تعين و تقيد تابع مظهر است

هر در تحّقق و ظهور تابع ظاهر پس مظهر   ظاهر در تعين و تقيد تابع مظهر است و مظو أيضا منها

  .را به اعتبار تبعيت ظاهر مر ورا مرتبۀ اّوليت است و به اعتبار تبعيت وی مر ظاهر را مرتبۀ آخريت

  

  در معنای مظهر

  مظهر  من حيث هو مظهر  باطن است زيرا آه وی حكم آينه دارد چون آينه از صورت و أيضًا منها

ه آينه پس ظهور  صفِت ظاهر است نه مظهر و باطِن اين ظاهر همان نفِس نمايد ن پر بر آيد ورت می
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دانيم  از  ظاهر است اّما به اعتبار حال تقّدم وی بر حال ظهور و باطن  باطن آنچه بر سبيل اجمال می

  .غيب هويت ذات هر متعينی مسبوق است به ال تعين

  

  لهیتفاوت موجودات خارجی در صالحيت مظهريت اسماء و صفات ا

  موجودت خارجی در صالحيت مظهريت اسماء و صفات الهی متفاوتند زيرا آه ايشان و أيضا منها

اند و اعيان ثابته صور شئونات ذاتيه و شئونات در اطالق و آليت و جمعيت و  مظاهر اعيان ثابته

آن تعينی ديگر ها مختلف بعضی از آن قبيلند آه در آمال اطالقند آه در مراتب تعينات فوق  مقابالت آن

نيست چون تعين اّول آه فوق آن مرتبۀ التعين است و بعضی در آمال تقيد چون تعينات شخصيۀ 

چنين بعضی در آمال جمعيتند آه هيچ شأنی  جزويه و بعضی ميان اين دو مرتبه چون ساير حقايق و هم

 شئون است چون از شئون از حيطه آن خارج نيست و بعضی از آن قبيل است آه مشتمل بر بعضی از

حقايق متفرقه عالم آه  غير انسان آامل است و فضيلت آمال جمعيت از خصايص آّمل افراد انساني 

است چون انبياء و اولياء و ايشان نيز در اين فضيلت متفاوتند زيرا آه اگر چه در مظهريت همه اسماء 

تر است و  يشان ظاهرتر و غالبمتساويند اما بعضی از آن قبيلند آه احكام و آثار بعضی اسماء در ا

باقی اسماء در تحت آن مغلوب و مندرج و همه انبياء و آنان آه بر قدم ايشانند از اولياء غير نبی ما  

ص و آّمل ورثۀ وی همه از اين قبيلند و بعضی از ايشان از آن قبيلند آه ظهور اسماء و صفات در 

  .چون نبی ما  ص و آّمل ورثۀ ویغالبيت و مغلوبيت  ايشان بر سبيل اعتدال است بی

  

  اثر وجود حّق سبحانه و تعالی در اعيان ثابته

  اثر وجود حّق سبحانه در اعيان ثابته در نسبت ظهور است يعنی اعيان را و احوال اعيان و أيضا منها

و تقيد آه در علم بود و اثر اعيان ثابته در وجود حّق سبحانه تعين  چنان گرداند هم را در عين ظاهر می

چنين  وی تعين و تقيد صفات وی است زيرا آه وجود را فی نفسه اطالق و عدم تعين و تقيد است و هم

اسماء و صفات او را و چون به احكام و احوال عينی از اعيان ثابته منصبغ گردد به سبب آن انصباغ 

 متقيد شوند زيرا آه متعين و متقيد گردد و به حسب تعين و تقيد وی اسماء و صفات وی نيز متعين و

ظهور اسماء و صفات به حسب استعداد اعيان است و شّك نيست آه ستعداد هر عينی نوعی از تعين و 

  .آند چه در ذات و چه در اسماء و صفات تقيد را تقاضا می

  

  مظاهر و صور اسماء و صفات الهی
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اهر در هر يك اسماء و اند و ظ   موجودات ممكنه مظاهر و صور اسماء و صفات الهیو أيضًا منها

های متعدد فرض آن  ها را پس همه موجودات را آينه صفات حّق است به قدر قابليت وی مر ظهور آن

بلكه ! بينی در ايشان، از آماالت محسوسه و معقول، صور اسماء و صفات حّق تعالی دان و آنچه می

 صفات وی تا از اهل مشاهده باشی همۀ عالم را يك آينه فرض آن و در وی حّق را بين به همه اسماء و

آه در اّول از اهل مكاشفه بودی پس از اين برتر آی و چنين مالحظه آن آه تو چون عالم را  چنان

ای است مر  دانی و ذات تو محيط است به همه و همه مرتسمند در وی پس ذات تو آينه بينی و می می

آنی پس از اين برتر  آردی و اآنون در خود می ها را در اّول مشاهدۀ حّق سبحانه در غير خود می آن

آی و آن را مالحظه آن آه ممكنات  من حيث هی  غير موجودند پس ايشان را ازميان بيرون آن و 

همه را صور تجليات حّق بين و قائم به وی پس همه آمال و جمال حّقند  سبحانه  آه در حّق مشاهده 

ا از ميان بيرون آن و مدرك و مشاهد حّق را بين  فهو آنی بعد از آن از اين برتر آی و خود ر می

  .الشاهد و المشهود

  

  جهات موجودات نسبت به حّق سبحانه

تر معلوم شد آه هر موجودی را از موجودات دو جهت است نسبت با حّق سبحانه    از پيشو أيضا منها

توسط امری ديگر و  ات بیيكی چه معيت وی با حّق سبحانه و احاطه و سريان وی سبحانه در وی بالّذ

واسطه است و توجه بنده را  رسد بی اين جهت را طريق وجه خاّص گويند و فيضی آه از اين طريق می

به اين جهت توجه به وجه خاص گويند و استيالی اين جهت را بر بنده و استهالك و اضمحالل بنده را 

ی آه به وی رسد به وساطت اموری در اين جهت جذبه گويند و جهت ديگر سلسلۀ ترتيب است آه فيض

ها  بود آه در معيت وی بالوجود الحّق سبحانه مدخلی داشته باشند و فيضی آه به وی رسد بر مراتب آن

ها  مّتناِزّلا به وی برسد و چون بنده بر همين طريق  مّتصاّعدًا به حّق   مرور آند و منصبغ به احكام آن

آند  گذارد به مرتبۀ فوق آن ترقی می حكام يك يك مرتبه را باز میسبحانه و تعالی  باز گردد تا آن آه ا

تا به آن اسمی آه مبدأ تعين وی است برسد و در آن مستهلك و مضمحل گردد و آن نسبت به وی تجّلی 

ذاتی وی باشند اين طريقه را سلسلۀ ترتيب گويند و روش بنده را به اين طريق مرتبۀ بعد مرتبۀ سلوك 

ای هست به احوال مراتب  تر باشد از واصل به طريق اّول احاطه ه اين را اگر چه آمگويند و واصل ب

آه واصل به طريق اّول را نيست و واصل به طريق اّول را چون باز گردانند و بر طريق سلسلۀ 

ترتيب باز به مطلوب رسانند وی را مجذوب سالك خوانند و سالك بر طريق ثانی را چون سلوك وی 

ه خاّص و استهالك در آن گردد سالك مجذوب گويند و هر يك از اين دو صاحب دولت منتهی به وج
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  .اقتدا را شايد و تربيت مريدان از وی آيد

  

  اقسام مقربات

  مقربات آه اعمال و عباداتند يا از قبيل نوافلند آه حّق  سبحانه و تعالی آن را بر بندگان و أيضًا منها

اند و چون در  ها را  تقّربًا الی الّله تعالی  به خود الزم گردانيده  آنخود ايجاب نكرده است بلكه ايشان

اين ارتكاب و التزام وجود ايشان در ميان است فنای ذات و استهالك جهت خلقيت آن در جهت حقيت 

دهد بلكه نتيجۀ آن همين است آه قوا و اعضاء و جوارح وی عين حّق گردد به آن معنی آه  فايده نمی

 بر خلقيت غالب آيد و جهت خلقيت مغلوب و مقهور گردد و اين را ُقرب نوافل گويند و در جهت حّقيت

اين ُقرب بندۀ سالك فاعل و مدرك باشد و حّق  سبحانه و تعالی  آلت وی و اشارت به اين مرتبه است 

ی آنُت سمعه و بصره و لسانه و يده و رجله بی يسمع و بی يبصر و بی ينطق و بی يبطش و بحديث 

  .يسعی

و يا از قبيل فرائضند آه حّق  سبحانه و تعالی  آن اعمال و عبادات را بر ايشان ايجاب آرده است و 

اند و چون در ايجاب و ارتكاب وجود ايشان در ميان نيست  ايشان بنابر امتثال امر ارتكاب آن نموده

ين را ُقرب فرايض گويند و نتيجۀ آن فناء ذات سالك و استهالك جهت خلقيت آن است در جهت حقّيت وا

در اين ُقرب حضرت حّق سبحانه فاعل و مدرك است و سالك با قوا و اعضاء و جوارح خود به منزله 

  .أّن الّله قال علی لسان نبيه أو عبده سمع الّله لمن حمدهآلت، و اشارت به اين مرتبه است 

ند يا متحّقق به ُقرب نوافلند فقط و و چون اين را دانستی بدان آه مقّربان از چهار حال بيرون نيست

ايشان را صاحب ُقرب نوافل خوانند و يا به ُقرب فرايض فقط و ايشان را صاحب ُقرب فرايض خوانند 

مناوبه، آه گاهی يكی باشد و گاهی ديگری بلكه معًا  و يا به جمع بين الُقربين، بی تقيد به احدهم و بی

باشند و اين را مرتبۀ جمع الجمع و قاب قوسين و مقام آمال معًا به هر دو ُقرب و احكام آن متحّق 

 اشارت به اين مرتبه است و يا به أّن اّلذين يبايعونك اّنما يبايعون الّله يُد الّله فوق أيديهمخوانند و آيه 

هيچ يك از اين احوال سه گانه مقيد نيستند بلكه مر ايشان راست آه به هر يك از ُقربين ظاهر شوند و 

تقيد به هيچ يك از اين احوال، و اين را مقام احديت جمع و مقام أو أدنی خوانند و  جمع بينهما نير، بیبه 

 و اين مقام به اصالت خاّص خاتم النبيين ص و ما رميَت إذ رميت و لكّن الّله رمی اشارت به اين است 

  .است و به وراثت و آمال متابعت آّمل اولياء را از اين حظی است

  

   تجّليات حضرت حّق سبحانهاقسام
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    تجّليات حضرت حّق  سبحانه و تعالی  بر چهار گونه استو أيضا منها

 تجّلی علمی غيبی به صور اعيان موجودات بر آمده است و از اين قبيل است تجّلی وی به صور يكی

يات وی معلومات و موهومات و خياالت بر ذوی العلم و اگر چه ايشان را به آن آه آن صور از تجّل

  .است شعور نباشد

  . تجّلی وجودی شهادی آه به صور اعيان موجودات برآمده استدويم

آه  شود و آن بر دو گونه است يكی آن  تجّلی شهادی آه بر نظر شهود اصحاب تجّلی ظاهر میسيم

موجودات عينی خارجی يا علمی ذهنی همه يا بعضی لباس غيرّيت بيرون آنند ودر نظر صاحب تجّلی 

آه آن تجّلی در حضرت مثال مقيد يا مطلق واقع شود و آن بر  دويم آن. ر تجّليات حّق سبحانه نمايندصو

باشد يا آن تجّلی از ورای عالم مثال در آسوت  باشد و در صور انوار می صور جميع موجودات می

  .معانی ذوقی باشد يا بيرون از صورت و معنی چون تجّليات ذاتی برقی

ی اعتقادی آه از پس حجاب فكر يا تقليد به صور اعتقادات مقيده بر اصحاب آن ظاهر  تجّلی علمچهارم

  .شود می

  

  در معنای منازله  دانی  تدّلی

باشد گاهی آه سبب انجذاب از طرفين گردد و    رقيقۀ مناسبتی آه ميان طالب و مطلوب میو أيضًا منها

قال الشيخ رضی اهللا عنه  . طايفه منازله گويندالتقاء در وسط واقع شود آن التقاء را در اصطالح اين 

فی الباب الرابع و الثمانين و ثلثمائة من فتوحات المّكيةأعلم إّن المنازلَة فعل الفاعلين هنا و هی تنّزل من 

 يطلب اآلخر ليتنّزل عليه فيجتمعان فی الطريق فی موضع معين فيسّمی تلك منازلة لهذا  اثنين آّل واحٍد

 و هذا النزول علی الحقيقة من العبد صعود و أّنما سّميناه نزوًال لكونه يطلب بذلك   واحدالطلب من آّل

تر باشد صاحب  الصعود النزول بالحّق و وقتی آه آن التقاء در وسط واقع نشود به هر طرف آه نزديك

نه اقرب چه به جانب حّق سبحا آن طرف در محبوبيت مقّدم خواهد بود و در ُمحّبيت مؤخر  اگر چنان

چه به بنده اقرب باشد آن ُقرب  باشد آن ُقرب را وقتی آه مضاف به بنده دارند تدانی گويند و اگر چنان

  .را از جانب حّق سبحانه تدّلی خوانند و الّله اعلم

  

  معرفت و ادراك حّق تعالی

 عن إدراك   معرفت و ادراك حّق سبحانه بر دو گونه است اّول ادراك بسيط و هو عبارةو أيضا منها

الوجود الحّق سبحانه مع الذهول عن هذا االدراك و عن اّن المدرك هو الوجود الحّق سبحانه و ثانی 
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ادراك مرّآب و هو عبارة من ادراك الوجود الحّق مع الشعور بهذا االدراك و بأّن المدرك هو الوجود 

را آه هر چه ادراك آنی اّول الحّق سبحانه و در ظهور وجود حّق به حسب ادراك بسيط خفايی نيست زي

هستی مدرك شود اگر چه از ادراك اين ادراك غافل باشی و از غايت ظهور مخفی ماند و اّما ادراك 

ثانی آه ادراك مرّآب است محل فكر خطا و صواب اوست و حكم ايمان و آفر راجع به اوست و 

  .تفصيل ميان ارباب معرفت به تفاوت مراتب اوست

  

   محّب و محبوبرابطۀ محبت ميان

  رابطۀ محبت ميان محّب و محبوب نتيجۀ مناسبت است ميان ايشان و مناسبت ميان ايشان و أيضا منها

از پنج قسم بيرون نيست اّول مناسبت ذاتی است آه ميان محّب و محبوب مناسبتی باشد به حسب ذات 

 باز يابد آه سبب آن فحسب و عالمت آن آن است آه محّب در باطن خود انجذابی به جانب محبوب

معلوم نباشد و اگر آن مناسبت به سبب معنی باشد زايد بر ذات آه به سبب آن معنی اثری به غير تعّدی 

چه اثری به غير تعّدی نكند خالی از آن نيست آه آن معني را  آند آن را مناسبت فعلی گويند و اگر چنان

ا مناسبت حالی گويند و اگر آن معنی آه وی را در محّل خود دوام و ثباتی هست يا نه اگر نيست آن ر

ای است از مراتب چون مرتبۀ نبّوت و واليت و سلطنت و غيرها آن را  دوام و ثباتی هست مرتبه

مناسبت مراتب گويند و اّلا مناسبت صفاتی و چون در حقيقت فعل و حال و مرتبه همه از قبيل صفاتند 

  .توان داشت فاتی میهمۀ اقسام مناسبات را راجع به ذاتی و ص

و چون اين مقدار از مقّدمات و اصطالحات اين طايفه مذآور شد وقت آن آمد آه در مقصود شروع 

  .آنيم و به شرح موعود رجوع نماييم  بعون الّله المستعان إّنه ولی اإلحسان و عليه التكالن

 

  در معنای حمد در نزد صوفيه

ه تعالی اسرارهم  عبارت است از اظهار آمال محمود به  حمد در عرف طايفۀ صوفيه  قّدس الّلالحمد

صفات جمال و نعوت جالل بر سبيل تعظيم و اجالل و آن يا از مرتبۀ جمع است بر جمع چنان چه حّق 

سبحانه و تعالی در مرتبۀ غيب و معانی مثًال اظهار آرد آماالت خود را بر خود بالتعين و التجّلی 

  . عليه من الشئون و اإلعتبارت اّوًال و الحقايق اإللهية الكونية ثانيًااألّول و الثانی و ما اشتمل 

  رباعية

 گفت اسرار آمال جاودانی می  گفت نشانی می دی عشق نشان بی
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اوصاف جمال خويشتن بی من و 

  تو

 گفت زبانی می با خود به زبان بی

سنۀ اقوال و افعال و احوال و يا از مرتبۀ فرق بر فرق چنان آه مظاهر خلقيه و مجالی آونيه به ال

ديگر و آن به حقيقت حمد حضرت حّق است مر خودش را به واسطۀ تنّزل به  اظهار جمال و آمال يك

  .حضرات وجود و مراتب شهود

  رباعية

 زنند مرغان چمن هر صبح آه می

 باشد همه وصف شاه خوبان ز من

 گلبانگ جمال سوری و سرو و سمن 

 نآايد ز زبان او به گوش دل م

  

و يا از مرتبۀ جمع بر فرق چنان آه به افاضۀ نور وجود بر حقايق و اعيان موجودات آه به لسان 

اصطالح از آن به فيض مقدس تعبير می آند استعدادات و قابليات ايشان مر وجود و آماالت تابعۀ آن 

  . را آه اين استعدادات و قابليات از منقضيات فيض اقدس است

 رباعية

 زبوده و نابودهعشق است غنی 

 عكس رخ خود زاين و آن بنموده

 جاويد به مستقر عز آسوده 

 و آنگاه به جمال و حسنشان بستوده

     

و يا از مرتبۀ فرق بر جمع چنان آه مراتب جميع وجود روحًا و مثاًال و حّسًا به جميع السنه، قوًال و 

 ذات و صفات و افعال حضرت او گويند و اظهار آمال حاًال، حمد حضرت ذوالجالل و االآرام می

  .آنند می

 رباعية

 خوبان آه فريب عقل و جانند همه

 هر چند به حسن داستانند همه

  

 در عشق تو شهرۀ جهانند همه 

  اوصاف شمايل تو خوانند همه

  فائدة

صيغۀ حمد مصدری است مصّدر به الم جنس مستردف به الم اختصاص يعنی جنس مفهوم حمد، خواه 

و خواه مبنی للمعفول، اعنی حامديت و محموديت مختص است به حضرت حّق سبحانه و مبنی للفاعل 

تعالی زيرا آه در جميع مراتب وجود هم حامد اوست و هم محمود به زبان هر ستاينده نغمات حمد و 
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  .ثنای خود سرايد ودر لباس هر ستوده لمعات آمال و جمال خود نمايد

  رباعية

 ويیدر چشم عيان شاهد و مشهود ت

 بی نام و نشان قاصد و مقصود تويی

 در قبلۀ جان ساجد و مسجود تويی 

 بی گوش و زبان حامد و محمود تويی

  

  

   

اعتبار قيدی و  اند آه اين اسم مبارك موضوع است به ازاء ذات مطلقه، بی  بعضی از اين طايفه گفتهاهللا

ت حتی عن ذلك التجرد أيضًا و بعضی ای عدم آن بلكه مجرد از جميع نسب و اعتبار اعتبار مرتبه بي

اند آه علم است مر مرتبۀ الهيت را آه عبارت است از احديت جمع جميع نسب و  ديگر به آن رفته

اعتبارات اسمائيۀ فعليۀ وجوبيه نه مر ذات مطلقه را زيرا آه وضع اسم به ازاء ذات مطلقه گر چه 

الفاظ افاده يا استفاده معنی موضوع له است و ممكن است اما فايدۀ آن ظاهر نيست چه مقصود از وضع 

اين جا معنی موضوع له آه ذات حّق و هستی مطلق است تعالی و تقّدس مدرك و مفهوم و مشهود و 

  .معلوم هيچ آس نتواند بود فكيف آه به داللت لفظ و عبارات بدان اشارات توان نمود

 رباعية

 عشق است برون ز پردۀ نور و ظالم

  نمش به صد نام اماخواهم آه بخوا

 خارج ز احاطۀ عقول و افهام 

 او برتر از آن است آه گنجد در نام

     

، حبيب فعيل است از برای مبالغه در فاعل يا مفعول و مراد به آن اّلذی نور وجه حبيبه بتجّليات الجمال

مال حضرت رسالت است ص زيرا آه در هر يك از فضيلتين محّبيت و محبوبيت در اعلی مراتب آ

 مشعر است به آن و اّما در فضيلت لوالك لما خلقت الكونآه خطاب  است اّما در فضيلت محبوبی چنان

  . مفصح است از آنما اوذی نبي مثل أوذيتآه حديث  محّبی چنان

 رباعية

 ای رشك جمال يوسف اندر خوبی

 بر جملۀ آائنات سبقت داری

  

 در عشق و بال زيادت از يعقوبی 

 و محبوبیدر منقبت محّبی 

  

تواند   أی ذاته و حقيقته میو يبقی وجه ربكقال تعالی . و مراد به وجه حبيب ذات و حقيقت وی است

 سؤال  صلۀ تنوير باشد أی نوره بانوار الّتجليات الجماليه و حينئٍذ" بتجّليات الجمال"بود آه باء در قوله 
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ر شده است به تجليات جاللی نيز شده است چنان آه به تجّليات جمالی منّو آيد آه حقيقت محّمدی هم می

. زيرا آه وی جامع است بين الجمال و الجالل آه آن را آمال گويند پس تخصيص را جهت نيست

اند آه جهت تخصيص آن است آه باعث حمد حامد تجّليات جمالی است آه هدايت  بعضی جواب گفته

  .مهتديان از آثار آن است

شود آه  شود زيرا آه معنی چنين می  آن سؤال ساقط می ا بود و حينئذتوان بود آه باء سببيت ر و می

تنوير وجه حبيب خود آرد به آنچه آرد به سبب تجّليات جمالی چه تنوير شی به صفات جاللی از 

  .مقتضيات صفات جمالی است

ت و پوشيده نماند آه تنوير را مراتب است زيرا آه حقايق اشياء را پيش از اعتبار دخول در تح

نورانيت علم مرتبۀ استجابت در غيب هويت ذات پس تنوير آن اوًال جز به آن نتواند بود آه از مرتبۀ 

استجنان در حضرت علم ظاهر شوند و ظهور در حضرت علم را اجمال و تفصيلی است پس تنوير آن 

اند   عدم خارجیثانيًا به آن تواند بود آه از ظلمت اجمال به نورانيت تفصيل آيند و هنوز محصور ظلمت

مند شوند  پس تنوير آن ثالثًا به آن تواند بود آه از ظلمت عدم رهايی يافته به نورانيت وجود عينی بهره

و بعد از وجود عينی الزم نيست آه همۀ آماالت تابعۀ وجود در ايشان بالفعل حاصل باشد پس تنوير آن 

 فعل در آيد و اين جمله جز به تجّليات جمالي لم را رابعًا به آن تواند بود آه از ظلمت قّوت به نورانيت

و ظاهر است آه جميع اقسام اين تنويرات نسبت به حقيقت محّمدی واقع . تواند بود يزلی اليزالی نمی

 ای من وجه منه ای الّله سبحانه فتالأل. شده است پس تنوير وجه وی همۀ اين اقسام را شامل خواهد بود

 سبحانه من وجه حبيبه و الّضمير فتألأل نورهمن نسبة الفعل الی الفاعل أی  تمّيز نورًاحبيبه و قوله 

 يعنی بدرخشيد و منبسط شد ففرح به سرورًا آماًال يخفیالمجرور الی الّله سبحانه و األّول أوفق بقوله 

نور حّق سبحانه از مشكات حبيب وی بر ساير حقايق زيرا آه انبساط نور علم بر ساير حقايق به 

چنين انبساط وجود خارجی بر ساير حقايق و  ۀ وی است و علم به همۀ منتشی از علم به وی و همواسط

انبساط آماالت تابعه مر آن را به واسطۀ صورت وجودی روحانی وی است آه قلم اعلی است و 

 بخصوصهم به واسطۀ وجود جسمانی عنصری وی يا  انبساط بعضی از آن آماالت بر اّمت متابعت وی

درخشيد نور وجه حبيب حّق سبحانه از جهت حّق سبحانه و تنوير وی و منبسط شد بر ساير خود ب

  .چه مذآور شد حقايق علمًا و عينًا چنان

.  أی غايات آماالت األسماء و الشئونغايات الكمال ای فی وجه حبيبه فيه أی الّله سبحانه وابصر

د وجودی شرط نيست چون وجوب وجود و حضرت حّق را آمالی است ذاتی آه در اّتصاف به آن تّعد

قدم و تقّدس از صفات نقصان و شهود وی مر شئون و احوال و اعتبارات ذات را به احكامها و لوازمها 
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علی وجه آّلی جمالی فی بطون الّذات و اندارج الكّل فی وحدتها آما تظهر و تشاهد فی المراتب االلهيه 

حّق است در هر شأن به حسب آن شأن بر خودش سبحانه يا و الكونيه و آمالی است اسمائی آه ظهور 

بر همان شأن يا بر امثال أو جمعًا و فرادی يا خود ظهور آن شأن است بر حّق سبحانه يا بر خودش يا 

بر امثال خودش آذلك جمعًا و فرادی يا خود جمع بين الظهورين و الشأن اّلذی ظهر الحّق بحسبه إّما 

راد شئونه أو شأن هو بعض من أفراد تلك الّشئون فظهوره سبحانه بكليه واحدية شأن آّلي جامع لجميع أف

جمعه ال يتحّقق إّلا بالنسبة إلی هذا الّشأن الكّلي الجامع للشئون أو بالّنسبة إلی بعض منها لكّن باعتبار 

تبۀ احديت جمعی چنان آه در مر تحّققه في ضمن الّشأن الكّلي اّلذي هو حقيقة اإلنسان الكامل زيرا آه هم

چنين در مرتبۀ انسان آامل آه آن شأن آّلی جامع است هر  هر شأنی از شئون بر همه مشتمل است هم

يك از آن شئون بر همه مشتمل است پس حّق سبحانه در مرآت انسان آامل بر خودش از حيثيت شأن 

حكم ساير الّشئون فظهر آّل جامع و هر يك از افراد أو بكّلية وحدية جمعه ظاهر باشد فاآتسب آّل شأن 

فرد من افراد مجموع األمر آّله بصورة الجميع و وصفه و حكمه و المراد بعينه من ظهوره بحسب آّل 

شأن هو االآتساب المذآور ال أن يظهر عين الشأن فقط أو يظهر هو سبحانه بحسبه پس ظهور شأن يا 

ی اآتساب مذآور است و شّك نيست آه ظهور حّق به حسب آن آمال اسمائی است و غايت آمال اسمائ

اآتساب مذآور در حقيقت محّمدی بعد از ظهور در نشأۀ عنصری و وصول آن به مرتبۀ آمال خود 

اآمل مراتب اآتسابات است و تفاضلی آه ميان ساير آّمل از انبياء و اولياء واقع است به حسب ُقرب و 

  .ُبعد از مرتبه آمال محّمدی ص است

 أی فرحًا فهو مصدر مؤّآد سرورًا أی بوجه حبيبه حيث أبصر فيه غاية الكمال بهسبحانه  أی الّله ففرح

  .من غير لفظ فعله

گردد بعضی  هر چه مشعر است به تشبيه از صفات و جوارح چون مضاف به حّق سبحانه و تعالی می

ده و بعضی بر  را در اين مقام بر رضا حمل آرفرحآه بعضی از شارحان  آنند چنان ها تأويل می آن

تجّلی وجودی انبساطی اّما مذهب محّققان به خالف اين است صاحب فصوص الحكم رضی الّله عنه 

تصريح آرده است به آن آه صفاتی را آه حّق سبحانه به خود اضافت آرده است همه بر معنی ظاهر 

به ممكن يعنی محمول است، بالتأويل و تعطيل، ليكن اضافت آن به حّق نه بر وجه اضافت آن است 

  .بدايات آن صفات آه انفعاالت نفسانی است از حّق منفی است و حقايق آن مثبت

و مذهب سلف از علمای حديث و غيرهم نيز همين است آه صفاتی آه در قرآن و حديث وارد است 

تأويل و   همه حّق است و ايمان به همه واجب بی استواء بر عرشو اتيان و نزول و ضحك وفرح مثل 

  .طيلتع
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رضی الّله عنه در آتاب المعرفة فرموده است آه تو خدای را بهتر از خدای فصوصو هم صاحب 

مشناس آه صفاتی را آه به خود اضافت آرده است از وی نفی آنی و بر تنزيه صرف آه طريق 

  .معّطله است اقتصار نمايی

اگر مضاف به مرتبۀ فرق و اين سخنان بر تقديری است آه صفات مضاف به مرتبۀ جمع باشد و اّما 

باشد نه به تأويل حاجت است و نه به تنزيه بلكه مر او راست آمال مستوعب جميع صفات را خواه 

  .موهم تشبيه باشد و خواه نباشد

 پس بر دست عنايت گرفت او را و دوست داشت وی را دوستی خالص فصّدره علی يده و صافاه

مه اشياء به تبعيت دوستی اوست و دوستی وی تابع آميزش با دوستی ديگری زيرا آه دوستی ه بی

  .دوستی هيچ چيز نيست بلكه وی محبوب باالصالة است

و ال القلم آاتبًا و ال اللوح  أی بالّذآر الوجودی  بعد از آن ترّقی آرد و گفت  لم يكن شيئًا مذآورًاو آدم

تصدير و مصافات در حالی بود آه  زيرا آه وجود قلم و لوح بر وجود آدم مقّدم است يعنی اين مسطورًا

 به شيئيت وجودی مذآور نشده بود و قلم نيز حروف حقايقی را آه در وی بر سبيل آّليت و  هنوز آدم

اجمال مندرج بود بر لوح آه نفس آّل است به تفصيل ننوشته بود و لوح نيز به آن حروف منّقش نشده 

ح و نفی الزم مستلزم نفی ملزوم پس اين آالم در بود و چون آتابت الزم قلم است و مسطوريت الزم لو

  .قّوت آن شود آه و ال القلم و الاللوح موجودين

 اگر آسی گويد آه تصدير و مصافات آه به فاء تعقيبی معطوف است بر ابصار تنوير چگونه سؤال

آن موقت تواند بود به وقت نابودن قلم آه صورت وجودی حقيقت محّمدی است و حال آن آه تنوير 

  .حقيقت عبارت از ايجاد قلم است

تواند بود آه مراد به تنوير ايجاد نباشد بلكه مراد آن مراتب تنوير است آه بر ايجاد  گوييم آه میجواب 

تواند بود آه فرق آنند ميان نفی وجود قلم و ميان نفی وصف آاتبيت از وی زيرا آه  سابق است و می

ود آتابت وی پس در مرتبۀ وجود قلم آتابت نيست بلكه مرتبۀ چون وجود قلم را تقّدم ذاتی است بر وج

ثبوت آتابت فرودتر از مرتبۀ وجود قلم است پس توان گفت آه در مرتبۀ وجود قلم آتابت نبود و 

 زيرا اآتب ِعلمی ِفی َخلِقی ِالی يوم الِقياَمهشايد آه مراد به آتابت باشد آه حّق تعالی با وی گفت آه  می

ای است و آن بعد از وجود لوح است بلكه بعد از وجود عرش و  در ابتدای هر دورهآه اين آتابت 

  .آرسی

 و اين به اعتبار جامعيت وی است مر جواهر و نفايس اسماء الهی و حقايق فهو مخزن آنز الوجود

اجد  و قبلة الو و اين به اعتبار مبدأّيت وی است مر فتح باب ايجاد راو مفتاح خزائين الوجودآونی را 
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 واجد و موجود ماخوذ از وجد است به معنی وجدان آه يافت است نه از وجود به معنی آون و الموجود

  .و حصول

 استناد به اسمی است از اسماء الهی آه تربيت جهُة هو ُمَوّليها و لكٍل ِوبدان آه هر شخصی را به حكم 

اهدبود اسم ذات است و غايت و مدد جز از حيثيت آن اسم به وی نرسد و مرجعش عاقبت آن اسم خو

چه در فصوص مذآور است پس حقيقت محّمدی است زيرا آه مرجع همۀ اسماء  معرفت اوست چنان

شايد آه وی را قبلۀ موجود و مشهود همه اوست به اعتبار تجّلی وجودی وجود  همان حقيقت است و می

 اشارت به آن معنی لحمدو صاحب لواء ا. حقيقت محّمدی است و ظهور وی در موطن حّس و شهادت

است آه وارد شده است در اثناء حديثی طويل آه َفاْسَتأَذَن َعلی ربِّی فيْوِذُن ِلی و يلِهُمنی محامٌد َاحَمُده 

 مراد از مقام محمود فتح باب شفاعت است و المقام المحمودِبها ال يحِضُرِنی اآلن َفَاحَمُده ِبِتلك الَمحاِمد 

 آند و بعد از وی انبياء و اولياء و مؤمنان شفاعت آنند و در آخر همه ارحم زيرا آه فتح اين باب وی

 الحاصل له من حيث توّسطه بين الحّق فی اّلذی لسان مرتبتهالّراحمين آما ورد فی الحديث النبوی 

  انتشاء حقايقهم من حقيقته و وجوداتهم من وجوده و رجوعهم اليه با لّسلوك او الجدبة يقول

 ولی فيه معنی شاهد بأبوتی   آنُت ابن آدم صورةو اّنی و ان

اين بيت از قصيدۀ تائيۀ فارضيه است يعنی اگر چه به حسب صورت حّسی و بدن عنصری خود پسر 

آدمم آه ابوالبشر است اّما مرا از برای من در وی از روی معنی گواهی هست مر پدر بودن من وی 

يقت وی انتشاء صورت وجودی آدم از صورت وجودی و آن گواه انتشاء حقيقت آدم است از حق. را

  .آه گذشت وی چنان

و اگر چنانچه به حسب وجود عنصری گيرند به آن اعتبار تواند بودآه وی عّلت غايی وجود آدم است 

 و عّلت غايی را به اعتبار علمی مرتبۀ پدری است نيست به ذوالغايه

 ه ز همه حال برترماز وی به مرتب  گفتا به صورت ار چه ز اوالد آدمم

  .اين بيت ترجمۀ بيت عربی سابق است

 گردد همه جهان به حقيقت مصورم  چون بنگرم در آينه عكس جمال خويش

يعنی چون بنگرم در آينۀ علم و شهود عكس جمال خويش را آن جمال احديت جمع جميع حقايق است 

شود و صورت بندد زيرا آه همه اجزاء بر وجه آّلی ُجّملی حقيقت جهان و جهانيان در آن آينه مصّور 

  .و تفاصيل منند

 ذرات آائنات اگر گشت مظهرم  خورشيد آسمان ظهورم عجب مدار

نسبت ظهور را آه مرتبۀ اسم الظاهر است از جهت رفعت قدر واشتمال بر نجوم تعينات الهی و آونی 
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است و همۀ مراتب تعينات تا زيرا آه اسمی است آّلی از اسماء الهی آه اّول مراتب وی تعين اّول 

ابداآلبدين در وی مندرج به آسمان تشبيه آرده است و حقيقت محّمدی را به آفتاب آه از باطن غيب 

هويت به حرآتی معنوی بر افق آسمان ظهور آه آن افق اّول مراتب اسم الظاهر است طالع شده و از 

 به آن است تافته و ظهور آرده و همه آن جا در همۀ حقايق موجودات عالم آه ذّرات آاينات اشارت

  .اند مظهر وی شده

  . ، مراد به معنی حقيقت روحانيت وی استام ارواح قدس چيست؟ نمودار معنی

 همانا آه مراد به پيكر آه معنی آن صورت است و لهذا در مقابلۀ اشباح انس چيست؟ نگه دار پيكرم

  . حقيقت محمدی استمعنی واقع شده است عالم شهادت است آه صورت تفصيلی

تواند بودآه صورت عالم  چنان می معنی آن" دار اين صورت است اشباح انس نگه"اند آه  و آن آه گفته

  به وجود انسان آامل بصورته العنصرية انتظام دارد آما قال الشيخ رضی الّله عنه فی الفصوص

 إذا زال و فَك من خزانة الّدنيا لم يبَق فيها ما فال يزال العالم محفوظًا مادام فيه هذا اإلنسان الكامل َاالَتراه

  .اختزنه الحّق فيها و خرج ما آان فيها، و الحّق بعضه ببعض  و انتقل األمر إلی اآلخرة

و اگر به پيكر بدن عنصر محّمدی آه صورت اجمالی حقيقت وی است خواهند در نگاه داشتن اشباح 

  .ّدم يا از وی متأخرند خفايی هستانس مر آن را به تخصيص اشباحی آه بر وی متق

 يعنی منبسط بر عالم يا مقدس از ترّآب چه در علم و نور بسيط، ای از فيض فائضم بحر محيط رشحه

  .چه درعين

 اين بيت تفصيل بيت ثانی است و اشارت به آن معنی است آه در تائيۀ فارضيه ای از نور ازهرم لمعه

  عربية: واقع است آه

 البسيط َآَلْمَعٍةو من مطلعی النور 

 ای بود از عرش تا به فرش همه ذّره

 

 

 و من مشرعی البحر المحيط آقطرة

 نور آفتاب ضمير منّورم

  

اشارت به ِسَعت قلب وی است بايزيد قدس سره گفته است لو أّن العرش و ما حواه مائة الف مّرة فی 

  .زاوية من زوايا قلب العارف ما احّس به

اشارت . از هم فرو درم يعنی صفات بشريت من جهان گر پرده صفات خودروشن شود ز روشنی ذات 

به آن است آه وی مظهر اسم الهادی است و عدم اهتداء بعضی به وی به سبب اّتصاف وی به صفات 

و قالوا ماِل هذا الّرسول يأآل و يمشی فی آونی و هيئت بشری بوده است آما قال سبحانه عنهم 

تشی به غواشی صفات بشری نبودی نور هدايت وی همه را شامل آمدی و  و اگر به فرض مغاألسواق
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  .همه به نور وی مهتدی شدندی

 آبی آه زنده گشت از او خضر جاودان

 و آن دم آزو مسيح همی مرده زنده آرد

 ای از حوض آوثرم آن آب چيست قطره 

 يك نفخه بود از نفس روح پرورم

  

اگر اين تفصيالت به هم متصل بودی و در عقب بيت ثانی اين دو بيت نيز تفصيل بيت ثانی است و 

  .بودی انسب بودی

. بل اسم اعظمم به حقيقت چو بنگرم يعنی اسماء الهیفی الجمله مظهر همه اسماء است ذات من

آند بنابر آن است آه از مظهريت به اسميت عدول آرده است و آن يا به  اضراب آه افادۀ ترقی می

آه موجودات آونی نيز فی الحقيقة  ظهر و الظاهر خواهد بود يا به مالحظۀ آنمالحظۀ اتحاد بين الم

  .اند زيرا آه اسم عبارت است از ذات مأخوذ با تعينی از تعينات اسماء الهی

 يعنی وجود مطلق ای چند در بيان مراتب عشق اين آلمه صّلی الّله عليه و علی آله و سّلم اّما بعد

ای است فارسی آه شيخ احمد غزالی در   يعنی بر طريق سوانح آه رسالهنحبر سنن سوا. آه بيايد چنان

بايد تا آينۀ معشوق نمای هر   به زبان وقت امالء آرده میبيان عشق و معشوق و عاشق تصنيف آرده

 شيخ مصّنف در اين آتاب از واجب تعالی به معشوق تعبير آرده است و از ممكن به عاشق عاشق آيد

ين خواهد آمد اّما مراد وی به عاشق در اين مقام عاشقی مخصوص است آه آن طالب آه بعد از ا چنان

و مريدی است آه سالك راه حّق باشد سبحانه و تعالی و قرينۀ واضحه بر اين معنی آن است آه گفته 

است تا آينۀ معشوق نمای هر عاشق آيد و شَك نيست آه ساير ممكنات را صالحيت آن نيست آه در آينۀ 

 و آالم جمال معشوق توانند بود و اّما در باقی مقامات در بعضی معنی عام خواسته است و در آلمه

گردد و تخصيص  آنند، مقصود متبين مي بعضی معنی خاص و به قراين احوال و اوصافی آه ذآر می

 و آلمات مذآوره در اين آتاب به فضيلت معشوق نمايی بنابر آن تواند بود آه اهتمام به شأن معشوق

چنان آه بيان  تر است و اگر نه بعد از اين معلوم خواهدشد آه در اين آتاب هم بيان احوال وی بيش

  .احوال معشوق آرده است بيان احوال عاشق آرده

با آن آه رتبت عشق يعنی من حيث االطالق برتر از آن است آه به قّوت فهم و بيان ِگرِد سراپردۀ 

ف و عيان به جمال حقيقت او نظر توان آرد و شّك نيست آه اگر به جاللت او توان گشت يا به ديدۀ آش

  .تر بودی قّوت فهم يا آشف ادراك حقيقت آن توانستی آرد بيان مراتب وی آسان

 يعنی پايۀ عشق برتر از آن است آه دست هّمت مردان مرد بتواند رسيد تعالی العشق عن همم الرجال

  .آوردو در تحت احاطۀ علم و معرفت در تواند 
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چنين پايۀ عشق برتر از ان است آه به تفّرق و وصال موصوف   و همو عن وصف التفّرق و الوصال

تواند شد زيرا آه فراق و وصاِل وصف اثنينيت ممكن نيست و ميان عشق و مراتب وی اثنينيت نيست 

  .زيرا آه وی در مراتب عين مراتب است

 لمثاليجّل عن االحاطة و ا  متی ما جّل شیء من خيال

يعنی هر گاه آه چيزی از مرتبۀ خيال برتر باشد و آن مرتبۀ ارواح و عقول و نفوس مجّرده است از آن 

برتر خواهد بودآه به وی احاطه توان آرد و وی را مثالی توان يافت آه احاطت به آن مثال وسيلۀ 

ای محدود دارند ه احاطت به وی شود و سبب در اين آن است آه موجودات حّسی و خيالی آه صورت

توان آرد اّما مجردات موجوده را جز به احكام و لوازم آن  احاطه به همه جهات و حدود آن می

  .توان دانست و شّك نيست آه ادارك چيزی به لوازم آن موجب احاطه به حقيقت آن چيز نيست نمی

ه عّزت وحدت و قهر شايد آه اضافت تتق به عّزت از قبيل لجين الماء باشد يعنی ب  میبه تتق عّزت

  .احديت آه به مثابه حجاب است مر او را و مانع است از ادارك او

شايد آه اضافت به معنی الم   آما قيل ُسبحان َمن احَتَجَب ِبَسطوِة ُنوِرِه و ِشدَِّة ُظُهوِرِه و میمحتجب است

وی تقاضای آن باشد يعنی به حجبی آه مقتضی عّزت و آبريايی وی است زيرا آه عّزت و آبريايی 

حجاب تعينات الهی و آونی معلوم و مشهود نشود پس حجب از برای آن است تا متعّلق  آند آه بی می

ادراك و شهود تواند شد و به اين معنی ناظر است آنچه بعد از اين خواهد گفت آه حجب ذات او صفات 

شود و احتجاب آن است  اوست زيرا آه ظاهر آن است آه آن بيان حجبی است آه از احتجاب فهم می

آه محتجب به شعور و اختيار خود به حجاب در آيد و بر حجاب قاهر و غالب باشد نه مقهور و مغلوب 

و اشارت به اين معنی است آن آه شيخ صدر الّدين گفته است انشاء الّله ظهر فی آّل صورة و انشاء لم 

  .ينضف اليه صورة

 وی نيز و از آن به حسب صرافت ذات خود مستغنی شود آه حجب ضروری پس از اين جا معلوم می

آند و يا بر   پس بنابر معنی ثانی تحقيق آن حجب میو به آمال استغنا متفّرد،است آما اشار اليه بقوله

  خواه حجب ذات او صفات اوستگويد آند و می تقرير معنی اّول نوعی ديگر از حجاب را بيان می

 و صفاتش مندرج در ذات. ی  زيرا آه تعين صفت متعين است صفات الهی باشد و خواه تعينات آون

 مراد به جالل او است يعنی ظاهره المنبسط علی الكائنات، و عاشق جمال اواندراج االعداد فی الواحد 

جالل باطن وجود است و عاشقی وی مر جمال را به آن اعتبار است آه منشأ محّبت و عشق او ال بحكم 

تواند بودآه مراد به جالل صور تعينات وجوديه باشد زيرا آه  اطن است و می باحَببُت َان َاعُرَف

دارد پس تعينات به اعتبار خفا و تسّتر  دارد جالل، تعّلق به بطون می آه جمال تعّلق به ظهور می چنان
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  اندماج الظاهر فی باطن قبل نسبة الّظهورو جمالش مندمج در جاللذات به ايشان از قبيل جالل باشند 

 خود  من األزل إلی األبد  علی الّدوامعلی الّتقدير األّول أو إندماج الواحد فی األعداد علی الّتقدير الّثانی 

عشق بازد و با  من حيث جماله المطلق با خودمن حيث باطنه المطلق أو من حيث التعينات الجاللية 

  .ردازد زيرا آه غير نيست نه آن آه غير هست و با وی نپغير خود نپردازد

و هر  يعنی به حسب استعداد عاشق تجّلی آند براندازد يعنی حجابی ای هر لحظه از روی معشوق پرده

 يعنی به لسان استعدادی آه از تجّلی نخست حاصل آغازد يعنی دستانی ای نفس از راه عاشقی پرده

  . آمده است طلب تجّلی ديگر آند

  :شعر

  نوازد ساز عشق در پرده می

  نوازد تجّليات جمالی ساز معشوقی میيعنی در پردۀ 

بايد آه به تصفيۀ آينۀ دل از زنگ صور آونيه خود را قابل   يعنی عاشقی میعاشقی آو آه بشنود آواز 

 يعنی هر نفس از روی معشوقی هر نفس نغمۀ ديگر سازد. آن تجّليات ساخته باشد تا آن را قبول آند

 يعنی هر زمان از روی عاشقی به ای آند آغاز زخمههر زمان نغمۀ دگر سازد يعنی تجّلی دگر آند 

همه . آه در تجّلی تكرار نيست لسان استعداد طلب تجّلی ديگر  آند و در اين بيت اشارت است به آن

 يعنی اجزاء عالم به اعتبار حقايقها و وجوداتها نغمه يعنی فرع تجّلی  علمی علم صدای نغمۀ اوست

راز او از .  آه ابداآلبدين منقطع نشوديد اين چنين صدای درازآه شنغيبی و وجودی  شهادی اوست 

 يعنی راز ذات و اسماء و صفات او از جهان يعنی از سبب وجود جهان و مظهّريت جهان برون افتاد

 زيرا آه صدا خود صدا آی نگاه دارد رازها را از نهانخانۀ بطون به صحرای ظهور آمد  وی مر آن

چنان آه صوت اصل افشای ما فی الضمير  نمايد پس هم رتبۀ دويم میهمان صوت اصل است آه در م

آند پس از وی توّقع ستر و  آند صدا نيز آه بر صورت وی است افشای آن می صاحب صورت می

  .آتمان آن چون توان داشت

 يعنی سّر وحدت ذات و صفات او از زبان هر ذّره از ذّرات موجود آه به حكم ّسر او از زبان هر ذّره

 خود تو بشنو آه من نيم غّماز به تحميد و تسبيح حّق سبحانه ناطقند َو إن ِمن َشیٍء إّلا يَسبُِّح ِبَحِمِدِه

آه تو تحصيل صالحيت آن آرده باشی  يعنی تو خود را قابل سماع آن آن آه من آن راز را پيش از آن

است ناپسنديده و به فرض اگر گويم زيرا آه افشای راز به غير اهل آن غمازی است و آن سيرتی   نمی

هر زمان به هر زبان راز خود با سمع خود گويد هر دم به هر گوش .  بگويم تو فهم آن نتوانی آرد

سخن خود را از زبان خود شنود هر لحظه به هر ديده حسن خود را بر نظر خود جلوه دهد هر لمحۀ 
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 و اين همه بنا آند هود خود عرضه میبر ش يعنی هستی ذات يا يافت خود را به هر روی وجود خود را

وصف بر آن است آه ظاهر در مظاهر اجزاء عالم اوست و ظاهر در مرتبۀ ظهور عين مظاهر است 

  .گويد و من در ميان نی  زيرا آه اوست آه به زبان من سخن میاز من بشنو  چنان آه هست  او

ّما آاَن هدا الحديُث أمرًا مستقّرًا فی اللساِن  أو ناطٍق و َل  أي بلسان صامٍتيحّدثنی في صامِت ثّم ناطٍق

َتنِبيهًا علی هذا االستقرار و المراد ِباللساِن " الباء "اسَتعَمَل ما يفيد الّظرفية مكاَن حرِف اآللِة أعِنی 

 َفحسُب فإن آاَن واحٌد منها صامٌت عند األآثرين و  الّصامِت لساٌن الحاِل أو ِلساُن يفهُمُه أهل الَكشِف

 و الّناطُق ألِسَنُة   الموجوداِت  َفالّصامُت ألِسَنُة جميِع لمراد ِباللساِن الّناطق ما يكون ناطقًا عنَد الجمهوِرا

 أو   صامٍت  أو َنقوُل َمعناُه يَحدُِّثِنی ِبُظُهوِرِه ِفی َمظَهِر  الكالِم  اإللهييِة و غيُرها ِمن أنواِع  الُكُتِب جميِع

 َعطفًا َعلی ذالك الُمقّدر و الَغمزُة إشارُة ِبالعيِن و مز عيون ثّم آسر الحواجب و غناطٍق و يكون قوله

يمِكُن أن يراَد ِبِه إشارات الُكمَّل فإّن آًال منهم عين من عيون الحّق ينظر به إلی الخالئق فيرحمهم و أن 

و در . شهود آنز الحقيقةيراد ِبَكسِر الَحواجب َآسُر ِطلسماِت ضميات التعينات الحاجبة عن الوصول إلی 

 ترجمه اين بيت گفته شده است

 عشق از لب خامشان شكر ريخت فرو

 در صورت نيكوان دو صد رمز نكو

  

 شد از دهن سخنوران نادره گو 

 گفت از زدن چشم و شكست ابرو

  

  گويد  میآند در گوشم دانی چه حديث می

 نم پديد نيستعنقای مغربم آه نشا  عشقم آه در دو آون مكانم پديد نيست

 ام ز ابرو و غمزه هر دو جهان صيد آرده.  نشانی صرف اين بيت اشارت است به تنزيه محض و بی

ام و ثانيًا به قيد عبوديت و در ذآر ابرو وغمزه آه ُمنبیء از آثرت  يعنی اوًال به قيد وجود در آورده

 اشارت به مرتبۀ احديت نيست،منگر بدان آه تير و آمانم پديد . است اشارت است به مرتبۀ واحديت

  .است

 از غايت ظهور عيانم پديد نيست  چون آفتاب در رخ هر ذّره ظاهرم

يعنی بر محجوبان مصراع اّول اشارت به ادراك بسيط است آه ضروری هر مدرآی است و در 

  . ادراك است و هر آسی را حاصل نيست مصراع ثانی اشارتی هست به ادراك مرّآب آه ادراِك

 تر آه گوش و زبانم پديد نيست وين ُطرفه   به هر زبان و به هر گوش بشنومگويم

مصراع اّول اشارت است به اثبات آلت  من حيث ظهوره في المظهر  از مقام تشبيه و مصراع ثانی به 

صد ها را ق تنزيه و تمام بيت به جمع بينهما بی تقيد به يكی و به جمع نيز و اگر از بيت ثانی نيز اين نكته
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  .نمايد آنند دور نمی

 هم من حيث الحقيقة و هم من حيث الوجود أو من حيث اتحاد چون هر چه هست در همه عالم همه منم

  .الظاهر بالمظهر

آند و ال غير فی   زيرا آه مثليت تقاضای مغايرت و اثنينيت میماننده در دو عالم از آنم پديد نيست

ّل شيء عينه فأين المثلية سبحانه من خلق األشياء و هو  و ألن آليس آمثله شیءالوجود قال تعالی 

  .عينها
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  مقّدمه

  در اشارت به موضوع و محموالت مسائل علمی آه شيخ مصّنف در صدد ايراد بعض مسائل آن است

  

آيد به  ايمايی آرده می آه در اين آتاب مذآور خواهد شد  بدان آه در اثنای هر لمعه از اين لمعات

 آه آن حقيقت موضوع مسائل اين علم است و مراد به تنزيه آن از تّعين آن است ه از تّعينحقيقتی منّز

محلوظ � و ما يتبعهما من الصفات و االحكام �آه با وی هيچ نوع خصوصيتی از وجوب و امكان 

  .نباشد بلكه مطلق باشد از جميع قيود و اعتبارات حّتی عن التقيد باالطالق أيضًا

 مشاّحة مفاعله است از ُشّح آه بخل است يعنی .ِنه خواه عشق إذ ال مشاّحة فی األلفاظخواه حّبش نام 

توان  خواهند اطالق می هيچ بخل و تنگی نيست در الفاظ و عبارات هر لفظی را بر هر معنی آه می

يا آرد خواه به وضع از برای وی بر سبيل ارتجال اگر اين لفظ را پيش از اين معنی ديگر نبوده باشد 

اگر بوده باشد مناسبت بين المعنيين ملحوظ نباشد يا بر سبيل نقل و تجّوز  آه ميان معنی اّول و ثانی 

مناسبتی ملحوظ باشد  آه مصّحح نقل و تّجوز باشد و اطالق لفظ عشق بر حقيقت مطلقه از اين قبيل 

ی عشق و محّبت را است آه مناسبت بين المعنيين مرعی است از دو وجه يكی مشابهت مطلقه مر معن

پس حقيقت مطلقه را در عموم و سريان .  در عموم سريان در همۀ موجودات  چه واجب و چه ممكنات

اند و اسمی را آه موضوع است به إذاء مشّبه، به در مشّبه استعمال  به معنای عشق و محّبت تشبيه آرده

ر حقيقت مطلقه را در جميع باشد و ديگری لزوم معنی عشق است م آرده چنان چه در استعاره می

اند چنان آه در  تنّزالت و تجّليات پس لفظی آه موضوع است به إزاء الزم در ملزوم استعمال آرده

  .آنند مجاز مرسل می

و چون شيخ مصّنف بنابر استمالت قلوب طالبان و مريدان و ستر بر منكران و معاندان در اين رساله 

تر بر آن اسلوب وقوع يافته   و منظوماتی آه ايراد افتاده بيشبيان حقايق اآثر در صورت مجاز آرده

الجرم لفظ عشق را آه به آن اسلوب مناسبتی تمام دارد و در عرف ارباب آن شيوعی آامل اختيار 

نمود و به حقيقت منّزه از تعين آه موضوع اين علم است اشارت فرمود و بعد از اشارت به موضوع 

ه آن در حقيقت عبارت از احوال و اوصافی است آه آن حقيقت را به آند به محموالت آ اشارت می

آيد به آيّفيت سير او در  و اشارتی نموده میگويد  گردد پس می اعتبار تنّزالت و تجّليات الحق می

 يعنی اطوار عالم ملكوت از ارواح و عقول و نفوس و مظاهر مثالی ايشان و غير آن از صور اطوار

و سفر او در  ادوار عالم ملك از افالك و عناصر و مواليد و قوای منطبعه در آن   يعنیو ادوارمثالی 
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 آه ارحام اّمهات است قال و استقرار آه در نشأۀ انسانی از عقول است تا اصالب آباء مراتب استيداع

  أی فلكم استقرار فی ارحام األّمهات وو هو اّلذی أنشأآم من نفس واحدة فمستّقر و مستودعالّله 

  .استيداع فيما فوقها من المراتب

بايد آرد و از  تواند بود آه از مراتب استيداع احوال و مقاماتی خواهند آه سالك را از آن عبور می و می

  .مقام استقرار مستقّر آخرين وی از مراتب آمال

دات در  يعنی اعيان موجوو حقايق يعنی اعيان ثابته در تجّلی علمی غيبی ظهور او به صورت معانی و

 يعنی واجب تعالی و تقّدس وقتی آه آن حقيقت و بروز او به آسوت معشوقتجّلی وجودی شهادی 

 يعنی ممكن وقتی آه تجّلی وی به صورت و عاشق. مطلقه به اسماء و نسب الهی اعتبار آرده است

 عاشق  يعنی بعد از بروز وی به آسوت معشوق وو بازممكنات  علمًا أو عينًا  اعتبار آرده شود 

 است به شرط آن آه از افراد انسانی باشد و عاشق يعنی در نور ديده شدن و فانی گشتن وجودانطواء

  أی ذاتًا  و عينًا يعنی واجب تعالی در معشوق. به سلوك طريق وصول به حّق سبحانه موفق شده باشد

ذات وی را در نظر شهود اين در تجّليات ذاتی باشد آه حّق سبحانه به تجّلی ذاتی عين عاشق را يعنی 

وی ناچيز  گرداند و جز حقيقت مطلقۀ مقيد به مرتبۀ الّهيت هيچ چيز مشهود وی نماند و اين نتيجۀ ُقرب 

  يعنی حكمًا يعنی ممكن به شرط مذآور در عاشق يعنی واجب تعالی و انزوای معشوق. فرايض است

تی باشد آه عاشق از صفات خود منسلخ به احكام خود آه صفات و اسماء اوست و اين در تجّليات صفا

گردد و به صفات معشوق، متّصف به آن معنی آه جهت حقيت و اطالق صفات او بر جهت خلقيت و 

تقيد آن غالب آيد و و از اين معنی به انزوا تعبير آرده است زيرا آه آن احكام از مقام سعت اطالق در 

 است و اين مرتبه اگر چه در تحّقق سالك به آن مضيق تقيد ظاهر شده است و اين نتيجۀ ُقرب نوافل

مقّدم است بر مرتبۀ اّول تأخير آرده شده است در ذآر از جهت شرف مرتبۀ اّولی و تأخير مرتبۀ اخير 

 يعنی عاشق و اندراج هر دو. اگر چه اشرف است از هر دو بنابر آن است آه وی نهايت مراتب است

ِ بَان يندرجا ِفی الَحقيقِة الُمطلقِة  يعنی وحدتدر سطوت وحدت اوو معشوق    عشق أی إندراجًا جمعًا

 يعنی آن جا آه عاشق و معشوق در سطوت و هنالكُمجتمِعين ِمن غيِر افتراِق و تميز فی نظِر المشاهد

 يعنی المتفرّقين المتمّيزيين بالعاشقّية و المعشوقية و علی هذا اجتمع الفرقوحدت عشق اندراج يابند

 أی ِفی فی الّنور أی آّل واحد من المعشوق و العاشق و استتر الّنور و قولهو ارتتق الفتنه القياس قول

ظهورها و در في  أی بطن ظهورهما الظهورفي و بطن الظهور نوِر الحقيقِة المطلقِة الظاهرِة فيها

ود از ش شود بلكه مختفی می عبارت استتار و بطون اشارت است به آن آه معشوق و عاشق منعدم نمی

 مراد به ُسرادقات عّزت تعينات و تميزات مراتب و ُنودی من وراِء ُسرادقات العّزِةنظر شهود مشاهد 
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 يعنی ٍء ما َخال الّلُه باطٌلشي أال ُآلٌّ است آه ساتر عّزت وحدتند و مراد به وراء آن مرتبۀ اطالق حقيقت

. ث و وجود مطلق است باطل استهر چيزی از مراتب و ارباب آن غير از حقيقت مطلقه آه ذات بح

يعنی از نظر شهود منتهيان در معنی مشاهده زايل است و اگر اين مصراع در مرتبۀ انطوی عاشق در 

من الغيبوبة و بعضی شارحان آن را  و غاَبِت. معشوق ايراد نمودی انسب و به طريق ادب اقرب بودی

 أی لعيُنی آن تكّلفات بارده التزام نموده اتصحيف و تحريف آرده و غاية العين ساخته و در بيان معن

 َبقی ِمنُهما ِفی نظِر ال رسَمغاَبت عيُن العاِشِق ِفی َعيِن الَمعشوِق و َعيُن الَمعشوِق ِفی الَحقيقِة الُمطلقِة 

مطلقة للحقيقة الي  ألّلِه الواحد القّهارالتَّعينات الّساترة وجه الوحدة   من ُحُجِبو الأثرو ّبّرُزواالمشاِهد 

اّلتی قهرت بوحدتها آثرة التعينات االسمية و الّصفاتية والمظهرية و ذلك البروز اّنما هو باستهالآهم 

  .فيها
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  لمعۀ اّول

در بيان مبدأيت عشق مر معشوق و عاشق را و آيفيت انتشاء ايشان از وی و اين در تّعين اّول است 

  رو در بيان آن آه هر يك در چه محتاج است به آن ديگ

  

 از انتشاء عاشق و معشوق از حقيقت مطلقۀ عشق آه هر يك اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است

همان حقيقت مطلقه است مأخوذ با خصوصيتی به اشتقاق تعبير آرده است تا اشارت باشد به آن 

ّنات مشابهتی آه ميان مصدر آه مبدأ اشتقاق مشتقات است و ميان حقيقت مطلقه آه مبدأ انتشاء همۀ تعي

  .است واقع است

و بيان آن آن است آه مصدر ضارب و مضروب و ساير مشتقات مثًال ض ر ب است بر وجهی آه در 

  .آن جا هيچ نوعی خصوصيتی از حرآات و سكنات و لحوق زوايد و عدم آن در آن ملحوظ نيست

ول ما يا عدم و همچنين معنی مصدر حدثی است آه در وی اقتران به زمان و نسبت به فاعل ما و مفع

ها اصًال مأخود نيست زيرا آه آنچه ساری است در جميع مشتقات لفظًا و معنًا  مصدر به آن معنی  آن

اند آه اين  است آه گذشت و از اين مصدر تعبير به لفظ ضرب به فتح ضاد و سكون راء برای آن آرده

ه معلوم است آه صيغۀ اقرب الفاظ است به آنچه مصدر حقيقی است  چنانچه ظاهر است  و اگر ن

و ها لفظ مطلق است  ضارب و مضروب مثلش لفظ ضرب به خصوصه ساری نيست بلكه ساری در آن

منّزه است و در حريم عين  يعنی تعين عاشقی و معشوقی خود از تّعين و مقام وحدتعشق در مقّر عّز

 يعنی ظهار آمالمقّدس بلی بهر ا آه صفت معشوق است  و ظهور آه صفت عاشق است خود از بطون

 زيرا آه وی را به اعتبار انتساب اسماء و از آن روی آه عين ذات خود استآمال ذاتی و اسمايی 

عين .  زيرا آه صفات وی آه نسبت و اعتبارات وی استو عين صفات خود. صفات به وی ذات گويند

  .وی است در وجود خارجی نه امری زايد بر وی

شود زيرا آه امتياز  متجّلی و متجّلی له را آه بعد از اين مذآور میو اين آالم تعليل است مر وحدت 

خود را در گويد ميان ايشان جز به اختالف نسبت و اعتبارات نيست و به حسب ذات متفقند چنان آه می

 من حيث ظاهر الوجود الّذی و معشوقی من حيث باطن الوجود اّلذی من خواّصه االمكانآينۀ عاشقی

 من حيث بر نظر خود من حيث ظاهر الوجود بر خود عرضه آرد حسن خود راب من لوازمه الوجو

 يعنی منظوری ظاهر و منظوری يعنی ناظری باطن وجود جلوه داد از روی ناظریباطن الوجود 

 شد، نعت طالبی و مطلوبی پيدا مر ظاهر وجود را معشوقی نام و مر باطن وجود را نام عاشقیوجود 

 يعنی باطن به باطن يعنی ظاهر وجود را آه واجب است  تعالی  ظاهر را. ظاهر گشتبر همين قياس 
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به  يعنی باطن وجود آه ممكن است بر آمد باطن را از ممكن نمود آوازۀ عاشقیوجود آه ممكن است 

نام  پس جمال ظاهر وجود مشهود شد بياراست يعنی ظاهر وجود  من حيث تجّلياته الجمالية  ظاهر

 به حكم آان آه يعنی حقيقت مطلقه عشق نظم يك عين مّتفق. آشكار شدود را  مر ظاهر وجمعشوقی

 به تجّليين علمی، غيبی و وجودی، شهادی ای نبود چون گشت ظاهر آه جز او ذّرهالّله و ال شیء معه 

 يعنی وجودات متغايره به خصوصياتها و مغايره مر حقيقت مطلقه را به سبب اين همه اغيار آمده

  .شان و اطالق حقيقت از باطن به ظاهر آمدهتقّيدات خود

 معشوق را آه ديد طلبكار آمده  ای ظاهر تو عاشق و معشوق باطنت

شايد آه مراد به ظاهر اين جا حقايق ممكنات باشد  من حيث تجّلی وجود الّحق سبحانه بصورها  و  می

حيث التّجرد عن المظاهر زيرا آه وجود من . مراد به باطن وجود حّق سبحانه  من حيث تجّرد عنها

باطن است و بر اين تقدير نيز عاشق و معشوق ممكن و واجب باشند موافق آنچه در متن مذآور شد اّما 

شايد آه مراد به ظاهر، ظاهر وجود باشد آه  نمايد و می در تعبير از آن به ظاهر و باطن مخالف آن می

اگر چه فی نفسه صحيح است زيرا آه واجب نمايد  واجب است تعالی و به باطن حقايق مخالف آن می

نيز طالب ممكنات است تا مجالی اسماء و صفات او باشند و همانا آه مراد مصّنف از ايراد اين بيت بر 

هر تقدير تنبيه بوده باشد بر آن آه هر يك از ظاهر و باطن يا عاشق و معشوق را بر هر يك از واجب 

  .توان آرد  و الّله اعلم الق میو ممكن به مالحظۀ اعتبارات مختلفه اط

 يعنی در معشوق آه به در وی عاشق آينه عاشق آمده تا آه ظاهر وجود است عشق از روی معشوقی

زيرا آه وی .  اوًال و مطالعه توابع ذات خود ثانيًاخود آند ذات و وجودمطالعۀمنزلۀ آينه است مر او را 

افل است چون در مرآت وجود ظاهر شود از ظهور در مرآت ظاهر وجود از خود و غير خود غ بی

  .ذات خود و توابع آن خبردار گردد

 زيرا آه هستی معشوق لذاته است و از روی عاشقی آينۀ معشوقی تا در او اسماء و صفات خود بيند

و در آن احتياج به هيچ ندارد اّما تا اسماء و صفات وی متميزه االحكام و اآلثار ظاهر شود عاشق در 

  .گردد  در وی و به وی ظاهربايد تا

و چون در آالم سابق اشتقاق عاشق و معشوق از عشق مذآور شد و هر يك از اين دو مشتق به 

خواص و احكام از آن ديگری ممتاز گشت محل آن بود آه محجوبان را توّهم آن شود آه مغايرت 

 آه ود يك مشهود بيش نيايدهر چند در ديدۀ شهگويد  خواهد و می بينهما حقيقی است الجرم عذر آن می

تواند بود آه مراد به دو آينه مرتبۀ   میاما چون يكی روی به دو آينه نمايدحقيقت مطلقۀ عشق است

عاشقی و معشوقی و وجوب و امكان باشد و حينئٍذ خصوصيت اين عدد بر حقيقت خود باشد و ماليم 
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تواند بود آه مراد به آن  و می. به نيستآالم سابق اين است زيرا آه مقصود از آن جز بيان اين دو مرت

چون "مجرد تعدد و آثرت بود نه خصوصيت اثنينيت و مصحح اين ارادت آن مصراع تواند بود آه 

 به حسب خصوصيتی آه آن هر آينه در هر آينه روی ديگر پيدا آيد" گشت ظاهر اين همه اغيار آمده

ت عشق متلّبس به اسماء الهی آه مبدأ تأثير و فعل آينه تقاضای آن آند در آينۀ مرتبۀ وجوب مثًال حقيق

  . است پيدا آيد و در آينۀ مرتبۀ امكان استعدادت و قابليات آه منشأ تأثر و انفعال است ظاهر شود

  نظم

 إذا أنت َأعَددَت المرايا َتعُددًا  و ما الوجُه إّلا غير أّنه

ها  ها را متعدد گردانی آن روی به تعدد آن يعنی نيست روی مگر يكی ليكن آن است آه هر گاه تو آينه

  . در نمايش متعدد گردد

  شعر

 گر تو به دو ُرخ نظاره يار آنی

 نبود رخ او به جز يكی ليك شود

 غيری چگونه روی نمايد؟ چو هر چه هست

 شّك نيست آه بر وحدتش انكار آنی 

 بسيار چو تو آينه بسيار آنی

 ست پديدار آمده عين دگر يكی

  

نمايد نسبت غيريت حقيقت از آن متعددات  های مختلف متعدد می چند آن روی نسبت با آينهيعنی هر 

مالحظۀ خصوصيات مرائی و مجالی عين يكديگرند زيرا آه خصوصيات  ها بی منتفی است زيرا آه آن

نمايد در حقيقت بود  ايشان در وحدت حقيقت مضمحل و مستهلك است و تعدد و تغاير و تكثری آه می

تر مذآور شد آه چون   بلكه به حسب نمود است و بنابر اين معنی است آه اثبات غيريتی آه پيشنيست

  .گشت ظاهر اين همه اغيار آمده، پس بين البيتين تناقضی نباشد
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  لمعۀ دوم

  در بيان آمال جال آه نمود خوَدستش در مجالی  و مظاهر و اين منتشی از تعين ثانی است

  

 به مشيته األزلية و اقتضائه الّذاتی خواستل وی به مرتبۀ معشوقی و عاشقی  بعد از تنّزسلطان عشق

زيرا آه ذات را من حيث هی  نسبت به وجود عالم و عدم . ليكن از روی معشوقی  ال من حيث االطالق

 به صحرا يعنی خيمۀ ظهور آه خيمهآند و نه اقتضای عدم آن  آن برابر است نه اقتضای وجود آن می

زيرا آه هر اسم و صفت به .  يعنی خزاين اسماء و صفاتزند َدِر خزاينحرای مكّونات يعنی به ص

ای است آه جواهر احكام و آثار آن در وی مختفی است و بعد از تعين قابل به ظهور  منزلۀ خزينه

 يعنی اعيان ثابتۀ عالم بر عالم يعنی گنج جواهر احكام و آثار اسماء و صفات بگشود  گنج. آيد می

  .شيدپا

 يعنی از بطون متوجه ظهور شد زيرا آه چتر برداشتن و عّلم بر چتر برداشت بر آشيد عّلم. نظم 

تواند بود آه مراد به  گاه عام و می باشد از خلوتگاه خاص به جلوه آشيدن سلطان در وقت توجه وی می

. لم به ظهور در عينچتر اعيان ثابتۀ عالم باشد و مراد از برداشتن آن رفع آن از مرتبۀ ثبوت در ع

زيرا آه چون از مرتبۀ علم به عين آيند ناچار سايۀ احكام و آثارشان بر ظاهر وجود افتد و ظاهر وجود 

به آن احكام و آثار منصبغ و مستتر گردد چنان آه صاحب چتر به سايۀ چتر و مراد به عَلم اسماء الهی 

تا به هم بر زند وجود و . هور آثار به مرتبۀ فعلباشد و مراد به آشيدن آن رسانيدن آن از مرتبۀ قّوت ظ

 يعنی عدم را آه عبارت از اعيان ثابته است و با وجود بياميزد آميختنی  معلوم اإلّنية مجهول عدم

آرامی وی در مقام بطون و جنبش نمودن وی به مرتبۀ   يعنی بیقراری عشق شور انگيز بی. الكيفية

ا آه چون اعيان از علم به عين آمدند ميان احكام و آثار ايشان  زيرشّر و شوری فكند در عالمظهور 

مخالفات و مصادمات ظاهر شد و مخالفت و مصادمت عين شور است و هر اثری نسبت با اثری ديگر 

 و نابود در علم بابود پيش از افاضۀ وجود بر وی و اگر نه عالم. آه مخالف و مصادم اوست شّر است

 يعنی حضور مع الحّق سبحانه از مزاحمت اغيار و  و در خلوتخانۀ شهودآرميده بوددر مرتبۀ عين 

  " آان الّله و ال شیء معه"آسوده آن جا آه حجابيت ايشان

  شعر

 بر لوح وجود نقش اغيار نبود  آن دم آه ز هر دو آون آثار نبود
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 بوديم معشوقه و عشق و ما بهم می

  

 در گوشۀ خلوتی آه ديار نبود

  

ابق اشارتی به تجّلی وجودی آه مسّمی است به آمال جال واقع شد بر سبيل اجمال و چون در آالم س

خواست آه تصريح آند به آن آه هر يك از فعل و تأثير و قبول و تأثر به آدام يك از مّرتبتين عاشقی و 

قرار بهر  ناگاه عشق بیگويد  معشوقی مستند است و به آن آه رجوع قابل نيز به عشق است الجرم می

 يعنی آمال مرتبت علم و وجود تا هم چنان آه علم و وجود در مرتبت وجوب نموده بودند اظهار آمال

 يعنی آار اعيان ثابتۀ عالم از روی آار يعنی پردۀ خفا و بطون پرده. در مرتبت امكان نيز بنمايند

 به تجّلية خود را يعنی ظاهر وجود آه وجوب وصف خاّص اوست بگشود و از روی معشوقی

 و به آن جلوه همه را جلوه فرمود آه اعيان ثابتۀ موجودات خارجيۀ ممكنه استبر عين عالمالوجودی 

  . خلعت هستی بخشيد

 يعنی فی الحال بی تراخی يا در نفس نفس چو پيدا شد عالم اندر يعنی وجود مفاضپرتو حسن او: نظم

  . هويدا شدالرحمن آه وجود عالم منبسط است

 نظریوام آرد از جمال او 

  

 حسن رويش بديد و شيدا شد 

  

يعنی هر دانش و بينش آه در مرتبۀ امكان نمود مستعار از مرتبۀ وجوب است و ّظل و عكس آن است 

  .آه آن جا نموده زيرا آه ممكن را از خود هيچ نيست

 عاريت بستد از لبش شكری

  

 ذوق آن چون بيافت گويا شد 

 از تجّلی اسم متكّلم يافت و از چاشنی آن تجّلی به آشف يعنی به حسب استعداد و قابليت خود اثری

  .حقايق و شرح معارف گويا شد

و چون از بيان آن فارغ شد آه وجود عالم به تجّلی وجودی است آه مسّمی است به فيض مقدس و آن 

 خواهد آه اشارت آند به آن آه استعداد آن فيض مستند به تجلي علمي غيبي از حيثيت معشوقي است مي

 يعنی  باز فروغ آن جمالگويد است آه مسمي است به فيض اقدس قرآن از حيثيت عاشقی است پس می

عاشق را آه عالمش نام  ثابته عينجا تجّلی علمی غيبی است  جمال معشوقی آه مراد به فروغ آن اين

ر آن جمال  در مرتبۀ ثبوت در علمتا بدان نوداد يعنی استعدادی نوریپيش از تجّلی وجودی عينی نهی 

چون لّذت  يعنی عين ثابتۀ عالم ال َتحِمُل َعطاياُهم إّلا َمطاياُهم  عاشق. بديد چه او را جز بدو نتوان ديد

 چشيدنی مناسب همان مرتبه بچشيد يعنی يافت ذوق وجود دريافتنی مناسب مرتبۀ ثبوت شهود دريافت
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  .ان مرتبه شنيدني مناسب همبشنيدآه صورت ارادت است " آن "زمزمۀ قولو 

ها مر عالم را پيش از وجود  تّقيد اين امور به مرتبۀ ثبوت به جهت آن است آه شيخ مصّنف اثبات آن

چنان چه هم در اين لمعه خواهد . ها خواهد آرد عينی آرده و بعد از وجود عينی نيز اثبات بعضی از آن

مرتبۀ ثبوت حيث ذآر فی الباب و شيخ در فتوحات اثبات امثال اين امور آرده مر اعيان را در  آمد 

  .الّسابع و الخمسين و ثلثمائة فی معرفتة منزل البهائم

إّن أعيان الممكنات فی حال عدمها رائية مسموعة سامعة برؤية ثبوتية و سمع ثبوتی فعين الحّق سبحانه 

ُآن ب ی المترجم ما شآء من تلك األعيان فّوجه عليه دون غيره من أمثاله قول المّعبر عنه باللسان العرّب

فاسمعه أمره فبادر المأمور فيكون عن آلمته بل آان عين آلمته و لم يزل الممكنات فی حال عدمها 

الوجود لذاته و تسّبحه و تحمده بتسبيح أزّلی و تمجيد قديم ذاّتی و ال عين لها �األزّلی لها تعرف الواجب

  .موجود و ال حكم لها مفقود

 با عشق به اعتبار مبدأيت و دويدآه سر چشمه فيض وجود است رقص آنان بر در ميخانۀ عشق

 قدحی آه دل و دين من است پر آن يعنی وجود مفاض ای ساقی از آن می: گفت شعرفياضيت وی 

جان  اين قدح يا آن می آهای وجود در عين پر آن  يعنی قدح استعداد مرا آه وجود در علم نيمه آرده

گی عدم عينی به واسطۀ قدح استعداد خود با فيضان آن می به  زيرا آه من از مردشيرين من است

 يعنی محجوبان چون حكيم و متكّلم  گر هست شراب خوردن آيين آسی.رسم زندگی وجود عينی می

معشوقه به جام زيرا آه ايشان را اعتقاد آن است آه فيض وجود مغاير وجود مفيض است با لذات 

آند آه وجود مفاض همان وجود حّق  من تقاضای آن می يعنی آشف و شهود خوردن آيين من است

 آه ساقی. گويند است سبحانه آه به اعتبار عموم و انبساط بر اعيان ممكنات وجود مفاض و فيض می

در  آه وجود مفاض است چندان شراب هستیآند  به تجّلی وجودی  عينی افاضۀ وجود بر ماهيات می

  ريخت آه خارجی موصوفند  يعنی اعيان ثابته آه به عدمجام نيستی

  ١:نظم 

 آه احوال در هم آميخت رنگ جام يعنی جام اعيان ثابته و لطافت جام يعنی وجود مفاض از صفای می

 آه ظهور است در عين يعنی احوال هر يك از احوال آن مدام رنگ وو احكام هر عين ثابته است 

آنند و گاه نسبت ساير احكام   اعيان میگاه نسبت ظهور آه حال وجود است به. گردد ديگر متمايز نمی

                                                 
  از صفــــــــاي مي و لطافت جام                 در هم آميخت رنگ جام و مدام «1

      همه جام است و نيست گويي مي                يا مدام است و نيست گويي جـام
         رخت برداشت از ميــــانه، ظالم  هوا رنــــگ آفتـــاب گرفت           چون 

 .          »     آـار عـــــالم از آن گرفت نظام         روز و شب بـا هم آشتــي آردند        



  جاميعبدالرحمن     اشعة اللمعات

TorbatJam.com ۴٠

 پس احوال و احكام و نسبت و ظهور  همه جام است و نيست گويی منآه احوال اعيان است به وجود

 يعنی وجود  يا مدام استهمه مضاف به اعيان باشد و اين اشارت به حال صاحب فرق قبل الجمع است 

 چون هوا. ارت به حال صاحب جمع است پس همه مضاف وجود باشد و اين اشو نيست گويی جام

 يعنی ظلمت رخت برداشت از ميانه ظالم يعنی وجود منصبغ شد رنگ آفتاب گرفتيعنی اعيان ثابته 

با هم آشتی آردند آار  يعنی اعيان ثابته به اعتبار ظلمت عدّميت ايشانو شب يعنی پرتو وجودروز. عدم

  .از آن گرفت نظام به اعتبار وجود عينی  عالم

 آه متعلق به وجود اعيان ثابته بود در مرتبۀ نفس زد نسيم عنايت در مرتبۀ وجود عينی  صبح ظهور 

 يعنی فيض مقدس  در جنبش آمد سحاب فيض افاضۀ وجود بر اعيان ثابته دريای جود. بوزيدعين  

ين  بر زم"ثّم رشَّ عليهم من ُنوِره" وجود مفاض آه اشارت به آن است حديث نبوی چندان باران

 يعنی ارض استعدادات َو َأشَرَقِت اَالرُض آه باريد يعنی استعداد اعيان ثابته مر وجود عينی را استعداد

 آه وجود سيراب آب حيات يعنی اعيان ثابته عاشق أی بتجّلية الوجودی، َربِّها بُنوراالعيان الثابتة 

 هست .يافتفت زيرا آه  يعنی هستی يابرخاست قبای وجود در عين از خواب عدم. شدمفاض است 

 ليكن به بر سر نهاد يعنی حضور مع الحّق سبحانه در پوشيده آاله شهود ندارد  يافتاگر چه علم به 

آن شهود حاضر نبود الجرم چون به وجود و شهود خود مر موجود و مشهود را حاضر نبود به حكم 

راه طلب نهاد از علم به عين آمد آمر شوق در ميان بست قدم در باشد  انجذابی آه فرع را به اصل می

  عاشق سيراب آب حيات شدجا آه گفت اين مصراع اجمال تفصيلی است از آن. و از گوش به آغوش

شود آه از مرتبۀ ثبوت به مرتبۀ وجود عينی آمد و  جا آه مذآور گشت و حينئذ معنی وی آن می تا اين

شود آه از مرتبۀ  لب نهاد و حينئذ معنی آن میشايد آه متعّلق به همين اخير باشد آه قدم در راه ط می

شنيد  دانست بديد و آن را آه می علم به وجود حّق سبحانه به مرتبۀ شهود و عيان آمد يعنی آن را آه می

 آه به حسب سلوك به نخست بار. نمايد تر می در آغوش آشيد و اين معنی به سابق و ال حق مناسب

 با شعور به آن ديده بگشاد نظرش بر جمال معشوق افتاد بود ُقرب نوافل متحّقق شد و بصر وی حّق

  زيرا آه ". ما رأيُت شيئًا إّلا رأيُت الّلُه قبَله"آه آن جمال معشوق است گفت 

  بيت

 محقق را آه وحدت در شهود است

  

 نخستين نظره بر نور وجود است 

 سبحانه مر او را به منزلۀ اما چون صاحب ُقرب نوافل بود ادارك و شهود مستند به وی بود و حّق

 و ادارك شهود را  آرد همگی خود او را يافت  در خود نظرو چون به ُقرب فرايض ترّقی آرد. بصر
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 يعنی بصری  فلم انظر بعينی بلسان الجمع گفتمستند به وی ديد و خود را به مثابۀ آلت تصور نمود 

ست چون من همه معشوق شدم  جب آاریع.  أی نفسی و ذاتی أو لم انظر بذاتی غير ذاتیغير عينی

او را  چه در اين مقام دريافت آه عين معشوق آمد در چشم شهود خودش جا عاشق عاشق آيست اين

 اوزيرا آه .  پس عاشقی نيز مستند به معشوق باشدعاشق تواند بود تا به آن بود از خود بودي نبود

و معشوق آما  در عدم بر قرار خود است ازل چنان آه نبود در  يعنی همهنوز آما لم يكنيعنی عاشق  

و هو االن علی ما  بی مّعيت وجود غيری در قدم برقرار خود استچنان آه هميشه بود   يعني هملم يزل

   ِ. ِفی االَّزِل ِمن عدِم معيِتِه بوجوِد الغيرعليه آان

  بيت

  آار داردچون وصل در نگنجد هجران چه  جا معشوق و عشق و عاشق هر سه يكی است اين
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  لمعۀ سّيم

  در بيان آمال استجال آه شهود خوَدستش در مظاهر و مجالی و ما يتبع هذا الشهود من االحوال

  

ديد،  میوساطت مظاهر و مجالی   يعنی بیهر چند دايم خود را به خود از روی معشوقی  عشق

زيرا آه . ود مطالعه آندنيز جمال آمال معشوقی خ يعنی آينه مظاهر و مجالی  خواست آه در آينه

افزايد  ديدن چيزی فی حّد ذاته چنان نيست آه در آينه  به سبب آن آه خصوصيت آينه در وی چيزی می

 آرد صورت خودش يعنی ذات وی نظر در آينۀ عين عاشقآينه حاصل نيست وی را الجرم  آه بی

عنی به مالحظۀ  يدر نظر آمد گفتأنتمتلبّس به خصوصيتی آه مقتضای خصوصيت مظهر بود 

 المتجّلی فيه أو العين فی العين المتجّلی  هذا العين به مالحظة نفس الحقيقة  أم أناخصوصية المظهر 

تواند بود آه نظر به حيثيتين ظاهريت و مظهريت باشد   تكرار آلمۀ تنزيه میحاشای حاشایالباصرة  

اطالق ظاهرم و به اعتبار تقيد مظهر و آنم همه منم به اعتبار  يعنی به هر يك از حيثيتين آه نظر می

چون در آينۀ عين، عاشق . ٢ِمن إثبات إثنيناطالق و تقيد صفت من و صفت من عين من فأنا منّزه  

 به چشم حقيقت در جهان انداخت و چون" يحّبهم" عاشق صورت خود گشت و دبدبۀصورت خود ديد

   ببينی آه در نگریبين 

  شعر

 بر نقش خود است فتنه نّقاش

  

 آس نيست در اين ميان تو خود باش 

چون از آالم سابق چنان معلوم شد آه ظاهر در آينۀ عين عاشق صورت معشوق است محل آن بود آه 

ظهور معشوق را در . محجوب را توّهم آن شود آه معشوق يا چيزی از وی در عاشق حلول آرده است

تواند بود آه از ماه نور   میه آينۀ آفتاب است ماگويد آند و می عاشق به ظهور آفتاب در ماه تمثيل می

گردد و حينئذ  مقيد به ظهور در جرم وی خواهند و به آفتاب نور بسيط مطلق آه از جرم وی منبسط می

چنان آه  همباشد زيرا آه بر اين تقدير حكم به آن آه  مماثلت ميان مثال و ممّثل له بر وجه آمال واقع می

  نيست لذالك ليس فی ذاته من سواه شیء و ال فی سواه من ذاته شیءاز ذات خورشيد در ماه هيچ

بنابر آن خواهد بود آه ميان ماه و آفتاب اثنينيت نيست چنان آه ميان مظهر و ظاهر چه يك حقيقت را 

و اگر چنان چه از ماه و آفتاب آن دو ِجرم منير . به اعتبار تقيد مظهر گويند و به اعتبار اطالق ظاهر

اّما نه به سبب . ماثلت جز به آن نخواهد بود آه از جرم يكی در جرم ديگری هيچ نيستخواهند م
                                                 

  .»حاشاي، حاشاي من إثبات اثنين    انت أّم أنا هذا العين في العين «2
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از برای " ليس فی ذاته من سواه شیِء"و قوله. وحدت چنان آه در ممثٌل له است بلكه به سبب مغايرت

 اچنان آه نور مهر رمن ذاته شی آافی است . تعميم فايده است و اگر نه در ادای مقصود ليس فی سوا

 آه صورت محبوب راچنين   و نور ماه گويند همبه ماه نسبت آنندآه در آينۀ ماه ظاهر شده است 

 چنان آه موالنا شمس الّدين به محّب اضافت آنندگردد   محبوب در مراتب به آن صورت ظاهر می

ابته  از ظهور احكام و آثار اعيان ثآه و صورت هر نقشآّشی در اين رباعی به آن شارات آرده است

 آه پيداست آن صورت آن آس است آان نقش آراست دريای آهن آه ظاهر وجود است بر تختۀ هستی

چو بر  آه وجود قديم است موجش دريای آهن از صور حوادث چو بر زند موجی نووجود قديم است 

 و صورت تّموج را مضاف به آن موج دارند و آن موجش خوانند و از صور حوادث زند موجی نو

آثرت و اختالف صور امواج بحر چنان آه .  و صورت تّموج مضاف به ویحقيقت درياست ردموج 

 يعنی وجود حّق مسّمی را چه الهی و چه آونی آه به منزلۀ امواجند اسماءچنين   همرا متكثر نگرداند

 زيرا آه اگر اسماء، الهی است موجب من جميع الوجود متعدد نكندرا سبحانه آه به مثابۀ بحر است

. تعدد است در عقل نه در خارج و اگر اسماء آونی است موجب تعدد است در نمود نه در حقيقت بود

بخار  يعنی اجزای صغار گشته به جانب هوا متصاعد گردد نفس زند چون به سبب تاثير حرارت دريا

 و مع شودبارانش نام نهند، ج و متقاير گردد ابر خوانند، فرو چكد و بر هم نشيند گويند متراآم شود

 أی بحر الوجود الواحد شعر فالبحر: سيلش گويند و چون به دريا پيوندد همان دريا بودروان گردد 

إّن  من الوحدة الحقيقية فی قدم عليه علی ما آان ثابت بحربعد ظهوره بصور التعينات اإللهية و الكونية 

 و األنهار بالنسبة إلی بحر الماء فكما  أی مثل األمواجأمواج و أنهار أی التعينات الطارئة عليه الحوادث

ال ال يتكّثر بحر الماء بتكّثر األمواج و األنهار فكذلك ال يتكّثر الوجود الحّق المطلق بتكّثر التعينات 

عّمن  أی تشابه هذه األشكال تلك األمواج و األنهار يشاآلها أی تعينات أشكال أی ال يمنعّنك يعجبّنك

 و حجب علی وجه وحدة استار أی تلك األشكال بسبب آثرتها فهیشكال  أی فی تلك األتشّكل فيها

 و اين قعر و ساحل وی را نظر به قعر اين بحر ازل است و ساحلش ابد. الوجود الواحد المستتر بها

ساحلش قعر است و قعرش بيكران و وجود موهوم ما حاصل آمده است و اگر نه به اعتبار ذات بحر 

نمايد   توئي موهوم حادث تو دو مييكی است از فی حّد ذاته تويی تو بحر ابد   فاصل ميان ازل وبرزخ

زيرا آه چون تو نبودی وحدت صرف بود و چون تو پيدا آمدی و تو را . و به ازل و ابد منقسم ميگردد

ب مبدأ و منتها الزم وجود را به اعتبار عدم انتها از جانب بدايت ازل گفتند و به جهت عدم انتها از جان

برزخی آه آن تويی توست از  و در وی ناچيز شوی اگر تو خود را فرا آب اين دريا دهی. نهايت ابد

 بر آيد و آخر به رنگ اّول به رنگ آخر آه ازل است ميان برخيزد بحر ازل با بحر ابد بياميزد اّول
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  . يعنی اّول و آخر يكی بود

عتبار حقيقت زمان زيرا آه حقيقت زمان را به  به اامروز و پری و دی و فردا هر چار يكی بود٣: نظم

اعتبار مقارنه با امور حادثۀ حاضره امروز گويند و به اعتبار اقتران به امور حادثۀ منقرضه، دی و 

 يعنی متفرد شو و به فنا در فردا  از اين اعتباراِتتوپس . پرير و نظر به اقتران با امور حادثۀ آتيه فردا

 آه از همه متفرد گاه آن.  به ذوق دريابی آه اين اعتبارت چهارگانه يكی استواحد فرد متحّقق باش تا

 زيرا همه تو باشی در نظر شهود خود چون ديده بگشايیشده باشی و به فنا در واحد فرد متحّقق گشته 

و آه چون آسی در مشهود خود فانی شود خود را او بيند و چون مشهود او همه باشد وی نيز همه باشد 

  . ای  زيرا آه تو از تويی خود فانی شدهر ميان نهتو د

  نظم

 همه خواهی آه باشی ای او باش

  

 رو به نزديك خويش هيچ مباش 

  

                                                 
  .»هر چار يكي بود، تو فردا    امروز و پري و دي و فردا «3
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  لمعۀ چهارم

  در بيان آن آه معشوق و محبوب بلكه عاشق و محّب نيز در همۀ مراتب، حضرت حق است

  

اوست زيرا آه در مقام احديت وی بدان آه غيرت حّق سبحانه از مقتضيات عّزت وحدت و قهر احّديت 

  . هيچ نبود ال علمًا و ال عينًاآان الّله و لم يكن معه شیبه موجب 

ها بر خود تجّلی آرد  نخست تجّلی آه آرد آن بود آه خود را به شئون ذاتيه خود دانست و به صور آن

  .پس اعيان ثابته در مرتبۀ علم متعين شدند

آن اعيان در عين ظاهر شد و موجودات عينی خارجی گشت پس هر و ثانيًا منصبغ به احكام و آثار 

نسبتی از نسب را  چون عاشقی و معشوقی و ذاآری و مذآوری و عارفی و معروفی و غيرها  آه 

مالحظه آنند عّزت وحدت وجود حّق  سبحانه و تعالی  و عموم سريان وی در مراتب اقتضای آن آند 

 در همه مرتبه هر چيز را آه آن نسبت ثابت باشد به حقيقت وی آه آن نسبت جز وی را ثابت نباشد و

  . را ثابت باشد

 آه  غيرت معشوقی آن اقتضا آرد آه عاشقگويد و اشارت به اين معانی است اين آه شيخ مصّنف می

به واسطه اشتمال وی بر امور متعددۀ متغيره به اشياء مختلفه محتاج است و به قدر احتياج وی را 

 يعنی غير معشوق را  چه آن غير عين عاشق باشد و چه غير او، پس غير او راا ثابت ه محبت آن

عين اشياء آرد تا هر  به تجّليين مذآورين آنفًا دوست ندارد و به غير او محتاج نشود الجرم خود را

  . ٤چه را دوست دارد و به هر چه محتاج شود او بود

 اگر گويی آه دوستی اين جا بدان آه تو آيستی. راو آدمی هيچ چيز را چنان دوست ندارد آه خود 

آدمی مر خود را چون به واسطۀ آن باشد آه معشوق، خود را عين اشياء آرده است جميع اشياء در اين 

باشد و شّك نيست آه  تر بايد داشت؟ گوييم محّبت به قدر معرفت می برابرند پس چرا خود را دوست

ا و لهذا معرفت وی را به نفس خودش آليد معرفت حّق آدمی به خود اعرف است از همۀ چيزه

  .من عرف نفسه فقد عرف رّبهاند آه   ساخته

 آه هر تويی را وجودی باشد دو تو يعنی سلسلۀ وجود اشياء ٥تا ظّن نبری آه هست اين رشته: شعر

د خو يعنی يك وجود است يك توست. مغاير وجود تويی ديگر آه يكی را اصل گويی و يكی را فرع
                                                 

  الجرم عين جمله اشياء شد     غيرتش غير در جهان نگذاشت4
  يك توست خود اصل وفرع بنگر نيكو     تا ظن نبري آه هست اين رشته دو تو5

 شـك نيست آه اين جمله منم ليــك بدو     اين اوست همه و ليــك پيــداست به من
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 يعنی بنگر نيكو اين.  آه آن وجود را به اعتبار اطالق اصل گويند و به اعتبار تقيد فرعاصل و فرع

 يعني حيثيت و ليك پيداست به من يعني وجود مطلق است آه اصل است اوست همهسلسلۀ وجود اشياء

 ليك بدوظهور من حيث الشّك نيست آه اين جمله منم. ظهور و پيدايی از تعينات خلقيه است آه فرعند

زيرا آه اگر چه ظهور مطلق در مراتب به مقيد است لكن . يعنی قيام من به دوست و وی قيوم من است

 در ُسطوت آن نور گم در آينه تابد آينه خود را با ُسطوت نور خود چون آفتاب. قيام مقيد به مطلق است

 يعنی آفتاب را آه الجرم خود را" آه خود را آفتاب يابد" و در بعضی نسخ چنين استآفتاب پنداردآرده 

 آه متعلق و گيرد چه همه چيز مجبول است بر دوستی خود و در حقيقت اويی او دوستخود پنداشته 

آينه .  يعنی آفتاب راظهور او راست در اين حال در نظر شهود او آفتاب است چهمناط احكام اوست 

  . وت نور آفتاب مضمحل مر ظهور آفتاب را و خصوصيات وی در سطقابلی بيش نيست

  نظم

 ظهرت شمسها فُغيبُت فيها

  

  فإذا أشرقت فذاك شروقی 

  رباعی            :گويد می

 خورشيد ُرخت حجاِب بودم بشكافت

 آز آينۀ نيستی من چو بتافت

  

 چون سايه دلم به سوی نابود شتافت 

 مسكين دلم او ار خود و خود را او يافت

يعنی دوستی تو مر خود را دوستی او است مر خود را، اما در  دارد در تو اوست آه خود را دوست می

جا معلوم شود آه ال يحّب الّله غير  از اين. تو آه مظهر اويی هم از روی محّبی و هم از روی محبوبی

 بلكه الرائی و ال چه معنی دارد مفهوم گردد آه ال يری اّلا الّله بلكه ال محّب و ال محبوب اّلا الّله الّله

چرا  گويند .  بلكه ال ذاآر و ال مذآور اّلا الّلهچه اشارت است روشن شود آه ال يذآر الّلهاّلا الّله مرئی 

گويد آه مّتعنی  مگر می الّلهّم َمتِِّعنی ِبسمِعي و ّبَصری گويد مبرهن گردد آه مصطفی ص به هر چه می

يعنی چون سمع .   أی الباقينسمع و بصر من تويی و أنت خير الوارثين به مقتضای ُقرب نوافل بك چه

        . و بصر صوری فانی شود سمع و بصر معنوی آه تويی باقی خواهد بود

    

  نظم

 فليس يعلُم إّلا الّله ما الّله  تبارك الّله واَرت عينه حجٌب
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های عالم امكانی پس محتجب به همه  يعنی بزرگوار خدايی آه پوشانيد عين ذات وی را حجاب

زند  فی الحقيقة   ها سر بر می ر دانشی و بينشی آه نسبت به وی از اين حجابها اوست و ه حجاب

ُخذ حيث شئت فاّن الّله َثّم و قل ما شئت عنه فاّن . ها سر بر زده است دانش و بينش اوست آه از آن

َثمَّ َايَنما ُتولُّوا َفيعنی هر طرف آه خواهی گير آه به درستی آه خدای به حكم فرمودۀ . الواسع الّله

 همان جا است بلكه گيرندۀ آن طرف در صورت تو هموست و بگوی هر چه خواهی آه به َوجُه الّله

 گنجائی آن دارد آه هم به صورت همه گويندگان و هم به صورت هر اّن الّله واسٌع عليٌمحكم فرمودۀ 

 هر چند نازآی پس هر آه گويد و هر چه گويد همه راست باشد اظهار چنين اسرار. چه گويند بر آيد

  :دارد آه دارد اما معذور می

  بيت

 خود گفت حقيقت و خود اشنيد

  

  زان روی آه خود نمود و خود ديد 

يعنی هر سخن آه گفت و هر صفت آه آرد از آن روی يعنی  من وجهه الباقی  آه خود نمود و خود 

مه وی است و بس ديد آن روی را در مظاهر موجودات به حقيقت گويندۀ آن سخن و شنوندۀ آن ه

سی سال "گفت  آه لسانی است از السنۀ حّق جنيد. چنان آه نمايندۀ آن وی و بيننده وی است و بس هم

يعنی جنيد در مجالی خلق حّق را . "گويم گويم و خلق پندارند آه با ايشان می است با حّق سخن می

گويد و  اشتند آه با خلق ميدانست و محجوبان پند گفت و شنونده وي را مي ديد  سخن با وی می می

به . گويد پنداشتند آه جنيد می گفت و محجوبان می حّق می. شنونده ايشانند بلكه جنيد نيز در ميان نبود

  . هم او شنيد آه به زبان شجره گفت ِانِّی َاَنا الّله رّب العاَلِمين سمع موسی

  بيت

 شنوند گويند و باز خود می خود می

  

 اند ر ساختهو ز ما و شما بهانه ب 
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  لمعۀ پنجم

  در بيان اختالف مظهر در هر آن و تفاوت ظهور ظاهر به حسب اختالف مظهر

  

 هر لحظه روی ديگر نمايد  خواه در تجّليات وجودی و خواه در تجّليات شهودی  محبوب در هر آينه

رت به حكم دم به صورت ديگر بر آيد زيرا آه صو هر. يعنی به اسمی ديگر و صفتی ديگر ظاهر شود

 يعنی احوال استعدادات گردد شود و آينه هر نفس به حسب احوال ديگر می آينه هر دم ديگر می

بخشد و هر استعدادی  گردد زيرا آه تجّلی به هر صورتی متجّلی له را استعدادی ديگر می ديگرگون می

است و صورت آند پس اليزال استعدادات در فزايش  تر می تقاضای صورت ديگر مغاير صورت پيش

  . به حسب آن در نمايش

  نظم

 در هر آينه روی ديگرگون

 گه بر آيد به آسوت حّوا

  

 نمايد جمال او هر دم می 

 گه بر آيد به صورت آدم

  

بيت ثانی مناسب مقام نيست زيرا آه آالم در آن است آه در مرآتی واحد در هر آنی به صورت متجّلی 

ر هر دو مرآت به دو صورت متجّلی است و  أين أحدهما عن آند آه د است و بيت ثانی افادۀ آن می

آيد و در آنی ديگر به  اآلخر  مگر گويند آه مراد آن است آه در هر آينه در آنی به آسوت حّوا بر می

 آينه به يك هرگز در يك در تجّلی تكرار نيست از اين جاست آه. صورت آدم يعنی به صور مختلف

  ال يتجّلی"ابوطالب مّكی فرمايد آه . صورت پيدا نيايد ر دو آينه به يكصورت دو بار روی ننمايد و د

و أال يلزم " الَثنين واحدٍة مَرتين و ال يتجّلی فی صورٍة واحدٍة لشخٍص واحٍد فی صورٍةأی الحّق سبحانه  

ر تجّلی اگر آسی گويد از عدم تكرا. الّتكرار ِفی الّتجّلی و هو عبّث و يتعالی الواحد الحّق عن العبث

آيد آه معدوم بعينه معاد نگردد و آن مستلزم دو فساد است يكی بطالن جزا دادن مكّلفين در دنيا  الزم می

و آخرت زيرا آه تكليف در وقت جزا غير آن است آه در وقت عمل بود دويم حشر اجساد و جزای 

  .و حشر اجساد ثابت شده است شرعًا و آشفًا. اعمال

بوت امرين مذآورين بر اتحاد در ذات و حقيقت است و آن منافی اختالف در جواب گوييم آه مبنای ث

  . صور و احوال و نشئآت نيست

  نظم
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 چون جمالش صد هزاران روی داشت

  

  بـــــود در هر ذّره ديـــــداری دگر 

از جمال  يعنی در فيض مقّدس الجرم هر ذره را بنمود بازيعنی استعداد ديدار ديگر در فيض اقدس 

تواند بود آه بيت اّول را اشارت دارند به عدم  می.  آه مناسب استعداد اوستيش رخساری دگرخو

اند و بيت ثانی به عدم تكرار در مظاهر  تكرار تّجلی در مظاهر مختلفه در مرتبۀ علم آه اعيان ثابته

د است صد اند و معنی بيتين آن باشد آه چون جمالش آه ظاهر وجو مختلفه در عين آه اعيان خارجيه

هزاران روی داشت از نسب و اعتبارات شئون و صفات وی را در عين ثابتۀ هر ذره از ذرات 

موجودات در تجّلی علمی عينی نمود و ديدار ديگر بود الجرم هر ذّره را بنمود باز يعنی بار ديگر در 

چون يك .   غيبیتجّلی وجودی عينی رخساری ديگر مناسب آنجه استعداد آن يافته بود در تجّلی علمی

از بهر آن تا بود هر دم گرفتاری گويد   استفهام است و جواب سؤال آن آن است آه میاست اصل عدد

 و حاصل سؤال آن است آه واحد آه صفت اطالق دارد و از خواّص و احكام خصوصيات اعداد ٦دگر

 حاصل جواب آن است مقدس چرا اصل و منشأ اعداد شد و به تكرار تجّليات به صور اعداد بر آمد؟ و

آه سّر و حكمت در اين آن است آه تا هر دم گرفتاری ديگر يعنی عددی مقيد به مرتبۀ خاص پيدا شود 

 به جهت تفاوت استعداداتی آه عاشقان را آه طالبان الجرمو مظهر صفتی از صفات واحد مطلق گردد 

اند و محققان را آه به  يت آار نرسيدهو مريدانند و عارفان را آه به سّر توحيد شناسا شده اّما به نها

هر عاشقی از او نشانی ديگر دهد و هر عارفی از او عبارتی ديگر  اند واقع است نهايت آار رسيده

 عبارُتنا شّتی و ُحسنك واحٌد و ٧گويد و هر محّققی اشارتی ديگر فرمايد و سخن همه اين است آه نظم

 يعنی عبارت ما در بيان جمال با آمال تو پراآنده است اّما يشيرإلی ذاك الجمال   أی آّل واحٍد مّنا  آلٌّ

جمال تو در آن پراآندگی جمع است و در آن آثرت صاحب وحدت و هدف سهام اشارات ما از آن 

عبارات حسن يگانه و جمال جاودانه توست و چون در اين بيت عربی به تفاوت عبارات ارباب 

  گويد آند و می  آميت آن تفاوت را بيان میاشارات تصريح آرد بدين دو بيت فارسی

 ها چون در نگرند از آران  َنّظارِگيان روی خوبت

  

 يعنی متجّلی در صورت متجلی له مشهود ايشان گردد و نهايت تجّليات در روی تو روی خويش بينند
                                                 

  از جمال خويش رخساري دگر  زالجـــرم هر ذره را بنـــمود بـــا «6
  »تا بود هر دم گرفتـاري دگر  ر آن  چون يك است اصل عدد از به

  و آّل إلي ذاك الجمال يشير    عبارتنا شتي و حسنك واحد «7
  ها چون در نگرند از آران     َنظـــّار ِگيـــان روي خوبــــت
 .»ها زينجاست تفـاوت نشان    در روي تو روي خويش بـيـننـد
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. تفاوت استاند و شّك نيست آه حقايق اصحاب تجّليات م باشد آه چنان آه ارباب آن گفته ذاتي اين می

شايد آه اين را از تجّلی  پس تجّليات را نيز متفاوت بايد بود و نشانی آه از آن باز دهند مختلف و می

 شيخ عّطار ها زينجاست تفاوت نشان. تر دارند بلكه دعوی آنند آه تعميم ظاهرتر است ذاتی عام

  . فرمايد

  بيت

 ی يكیگر ندانی از َخران باش  شكی هر چه دانی آن تو باشی بی

  بيت        . و امير حسينی گويد

 در آينه عكس خويش ديدند  قومی آه زجمله بيش ديدند

 دانی آه بر اين شهود. و فی فصوص الحكم التجّلی ِمن الّذات ال يكون إّلا ِبصورِة استعداد المتجّلی له 

هند؟ ِلمن آاَن له آه را اطالع ديعنی شهود اين معنی آه محبوب در هر آينه هر لحظه روی ديگر نمايد 

 مثل قبض و بسط و خوف و رجا و خود در احوال دِل بتقليب، يعنی آن را آه صاحب دل شده باشد قلٌب

ها دل را استعدادی مر تجّلی حّق را به صورتی خاص  انس و هيبت و غيرها آه به حسب هر يك از اين

مطالعه داند آرد و از آن مطالعه   يعنی در صور تجّلياتدر صور يعنی تقّلب حّق تقليب او. حاصل آيد

 أی قّلبه بتقّلبه ِفی األحوال و إفادة آّل َمن َعَرَف َنفَسه" فهم تواند آرد آه مصطفی ص چرا فرمود آه 

  . بتلك الّصورة"َفَقد َعَرَف َربَّهحال له استعدادًا خاّصًا ِلصورة خاصٍة ِمن ُصور التجّليات 

رنگی .  يعنی آب را  ِفی حدِّ ذاِته  هيچ گونه رنگی نيست"ن إناِئهَلون الماِء َلو"و جنيد بهر چه گفت 

اگر آن ظرف سبز است سبز . شود رنگ آن ظرفی است آه آب در وی است آه در وی نموده می

چنين تجّلی حّق سبحانه مطلق و وحدانی است و در وی  هم. نمايد و اگر سرخ سرخ و اگر زرد زرد می

  .يست مگر به حسب استعدادات قوابل و مظاهرهيچ نوع خصوصيتی و تقييدی ن

هر دم به  در استعداد قبول صور به حكم اختالف آينه يعنی هر صورت صورت يعنی جنيد گويد می

 هر لحظه استعداد آه دل به حسب تنّوع احوال شود چنان متّبدل میتر   مغاير صورت پيشصورت ديگر

 از صور تجّليات به صورت ديگر مغاير گردد و هر صورت وی مر صور تجّليات را مختلف می

جا سخن در تبّدل صور تجّليات بود به حسب تنّوع احوال دل پس  تا اين. گردد تر متبّدل می صورت پيش

. خواهد آه تنبيه آند بر اين آه تقّلب دل در احوال به حسب تقّلب حّق  است  سبحانه  در شئون افعال می

مثُل الَقلب َآِريشِة ِفی َفالٍة ُتَقلَُّبها الّرياُح "فی ص فرمود آه  مصطدر خبر است آهفرمايد الجرم می

زاد چون پری است آه باد آن را در بيابان به دست تصرف خود گرفته  يعنی مثل دل آدمی " َظهرًا ِلَبطِن

آن ريح تواند بود آه   آه گردانندۀ دل است اصل اين رياحگرداند  از رو به پشت و از پشت به رو می
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ال َتِسبُّوا الريَح َفإنَّها ِمن َنَفِس " تعبير آرد آن جا آه فرمود.َنَفُس الرَّحمناز آن به فی ص مصط

زيرا آه تجّليات حّق سبحانه به جميع شئون از مقتضيات رحمت رحمانيه است آه به َنَفس " الرَّحمَن

  .الرَّحمن از آن تعبير رفته

اند آه اصل اين  لرَّحمن يا اين نفس آه بر لب ما گذرانيده يعنی َنَفس ااگر خواهی آه از نفحات اين نفس

 و به نظر بويی به مشام تو رسد در آارستانُكّل يوٍم ُهو ِفی َشأٍن نظاره شورياح آن ريح تواند بود 

نمايد مترتب بر تقّلب حّق است    آشف و يقين ببين آه تجّدد همه افعال و احوال آه در مرتبۀ امكان می

تا عيان بينی آه تنوع تو در احوال از تنوع اوست در شئون و افعال پس معلوم . ئونسبحانه  در ش

 يعنی در اين محل آه بدانی تنوع تو در احوال از تنوع اوست جا اين" َلوُن الماِء َلوُن اناِئِه" آنی آه 

 زيرا آه چون احوال .دارد آه َلوُن الُمِحبِّ َلوُن َمحُبوِبِه يعنی همان معنی همان رنگدر شئون و افعال 

. دل تابع تجّلی حّق سبحانه باشد به شئون و افعال پس دل به منزلۀ آب باشد و صور تجّلی به مثابۀ إناء

  . همان معنی لوُن الُمِحبَّ لوُن َمحُبوِبه باشدَلوُن الماِء لوُن أناِئهپس به اين اعتبار معنی 

نسبت به دل صاحب تجّلی دو نوع تجّلی و حاصل اين سخنان آن است آه حضرت حّق را  سبحانه  

واقع است يكی آن است آه دل به حسب آن منقلب است در احوال پس اين جا دل تابع تجّلی است و 

 به معنی لوُن الُمحبِّ لوُن َحِبيِبه باشد و ديگری تجّلی لوُن الماِء لوُن إناِئهتجّلی متبوع و بر اين تقدير 

جا تجّلی تابع است و دل متنوع و   به حسب تقّلب در احوال و در ايناست آه مترتب بر استعداد دل است

شود  و از اين جا معلوم می.  به معنی لوُن الَمحُبوِب لوُن ُمِحبَّه باشدلوُن الماِء لوُن أناِئهبر اين تقدير 

  . جواب آن سؤال آه قدوُة العرفا خواجه ابوالوفا به نظم آورده و آن اين است

  نظم

  

  

 دانش و تقویقدوۀ اهل 

 آه چه باشد مراد شيخ جنيد

 از چه فرمود صاحب لمعات

 عكس آن چيست اين آه رنگ محب

 بنويسد جواب اين فتوی 

 ز رمز لون الما

 عكس آن را آه شيخ آرد ادا

 هست رنگ حبيب بيهمتا

  

  :پس به مالحظۀ اين اعتبار گويی

  نظم



  جاميعبدالرحمن     اشعة اللمعات

TorbatJam.com ۵٢

 رقَّ الرُّجاج و رقَّت الَخمُر

  قدٌحَفَكَانَّما خمٌر و ال

  

 َفَتشاَبها و تشاَآَل األمُر 

  و َآَانَّما قدٌح و ال خمٌر

يعنی هر يك از آبگينه و شراب از بس آه رقيق و لطيف شدند و به صفت يكديگر بر آمدند به آن 

جا آه اعتبار آنيم آه آبگينه به صفت شراب  آن. ماند گوييا همه شراب است و آبگينه نيست ديگری می

آبگينه است و شراب نيست چون اعتبار آنيم آه شراب به صفت آبگينه بر آمده همچنين يا همه . بر آمده

وقتيكه تبعيت تجّلی مر دل را اعتبار آنيم گويا همه دل است و چون تبعيت دل مر تجّلی را گويا همه 

از "جا آه گفت  تجّلی است و ترجمۀ اين دو بيت در لمعۀ دويم از نظر شيخ مصنف قدس سره گذشت آن

جا در بيان تجّلی  جا در بيان تجّلی وجودی ايراد يافته بود اين اما آن. األبيات" صفای ِمی و لطافت جام

  .والّله أعلم. شهودی
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  لمعۀ ششم

آيد و به  آه هر يك از محبوب و محّب آينۀ يكديگرند و هر يك به طور آن ديگر بر مي در بيان آن

  خصوصيت خود مقّيد نيست

  

آن است آه محّب واه به طريق سلوك به اين نهايت رسند و خواه به طريق جذبه     خنهايت اين آار

 پس مشهود در و خود را آينۀ او.  جا محّب باشد نه محبوب  پس شهود در آنمحبوب را آينۀ خود بيند

جا محبوب باشد نه محّب يعنی نهايت آار جمع است ميان اين دو رؤيت و آن را مقام جمع الجمع  آن

و اين مرتبۀ سيم باشد از توحيد حالی و مرتبۀ چهارم احديت جمع است آه مرتبۀ اآمليت و گويند 

تقيد به يكی و نهايت علی االطالق اين  گانه بی وراثت مقام محّمدی است و آن جمع است ميان احوال سه

  .مقام است و مقام جمع الجمع آه شيخ مصّنف آن را نهايت گفته است نهايت اضافی است

  نظم

 ر دم آه در صفای رخ يار بنگرده

  

 گردد همه جهان به حقيقت مصّورش 

  

اين بيت ناظر به آن است آه محبوب آينه است و محّب مشهود و چون حقيقت محّب آه انسان آامل 

گردد همه جهان به است احديت جمع جميع حقايق است از آن جهت گفت آه از شهود در آينۀ محبوب 

  .حقيقت مصّورش

 ر فضای دل خود نظر آندچون باز د

  

 بيند چه آفتاب رخ خوب دلبرش 

  

  .و اين بيت ناظر به آن است آه محّب آينۀ محبوب باشد

 گاه اين. يعنی عاشقشهود اين يعنی معشوق آيد و او يعنی معشوق شاهد او يعنی عاشق گاه اين

و در . نی معشوق يعمنظور اين يعنی عاشق گردد و او يعنی عاشق ناظر اومشهود آه معشوق است 

  .اين مقام نسخ مختلف است و مقصود ظاهر است

تواند بود آه   هر يك از اسم اشارت و ضمير میگاه اين به رنگ او بر آيد و گاه او بوی اين گيرد

  .آنايت از عاشق و معشوق باشد

  نظم
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 آميز ای است رنگ عشق مشاطه

  

 آه حقيقت آند به رنگ مجاز 

  

  ست به رنگ مجاز آه عاشق است برآرد و اّما بيت ثانی را آه اين استيعنی معشوق را آه حقيقت ا

 تا به دام آورد دل محمود

  

 بطرازد به شانه زلف اياز 

  

در  آه خلعت خاص معشوق است  گاه عاشق را حّله به او آمال. با سوق آالم مناسبتی ظاهر نيست

مه رنگ معشوق بيند بلكه خود را پوشاند و به زيور حسن و جمال بيارايد چون در خود نظر آند ه

و گاه لباس عاشق " َمن ِمثِلی؟ و َهل ِفی الّدارين َغيِری؟! ُسبحانی ما اعظُم َشأِنی" گويد همه او بيند

گری  نزول فرمايد و با عاشق البه آه مقام اصلی اوست در مشعوق پوشاند تا از مقام آبريا و استغنا

  " َحقَّی عليَك ُآن ِلی ُمِحّبًاإّنی و َحقَُّی لك محبُّ َفِب"آند آه 

  نظم

 ای غمزده يار غمگذار من باش

 سوگند به حّق من آه من يار توام

  

 در خلوت ُانس رازدار من باش 

 تو نيز به حّق من آه يار من باش

 يعنی معشوق زيرا آه معنی طلب به ارادت نزديك است و ارادت صفت معشوق گاه دست طلب اين

 زيرا آه شوق مستلزم طلب أال طاّل شوُق األبراِر إَلی ِلقاِئی" در آويزد آهعاشق  يعنی به دامن اواست 

َو ِانِّی َلَاَشدُّ "سر بر زند آه  يعنی معشوق از گريبان اين يعنی عاشق و گاه شوق اوو ارادت است 

  شود آه  يعنی عاشق بينايی او يعنی معشوق گاه اين "شوقًا إلی ِلقاِئهم

  نظم

يِن َربِّی رأيت ربِّی ِبَع

  

 فقلُت َمن أنَت؟ قاَل َانَتا 

  

  :گويد  می

  نظم

 وقتی گفت آه ای عاشق شيدا تا تو

ديدم او را به چشم او پس گفتم 

  

 ام با تو يكتا شدی از دويی يكی 

 ای جان جهان تو آيستی؟ گفتا تو

  

و ن عين حّق را داشته و اين اشارت به ُقرب نوافل است زيرا آه رويت را به خود استناد آرده و آلت آ
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 و اين اشارت به ُقرب آيد آه فأجرُه حّتی يسمَع آالَم الّله يعنی معشوق گويای اين يعنی عاشق گاه او

پس متكّلم حّق باشد و شّك نيست آه آن بر لسان نبی . فرايض است زيرا آه آالم را اضافت به حق آرد

  .ص بوده است پس وی آلت حّق بوده باشد در تكّلم

 يعنی مراتب وی در مرتبۀ جمع الجمع  آه در صدر لمعه گذشت  و ها باشد شق چنين بوالعجبیدر ع

جا مذآور شد  منحصر نيست و دور نيست آه اين را اشارت به مرتبۀ  در قُرب نوافل و فرايض  آه اين

  .چهارم دارند آه مرتبۀ اآمليت و وراثت محّمدی است
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  لمعۀ هفتم

  ه در جميع مظاهر و بروز او به آسوت معشوقي بر همۀ مدارك و مشاعردر بيان ظهور عشق با طالق

  

 زيرا ساری است چه علمی  غيبی و چه وجودی شهادی در همۀ موجودات به اطالق ذاتی خود عشق

آه اّول به شئون ذاتيۀ خود بر خود تجّلی آرد اعيان ثابته آه ماهيات اشيائند در مرتبۀ علم متّعين شدند 

و مراد . غ به احكام و آثار اعيان ثابته در عين ظاهر گشت موجودات خارجی ظاهر شدندو ثانيًا منصب

به سريان وی در همه عموم تجّلی اوست مر موجودات را  ظاهرًا و باطنًا  پس هيچ چيز را در هيچ 

لوجود و َآيف ينَكُر العشُق و ما فی ا. ناگزير جمله اشياء استای بی وی تحّقق نتواند بود الجرم مرتبه

  . يعنی چون ناشناخته ماَند عشق و حال آن آه در وجود نيست اّلا عشقإّلا هو

  رباعی

 در آون و مكان هيچ نبينم جز عشق

حاشا آه ز ِسّر عشق غافل مانم 

  

 پيدا و نهان هيچ نبينم جز عشق 

 چون در دو جهان هيچ نبينم جز عشق

  

زيرا آه حقايق اشياء . ظاهر نشدی آنچه ظاهر شده است يعنی اگر عشق نبودی و لواله ما َظَهَر ما َظَهَر

صور تجّليات اوست و ظهور ايشان به تجلي وجودي او بعد از حصول شرايط آه آنها نيز از صور 

تجليات اوست پس وی در هر مرتبۀ از اين مراتب آه مفقود بودی ظاهر نشدی آنچه ظاهر شده است 

ظاهر شده است از عشق ظاهر شده است و اين اشارت به مبدأيت  و آنچه وما َظَهَر َفِمن الحبِّ َظَهَر

 يعنی هر چه ظاهر شده است به عشق ظاهر شده است و اين اشارت و ِبالُحبِّ َظَهَراوست مر اشياء را 

 والُحبُّ ساَر ِفيِه. به نوريت وی است آه وی به ذات خود ظاهر است و ظهور ساير اشياء به اوست

 يعنی بلكه آنچه بل هو الحبُّ آلُّه آنچه ظاهر شده چنان سريانی آه دانستی يعنی عشق ساری است در

  .ظاهر شده همه عشق است چنان آه به تحقيق پيوست

  نظم

 پوست تو را ز دوست بگويم حكايتی بی

جمالش از همۀ ذرات آون مكشوف است 

  

 همه از اوست و گر نيك بنگری همه اوست 

 حجاب تو همه پندارهای تو بر توست

  

 يعنی صفت ذات محّب است يعنی نسبت محبت و دوستی چنان آه سخنان آينده مشعر است به آن حّب
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وعين ذاتی محّب است و الزم ممتنع االنفكاك از وی از جهت مبالغه در اين لزوم وی را ذات او گفته 

ری  آونی  زيرا آه هيچ آس نيست آه از محبت اممحال است آه از محّب مرتفع شود يعنی نفس او او

بلكه تعّلق او نقل يا الهی صوری يا معنوی  خالی باشد پس اصل محّبت از هيچ آس مرتفع نتواند شد 

 و فی الحقيقِه متعّلق آن حّب در همه محبوبان محبوب حقيقی خواهد بود و شود از محبوبی به محبوبی

  به اين معنی اشارت آرده است در اين بيت

 ما الحبُّ إّلا ِللحبيِب األّول  ن الَهویَنقَّل فؤاَدَك حيُث ِشئَت ِم

گويد دل خود را به هر مرتبه آه خواهی از مراتب دوستی نقل آن آه وی در همۀ مراتب تعّلق به  می

  .محبوب اّولين دارد

  رباعی

 گاه دل توست با آن آه نخست قبله

 صد جای آی گر سبق عشق درست

 هرگز نشود رابطۀ عشق تو سست 

 مه با يار نخستعشق تو بود در ه

  .هر آه را دوست داری و به هر چه روی آری او باشد اگر چه ندانی

  بيت

 جميُعهم لك قد داُنوا و ما َفَطُنوا  و آلٌّ مغری ِبَمحبوٍب يدين َله

آند از هر جنس آه باشد آن  يعنی هر محّبی آه شيفته و فريفتۀ محبوبی شده است فرمانبرداری او می

آنند و   فرمانبرداری تو میو َقَضی ربُّك َاّلا َتعُبُدوا إّلا إياهان به حكم فرمودۀ جميع آن محب. محبوب

  .دانند آرند و نمی بندگی تو به جای می

  نظم

 اند در روی ُبتان حّقا آه نديده

 اگر آافر ز بت آگاه گشتي

 اند آنان آه به عشق اين و آن ساخته

 اند جز روی تو را اگر چه نشناخته 

 خود گمراه گشتيآجا در دين 

 اند غافل ز تو عشق با بتان باخته

  

  :گويد مگر می

 ميل خلق جمله عالم تا ابد

  جز تو را چون دوست نتوان داشتن

 گر شناسندت و گر نی سوی توست 

 دوستی ديگران بر بوی توست

  

ت ذاتی غير او را نشايد آه دوست دارند بلكه محال است زيرا آه هر چه را دوست دارند بعد از محّب
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دارند و آن اثر مناسبت  دانند آه چرا دوست می دارند و نمی  يعنی دوست میآه موجبش معلوم نبود

انضمام امری ديگر از اوصاف و افعال پس متعّلق محّب ذاتی جز  باشد ميان ذات محبوب و محّب بی

ت آن هم راجع به ذات نتواند بود و شّك نيست آه هر ذات ظّل و فرع ذات حّق است  سبحانه  پس محّب

محبت ذات حّق سبحانه باشد و همانا آه شيخ مصّنف رجوع محّبت ذاتی را به محّبت ذات حّق سبحانه 

يا بهر ُحسن دوست دارند يا بهر . ظاهر داشته و لهذا اثبات آن نكرده و اّلا در تعليل از آن چاره نيست

ل اوست بلكه عين آن به مالحظۀ اتحاد  چه حسن خوبان پرتو جمااحسان و اين هر دو غير او را نشايد

  .الظاهر و المظهر و بر اين قياس است احسان محسنان

 ُمعاٌر َلُه َبل حسُن آلِّ مليحٍة  و آلُّ مليٍح حسُنه ِمن جماِلها

يعنی هر خوب رو آه پيرايۀ حسن را سرمايۀ بازار دلربايی آرده آن پيرايه از خزانۀ بيكرانۀ جمال 

و  است  خواه بر سر بازار ظهور و ذآورت باشد و خواه در زوايۀ خفا و انوثت  مطلق پيش او عاريت

 به پِس پردۀ اسباب و چهرۀ احباب محتجب است قبلۀ نظر مجنون اين حسن و احسان اّلا آن است آه

 آه عكس جمال ای بيش نيست ليلی آينه به حسب حقيقت هر چند جمال ليلی است اّماحسب ظاهر 

 يعنی از برای آن آه جمال مجازی همان جمال حقيقی است آه در صور و لهذاه مطلق در آن نمود

اند و مرتبۀ شهادت داده چنان آه  مجازی نموده قتيل عشق آن را به شرط عفت و آتمان قدری بلند نهاده

ال يعنی هر آه محبت وی مر جم" َمن َعَشَق و َعفَّ و َآَتَم ماتَّ، ماتَّ َشهيدًا"در حديث وارد است آه

سازی با  های نفس نيارامد و آن را به قصد چاره صوری را به حّد عشق انجامد و در آن عشق به وای

اغيار در ميان ننهد و اندوه آن را از دل بيرون ندهد و در آن اندوه از هستی فانی خود بميرد هر آينه 

ل است بر آن آه و شرط عفت و آتمان از برای آن است آه عفت دلي. از سعادت شهادت بهره گيرد

سبب محبت يكی از آن مناسبات است آه در مقّدمات مذآور شد نه ميل طبيعی شهوانی و آتمان بر آن 

آند آه محبت مضاف به آن سّر وجودی است آه مكتوم و باطن است نه به نفس و طبيعت تا  داللت می

 يعنی جمال مطلق لی استنظر مجنون در حسن ليلی بر جما. جويی آند به افشا و اظهار به غير چاره

 زيرا آه ظاهر در مظاهر همه قبيح است مطلق نمايد در مظاهر و مجالی جز آن جمال هر چه آه

پس آنچه در مظاهر مغاير جمال . همان جمال مطلق است متّعين به تعينات عدمی و تقيدات اعتباری

 هر چه روی در عدم دارد مطلق است جز تعينات و تقيدات آه روی در عدم دارند امری ديگر نيست و

يعنی خدای تعالی جميل است و چون در ادای مقصود " و اگر چه مجنون نداند اّن الّلَه جميُلقبيح است 

غير او را نشايد گويد اثبات جمال مر آن حضرت را آافی نبود بلكه از حصر آن در وی چاره نيست می

  . آه جمال بود
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  بيت

  

  ز آجا جمال باشداو را  آن را آه به خود وجود نبود

 در هر مرتبه آه باشد  چه الهی و چه جمالدارد جمال را   و خدای تعالی دوست میو هو يِحبُّ الجمال

 پس هر آس آه مشاهدۀ آن آند  چه حّق و چه خلق  آن را دوست دارد و محبوب لذاته استچه آونی  

د با آن آه مقصود بی آن تمام آيد آه محبت در حضرت حّق سبحانه منحصر باش از اين جا الزم نمی

نظر  مثًال آه به چشم مجنون نه غير او اوستگويد  آند و مي شود الجرم تصريح به انحصار آن مي نمی

دوست   در صورت ليلی مثًال خود را يعنی مجنون مثًال و بدو مثًال آند در حسن ليلی به جمال خود می

  .دارد می

  بيت

 ا بر جمال خود نگراندايم  مرد عشق تو هم تويی آه تويی

 آه نظرش به شرط آن پس بر مجنونو چون معلوم شد آه جمال هر دو منحصر است در آن حضرت 

 آينۀ حسن ليلی بر جمال مطلق بود قلم انكار نرود درآه همان نظر حّق است  سبحانه  به چشم وی 

  .زيرا آه آن فی الحقيقة نظر حّق است بر جمال حّق و مجنون در ميان نی

  يتب

 در همه آفتاب گردش نيست  طلبی اين چنين عاشقی آه می

شايد آه غير مشبع باشد و افادۀ تنكير آند يعنی  تواند بود آه يای عاشقی مشبع باشد و مصدری و می می

ی عشقی آه متعّلق آن در »يا«. چنين عاشقی آه در مظاهر مقيده جمال مطلق بيند و به آن حاضر باشد

 يعنی دور است و چه دور است آه هيهات هيهاتر گردش روزگار ناياب بود مقيدات مطلق باشد د

عشقی چنين يا عاشقی چنين يافت شود زيرا آه تا سالك از بشريت خود خالصی نيابد اين سعادت وی 

  .را دست ندهد و از هزاران يكی را اين خالصی روی ننمايد

  بيت

 ست انسان چه آار دارد جا آه شهر عشق آن  دعوی عشق مطلق مشنو ز نسل آدم

يعنی دعوی عشق جمال مطلق يا دعوی عشقی آه خودش مطلق باشد به اعتبار متعّلق مشنو ز نسل 

جا آه مقام چنين  يعنی مادام آه به بشريت گرفتار است و از گرفتاری به خود رهايی نيافته آن. آدم

ر حضرت حّق  سبحانه و تعالی  عاشقی است مراسم انسانيت را چكار و چون جمال و محّبت جمال را د

هر چه بينی آينۀ گويد خواهد آه بيان آند آه همۀ موجودات جميلند و محبوب پس می منحصر داشت می



  جاميعبدالرحمن     اشعة اللمعات

TorbatJam.com ۶٠

الجرم همه را دوست دارد و  اّلذی أحسَن آّل شئ َخلَقه قال تعالی جمال اوست پس همه جميل باشند

خود هر  آه در آينۀ اشياء نموده  زيرا آه جمال اوستچون درنگری خود را دوست داشته باشد

جز خود را دوست ندارد زيرا آه در آينۀ  چه آن عاشق حّق باشد  سبحانه  و چه بنده عاشقی آه بينی

 و اين معنی وقتی آه عاشق حّق باشد و معشوق بنده ظاهر است زيرا آه همه معشوق جز خود را نبيند

 آه عاشق بنده باشد و معشوق حّق بنابر آن است موجودات مظاهر و مجالی جمال و آمال اويند و وقتی

آه وجه باقی حّق سبحانه از آن برتر است آه در ديدۀ شهود گنجد و در احاطۀ ادارك در آيد پس عاشق 

الُمؤمُن مرآُة الُمؤمِن " خود را دوست نگيرد آی  عاشق هر آه باشد الجرمخود را بيند اما در آينۀ وی 

 اما بيان آن آه حّق سبحانه در آينه بنده جز خود را نبيند بنا بر آن آند ن همه میَو الّله الُمؤمَن بيان اي

  .است آه از مؤمن اّول بنده گيرند و از مؤمن ثانی حّق سبحانه

و اّما بيان آن آه بنده در آينۀ وجود حّق جز خود را نبيند بنابر آن است آه از مؤمن اّول حّق بگيرند  

آند آه رائی و  چه از هر دو مؤمن حّق خواهند بيان آن می بنده و اگر چنانسبحانه  و از مؤمن ثانی 

تر در اّول اين لمعه مذآور شد مفهوم  چه از عموم سريان وی آه پيش مرئی و مرآت حّق است چنان

  .گردد می

آه مرآت  گويد آند و می و چون بيان آرد آه معشوق مرآت است و مرئی در وی عاشق از آن ترقی می

 در معشوق منحصر نيست و مرئی شدن در عاشق بلكه هر چيز را صالحيت مرآتيت آن هست بودن

  :آند آه آه در وی همه چيز مرئی شود و از برای بيان معنی اين بيت را ايراد می

 ست جهان نمای چون در نگری جامی  رو ديده به دست آر آه هر ذّرۀ خاك

عين حّق باشد حاصل آن آه هر ذّره از ذّرات "  ه و َبصّرهُآنُت َسمَع"ای آه به مقتضای  يعنی تو ديده

ای است آه همۀ حقايق  خاك زمين امكان به جهت سريان وجود حّق سبحانه در وی با احديت جمع آينه

  .الهی و آونی را در وی مشاهده توانی آرد زيرا آه همه در هر يك هست

 دل يك قطره را گر بر شكافی

  يك ذّره و صد هزار خورشيد

 برون آيد از آن صد بحر صافی 

 يك قطره و صد هزار دريا

  

بينی آه محّب در آينۀ ذات خود صورت محبوب بيند آن محبوب بود آه صورت خود را در  آن آه می

به بصر بود و بصر او به  مر محبوب را بيند زيرا آه شهود محّب يعنی آينه ذات محّب آينۀ او

عين محبوب است پس هر چه عاشق بيند و گويد و " ه و لساَنهآنُت سمَعه و بصَره و يَد"مقتضای 

 يعنی آالت بينش و به آنچه بيند و داند و گويد و شنود از مبصرات و مقوالت و مسموعات شنود
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" فاّنما نحُن ِبه و َله"همه عين محبوب آمد دانش و گفتن و شنيدن يا بيننده و داننده و گوينده و شنونده 

ايم و او قيوم ماست و از  يه نيز هست يعنی به درستی آه ما متحّقق و قائم بویو در بعضی نسخ و ال

پس . ايم تا در ما به اسماء و صفات خود ظاهر شود و رجوع ما نيز به استهالك در وی است برای وی

 يعنی شنونده و سميع يعنی شنواننده آه حّق سبحانه است محّب و محبوب و طالب و مطلوب و مسمع

 زيرا آه ظاهر اند از روی ظهور يكی آه بنده است و مطيع آه حّق است  سبحانه  و مطاعاست آه بنده 

و مظهر اگر چه ِفی َحدِّ أنُفِسها به اعتبار اطالق و تقيد مختلفند اما به حسب ظهور متحدند زيرا آه 

  .مظهر در آن مرتبه ظهوری نيست ظاهر در مرتبۀ مظهر عين مظهر است و وی را بی

شيخ فی فتوحات المّكيهَفُهو َعيُن ُآلِّ َشیٍء ِفی الّظهور و ما هو عيُن األشياُء ِفی ذواِتها  ُسبحاَنه و قال ال

اما فهم هر آس اين جا نرسد و چون در اين معنی خفايی بود فرمود . َتعالی  َبل ُهو ُهو و األشياُء أشياٌء

  .و ادارك نكند

  نظم

 ر سليمان آی شودای آخ پشه  هر گدايی مرد سلطان آی شود

شايد آه ترآيب اضافی  تواند بود آه ترآيب مرد سلطان وصفی بود چون مرد گدا در بيت دويم و می می

نقد هستی را صرف نتواند آرد مر سلطاِن حقيقت آی تواند بود . بود يعنی هر گدايی آه از دنائت هّمت

وار تاب تند باد فناء فی الّله نتواند  و طاقت تجّلی قهر احديت وی گی تواند آورد و هر ضعيفی آه پشه

  .آورد سليماِن تختگاه بقاء بالّله نتواند شد

  نظم

 نی عجب اين است آاين مرد گدا

 بوالعجب آاری است بس نادر رهی

 چون آه سلطان است سلطان آی شود 

 اين چو عين آن بود آن آی شود

  

به حسب حقيقت عين يكديگرند چون منشأ تعّجب آن است آه چون محّب و محبوب به حسب ظهور يا 

آند و رفع تعّجب به آن  آن ديگری شود؟ و حال آن آه صيرورت شیء شیء ديگر تقاضای اثنينيت می

شود آه مظهر و ظاهر اگر چه به حسب ظهور يا حقيقت عين يكديگرند اما به حسب اطالق و تقيد  می

پندارد و چون  ده است خود را غير ظاهر میغير يكديگرند و تا مظهر از حجاب تقيد و تعين بيرون نيام

به واسطۀ سلوك يا جذبه از قيد تعين خالصی يابد و قيد تعين از نظر شهود وی برخيزد در نظر شهود 

  .خود نيز عين وی شود
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  لمعۀ هشتم

  شود و بيان احكام در اشارت به تجّلياتي آه ارباب سلوك را واقع مي

  

باشد و ختم آن بر صور صاحب   آه در صور موجودات میتجّليات صوریو آن بر چهار قسم است 

 و آن در علوم و اذواق و تجّليات ذوقی نيز در صوری داخل است و تجّليات نوریباشد و   تجّلی می

  . اختصاصی برقی آه ارباب نهايات راستتجّليات ذاتیباشد و  معارف می

 چون تجّلی يا در آينۀ معنیباشد  جّليات صوری میچه در ت  چنانمحبوب يا در آينۀ صورت رخ نمايد

 اگر و آن تجّلی ذاتی اختصاصی برقی است يا ورای صورت و معنیدر علوم و لذات و امثال آن 

 در در آسوت صورت جلوه دهد محّب از شهود آه صاحب تجّلی است جمال را بر نظر محّبمحبوب 

 زيرا آه تجّلی در آسوت صورت معنی ردلذت تواند يافت از مالحظه قوت تواند خوآن صورت 

 آه آن سّر داللت اين خبر است بر امكان ظهور سّر رأيُت ربَّی ِفی َاحَسِن ُصورًةباشد  متجّلی له نمی

 زيرا آه با وی بگويد آه َفَايَنما ُتّولُّوا َفَثمَّ وجُه اللِة چه وجه داردحقيقت مقّدس از صورت در صورت 

 آن خواهد بود آه آن به اعتبار ظهور َفَثمَّ وجه الّله صورت ثابت شد وجه چون امكان ظهور حقيقت در

الّله نور   معنیگويد  اوست در جميع صور موجوده در جميع جهات و بر اين قياس است آن آه می

  : با او در ميان نهد آه الّسموات و األرض

  شعر

 آی هر چه هستی تويی ندانم چه  جهان را بلندی و پستی تويی

 همانا آه به جسم ياری دارم آه جسم و جان صورت اوست٨آس آه گفت  گونه بود معلوم آند آه آنچ

چه جسم و چه گويد  آند و می و جان ابدان حيوانات و ارواح متعّلقه به آن مراد است الجرم تعميم می

ع  يعنی نه تنها جسم و جان بلكه باقی جواهر و جميع مقوالت تسجان جمله جهان صورت اوست

 همانا آه به صورت خوب آن هر صورت خوب و معنی پاآيزهعرضی نيز صورت و مظهر اوست 

خواسته است آه مرضی آن اسمی باشد آه آن صورت مظهر اوست و به معنی پاآيزه آن آه از صفات 

صورت و لوازم آن مبّرا باشد و اين تعميم برای آن است آه مظهريت وی خصوصيت به هيچ صورت 

 يعنی جالل محبوب و و اگر جالل او چرا گفته است آاندر نظر تو آيد آن صورت اوستد و معنی ندار

                                                 
  چه جسم و چه جان، جمله جهان صورت اوست    ري دارم آه جسم و جان صورت اوستيا «8

 .»آانــــــدر نظر من آيـــد آن صــــورت اوســت                هر صـــورت خوب و معـــــــني پــاآيـــــزه
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 زيرا آه متّجلی له در تجّلی بر عالم ارواح؟ يعنی در لباس معنی از درون پردۀ معنیقهر احديت او 

ه بستاند  آ يعنی از وجود آونی او تاختن آرد محّب را چنان از اومعنوی حقيقت روحانيت سالك است 

نه لّذت      من حيث وجوده الكونیاين جا محّب. نه رسم ماند و نه اسم يعنی از وجود آونی او از او

 و اگر لّذتی و ذوقی به وی مضاف بود به اعتبار وجود شناسد يعنی يافت شهود يابد و نه ذوق وجود

 آه وجود و بقای َمن َلم يزْل   وجود ممكن استجا فنای َمن َلم يُكن اينحّقانی و بقای بعد الفنا تواند بود  

  أی بعَد فناِئه فكان ِبالآوٍن ألنََّك ُآنَتهأی أبقيته  "  َظَهرَت لمن أبقيَت: "٩با او نمايد آه شعرواجب است 

آنَت إياه َفُوِضَع الّضميُر المّتصِل َموِضَع الُمنفصِل َعلی َغيِر الُمختاِر  يعنی ظاهر شدی مر آن آسی را 

باشد بی وجود  ای او را به بقای خود بعد از فانی شدن وجود آونی او پس وی می دهآه باقی گرداني

 آه  ِفی حًد ذاِته  مجرد و مبّراست وی اگر محبوبای  آونی زيرا آه تو قائم مقام وجود آونی وی شده

 اين نشری است بر ترتيب حجاب صورت و معنی از پيش جمال و جاللاز تعينات صوری و معنوی 

دارد و جمال آه مشعر به ظهور است  ا آه جالل آه مبنی از بطون است تعّلق به معنی میلّف زير

جا با محّب همه  حجاب صورت و معنی اين بر افكند سطوت ذات محبوب بیبايد  نسبت به صورت می

  اين گويد آه 

  بيت

 در شهر نگويی آه تو باشی يا من

  

 

 

  بدو تنيعنی حكومت آاشفته بود آار واليت 

  

نهر عيسی . آه إذا جاَء نهُر الّلِه َبَطَل َنَهُر َعيسی به صيغۀ امر است و از مقولۀ قول استت بر بندرخ

جا بر آن است هرگاه آه باران بسيار بارد و  جويی است در بغداد آه بنای زراعت بسيار مواضع آن

پّشه ن مثل گويند سيل از هر طرف در دجله و فرات جمع شود و مزارع ايشان از آن سيراب گردد  اي

اگر مرا تاب مقاومت "گفت " خصم خود را حاضر آن" پيش سليمان از باد به فرياد آمد سليمان گفت

  " او بودی خود از او به فرياد نيامدمی

  بيت

 در آدام آينه در آيد او  خلق را روی آی نمايد او

كن در ثالث فناء اتّم باشد و و پوشيده نماند آه در هر دو قسم آخر فنای بنده باشد در وحدت صرف ل

 "أسأُلَك لّذَة النظر إلی َوجِهك"فرمايد  بقای مترتب بر آن اآمل و لّذت در بقا باشد و لهذا رسول ص می

أسأُلَك النَّظَر إلی َوجِهك و لذت به آن باشد آه بعد از شهود آه معنی است اثری صوری  گويد آه  و نمی
                                                 

  .»َفكاَن ِبال آوِن ألَّنََّك ُآنَتَه    َظَهرَت ِلَمن أبقيَت بعَد َفناِئه «9
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  .تجّلی به آن ملتّذ باشد والّله تعالی أعلميا معنوی بر آن ترتب يابد آه صاحب 
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  لمعۀ نهم

در بيان آن آه مشهود هر يك از معشوق و عاشق در آينۀ آن ديگري چه چيز است و در بيان مراتب 

  شهود عاشق و نهايت آن

  

به  يعنی در محبوب در او پس محّب وقتی آه به ُقرب نوافل متحّقق نشده باشد محبوب آينۀ محّب است

جز اسماء و صفات .  و چون بدان ُقرب متحّقق شده باشد حكم آن خواهد آمدخود جز خود را نبيندچشم 

اعتبار ظهور آن در مظهر  در   زيرا آه اسماء و صفات ظاهری  بیخود مطالعه نكند و احكام آن نبيند

االحكام و ذات ظاهر باطنند و احكام ايشان در ايشان متسجن و بعد از ظهور ظاهر در مظهر متمايز 

  يعنی عين يعنی محبوب را آه در خود ظاهر بيند و چون محّب اسماء و صفات او را. نمايند اآلثار می

 از آن به نفس محبوب تعبير آند در مخاطبۀ محبوب به مالحظۀ آن آه خود را يابد الجرمعين محبوب 

  .گويدآينۀ او داند 

  شعر

  أوصاِف و أسماِءآثيرًة ذاَت  شهدَت نفَسك ِفينا و هی واحدٌة

يعنی در مرائی اعيان ما ذات خود را آه واحد است به وحدت حقيقی مشاهده نمودی آثير است به 

  آثرت نسبی اسمائی زيرا آه در هر يك محبوب را آينۀ خود داند گويد

 َعينًا ِبها المرئُّی و الرائی  و نحن فيك َشِهدنا بعَد آثَرِتنا

مشاهده آرديم بعد از نمود آثرت ما و اضمحالل آن از نظر شهود ما يعنی و ما  در تو آه محبوبی 

عينی يعنی حقيقتی آه به آن از ميان رائی و مرئی دويی برخاست و هر دو يكی نمودند و آن حقيقت 

شايد آه مراد به آن عين محّب باشد زيرا آه  و می. هستی صرف و وجود مطلق است آه ذات توست

د، محّب در وی جز خود را نبيند پس رائی و مرئی مّتحد باشند و اين معنی چون محبوب آينۀ محّب باش

 اين مصراع ناظر به نظم جام جهان نمای من روی طرب فزای توستنمايد  تر می به سوق آالم مناسب

گاه آن  اين مصراع ناظر به بيت اّول است چه حقيقت من است جام جهان نمای توبيت ثانی است گر 

 يعنی در محبوب گاه او آينۀ اين آن گاه آه محبوب آينه بود محّب نظر آند اگر در اوآينۀ او بود و 

صورت باطن و معانی خود را بيند مشكل به شكل ظاهر خود نقش خود را ديده باشد به چشم خود 

  .زيرا آه وی هنوز به ُقرب نوافل متحّقق نشده است تا به بصر حّق سبحانه بلكه به حّق ديده باشد

لشيخ فی الباب الثامن و الخمسين و خمسمائة من فتوحات المّكية فی معرفة االسماء الحسنی فی قال ا
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حضرة اإلسم الّسالم فإذا حضر العبد و هو عبد السالم مع الحّق فی هذه الحضره و آان الحّق مرآة له 

ه فعلم اّنه رای فلينظر ما يری فيها من الّصور فإن رای فيها صورة باطنة و معاينة مشكلة بشكل ظاهر

 يعنی مثالی آه بر و اگر صورتی بيند جسدی. نفسه و ما حصلت له درجة من يكون الحّق جميع قواه

 آه به شكل خود و ورای آن چيز ديگر داند آه هست غيرصورت اجسام باشد اما از مقوله اجسام نباشد 

 محبوب ديده باشد به صورتاين صورت مصّور شده است و فی حّد ذاته از اين صورت منّزه است 

.  زيرا آه محّب حينئذ متحّقق است به ُقرب نوافل و حّق سبحانه جميع قوای وی گشته استچشم محبوب

  .قال الشيخ فی الباب المذآور آنفا

و إن رأی  يعنی العبد  صورة غير مشكلة بشكل جسدی مع تعّقله أّن ثّم أمرًا ما هو عينه فتلك صورة 

  .ذلك الوقت قد تحّقق بأّن الحّق قواه ليس هوالحّق فإّن العبّد فی 

أن يكون تلك الّصورة غير مشكلة " صورة غير مشكلة بشكل جسدی" و المراد بقوله  رضی الّله عنه  

بشكل جسدی واقع علی شكل ظاهر العبد آما يشهد به الشق المقابل له المذآور آنفًا فالبد أن تكون 

  . العبدالّصورة جسدية لكن علی غير شكل ظاهر

و پوشيده نماند آه بر اين تقدير عبارت شيخ مصّنف با عبارت شيخ در فتوحات موافق است به حسب 

  .نمايد و اعتراض بعضی شارحان مندفع گردد حقيقت اگر چه به ظاهر مخالف می

 يعنی صورت محبوب نظر آند اگر صورت و متجّلی در آن محبوب بود محّب اما اگر محّب آينه بود

 آه عين محّب است و مراد به شكل آينه آه عين محّب مقيد است به شكل آينهدر آينۀ محّب متجّلی 

 يعنی آينه را حكم او رااست احكام و خصوصيات وی است هر چه باشد نه مجرد اوصاف جسمانی 

 بر صورت مرئی در وی يعنی صورت محكوم و مغلوب احوال آينه باشد نه آينه مغلوب وی باشد

و حينئذ ماء اشارت به صورت محبوب متجّلی " لوُن الماِء لوُن ِاناِئه "آهيخ جنيد فرموده چنان آه ش هم

خارج از چه محّب صورت محبوب را در آينۀ عين خود   چنانو اگراست و اناء به آينۀ عين محّب است 

 د  آه آنبدان يعنی مكيف به آيفيات عين خود نبيند و مغلوب احكام و احوال خود نيابد شكل خود بيند

 و در همۀ آه محيط است به همۀ صور و ليكن از آن حيثيت مصّور استصورت متجّلی در آينۀ وی 

قال . و الّله من وراِئهم محيطتواند شد نه از آن حيثيت آه مقيد است به احكام آينه   صور ظاهر می

 الحّق هو المتجّلی فيها الشيخ فی الباب المذآور و ان آان العبد فی هذا الشهود هو عين المرآة و آان

فإن الرائی قد يتقيد .   فلينظر العبد من آونه مرآة ما تجّلی فيه فإن ما تقيد بشكله فالحكُم للمرآة ال للحّق

بحقيقة شكل المرآة من طول و عرض و استدارة و انحناء و آبر  و صغر فترد الرائی إليها و لها الحكم 

رآة أّن اّلذی رآه قد تحّول فی شكل صورته فی أنواع ما يعطيه حقيقته فيه فيعلم بالتقييد المناسب لشكل الم
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  .فی تلك الحال و إن رآه خارجًا عن شكل ذاته فيعلم أّنه الحّق اّلذی هو بكّل شیء محيط

 و در بعضی نسخ به جای مفلس مخلص است و مراد به اخالص آن است آه و چون محّب مفلس

به افالس آن آه از نقد وجود   صوری و معنوی آرده باشد وتخليص حقيقت خود از تقيد به مجالی

قدم فراتر   چه صور ظاهری و چه معنوی  از عالم صورمضاف به خود و توابع آن مفلس شده باشد 

 آه از ورای محبوب متعالی صفت آه از رّق تقيد به صورت و معنی خالص يافته است نهد هّمتش

  محبوبی فرو نيارد آه مقيد بود به قيد شكل و مثالخواهد و سر بهصورت و معنی متجلی است 

 آه مثال مّتصل است و خيالچه در تجّليات معنوی   چنانتا به قيد علمچه در تجّليات صوری باشد  چنان

  واسطۀ صور جمله از شهود او محو شود و محبوب را بیو آن نيز از قبيل تجّليات صورت تواند بود 

 يعنی حّق به وحدت آه اّنما يتبين الحّق عند اضمحالل الّرسوم  زيرا يندبخواه ظاهری و خواه معنوی  

  .حقيقی گاهی ظاهر شود و متبين گردد آه رسوم بشری و نسب امكانی مرتفع و ناچيز گردد

  نظم

 تا تو باشی و او جدا باشد

 نقش خود بر تراش و او را باش

 آسمان از زمين و نور از فیء 

  تا شود جملۀ جهان يكی شیء

 يعنی در تنگنای تقيدات صوری و معنوی معنی مطلق آه در تنگنای صورت معنی چگونه گنجد: نظم

ِفی حّد ذاته از همه مبّراست  گنجايی ندارد ألّن الّصورة معنوية آانت أو صورية محدودة و الحقيقة 

 الباء المضمومة علی  بنگه به تقديمدر بنگه گدايان سلطان چه آار دارد؟. ِبخالِفها َفكيَف تسع الحقيقة

  .النون جايی را گويند آه رخت و بنه در وی نهند

 يعنی آن آس آه به مشاهدۀ صور مقيدات مقيد است و از آن صورت پرست غافل معنی چه داند آخر

  معنی مطلق آه به آن صور ظاهر شده غافل آن معنی مطلق را چه داند و از آن چه بهره تواند گرفت؟

هايی آه ديده شده اين مصراع بر همين وجه است   در جميع نسخنهان چه آار دارد؟گو با جمال جانان پ

و همانا آه حرف آاف در اّول آن از تحريف آاتبان است آه بنابر توّهم آن آه مفعول چه داند واقع شده 

ود ش اند و اختالل به معنی بيت راه يافته است و بر تقدير اسقاط آاف معنی چنان می است الحاق آرده

آه او يعنی صورت پرست غافل، با جمال جانان آه آن معنی مطلق است پنهان، يعنی در مقام بطون و 

اطالق و تجرد از صور مظاهر چكار دارد و از آن چه بهره دارد و حينئذ مصراع ثانی تأآيد مصراع 

  .والّله تعالی أعلم. شود اّول می
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  لمعۀ دهم

شود از جهت خصوصيت مظهر و آنچه مظهر را عارض   ميدر بيان آنچه ظاهر در مظهر را الحق

  شود از جهت ظهور ظاهر در وي مي

  

 يعنی صفت وجود مطلق زيرا آه وجود مطلق دايم صفت محبوب است در عرصۀ وجود عينی ظهور

به خود موجود است و در وجود خود احتياج به هيچ ندارد و همچنين ظهور بر بصاير و ابصار صفت 

 شرط انصباغ وی به احكام محّب آه عين ثابته است ال مطلقًا زيرا آه من حيث وی است لكن به

 يعنی عدم ظهور در عرصۀ وجود عينی صفت و خفا و آمون صفت محّباالطالق وی نيز باطن است 

چنين عدم ظهور بر بصاير و ابصار  صفت عين  عين ثابته است  فاّنها ما شّمت رائحة الوجود  و هم

آه ظهور مظلم مستنير به  شود به تبعيت ظهور ظاهر است چنان وری آه الحق وی میثابته است و ظه

تبعيت ظهور نور است نه به واسطه ذات وی و ذآر الشيخ صدرالدين القونيوی فی النص اآلخر من 

آتاب النصوص إن الّظهور ِللوجود لكن بشرط الّتعدد مع آثار األعيان فيه و أّن البطون صفٌة ذاتيٌة 

  .ان و للوجود أيضًا من حيث تعّقل وحدتهلألعي

تواند بود آه حكم به آنكه دوام ظهور صفت محبوب است و خفا صفت محّب از حيثيت ظاهريت  و می

إذا امتألت بما ينطبع . ايشان باشد ألّن المظهر من حيث مظهريته باطن ألّن حكمه حكم المرآة فالمرآة

  .ل آل مظهر باطن والظاهر هو المنطبعفيها ال تری و أّنما يری المنطبع فلذا قي

 عند الّتجلی چون صورت محبوبشود آه  نمايد به آنچه بعد از اين مذآور می و اين معنی مناسب می

 به حسب حقايق خود يعنی آينه عين محّب در آينۀ عين محّب ظاهر شود آينهالوجودی او الّشهودی 

يات در تجّلی وجودی يا اموری آه به آن متحّقق يعنی حقايقی آه مأخوذ است در وی از ذاتيات و عرض

 آه آن حكم پيش ظاهر را حكمی بخشدشده است در سلوك از احوال و مقامات در تجّلی شهود محبوب 

بينی آه  آه در آينه محسوس می از ظهور در آينه نبوده باشد يعنی به احكام خود منصبغ گرداند چنان

 چنان آه ظهورآند  در صورت منطبع در وی تأثير میاحكام وی از استدارت و طول و غيرهما 

تر از آن ظهور آن اسم بر آينه منطلق   بخشد آه پيشاسمی يعنی آينه را او را در آينه ظاهرصورت 

زيرا آه اعيان ثابته آه . نشدی چون اسم موجود و اقسام آن از جوهر و عرض و انواع و اشخاص آن

 مادام آه آينۀ وجود مطلق نشوند و وجود مطلق منصبغ به هايند در مرتبۀ علم صورت معلوميت آن

ها به  احكام ايشان نشود موجود نشوند و اسم جوهر و عرض و اسماء و انواع و اشخاص ايشان بر آن
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و اين در تجّلی وجودی است و اّما در تجّلی شهودی چون اسم مريد و عارف و . حقيقت منطلق نگردد

گردد زيرا آه تا حّق   ه بر بنده به حسب اختالف تجّليات منطلق میها از اسمايی آ محقق و غير آن

چنين در ساير  سبحانه و تعالی  بر باطن بنده به صفت ارادت تجّلی نكند وی را مريد نگويند و هم

  . اسماء

صراع ُخفَِّفت ِلرعايِة الوزن و همانا آه اين مأعجوبات أی " َوَلَدْت ُأّمی أباها إّن ذا من ُأعجبات: "شعر

گويد آه  مادر من آه بزاد عين ثابتۀ من است پدر خود را آه محبوب است   می. از زبان محّب است

اعنی الوجود المطلق  زيرا آه تعين عين ثابتۀ وی به تجّلی علمی  غيبی وجود مطلق حاصل آمده است 

 از عين ثابته به پس وجود مطلق به اعتبار علمي غيبي والد عين ثابتۀ وی باشد و والدت وجود مطلق

فهو من حيث التقيد و االنصباغ . اعتبار آن است آه بعد از ظهور در وی منصبغ به احكام وی است

  .بأحكامها متولد عنها

مقصود شيخ مصّنف از ايراد اين مصراع اين معنی است آه مذآور شد اّما مقصود ناظم آه حّلاج است 

 َمن َلم   آه لن يِلَج ملكوُت الّسمواِت ت است قول عيسیظاهرًا والدت ثانيه است و اشارت به اين والد

و اين از لمعات "  الُمرَضعات�  و َابی َشيٌخ آبيٌر ِفی ُحُجوِر"يوَلْد َمرََّتين و مصراع اخير اين است آه 

  . اند نيست لكن آاتبان در بعضی نسخ نوشته

گر نوعی اثر باشد و به آن اثر از  يعنی در اين مقام آه هر يك از ظاهر و مظهر را در آن ديجا اين

جا   يعنی امتياز حاصل آيد و تا اينمنی و مايی پيدا آيد، تويي و اويی آشگار گردديكديگر متميز گردند 

آيد نّص است و  از اّول لمعه محتمل بود هر يك از تجّلی وجودی و شهودی را و آنچه بعد از اين می

جمال محبوب در آينۀ صورت روی نمايد لّذت تجّلی شده باشد  آه قابل مادام آه محّب را. تجّلی شهودی

زيرا آه . با الم صورت بندد اندوه و شادی ظاهر شود خوف و رجا ِگرد آيد قبض و بسط دامن گيرد

تجّلی صوری ُمنفی محّب متجّلی له نيست پس اين احوال آه بر وجود متجّلی له موقوف است با تجّلی 

 اما چونگويد   وقتی آه آن تجّلی از ورای صورت باشد چنان آه میصوری جمع تواند شد به خالف

 و در آن برآشد و در محيط احديت غوطه خورد از خود لباس صورتّ به واسطۀ تحّقق به فنا  محب

او را نه از عذاب خبر بود نه از نعيم نه اميد داند و نه بيم نه خوف شناسد و نه رجا چه ناچيز شود 

باشد اما   هر چند تحّقق خوف و رجا نسبت به استقبال می. ماضی و مستقبل بودتعّلق خوف و رجا به

چون بعضی امور مستقبله نتيجۀ احوال ماضيه است از جهت اشعار به اين معنی ذآر ماضی نيز آرد 

  .بايست نمود و اّلا بر مستقبل اقتصار می

تقبل است بل همه حال است جا نه ماضی و نه مس آه آن يعنی بحر احديت و او در بحری غرق است
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  در حال

  بيت

دانم تر نمی من اين دريای پر شور از نمك آمسگی آاندر نمك سار اوفتد  گم گردد اندر وی

 آه بترسد از ُسُبحات وجه يا از رفع حجاب آه مانع شهود است ونيز غايت خوف يا از حجاب بود

محّب از هر دو ايمن است زيرا آه حجاب يت  يعنی در مقام استهالك در بحر احدو اين جاسوخته گردد 

تواند بود و از رفع حجاب  جز يكی نمی يعنی در مقام استهالك جا ميان دو چيز فرض توان آرد و اين

َلو َآَشَفها " به حكم هم باك ندارد چه از رفع حجاب آسی را باك بود آه ترسد آه از تاب سبحان

 آن سوخته گردد و من هو النار آيف يحترقَتَهی إَليِه َبَصَره ِمن َخلِقه َألْحَرَقت ُسُبحاُت َوْجِهِه ُآّل ما ان

ِ و در متن همان مصراع ثانی �اوله يحَرق ِبالّنار َمن ِبَمسِّ ِبه. آس آه باشد آتش ز آتش چه باك دارد

  . مذآور است

  شعر

 ست نيست را آعبه و آنشت يكی

 إذا َطَلَع الّصباُح ِلَنجٍم راٍح

 

 ست خ و بهشت يكیسايه را دوز

 تساوی فيه سكران و صاح

 

يعنی وقتی آه طالع شود صباح آشف و شهود حقيقت احديت از جهت اشراق نور . راح خمر است

. خلقيه است برابر شود در آن صباح همه متقابالت ستارۀ راح محبت آه ُمزيل ظلماِت آثرت تعينات

مل بيت بر اين معنی از جهت مناسبت مقام پرست با پرهيزگار يكی نمايد و ح مست با هشيار و می

  .است و اگر نه معانی ديگر نيز محتمل است

گردد محل آن بود آه  و چون در آالم سابق مذآور شد آه محّب در بحر احديت مضمحل و ناچيز می

األمر نه در نظر شهود خودش دفع آن  محجوبان را توّهم آن شود آه مراد به آن فنای وی است در نفس

 يعنی در او نور مغلوب نسوزد بلكه يعنی نور مغلوب را نور را يعنی نور غالب نور. گويد م را میتوّه

 آه نيست  يابد نه آن  اندراج می آه در روز نور ستاره در نور آفتاب  چنانمندرج گردددر نور غالب 

آيَف "تند ابو يزيد را گف.پس اهل احديت را نه خوف باشد نه رجاء نه نعيم نه جحيم . شود می

يعنی در وقت من اختالف نيست آه گاهی صبح آشف و " الصباَح ِعِندی و ال َمساَء" گفت "َاصَبحَت؟

  .تجّلی آيد و گاهی شب احتجاب و استتار روی نمايد

نه بيم و نه اميد و نه حال و نه مقامجا آه منم نه بامداد است و نه شام اين

 يعنی در عالم تقابل و دو رنگی آه عالم يُد ِبالصِّفِة و َاَنا با ِصفَة ِلیإّنما الّصباُح و الَمساُء ِلَمن يتق
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اند آه به صفات خود مقيدند و به  صفات است صباح تجّلی و مساء استتار باشد و اهل آن عالم آسانی

ام و به آشف  اند و به آن متحّقق نگشته و من آه در بحر احديت ذات مضمحل شده صفتی نرسيده مقام بی

چون نيست مرا ذات صفات چون ام مرا صفت نيست تجّلی و استتار  آی تواند بود  ات متحّقق گشتهذ

  .باشد
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  لمعۀ يازدهم

نمايد و بدان در ورطۀ حلول و اتحاد و زندقه و  اي چند آه سالكان الي الّله را روي مي در دفع شبهه

  افتند الحاد مي

  

آه ظهور حّق متجّلی را در عبد متجّلی له به ظهور آند يكی آن  اين شبهه را از دو وجه دفع می

چنان آه صورت حال نيست در آينه و متحد نيست با آن  آند يعنی هم صورت مرئی در مرآت تمثيل می

چنين ميان  شود در آينه هم بلكه ميان صورت و آينه نسبتی است مخصوص آه سبب ظهور صورت می

شود بر  صوص مجهلول الكيفية آه سبب انكشاف حّق میحّق متجّلی و عبد متجّلی له نسبتی است مخ

بدان آه ميان آينه و گويد  و بدين وجه اشارت آرده است اوًال آه می.توّهم حلول و اتحاد  بنده بی

 آه ممكن بود نه حلول آه عبارت است از صيرورت شيئين شیء واحد صورت به هيچ وجه نه اتحاد

چنين  ن آه ميان آينه و صورت هيچ از اين واقع نيست همچنا و هم. عبارت است از در آمدن چيزی

  . ميان حّق متجّلی و عبد متجّلی له واقع نيست

آه تجّلی نداند او ز حلولگويد آن آس در اين مقام فضول

 يعنی در دو موجود در دو ذات به حسب توهم و اتحاد به حسب واقع حلولو وجه ديگر آن است آه 

 هر دو جوهر باشند و خواه هر دو عرض و خواه يكی جوهر و ديگری عرض  متميز از يكديگر  خواه

 آه آن ذات  فی حّد ذاته  بر تواند بود صورت بندد ودر چشم شهود در همۀ وجود جز يك موجود نمی

صفت اطالق باشد و بر صورت ساير موجودات مقيده بر آمدۀ وی به اعتبار ظهور عين مقيدات باشد و 

پس وقتی آه وی را قياس با مقيدات آنند عين مقيدات باشد پس نه . بطون عين ویمقيدات در مرتبۀ 

تواند بود و اتحاد به حسب توّهم  اماميان مقيدات حلول در نفس  األمر می. حلول ممكن باشد و نه اتحاد

  .اند ه چه در علوم عقليه بيان آرد زيرا آه اتحاد بين الشيئين مطلقًا محال است چنان

و ذاك سرٌّ ألهِل العلِم يْنكِشُفحدٌة والُحكُم مختلٌفالعيُن وا

يعنی ذات حّق آه وجود مطلق است يكی است اما احكام اعيان ثابته آه در وی نمايان شده مختلف است 

نمايد منشأ آن اختالف احكام  زيرا آه اعيان به حسب احكام و آثار متفاوتند پس تعّدد و تكّثری آه می

ت و اين معنی آه عين واحد است و تعّدد متوّهم ناشی از احكام مختلفه است نه آن آه است نه تعّدد ذوا

آثرت در احكام بيند نه در ذات ذوات متعدد باشند سّری است آه بر ارباب علوم موهوبه منكشف شده 
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ر ذات چه تغير احكام د آه ذات واحد است و به تعّدد و تكّثر احكام متغير و متكثر نگردد زيرا چه داند

 و آن آمال وجوب وجود  چه ذات را آمالي است آه قابل تغّير و تأّثر نيستو آن را متغير نگرداندنكند 

. و قدم وحدت است پس وحدت ذات به احكام مختلف متغير نگردد و ذات متكثر نشود بلكه متكّثر نمايد

منصبغ نشود اما غيرها  از حمرت و صفرت و خضرت و به الوان آبگينه  فی حّد ذاته  نورآه  چنان

  . آه منصبغ شدهچنان نمايد

  شعر

شعاُعُه َفَتراءیٰ فيه الواٌنال لوٌن ِللّنور لكّن ِفی الّزجاِج َبدا

يعنی نور را آه عين واحد است در اين مثال هيچ رنگی نيست ليكن زجاج را رنگ هست چون بر 

 آه آن نور رنگين شده و يقين است آه نور  نمايد آند می افتد و رنگ او پيدا می زجاج پرتو آن نور می

  .نگر تا بينی گويم در چشم من آی و می و اگر ندانی آه چه میفی حّد ذاته  قابل و پذيرای رنگ نيست 

  نظم

 آفتابی در هزاران آبگينه تافته

های مختلف جمله يك نور است اما رنگ

 پس به رنگ هر يكی تابی عيان انداخته

  و آن انداختهاختالفی در ميان اين

 

يعنی پرتو هستی حّق و آفتاب وجود مطلق بر آبگينۀ اعيان ثابته تافته است و به صبغ احكام هر يك از 

چنان بر  اين تعدد وی به حسب نمايش است و در حقيقت هم. آن عيان منصبغ گشته و متعّدد نموده

  .شود یصرافت وحدت خود است و اين اختالف از تغاير احكام اعيان متوّهم م

 های گوناگون بود اعيان همه شيشه

هر شيشه آه سرخ بود يا زرد و آبود

 آافتاد بر آن پرتو خورشيد وجود

.خورشيد در آن هم به همان شكل نمود
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  لمعۀ دوازدهم

  در بيان وصول سالكان به تمامي سير الي الّله و شروع ايشان در سير في الّله و تحقيق آن

  

 و از اين در بگشايند بايد آه در خلوتخانۀ نابود خود نشيندز راه سلوك يا جذبه  ابر هر آه به حقيقت

 در آينه دوست خود را نگرد .ديگر بيند و خود را و دوست را آينۀ يكذات و صفات خود آرانه گزيند 

 زيرا آه سير نكند آه سير الی الّله است بيش سفر. و در آينۀ خود مطالعۀ اسماء و صفات دوست آند

چنان آه بعد   يعنی همالهجرَة بعَد الَفتِح.  لی الّله تا فناء فی الّله آه فتح عبارت از آن است بيش نيستا

چنين بعد از فناء  شد منقطع شد هم از فتح مكه هجرت به مدينه نماند و اجری آه بر هجرت مترتب می

آه سير الی الّله تا فناء فی الّله بيش فی الّله آه به منزلۀ فتح مّكه است هجرت سير الی الّله نماَند زيرا 

  .نيست

آان پذيرای صورت از نور استآينۀ صورت ز سفر دور است

يعنی آينۀ صوری آه عبارت از آن آهن مصقول است از برای انطباع صورت ناظر در وی حاجت به 

صفا و آن ندارد آه به جانب صورت سفر آند و جنبش نمايد زيرا آه وی پذيرای صورت از جهت 

نمايد و صورت آن در وی منطبع  افتد در وی می نوريت وجه خود شده هر چه در مقابل وی می

چنين چون آينۀ معنوی دل از خشونات صور آونيه  هم. حرآت وی به سوی صورت گردد بی می

های طبيعی از وی زايل شد در  خالص يافت و نوريت و صفا وی را فرو گرفت و ظلمات خواهش

ت ذات و صفات الهيه حاجت به سير و سلوك ندارد زيرا آه سير و سلوك وی عبارت از قبول تجّليا

  . تصفيه و تصقيل وجه قلب است چون آن به صفا و صقالت رسيد از آن مستغنی شد

فأيَن جا بيش نيست    زيرا سفر آه سير الی الّله است تا اينخود از اين خلوتخانه سفر نتوان آرد

الفانی اليِرُد " زيرا آه جا غربت ممكن نيست از اينرويد  ر عين مقصوديد آجا می  يعنی چون دَتذهُبون

  ".ِالی أوصاِفه

 آه جا راه ايناند   در اين اشارت است آه به حقيقت اّمت وی اهل فناء فی الّله" ال سياَحة ِفی أمَِّتی"

 زيرا آه بعد نماند  يعنی طلب وصولبرسد طلبعبارت از مسافتی است آه ميان بنده و خداوند است 

 در مراتب بياراميد ترقی و اضطرابی آه از برای وصول باشد قِلق. از وصول طلب آن محال است

 زيرا آه در اضافت و اشارت از تمام شود اضافات ساقط افتد اشارات مضمحل گرددسير الی الّله 

بالت لباس اثنينيت بيرون مضاف و مضاف اليه و مشير و مشاراليه ناچار است و در اين مقام همه متقا
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طرح افتد چه وجود  آه مشير به انتهاء است "الی"و حكم  آه ُمنبی از ابتداء است "ِمن"حكم اند  آرده

وانتها نيست تا طرف تواند بود اين جا زبان حال صاحب  ابتدا يعنی بحر وحدانيت وجود حّق را را

  .خلوت همه اين گويد

  شعر

 و َلو آاَن َغيِری َلم يِصحَّ وجوُدها يُك َغيُرناَخَلوُت ِبَمن َأهَوی َفَلَم 

به معنی يافت است نه به معنی آون و حصول و ضمير وجودها وجود  در موضعين تاّمه است و آان

يعنی . راجع به َمن َاهوی و تأنيث بنابر آن است آه شايع در عرف شعرای عرب تأنيث محبوب است

 را و نبود در آن خلوت آسی آه غير يكی از ما هر دو باشد دارم وی خلوت گزيدم به آن آه دوست می

بايد آه ايشان لباس غيريت بيرون آرده باشند  و شّك نيست آه چون در آن خلوت غير هيچ يك نباشد می

جا غير من به آن سبب آه غير ما بودی  و اگر نه غير هر يك باشد آه آن ديگری است و اگر بودی آن

نكرده بودمی درست نبودی يافت وی به اطالقه زيرا آه اثبات غير موجب يا ما لباس غيرت بيرون 

  .تمييز است آه از غير و تمييز تحديد است و تحديد تقييد

 و تذآير بنابر ظاهر لفظ َمن َاهویشايد آه آان در موضعين ناقصه باشد و اسم وی ضمير  و می

بود و اگر چنان چه وی غير من موصول يعنی خلوت گزيدم با دوست و در آن خلوت وی غير من ن

  .بودی درست نبودی يافت او به اطالقه چنان آه گذشت

 با يار خودم آرده به يك جای مقام

 گر من بودی گرفته با غير آرام

 

 ست نه نام جايی آه نه از غير نشانی

 آی دولت يافت داديم دست تمام

 

 آن سفر دويم است آه سير فی الّله گويند  آهبلی بعد از اين اگر سفری بود در او بود و در صفات او

 يعنی روزی آه حشر آنيم پرهيزگاران ابويزيد اين آيت بشنيد آه يوَم َنحُشُر الُمتَّقيَن ِالی الرَّحمِن َوْفدًا

 آه نزديك  يعنی آن" َمن يكوُن ِعنَدُه ِالی َايَن يحَشر" نعره زد و گفترا به سوی رحمان گروه گروه 

ِمن ِاسِم الَجّباِر إلی ِاسِم الرَّحمِن و ِمن الَقّهاِر إلی  "ديگری بشنيد گفتحشر آنند؟ ويش جاست به آجا 

يعنی اگر چه سير فی الّله منتهی شد اما سير فی الّله باقی مانده است و آن را نهايت نيست پس " الرَِّحيِم

الث و الثالثين من فتوحات قال الشيخ فی الباب الث. توان بود آه وی را از اسمی به اسمی حشر آنند می

فبكی حّتی  يوم نحشر المّتقين الی الّرحمن وفدًا المّكيه سمع أبو يزيد البسطامی قاريًا يقرأ هذه اآلية

يا َعَجبا آيف " ضرب الدمع المنبر بل روی أّنه طار الدم من عينيه حّتی ضرب المنبر و صاح و قال

  ". يحشر إليه من هو آان جليسه
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نًا فسألنا عن ذالك فقلت ليس العجب أّلا من قول أبی يزيد و اعلموا أّنما آان ذالك الّن المّتقی فلّما جاء زمان

أّنما الّرحمن يعطی اللين و . جليس الجّبار فيتقی سطوته و االسم الّرحمن ما له سطوة من آونه الّرحمن

سطوة و الهيبة فإّنه جليس المّتقين اللطف و العفو و المغفرة فلذلك يحشر أليه من اسم الجّبار اّلذی يعطی ال

فی الّدنيا من آونهم مّتقين و علی هذا األسلوب تأخذ األسماء آّلها و آذا تجدها حيث وردت فی السنة 

النبوات إذا قصدت حقيقة االسم و تمّيزه من غيره فإّن له داللتين داللة علی المسّمی به و داللة علی 

  .رحقيقته اّلتی بها يتميز عن ِاسم آخ

مراد شيخ است و پوشيده " ديگری بشنيد" شود آه آن آه شيخ مصّنف گفت آه و از اين آالم معلوم می

نماند آه اگر مراد ابو يزيد آن بوده باشد آه مّتقی نزديك اوست پس وی را چون به وی حشر آنند آنچه 

حشر آنند  ِمن حيُث اسِمه ديگری گفته آه مّتقی نزديك اوست  ِمن حيُث اسِمه الجّبار  پس وی را به وی 

چه مراد ابو يزيد آن باشد آه آن آس آه نزديك اوست  افتد و اگر چنان الّرحمن  در مقابله مناسب می

يعنی در مسّمی مستهلك شده است و از مرتبۀ اسماء در گذشته وی را به آجا حشر آنند جواب چنين 

ت و اگر نه تكرار در تجّلی الزم آيد پس هيچ  را  سبحانه  نهايت نيس بايد گفت آه مراتب تجّليات حّق

مرتبه از مراتب تجّليات نتواند بود آه مگر بعد از آن مرتبۀ ديگر باشد پس وی را از آن مرتبه به اين 

  .و الّله تعالی اعلم. مرتبه حشر آنند
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  لمعۀ سيزدهم

ز رفع آن حجب در بيان حجب نوراني و ظلماني آه موجبات سفر مذآورند و سفر مذآور عبارت ا

  است

  

أّن لّله سبعيّن الف " چه حديث به آن مشير است آه  چنانمحجوب هفتاد هزار حجاب نور و ظلمت

پس پرده  يعنی محبوب رااز بهر آن فرو گذاشت تا محّب ُخو َفرا آند و او را" حجابٍٍ ِمن نورٍٍ و ظلمٍة

ها   به مدد عشق و قّوت شوق پردهبيند تا چون ديده آشنا شود و عشق سلسلۀ شوق بجنباند محّب می

 يعنی انوار جمال آه اشراق آن موجب تسبيح و تقديس گاه پرتو سبحات جمال آن. يكان يكان فرو گشايد

 بسوزد و او آه محّب ميان خود و محبوب توّهم آرده است غيريت موهوم راگردد  مالئكة مقربين می

  اشق شود چنان آهبنشيند و همگی ع يعنی عاشق به جای اويعنی معشوق 

  بيت

هر چه بخشد از او بدو بخشدهر چه گيرد از او بدو گيرد

يعنی عاشق هر چه گيرد از معشوق گيرد نه از غير او و به او گيرد نه به خود زيرا آه معشوق عين 

  .قوای وی شده است و بر همين قياس است معنی مصراع ثانی

صفات آدمی است نورانی چنان آه علم و شود  م می آه از حديث مذآور مفهواند آه اين حجب گفته

يقين و احوال و مقامات و جملۀ اخالق حميده و ظلمانی چنان آه جهل و گمان و رسوم و عادات و 

  .جملۀ اخالق ذميمه

  بيت           

اند در يقين و در گمان دانستههای نور و ظلمت را ز عجز پرده

 حديث مذآور مفهوم می گردد از جهت عجز ادراك و قصور فهم های نور و ظلمت را آه از يعنی پرده

  .اند ها از صفات آدمی دانسته منحصر در يقين و گمان و امثال آن

 هر آينه اين بودی مذآوره صفات مذآوره در حديث مذآور چه حجب جا حرفی است اگر چنان ليكن اين

َقت سبحاِت وجِهِه ما انَتهی ِاليه لو آشفها َال حَر"سوخته گشتندی زيرا آه صفات با موصوف آن 

  "َبُصره ِمن خلِقه

عايد با خلق تواند بود به آن طريقه آه عايد به اسم " بصره"های " ما ادرآه بصره"و فی بعض النسخ 

عايد به حق تواند بود ال " اليه"و بر اين تقدير های "  من خلقه"موصول باشد آه مبين شده است بقوله 
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 يعنی ادراك ُسُبحات آنند بر تقدير آشف حجب اوصاف چه خلق و اوصاف خلقيعنی اگر چنان . غير

 اما صفات از سوخته شوندبه آن برسند و ميان ايشان هيچ واسطه نباشد نه آن آه آن را بينند و بدانند 

برای آن آه ميان صفات و حّق سبحانه حجابی آه عين آن صفات باشد نيست و اما ميان موصوف آن 

ها و حّق سبحانه نيز  سبحانه از برای آن آه چون صفات سوخته گشتند ميان موصوف آنصفات و حّق 

 يعنی حجب مانع از سوختن سوزند و حجب نمی خلق و اوصاف خلق بينيم آه و میها نماند  حجاب آن

 مسدول اوصاف آن حجببايد آه   میيابيم پس می يعنی فرو گذاشته دايم مسدولميان ايشان و ُسُبحات 

 زيرا آه اگر غير اسماء و صفات تواند بود يعنی حّق سبحانه اسماء و صفات اونباشند بلكه خلق 

اند آه مراد به حجب نوری روحانيت است از عقول و  خواهند از امور آونيه چنان آه بعضی گفته

نفوس و به حجب ظلمانی جسمانيات احراق ايشان عين آشف ايشان باشد نه امری مترّتب بر آن تا 

ی آن واقع تواند شد و در اين مقام ناچار است از تحقيق معنی حديث مذآور و تفصيل احتماالت آن جزا

تواند بود آه هر يك از حجب و آشف و احراق را  گوييم می تا آنچه صواب است ظاهر گردد پس می

چنين  ند و همتواند بود آه نظر به تجّليات شهودی مالحظه نماي نظر به تجّليات وجودی اعتبار آنند و می

آن " ما انتهی اليه بصره" و حينئذ چون متبادر از قوله . احتمال دارد آه ضمير عايد به خلق خواهد بود

است آه اين انتها بعد از آشف حجب باشد و تعّلق بصر حّق سبحانه به مبصر  بعد الكشف و قبل 

واست آه نسبت به خلق الزم واسطگی بايد خ حجابی و بی الكشف  برابر است از انتهای بصر معنی بی

شود آه إّن  و حينئذ معنی حديث وقتی آه نظر به تجّليات شهودی اعتبار آنند اين می. انتهاء بصر است

 و ظلمٍة لو آشفها الّله سبحانه َعن َنَظِر ُشهوِد َبعِض ِعباِدِه َأفنتُه إشراقاُت   ِمن نوٍر ِلّله سبعين ألف حجاٍب

و ُوجوّد أوصاِفِه ِفی َنظِر ُشهوِدِه َحيُث َلم يتَق َبيَنُه و َبيَن الّلِه ِحجاٌب يبَقی َعليه نوِر الّذاِت َعن وجوِدِه 

  .وجوُده و وجُود أوصافِه ِفی َنظِر ُشهوِدِه

إّن لّله سبحاَنه َسبعيَن " و وقتی آه معنی حديث را نظر به تجّليات وجودی اعتبار آنند چنين شود آه 

و َتَجلَّی . ا الّلُه ُسبحاَنه ِفی َنفِس اَألمِرِبالنَّسبِة ِإلی الموجوداِت الَعينيِة ُآلُّها َأو َبعُضهاَألف ِحجابٍٍ َلو َآَشَفه

ِبَوحَدِتِه الصِّرفِة َلَأحَرَقّتُه إشراقاُت وحدِة الّذاِت َما اْرَتَفَعت ِبالنِّسبِة إليِه ِتلَك الُحُجُب و إخَرَجْتُه ِمن َمرِتَبِة 

 ". ی إلی الَعَدِمالُوجُوِد الَعيِن

عايد " اليه"چنان آه شيخ مصّنف اعتبار آرده ضمير . و بر تقديری آه ضمير بصره عايد به خلق باشد

ِانَّ "به حّق خواهد بود و حينئذ معنی حديث وقتی آه نظر به تجّليات شهودی اعتبار آنند چنين شود آه 

 الّذاِتيِة َعن وجوِدِه و   َبعِض ِعباِدِه َاْفَنْتُه التََّجلَّياِت ظِر ُشهوِدِلّله سبحاّنه َسبعيَن َألف ِحجاٍب َلؤ َآَشَفها َعن َن

  ". و إدَرَآها  ُشهوِدِه ِحيَن اْنَتَهی َبَصُرُه ِإلی ِتلَك اإلشراقات َأوصاِفه ِفی َنظِر وجوِد
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دارد و همانا آه و پوشيده نماند آه بنابر اين معنی انتهاِء َبَصر بر حقيقت خود است و احتياج به تأويل ن

را به خلق متعين داشته است و مع هذا در ايراد " بصره"شيخ مصّنف نظر به همين جهت عود ضمير 

  .اعتراض بر بعضی از انتهاء بصر الزم معنی خواسته است چنان آه معلوم شد

، لُو  اٍبإنَّ ِلّله َسبعيَن ألف حج"و وقتی آه نظر به تجّليات وجودی اعتبار آنند معنی چنين شود آه 

 ما لم يبَق   الَعينيِة  آلِّها َأو بعِضها  َلَأحَرَقت أنواُر الّذاِت  نفس ِبالنِّسبِة ِإلی الَموجوداِت َآَشَفها ِفی اَألمر

  ".َبيَنه و َبيَن الَحقَّ ِحجاٌب

و ظاهر است آه بر اين تقدير انتهاء بصر بر حقيقت خود نخواهد بود زيرا آه بعض موجودات را قّوت 

" ما انتهی اليه بصره"بصار و ادراك نيست چون اوصاف خلق مثًال آه شيخ مصّنف وی را از جملۀ ا

  .داشته است

و چون اين تفصيل را دانستی بر تو ظاهر خواهد بود آه آن آس آه از حجب اوصاف حميده و ذميمه 

ست آه چون خلق خواهد آن را حجب در تجّليات شهودی خواهد داشت نسبت به موصوف آن و شّك ني

نشان شود قابل  صفت و بی آن صفات و آثار آن از سالك منمحی گردد و از نظر شهود وی برخيزد و بی

بينيم آه  می" گويد آه  پس آن آه شيخ مصّنف می. تجّلی ذاتی خواهد شد و سوخته خواهد گشت

 از انتها بصر راست نباشد مگر وقتی آه آن را حجب در تجّليات وجودی اعتبار آنند و" سوزند نمی

آيد آه اوًال صفات  حجابی است زيرا آه بر آن تقدير الزم می واسطگی و بی الزم آن خواهند آه بی

سوزند و منعدم  بينيم آه نمی ها يعنی منعدم گردند فی نفس االمر و می بسوزند و ثانيًا موصوف آن

سوزند و حينئذ   رؤيت نمیبينيم آه با و در بعضی نسخ چنين است آه می. شوند بلكه موجودند نمی

بايد آه رؤيت را چون انتهاِء بصر بر الزم معنی حمل آنند تا مناسب آن گردد آه اوصاف خلق را  می

ادراك سبحات اثبات آرده است و چون شيخ مصّنف حجب را بر اسماء و صفات فرود آورد آن را 

آه ظهور و لطف و جمال و حجب نورانی چنان "گويد  آند به نورانی و ظلمانی پس می تقسيم می

مرتفع شود چه اگر  اين حجب آه اسماء و صفات است آه بطون و قهر و جالل نشايد  آه ظلمانی چنان

حجب اسماء و صفات مرتفع شود احديت ذات از پردۀ عّزت بتابد اشياء به آّلی متالشی شوند و ناچيز 

 بود هر چند وجود اشياء ذات استچه انصاف اشياء به وجود واسطۀ اسماء و صفات تواند . گردند

 زيرا آه اثر را از اّما تجّلی ذات پس پردۀ اسماء و صفات اثر نكندآه وجود بحت و هستی ساذج است 

مناسبتی چاره نيست و ميان ذات  من حيث هی  و هيچ چيز مناسبتی نيست اگر مناسبتی هست من حيث 

  .االسماء و الصفات است

صاحب  آه چناناند  چنان آه بعضی گفته.  نه صفات آدميت تواند بودپس حجب او اسماء و صفات او 
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و ظاهر است " بالّصفات و حجب الّصفات ِباألفعال  أی الّله سبحانه  حجب الّذات "قوت القلوب فرموده

آه معنی احتجاب ذات به صفات و صفات به افعال تنّزل است از مرتبۀ اطالق و ما يقرب منها به 

پس در ايشان . آه از ادراك امری ممكن االدراك مانع آيند ن تا ادراك ممكن گردد نه آنمرتبۀ تقيد و تعي

معنی مرآتيت است نه حجابيت بلكه ايشان حجاب حجابند يعنی مانعند از سطوت نور و شدت اشراق 

و اگر به حقيقت نظر آنی حجاب او هم او تواند به گويد  آه مانع رؤيت است و لهذا شيخ مصّنف می آن

آس   زيرا آه از بس آه ظاهر است و ظهور وی دايم بی طريان ضدی هيچشدت ظهور محتجب است

 يعنی پنهان شدی به واسطۀ و به سطوت نور مستتربه وی حاضر نشود لّما قيل و بِِّضّدها تتبين اَألشياِء 

ده ای زيرا آه ديدۀ هيج صاحب دي شدت ظهور و سطوت نور پس پيدا نيامدی بر هيج صاحب ديده

طاقت اشراق نور ظهور تو ندارد و چگونه دريافته شودآسی آه به سبب ديدۀ هر ناظر و قصور آن از 

ادراك نور ظهور وی پوشيده ماند و دريافته نشود يا خود چگونه دريافته و ديده شود آسی آه به عين 

گونه دريافته شود آسی بينايی بيننده پنهان ماند و حال آن آه ديده قاصر باشد از ديدار خويش يا خود چ

شود و   يعنی نور وجود او را زيرا آه وی بذاته ديده میبينم میآه به ذات و نفس خود پوشيده باشد 

الجرم  از جهت دوام ظهور و عدم طريان ضّدبينيم دانيم آه چه می و نمیساير اشياء به واسطۀ وی

  :گوييم می

  شعر

ز همه عالم ز بس آه پيدايینهانی احجاب روی تو هم روی توست در همه حال

  .آند آه خفی لشّدة ظهوره اين بيت اين معنی را ادا می

آيی از آن ميان همه در چشم من تو میبينم نگرم صورت تو می به هر چه می

  ".ما رأيُت شيًا إّلا رأيُت الّلَه ِفيِه" معنی اين بيت ناظر به آن است آه 

ال خود به لباس دگر بيارايیجمز رشك تا نشناسد آسی تو را هر دم

آه مبادا آسی تو را بشناسد در هر آنی به لباسی ديگر ظاهر شوی زيرا آه  يعنی از رشك و غيرت آن

  .اگر تو را در يك لباس دايم يا مكرر ببينند محل آن هست آه تو را بشناسند و به تو آشنا شوند

زيرا آه حجاب را از آن چاره نيست آه به  نشايد آه غيری او را حجاب آيد چه حجاب محدود را باشد

 و او را حّدی نيستمحجوب محيط باشد پس محجوب محاط وی باشد و محاط را البته محدود بايد بود 

 زيرا آه صور صوری و هر چه بينی در عالم صورت و معنی صورت اوستپس محدود نتواند بود

. هيچ صورت مقيد نی بهه و مرتبة اطالقه    فی حّد ذاتو اومعنوی همه مقيداتند و مقيد صورت مطلق 

 بلكه همه او باشد منصبغ به احكام آن چيز و آن عجب آاری در هر چه او نباشد آن چيز خود نباشد
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  .چيز فی نفسه معدوم

 يعنی اتحاد تو با جهان  خواه جسمانی و خواه روحانی من حيث الظهور ١٠تو جهانی ليك چون آيی پديد

 يعنی نی آه جانی ليك چون گردی نهان. باشد مظهر  من حيث الّظهور  مّتحد میاست زيرا آه ظاهر با 

 من حيث صرافة .چون پديد آيی چو پنهانی مدامجان اين جهانی و منصرف در آن  من حيث البطون  

  هم. هم نهانی هم عيانی هر دويی من حيث اتحادك بالمظاهر  چون نهان گردی چو جاويدی عيانذالك 

  . يعنی هم نه اين و آن تا استدراك الزم نيايدنه اين هم اين و آننه آنی هم 

  

                                                 
  ني، آه جاني ليك چون گردي نهـان    اني ليك چون آيي پـديـدتو جه «10

  چون نهان گردي چو جاويدي عيان      چون پديد آيي چو پنهاني مـدام
  .»هم نه آني هم نه اين، هم اين و آن      هم نهاني، هم عياني، هر دويي
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  لمعۀ چهاردهم

در بيان تمايز قوس وجوب و امكان از يكديگر و تحقيق مقام قاب قوسين و بيان سّر و باطن آن آه 

  مقام أو أدني است و تميز ميان ايشان

  

آن را خّطی به دو نيم آند آه بر شكل يك دايره فرض آن آه  يعنی ممكن و واجب رامحّب و محبوب را

 مقصود از اين آالم تمثيل هويت مطلقۀ غيبيه است به دايره و تمثيل انتشاء ممكن و دو آمان ظاهر شود

بايد  واجب از آن به انقسام دايره به قوسين و تخصيص دايره به اين تمثيل از آن جهت است آه مثال می

نقطه قابل تمثيل نيست لعدم انقسامه و خّط .  اقرب باشدآه قابل قسمت باشد و به وحدت و بساطت

متناهی در وضع آه غير محيط دايره است اگر چه قابل تقسيم هست اما محيط دايره به وحدت اقرب 

های بالفعل آه طرفين خّط است به خالف محيط دايره و  است زيرا آه خّط متناهی مشتمل است بر نقطه

  .استدر سطح و جسم خود آثرت زيادت 

ای است و تنّزل او به مرتبۀ وجوب و  و حاصل اين تمثيل آن است آه هويت مطلقۀ غيبيه به مثابه دايره

آند  خواه در مرتبۀ  امكان به منزلۀ انقسام دايره به قوسين و تعيناتی آه ممكن را از واجب امتياز می

 تعينات امری است متوّهم يعنی علم و خواه در مرتبۀ عين  به منزلۀ خط فاصل بين القوسين است و اين

وجود حقيقی ندارد بلكه از نسب و اعتبارات حقيقت مطلقه است و اشارت به اين تعينات است اين آه 

آه  در وهم نمايد آه می يعنی تعينات امكانيه آه ما به االمتياز ممكن است از واجب اگر اين خّطگويد  می

 طرح افتد يعنی از ميان ممكن و واجب ازله از ميانوقت من. نيست در حقيقت و به هستی حقيقی هست

 فی الحقيقه در نظر دايره چنان آه هست. و از نظر شهود سالك برخيزد نه آن آه فی الواقع منعدم شود

 و باطن آن آه مقام أو أدنی است يعنی تعين اّول آه جامع يكی نمايد سّر قاب قوسينشهود وی نيز 

ن تعين اّول سّر و باطن تعين ثانی است آه مرتبۀ قاب قوسين و است ميان احديت و واحديت و اي

  .الوهيت است

  :پيدا آيد

  شعر

جز خطی در ميان نور و ظلمنمايد آه هست و نيست جهان می

  .نمايد آه هست جهان به هستی حقيقی و نيست جز مثل خّطی متوّهم فاصل ميان نور و ظلم يعنی می
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اسی حدوث را ز قدمبشنگر بخوانی تو اين خط موهوم

يعنی اگر حقيقت اين خط موهوم را آه تعينات امكانی است بدانی آه وجود حقيقی ندارد بشناسی آه 

حدوث عبارت از ظهور حقيقت است  متلبسة بالتعينات االمكانية  و قدم عبارت از بقای آن بر صرافت 

  .و تجرد خود

 حقيقت آن را آه امری چنان آه هست بخواند است  آه دايره به سبب وی انقسام يافتههر آه اين خط را

  .است اعتباری بداند

 جا حرفی است ببايد دانست آه اگر چه اين خط يقين بداند آه همه هيچند هيچ اوست آه اوست اّما اين

 در نظر صورت دايره و و از نظر شهود سالك برخيزد از ميانۀ طرح افتدآه دايره را به دو نيم آرده 

 و اثری آه بر وی حكم خط بی توّهم انقسام و تطرق آثرت به وی ن شود آه اّول بودچناشهود وی 

زيرا آه . باقی ماند فی الواقع اگر چه خط از نظر شهود زايل شود اثرش. زايل نگرددمترّتب گشته بود 

معلوم است آه ارباب شهود وعرفان را مشاهد و معارف خود تفاوت بسيار است و آن تفاوت مقتضای 

چه از نظر شهود ايشان برخاسته است به حسب واقع  چه آن تعينات چنان ينات ايشان است اگر چنانتع

بايد آه ميان ايشان بلكه ميان ايشان و حّق تعالی نيز در علم و شهود هيج تفاوت  نيز مرتفع شود می

  .نماند

  بيت

آه هر آو در خدا گم شد خدا نيستخيال آژ مبر اين جا و بشناس

 و در وی ناچار است از دو چيز و از اتحاد آه ه هر وحدانيت آه از اتحاد و دوگانگی حاصل آيدزيرا آ

 يعنی فردانيت وحدانيت آه عبارت از اشتمال بر اين امور ثالثه فردانيتشفنای احدهماست در ديگری 

گرد سرا نگذارد آه است يا خود فردانيت حّق سبحانه آه انفراد وی است به احديت آن وحدانيت را 

  . آه در وی هيچ شايبۀ آثرت نيستگردد يعنی احديت ذاتيه پردۀ احديت

  عربية

و ما آتمه َاحَظی َلَديِه و َاجَمل و ِمن َبعِد هذا ما َتُدقُّ صفاُته

يعنی بعد از اين مرتبه آه خّط فاصل بين الواجب و الممكن زايل گردد و سّر قاب قوسين پيدا آيد مقامی 

 در غايت دقت و نهايت خفاء است و آن امری است آه پوشيدن آن در تحت استار است آه صفات آن

  .تر هم متكّلم را و هم سامع را تر است و با جمال ناك جالل نزديك حصول آن و فوز به آن بهره

 فدعه مصونًا بالجالل محجبًا آسی را دل دهد  آاين راز  گويد



  جاميعبدالرحمن     اشعة اللمعات

TorbatJam.com ٨۴

    

 يعنی امور متكّثره را وحدتی الحق شده باشد آه به بوداحديت از روی اسماء احديت آثرت تواند 

 آه عين واحده را مالحظه و از روی ذات احديت عينمالحظۀ آن وحدت آن امور را احد توان گفت 

 و اين آالم اشارت به آن معنی است آه .و در هر دو صورت اسم از او احد آيدشايبه آثرتی  نمايند بی

فأحدية الّله من حيث األسماء إاللهية اّلتی تطلبنا أحدية الكثرة و "ه فرمايد آ شيخ در فّص يوسفی می

  ".أحدية الّله من حيث الغنی عّنا و عن األسماء إحدية العين و آالهما يطلق عليه االسم األحد

چنان ساری است آه واحد در  در اشيا هم  خواه احد به احديت آثرت باشد و خواه به احديت عين  احد

احد نباشد و در اعيان موجودات ظاهر نشوند آه ظهور ايشان به تجّلی و سريان احد است اگر . اعداد

آه  در ايشان و اگر احد به احديت خود ظاهر شود هيچ عينی از اعيان موجودات را وجود نباشد چنان

را اسم اعيان اعداد ظاهر نشود و اعداد  و به تكرار خود اعيان اعداد را ظاهر نگرداند اگر واحد نباشد

 آه منبیء از واحديت است و عدم نبود و اگر واحد به اسم خودچون اثنين و ثالثة واربعة و غيرها 

  .ظاهر شود عدد را عين ظاهر نشودتكرار وی در مراتب 

  نظم

ور هيچ نيم من اين فغان چيستگر جمله تويی پس اين جهان چيست

ه جمله واحد باشد به اعتبار اندراج اعداد در وی تواند بود آه مراد ب  میهم جمله تويی و هم همه تو

آن چيز آه  وبالقوة و علی سبيل االجمال و به همه مجموع اعداد  آه عالم است به تفاصيل اجزای خود 

  .غير توست آن چيست

آوازۀ اين همه گمان چيست؟ چون هست يقين آه نيست جز تو

 سبحانه را به طريق ذوق و وجدان از وحدت  يعنی وحدت حّقوحدت او را از وحدت تو توان شناخت

 و آثرت و دويی را يكی به اعتبار وحدت و تجرد و آّليت حقيقت خود زيرا آه توخود توانی شناخت 

يعنی يكی خود به . ندانی جز بدان يكی يعنی يكی او را به طريق ذوق و وجدان و او رابه تو راه نيست 

جّرده تو به آن مغتشی شده اعراض آنی و به وحدت آن طريقه آه از صورت آثرتی آه حقيقت م

حقيقی خود باز گردی و آن را وحدت حّق بينی آه در تو تجّلی نموده است و اين دانش و بينش را به 

  .واسطۀ تحّقق به ُقرب فرايض مستند به حّق بينی و خود از ميان بيرون آيی

در ميان  يعنی اثنينيت دانسته باشد و تو و اونفس خود را  است  سبحانه    آه حّقيكی بر اين تقدير پس

آند شيخ مصّنف قدس سره تجّلی حّق را  سبحانه  در صورت وحدت بنده يا رجوع   پس تنظير مینی

چنان  وحدت بنده را به وحدت حّق سبحانه چنان آه دانستی به ضرب واحد در واحد به آن معنی آه هم
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چنين ظهور  هم. صل الضرب همان واحد استآه ضرب واحد در واحد موجب آثرت نيست و حا

وحدت حّق در وحدت بنده يا رجوع وحدت بنده به وحدت حق سبحانه موجب آثرت نيست و حاصل آن 

افراد االعداد فی گويد  پس می. نمايد تجلي يا آن رجوع همان يك وحدت است آه در مرتبۀ ديگر می

 يعنی هر فردی از افراد اعداد را واحد. عداد و فی بعض النسخ فی الوحدة و فی بعضها فی االالواحد

ها عدد واحدند چون در واحد حقيقی يا عدد واحد  چون واحد و اثنين و ثالثه و اربعه آه هر يك از اين

آه از صور تجّليات واحد است و وحدت وی از سرايت وحدت واحد است در وی ضرب آنند حاصل 

 اگر هر يك از مضروب و مضروب فيه واحد حقيقی .الضرب آن واحد خواهد بود يعنی واحد حقيقی

باشد يا عدد، اگر يكی از طرفين ضرب يا هر دو عدد واحد باشد نه واحد حقيقی مثًال وقتی آه اثنين را 

آه عدد واحد است در نفس خودش ضرب آنی اربعه آه وی نيز عدد واحد است حاصل خواهد شد و 

 يكی باشد بر همين قياس اندر يكیاحد حقيقی يا عدد واحد  يعنی ويكیگويد  آه می همين معنی است آن

 اين معنی را به طريق ذوق و درست شود و آم آسی آه تفصيل آرده شد توحيد بدين حرف. مثل ذلك

  .و الّله تعالی اعلم.  و اگر چه به طريق فكر و گمان تعّقل آن تواندداندوجدان 
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  لمعۀ پانزدهم

  ت هر چيزي به او و تحقيق سعادت و شقاوتدر بيان فعل محّب چگونگي اضاف

  

 يعنی تابع اوست در وجود و توابع وجود به منزلۀ سايه است و محبوب به محّب سايه محبوب است

چنين محبوب به هر صفت   همدر پی او رود سايه رود شخص هر جايی آهچنان آه  هم. منزلۀ شخص

حبوب مثًال به صفت جالل تجلي آند محب به آه تجّلی آند محّب در آن صفت تابع او باشد آه اگر م

احكام و آثار آن چون هيبب و خشيت منصبغ شود و چون به صفات جمال تجّلی آند محّب به احكام و 

  .آثار آن چون بسط و انس بر آيد و علی هذا القياس

سب بود به سياق آالم ان  اگر در اين مصراع به جای نور شخص میمصرع سايه از نور آی جدا باشد

نمود و همانا آه ايراد نور از برای تنبيه بر آن باشد آه همچنان آه از وجهی نسبت محّب به محبوب  می

چون نسبت سايه است به شخص از وجهی ديگر چون نسبت سايه است به نور و هر دو نسبت در آالم 

  .اين طايفه واقع است

آج نرود »ّبی َعَلی ِصراط مستقيم اّن ر« به حكم  رود يعنی در پی محبوب در پی او محّب و چون

 يعنی به دست به دست اوست ما ِمن دابٍَّة اّلا هو آخُذ ِبناِصيِتها يعنی ناصيۀ محّب به حكم ناصيۀ او

  جز به راه راست نتواند رفت محبوب پس محّب 

  نظم

 فال عبث و الخلق لم يخلقوا ُسّدی

 علی ِسَمِة اَالسماِء َتِجری اموُرهم

 

 افعاُلهم ِبالسِِّديَدةو ِان لم تكن 

و حكمُة وصِف الّذاِت ِللحكِم اجرِت

عين ثابتۀ هر موجودی آه آن موجود عبارت از حقيقت وجود است منصبغ به احكام و آثار آن عين 

ثابته عبارت است از صورت معلوميت ذات  متلبسة ِبالّشئون و الصفات  و هر عين ثابته را استعدادی 

 را بعضی بالشرط چون استعداد قلم اعلی و بعضی به شرط واحد چون لوح است آّلی مر قبول وجود

و هرعين ثابته را آه بعد از تحقق . تر چون ما عدای قلم و لوح محفوظ و بعضی به يك شرط بيش

باشد به حسب تجّليات اسمائی يكی بعد  شود بعد از وجود استعدادات جزويه می شرايط وجود موجود می

المر به آمالی برسد آه نهايت آماالت وی است و آن مظريت وی است مر اسماء و از ديگری تا آخر ا

و شّك نيست آه مربی هر عينی همان اسم است آه . صفاتی را آه حقيقت وی از آنها منتشی شده است
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جا انتشا يافته راجع  مبدأ انتشاء آن عين شده و آمال اين عين ثابته آن است آه به آن مبدئی آه از آن

زيراآه استقامت عبارت از آن . د پس آن راهی آه اين رجعت بر آن واقع شود ناچار مستقيم باشدگرد

برد نيز مستقيم است  است آه آن راه وی را به آمال وی برساند و آن اسمی آه وی را بر اين راه می

 مستقيم باشد شايد آه نظر به آمال اسماء ديگر غير نظر به آن آمال آه منتهای آن سير است اگر چه می

  .و مراد به رّب مضاف به اعيان آن اسم است آه مبدأ و معاد وی است

  :گفت از جنيد پرسيدند آه ما التوحيد گفت از مطربی شنيدم آه می

  نظم

 و غنی لی مّنی قلبی آما غنی

 

 و آّنا حيثما آانوا حيث ما آّنا

گفتند و بوديم ما  آه ايشان می فتم چنانيعنی سرود گفتند از برای من آرزوهای دل من و من نيز سرود گ

  .جا آه ما بوديم جا آه ايشان بودند و ايشان هم بودند آن آن

روم آه   يعنی من بر همان راه می"بر مذهب خدا" گفت " تو بر چه مذهبی" حالج را پرسيدند آه 

  برد  مرا می

  رباعی

 آس آه هزار عالم از رنگ نگاشت آن

 داشتاين رنگ همه هوس بود يا پن

  

 رنگ من و تو آجا َبَرد ای ناداشت

رنگ است رنگ او بايد داشت او بی

ها نگاشتۀ وی است آی تابع رنگ من و تو خواهد بود بلكه ما را تابع او آه  آس آه همۀ رنگ يعنی آن

 پس ما بر مذهب وی باشيم و. بايد بود تا ما را به هر رنگ آه بر آرد بر آييم به هيچ يك مقيد نيست می

  .تابع وی نه وی بر مذهب ما و تابع ما

دان چه  يعنی استقامت سايه اگر از ناهمواری زمين در سايه آژی بينی آن آژی عين استقامت او

  .راستی ابرو در آژی اوست

  :مصرع

  .از آژي راستي آمان آيد

از آن چنان آه راستی هر يك از آمان و ابرو در آژی اوست زيرا آه راستی ايشان عبارت  يعنی هم

بايد بر آن باشند تا ابرو و آمان باشند و شّك نيست آه آن معنی در آژی ايشان  هيأتی است آه می

بايد آه  چنين استقامت و راستی حقيقت و بودن آن بر طريق مستقيم آن است آه می آيد هم راست می
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بر آن وجه . ضا آندظهور آن در قوابل به حسب اقتضای قابليت ايشان باشد و هر چه قابليت ايشان تقا

ظاهر شود ظهور وی بر " المضّل"چه قابل تقاضای آن آند آه حقيقت در آن اسم  باشد پس اگر چنان

مثًال در " المضّل"طريق استقامت خواهد بود آه اگر به فرض مستقيم نخواهد بود پس ظهور اسم 

وی به مظهر اسم الهادی شود به قياس  مظهر خود بر طريق استقامت است و آژی آه در او متوّهم می

  . آن آژی عين راستی اوست چون سايه آج بر زمين معوج

 يعنی حقيت متسمی به جميع اسماء و ساری در جميع حقايق و ظاهر در جميع مظاهر و الحقيقة آالكرة

 و نسبت آن به جميع آه انگشت نهی حاّق وسط او باشد از آره بر هر جاچنان آه  همچون ُآره است هم

متساوی هم چنين نظر به هر اسم از اسماء آه آنی و ظهور آن را در مظاهر آن مالحظه نمايی جوانب 

 يعنی بحث درسايه بود از آن هيهات آجا افتادمبر عين استقامت خواهد بود  چنان آه شرح آرده شد 

  .دور افتادم

از مشرق غيب استه  و ظاهرًا آه مراد به محّبت همان معنی است آه به عشق خوبدان آه آفتاب محّبت

 آه وجود سرا پردۀ سايۀ خود يعنی واجب تعالی محبوب.  و به صورت محبوبی و محّبی بر آمدبتافت

گفت آخر  يعنی ممكن راگاه محّب را آشيد آن آه عالم امكان است به صحرای ظهورعام منبسط است 

ی الّظّل الممتّد علی اعيان الممكنات و هو  أنظری به سايۀ من نكنی َاَلم َتَر ِاَلی َربِّك َآيَف َمدَّ الظِّّل

  .الوجود المضاف

  . در امتداد او مرا نبينی

  :مصرع

  .آز خانه به آدخداي ماند همه چيز

اسماء و اوصاف فاعل در فعل وی .  يعنی آار هر فاعل بر طريقۀ وی استُقل ُآلُّ يعَمُل َعلی شاِآَلِتِه

  .تبّين مثل شخص و سايه ویظاهر است و احكام و آثار مؤثر  در اثر وی م

 پس حرآت سايه تابع حرآت شخص باشد اعتبار نكنی آه اگر حرآت شخص نباشد سايه متحرك نشود

 ممكن بلكه همه صفات او بلكه ذات او در وجود و توابع وجود تابع وجود  چنين حرآات و سكناِت هم

  .حّق است سبحانه

آه در ذی ظّل  خواهد آن سايه را ساآن گرداند به آنيعنی اگر خدای تعالی » و لو شاء لجعله ساآنًا«

و از اين قبيل است حرآت ممكن از عدم به وجود و از علم به عين . بالقّوه بماند و از قّوت به فعل نيايد

چه آن حرآت معقوله واقع  تابع تجّلی وجودی حّق است  سبحانه  آه حرآتی است معقوله اگر چنان

 بعد و اگر خود. ت خود ساآن بودی و از مرتبۀ علم به عين جنبش ننمودیچنان بر عدمي نشدی ممكن هم
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 يعنی قهر از مطلع عّزتپرده اسماء و صفات   بیآفتاب احديت مااز امتداد سايۀ ما بر اعيان ممكنات 

آثرت شخص و نور و محلی آه سايه بر آن امتداد يابد   آه بیبتابد از سايه خوداحديت مر آثرت را 

در » َقَبْضناُه ِاَلينا«ای آه همسايه آفتاب شود آفتابش به حكم  اثر نماند چه هر سايهبود تواند  نمی

  . و از وی هيچ اثر باقی نگذاردبرگيرد

  بيت

 نتواند نفسی سايه بر آن صحرا شدروی صحرا چو همه پرتو خورشيد گرفت

سايه نماند و ايل گردد جا ح  بی آن آه شخص ميان آفتاب و آنعجب آاری است هر جا آفتاب بتابد

وجود  آه پرتو وی در مرتبۀ ثانيه بر محلی افتد آه ميان وی و آفتاب حايلی باشد خود آفتاب سايه را بی

 و ذات سايۀ شخص آه همه احكام و اوصاف وی مضاف به آن ذات است نبود هر چيز را ذاتی است

حكم آه ذات سايۀ شخص است آه حرآات و سكنات سايه مستند به شخص است و ظاهر است آه اين 

در مثال بر سبيل تجّوز و توّسع صحيح است اما در ممّثل له بر سبيل حقيقت است زيرا آه بنده و همه 

حرآت سايه به حرآت  الجرمصفات وی قائم و مستند به ذات حّق است و چون ذات سايۀ شخص باشد 

  .شخص باشد

  نظم

 تا جنبش شخص هست مادام

 مايهچون سايه ز ذات يافت 

 چيزی آه وجود او به خود نيست

 هستی آه به حّق قوام دارد

 

 سايه متحّرك است مادام

 پس نيست خود اندر اصل سايه

 هستيش نهادن از خرد نيست

 او نيست و ليك نام دارد

  

 آه آن ممكن گفت هر گاه مخلوقیشيخ االسالم ابواسماعيل عبدالّله األنصاری الِهروی  قّدس الّله سّره  

.  و اين قيام را به طريق ذوق و وجدان دريابدقائم گردد آه واجب لذاته است به نامخلوقیته است لذا

زيرا آه جميع مخلوقات قائم به حّقند و حّق تعالی قيوم همه است بالتفاوت اّما تحّقق به اين معنی به 

لبۀ حكم ذوق و وجدان مشروط است به صفای حقيقت عارف از احكام قيود و غيريت موهوم و غ

 آه وجود قديم در آن نا مخلوق آه حادث است آن مخلوق. حقيقت مطلق بر قوای معنوی و حّسی او

  .و حقيقت وی از آدورات خلقيت صافی شود" متالشی شود و محو گردد"است 

  نظم
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 چون قديم آيد حدث گردد عبث

بر حدث چون زد قدم رنگش آند

 پس آجا يابد قديمی را حدث؟

 ست هم رنگش آندآه آردش ني چون

 و ِمن منی بر وی عاريت بود بداند آه صافی گردد يعنی حقيقت بنده از امور مذآوره و چون حقيقت

 منی چيست گفتن من و تو. بعد اگر از وی منی واقع شود در حقيقت بر حّق واقع خواهد بود نه بر وی

و اين وقتی است آه از . ينات خلقيهيعنی آن تميز و تعين آه به آن متكّلم از مخاطب ممتاز است يعنی تع

 حّق سبحانه معنی بر آن باشد آه تو خلق باشد واز منمن و تو هر دو مراد خلق باشد و اگر مراد از 

  .گرداند تعينی است آه متعين را از غير متعين ممتاز می" منی"

. كی بيش نيست زيرا آه وجود ياگر تويی به حقيقت پس حّق آو و اگر حّق است حّق يكی بود نه دو

 اين مصراع  من و تو آرد آدمی را دو١١بيتاگر آن حّق است خلق نيست و اگر خلق است حّق نيست 

  .بی من و تو تويی من و من توظاهر در آنست آه مراد به من و تو تعينان خلقيه باشد 

                                                 
 .بي من و تو، من و من تو     من و تو آرد آدمي را دو11



  جاميعبدالرحمن     اشعة اللمعات

TorbatJam.com ٩١

  لمعۀ شانزدهم

ر وحدت واحد حقيقي اثر در اشارات به مثالي آه به آن روشن گردد آه چگونه آثرت اشكال مختلفه د

  نكند و در عين آثرت، واحد به همان وحدت حقيقي خود باشد

  

ای آه چون ظّل و خيال هر چه  يك استاد يعنی يك لعبت باز مستور پس پردۀ ظّل و خيال يعنی پس پرده

ين صور مستند باشد بدان از اشكال و افعال آن استناد بر سبيل توّهم و تخيل باشد نه بر سبيل حقيقت چند

نمايد و حرآات و سكنات و احكام و  مختلف از اسب و سواران و اسلحه و غيرها اشكال متضاد می

چون پرده براندازد و آن استاد مستور خلف االستار . تصّرفات همه به حكم و و او پس پرده پنهان

ه مستند به آن مشاهده گردد تو را معلوم شود آه حقيقت آن صور مختلف وافعال آن صور آه بيرون پرد

نمايدچيست حقيقت آن صور همان استاد است آه آن صور را مالبس و مظاهر افعال خود  صور می

نمايد و  ساخته است و حقيقت آن افعال، افعال آن استاد است آه به حسب ظاهر مستند به آن صور می

تلف و اشكال متضاد تواند بود آه مراد به يك استاد فاعل حقيقی باشد  جّل ذآره  و به صور مخ می

و حينئذ در تعبير از فاعل حقيقی به استاد واز مظاهر افعال وی به صور مختلف و . صور اعيان عالم

  .اشكال متضاد اشارت باشد به آن تمثيل گذشته

  عربية

  ِبُمفَرِدِه لكن ِبُحُجِب األآنِّةو ُآلَّ اّلذی شاَهدُتُه فعٌل واحٌد

ر از جنس افعال همه فعل فاعلی است يگانه متلّبس به تنهايی خود و هر چه مشاهده آردی از اين صو

  .آن متعّدد نمايد و آن افعال مستند به ها آه به واسطۀ آن متعّدد می ها و پوشش ليكن مستور است به حجاب

 و َلم يبَق ِباإلشكاِل اشكال ريبةِإذا ما َازاَل السَّتر َلم َتَر غيَره

 بردارد و آن سترها را زايل گرداند غير آن لعبت باز را نبينی و آن يعنی چون آن حجب را از پيش

جملۀ صور از نظر تو مضمحل و متالشی شوند و هيچ اشكالی آه موجب شّكی و ريبتی تواند بود تو 

  .را باقی نماند

ۀ آاينات آند آه جمل آن اقتضا می  يعنی پروردگار تو فراخ پوشش است اشارت ِانَّ ربَّك واِسُع الَمغِفَرِة

  . زيرا آه مغفرت از غفر است و غفر،سترستر او باشند

  بيت

 بان همی بينم پيش اوسايهآفتابی است حضرتش آه دو آون است

های  دانند و پندارند آه اين فعل  فاعل را نمی  يعنی وحدِتبان و ُهم ال يشُعُرون و او فاعل پس اين سايه
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  .شود مختلف از اين حجب مختلف صادر می

 آه سّر خلق ايشان ظهور حّق است به صورت ايشان و سّر »والّله َخَلَقُكم و ما َتعَلمُوَن« اگر سّر  آه

با ايشان غمزه زدی  جبرًا و قهرًا  خلق افعال ايشان ظهور فعل حّق از ايشان به قدر استعداد ايشان 

ود بعد از آشف و شهود بر  زيرا آه علم به نتيجه بعد از ترتيب مقّدمات يا به مشههمه را معلوم شدی

  آه سبيل جبر و قهر و اضطرار است 

  بيت

 َهم از آن روی بود آو ما شدنسبت فعل و اقتدار به ما 

يعنی به صورت ما ظاهر شد بلكه عين ما شد  التحاد الّظاهر و المظهر  پس فعل و قدرتی آه ازما 

  .نمايد شود همان فعل و قدرت وی است آه در ما می ظاهر می

  .و اّلا آن را آه به خود وجود نبود فعل چگونه بود اقتدار  آی تواند بود

  بيت

 بابر هم ز آفتاب جود آنندهم از او دان آه جان سجودآند

 به مقتضای استعداد آن محل آن يكی است اّلا آن است آه در هر محّلی آه تجّلی وجودی است اصل فعل

 و ُنَفضُِّل َبعَضها َعَلی بعٍض ِفی  يسقی ِبماٍء واحٍد«يگر يابد رنگی ديگر نمايد و در هر جايی نام دفعل 

نهيم بعضی را بر  شوند همه موجودات به فيض واحد و فضيلت می يعنی پرورش داده می»  اُالآِل

بعضی در اغتذاء به آن فيض آه بعضی را صالحيت آن است آه آن غذا در وی بر وجه آمل و اشرف 

  .ظاهر شود و بعضی را نه
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  لمعۀ هفدهم

در بيان تنّوع تجّليات معشوق و ترّقي عاشق در استعدادات  به حسب آن تجّليات و در تحقيق سخناني 

  نهايتي راه در سير في الّله اند و اشارت به بي آه اين طايفه در معني استعداد گفته

  

با عاشق  آاَنت أو جالليًة،   جماليًةاز دريچۀ صفتی» ُهو ِفی َشأٍن  ُآلُّ يوٍم« به حكم  معشوق هر لحظه

از  يعنی حقيت وی يا چشم بصيرت وی عين عاشق يعنی به وجه ديگر تجّلی آند روی ديگر نمايد

روشنايی ديگر يابد هر نفس بينايی ديگر  يعنی از نور تجّلی وی به وجه مذآور پرتو نور روی او

 تجلي ديگر را و شك نيست آه  مراد به اين روشنايی و بينايی صفاي استعداد وي است مرآسب آند

هر چند چون روشنائي و بينائي زيادت گردد ظهور جمال وعرض آن بر عاشق زيادت گردد الجرم 

 زيرا آه غلبۀ عشق به حسب .تر آيد بر عاشق غالب و محبت معشوق جمال بيش عرضه آند عشق

  .غلبۀ ظهور جمال است

و هر  آه نمايش جمال به قدر فزايش عشق است  زيراتر نمايد تر آيد جمال خوب و هر چند عشق غالب

تر  بيش و امتياز محبوب از محّب  بيگانگی معشوق از عاشقتر نمايد   يعنی آاملتر چند جمال خوب

تر گردد  تر نمايد در مقابلۀ آن نقصان و ذّلت عاشق بيش  زيرا آه هر چند آمال و عّزت معشوق بيشبود

 يعنی از جفای عاشق از جفای معشوق غايتی آه تاون گردد پس بيگانگی و امتياز ميان ايشان افز

در  يعني از جفاي بيگانگي وي و غلبه امتياز از وي در پناه عشقبيگانگی وی و غلبۀ امتياز از وی 

 گانگی گريزد و از دو می و وحدت وی آه در آن مرتبه ميان عاشق و معشوق اثنينيت نيست پناه عشق

 و به شهود وحدت آويزد می يعنی در يگانگی عشق در يگانگیشوقی يعنی از دوگانگی عاشقی و مع

  .گويد خيزد و زبان حالش می گردد و حكم ما به االمتياز بالكليه از نظر شهود وی بر می متحّقق می

  رباعی

 با دوست به عاشقی بسی بنشستيم

در وحدت عشق چون به هم پيوستيم

 وز ناخن آثرت رخ وحدت خستيم

 ق هم وارستيماز عاشق و معشو

  

  

  تمهيد

پوشيده نخواهد بود آه در آن مرتبه آه شئون و صفات حّق سبحانه در وحدت ذات مستجن بودند  
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 در مرتبۀ عين و ثانيًا در مرتبۀ علم و اوًالاستجنان اللوازم فی الملزوم  آن شئون را استعداد ظهور بود 

د و تكّثری آه آامن بود در وی به تعّدد و تكّثر چنين وجود حّق را  سبحانه  استعداد آن بود آه تعّد هم

  .تجّليات وی ظاهر شود اوًال در علم و ثانيًا در عين

و چون آن شئون در علم متميز شدند صور علميۀ ايشان را آه اعيان ثابته خوانند استعداد وجود عينی 

جود عينی و آماالت بعضی را استعداد و. پيدا آمد و استعدادات ايشان وجود عينی را متفاوت است

تابعه مر آن را هميشه بالفعل ثابت است واز تغيير زيادت و نقصان مبّراست چون عقل اّول آه در 

  .شريعت از آن به قلم اعلی تعبير آنند و غير آن

مادام . اند آه ظهور آنچه استعداد آن دارند در ايشان مشروط است به بعضی شرايط و بعضی از آن قبيل

د نگيرد مشروط وجود نگيرد واز آن قبيلند افراد انسانی آه ظهور آماالت ايشان آه آن شرط وجو

مثل آماالتی آه . شود مادام آه آن شرايط موجود نشود آن آماالت ظاهر نمی. مشروط است به شرايط

باشد از انواع تجّليات ذاتی و اسمائی و صفاتی آه هر يك از اين تجّليات را  ارباب سلوك را می

است مخصوص از تخليه و تحليه و توجه تاّم به حضرت حّق سبحانه آه به وجود آن شرايط شرايطی 

شود و همانا آه اشارت به اين معنی است آن آه شيخ مصّنف  ايشان را استعداد آن تجّليات حاصل می

ی  يعنبه قدر استعداد است يعنی انوار تجّليات حّق سبحانه اند ظهور انوار  گفتهگويد قدس سّره می

به قدر  يعنی فيوض مترتب بر آن تجّليات از علوم و معارف و فيضاستعداد متجّلی له مر آن انوار را 

 يعنی قابليت متجّلی له مر آن فيوض را و فقدان ظهور انوار و حصول فيض به قدر فقدان قابليت

            .استعداد و قابليت است

  شعر

 نيروست گر ز خورشيد بوْم بی

 مصّفاترهر چه وی روی دلت 

 از پی ضعف خود نه از پی اوست

 زو تجّلی تو را مهياتر

  

اند ظهر انوار به قدر استحقاق است و فيض به قدر قابليت مطابق واقع  آه گفته  يعنی ايناين خود هست

شود و رجوع جميع امور به جانب حّق سبحانه معلوم  است و ليكن به مجرد اين سخن تمام نمی

آند آه افاضۀ انوار مستند به حضرت حّق است اما به  ن آالم افادۀ آن بيش نمیزيرا آه اي. گردد نمی

الجرم شيخ مصّنف تنبيه . حسب استعداد عين عبد پس استعداد عين عبد را نيز در آن افاضه مدخل است

نِّعم يا مبتدئًا ِبال"ليكن قول ايشان آه گويد آه  آه می آند آه آن استعداد نيز از جانب حّق است چنان می

آه مسبوق باشد به استحقاق نيست نعمت  آن دهی بی آه نخست بار نعمت می يعنی ای آن" قبَل استحقاِقها



  جاميعبدالرحمن     اشعة اللمعات

TorbatJam.com ٩۵

 يعنی بر ديدۀ شهود وی آند آه چون محبوب خواهد آه خود را بر عين عاشق بيان میاستحقاق است 

نی ديده شهود او را  يععين او را آه استعداْد بخش هر قابل است جلوه دهد نخست از پرتو جمال خود

عاريت دهد تا بدان نور آن جمال را بيند و از او تمتع گيرد و چون بدان  يعنی نور استعدادی نوری

 حّظی تمام بستد باز فروغ نور روی او عين عاشق را نور ديگر يعنی شهود جمال نور از آن شهود

 يعنی نور جمالی ظۀ نوریمالح يعنی نور استعداد بخشد تا بدان نوريعنی نور استعدادی ديگر 

 القياس  هر نور و علی هذاشود    زيرا آه هر بار استعداد زيادت می.تر از اّول آسب آند  روشن

. استعدادی مستلزم شهود نور جمالی است وهر شهود نور جمالی مستتبع نور استعدادی الی ما شاَء الّله

. تر گردد بيش خورد  و هر چند تشنه گرددتر بر مثال تشنه آه آب دريا خورد هر چند بيش خورد تشنه

نه آب دريا را نهايتی و نه تشنگی تشنه را غايتی و همچنان آه هر چند آب دريا خوردن بيش تشنگی 

  .بيش يعنی طلب وی بيش طلب يعنی وجدان حقيقت هر چند يافتچنين  بيش هم

  بيت

 به جز دوست را تا نيابی نجويیهمه چيز را تا نجويی نيابی

فت آن است آه ذات يافت شده يابنده را حاصل باشد و شّك نيست آه علم به چيزی مستلزم يافت وی يا

تواند بود آه معلوم مفقود بود و شرط در جستن و طلب آردن هر چيز آن است آه آن  نيست پس می

طلب حّق اما در . چيز معلوم بود زيرا آه تا چيزی را ندانند طلب نتوان آرد و تا طلب نكنند نيابند

. چنين يافت وی به وجهی شرط است سبحانه همچنان آه معلوميت وی به وجهی از وجوه شرط است هم

بر باطن مريد تجّلی نكند و طالب آن تجّلی را در خود باز نيابد به ارادتی " المريد"زيرا آه تا به اسم 

دام آه اين ارادت از باطن معتّدها آه شرط يافت و وصول است متحّقق نگردد و به مجرد علم به وی ما

مادام آه اين ارادت از باطن وی سر بر نزند وصول ميسر . وی سر بر نزند وصول ميّسر نيست

  .تشنه اين آب هرگز سيراب نشود. نيست

  عربية

 حّتی يُعوَد إليه الَطرُف مشتاقًا ما يرجُع الّطرُف َعنُه ِعنَد ُرؤيِتِه

  :گويد می

   رباعی            

 روی آن شمع طرازيك چشم زدن ز 

 سوخته دل ز شعلۀ شوق و نياز نا

 هرگز نكنم ديدۀ غمديده فراز

 َنَظارۀ روی او نينديشم باز
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 َعنه أی ينَتِفی رجوُع الّطرف عنه إلی   الَطرِف غايٌة النتقاء رجوِع" حّتی يعوَد إليه الطرُف " قوله 

  إليِه ُمشتاقًا َفُكلَّما يَتَحقَُّق  ه َعنه إّلا وقَت عوِد  وقت عود الطرف إليه مشتاقًا  فال يتحّقق رجوُع الّطرف

الرُّجوُع يتحّقق العوُد فاليحَصُل الری إبدًا و يحَتِمُل أن يكوَن غايٌة ِللَرجوِع أی ما يرجُع عنه حّتی يعوَد 

 المصّنف   الشيِخ ِسياِق آالِمِإليه ُمشتاقًا َفيكوُن دائُم الّنظِر إليه فال يحَصُل َله الری َابدًا و األّوُل أنَسُب ِب

  :يحيی معاذ رازی به ابو يزيد بسطامی نوشت آه. آما ال يخفی

  بيت

مست از می عشق آن چنانم آه 

 اگر

 يك جرعه از اين بيش خورم پست شوم

  :بايزيد در جواب نوشت

  عربية

 شربُت الحبَّ آاسًا بعد آأٍس

 گر در روزی هزار بارت بينم

 

 ُب و ما َرَويُتَفما َنِفَد الشَّرا

 در آرزوی بار دگر خواهم بود

يعنی ميان من و پرودگار من در "ليَس بينی و َبيَن رّبی فرٌق إّلا أّنی َتَقدَّمُت ِبالُعبوَدِة  "وّراق گفت 

معنی مدخليت در فيضان وجود و آماالت تابعه مر وجود را فرقی نيست مگر آن آه من به عبوديت و 

استعداد من ربوبيت او را  آمدم و پرودگار من به ربوبيت و افاضه آن امور و بیافتقار و استعداد پيش 

آه وی را در آن فيضان مدخل است مرا نيز مدخل است بلكه مفتاح ربوبيت  پس همچنان. ظهور نيست

  .گويد چنان آه شيخ مصّنف در شرح آالم وی می. وی عبوديت من است

 آه اگر من به لسان استعداد طلب وجود توابع تاح جود اوستافتقار و استعداد من مف يعنی وّراق گفت

  .آن نكردمی هرگز بر من افاضه نكردی

يعنی مفتاح جود " و َمن أعدَّ األّول"بشنيد گفت تر از وراق چون سخن وراق را   تيزبينديگری

 و عنده مفتاح الغيب« چه بود آه فيض اقدس است و استعداد مستعدان به حسب آن است نخستين

يعنی نزديك حّق تعالی است مفاتيح غيب هويت آه ابواب تجّليات را بر وی بگشاد و اوًال آن را به »

صور اعيان ثابته و استعدادات آن جلوه داد و مراد به مفاتيح غيب اسماء آليۀ الهيه است آه مبادی 

  .اند آه در مواضع آن تحقيق آرده اند از عدم چنان افتتاح وجود آونی

چنان آه افاضۀ وجود آه تعبير از آن به فيض مقدس   يعنی مكاشف شد به آن آه همجا رسيد خرقانی اين
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فرياد برآورد آه . اند از اوست استعداد قبول وجود آه تعبير از آن به فيض اقدس آنند هم از اوست آرده

م آه يكی از آن دو چيز تر و فروتر  يعنی من به دو چيز از پروردگار خود آمِبَشيِئين اَنا أَقلُّ ِمن َربِّی

زيرا آه حقيقت حّق سبحانه نفس . استغنای از فيض مقّدس است و ديگری استغنای از فيض اقدس

 واقع است ِبِسَنِتينو در بعضی روايات. نه به افاضۀ وجود محتاج است و نه به استعداد آن. وجود است

جموع مرِتَبِتين تقّدم حّق سبحانه باشد بر شايد آه مراد به ِسَنِتين م تثنيه سنه آه سال است و حينئذ می

  .خلق به اعتبار فيض اقدس و فيض مقّدس

 آما ُهو  گويد هو خالُق العدِم فرمود ابوالحسن راست می چون سخن خرقانی را بشنيد ابو طالب مّكی

د و سبق مشيت نه ايجا  همانا آه مراد به خلق تقدير و تعيين است بلكه مجرد فيضان بی خالُق الوجود

آند  مراد به عدم اعيان ثابته است يعنی تعيين و تقدير اعيان ثابته بر استعداد خاص حّق سبحانه می

  .آند چنان آه تعيين و تخصيص وجود به حسب استعدادات اعيان وی می هم

آه مراد به عدم معدوم است آه اعيان ثابته است و به  شايد آه مراد به وجود موجود باشد چنان و می

شود  توّهم آن می" خالق العدم"شود ايجاد و جعل و چون از قوله  آه در خالق الوجود ملحوظ میخلقی 

 يعنی صاحب ديگریفرمايد  آه استعدادات اعيان ثابته به جعل است و جعل مسبوق به مشيت می

 ثابته را  با آن آه ثبوت استعدادات مر اعياندر استعداد اثر نكندفتوحات المّكيه در رّد آن متوّهم گفت 

سبق مشيت و  اند بی اند آه از ذات فايض شده زيرا آه اعيان ثابته صور علميه. مسبوق به مشيت باشد

استعدادات از لوازم ايشان است پس مشيت را نيز در آن مدخل نباشد و بعد از آن آه استعدادات از 

نه به انقالب به " ديگر نشود يعنی استعداد اعيان نيز به حسب مشيت حقيقت استعدادلوازم اعيان باشد 

  .استعداد ديگر و نه به تبّدل به آن

 استعدادی خاص را ظهور مر و ماّدۀ مخصوصه در تعيين محّلی خاص يعنی اثر مشيت بلی اثر او

چنان آه ماّدۀ مخصوصۀ ممتزجه از عناصر را به استعداد فيضان صورت انسانی مخصوص گرداند 

يرا آه ممتنع است آه آن را به استعداد فيضان صورت فرسيه چه اين تخصيص به حسب مشيت است ز

  .مثال مخصوص گرداند

 يعنی غيب علم آه محل ثبوت اعيان ثابته است حاصل اين اشارت آن است آه حّق تعالی در عالم غيب

 يعنی عين ثابتۀ وی در حقيت بندهگردد   آه اثری خارجی بر آن ثبوت مترّتب نمیحكم تجّلی باطنی را

 آّلی آه عبارت از قابليت وی است مر وجود عينی خارجی را و مشيت را ورت استعداد اصلیبه ص

 و موجودی گردد از قبول آند تجّلی وجودی عينی استعداد ظاهر گرداند تا بداندر آن هيچ اثری نيست 

وق موجودات عينی و محّلی خاص گردد مر استعداداتی را آه تعيين آن محل مر آن استعدادات را مسب
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  .به مشيت باشد

 يعنی تجّلی وجودی عينی منضّم گاه به واسطۀ آن تجّلی حاصل شد آن تجّلی وجودی عينی و چون اين

.  فرعی جزویاستعدادی ديگر يابدبا امورديگر از رياضيات و توّجهات آه موجب ارتفاع حجب باشد 

ن آه يكی بعد از ديگری زيرا آه فرع استعداد اصلی است و جزوی از استعدادات مندرجه در تحت آ

تجّلی  فرعی جزوی آه بدان استعداد بعد از اّتصاف به وجود عينی در عالم شهادت. شود ظاهر می

 پس .قبول آند يعنی تجّلی شهودی آه در عالم شهادت بعد از اتصاف به وجود باشد وجودی شهادی

زيرا آه اين . ود در شهادتمراد به تجّلی شهادی تجّلی باشد آه سبب شهود حقيقت گردد نه سبب وج

تجّلی شهودي بوده وی . تجّلی بعد از وجود در عالم شهادت است و غالبًا آه اين سهوی است از ناسخ

شهادی ساخته و دليل بر اين آن است آه اين مأخوذ از آالم شيخ است در حكمت شعيبيه از فصوص 

جّليين تجّلی غيب و تجّلی شهادة فمن تجّلی و تحرير هذه المسألة أّن لّله سبحانه ت«جا آه گفته است  آن

الغيب يعطی االستعداد اّلذی يكون عليه القلب و هو التجّلی الّذاتی فإذا حصل له أی للقلب هذا االستعداد 

  .»تجّلی أی الحّق له التجّلی الّشهودی ِفی الَشهادة

هر دم كی بعد از ديگری  و احكام مترّتبۀ بر آن تجّلی يبه حسب احوال تجّلی شهودی و بعد از آن

 و گردد نهايت بر وی گشوده می  تجّليات بی دِر مر تجّلی ديگر را و به آن سبب يابد استعدادی ديگر می

شايد آه معنی آالم مذآور در بيان حاصل اشارت آن باشد آه حّق تعالی در عالم غيب يعنی غيب  می

 تجّلی باطنی و اثر آن را در حقيقت عارف آامل آه جهت روحانيت بلكه جهت انائيت وی است حكم

چنان  يعنی هم. وی به صورت استعداد اصلی آّلی آه عين ثابتۀ وی در مرتبۀ علم داشت ظهر گرداند

چنين  آه استعداد اصلی آّلی هيوالنی الوصف بود نسبت به قبول تجّليات مترتبه بر استعدادات جزئيه هم

ن باشد آه حقيقت موجودۀ وی را هيوالنی الوصف حكم هيوالنی الوصف بود نسبت به حقيقت وی آ

بالغين (گرداند و وی را حيثيتی خاص و جهتی معين نگذارد تا بدان استعداد تجّلی وجودی غيبی  

گاه به واسطۀ آن تجّلی  آه تجّلی ذاتی برقی است قبول آند و چون اين حاصل شد آن) المعجعة و الباء

ادت آه بدان استعداد تجّلی شهادی  وجودی آه از مقولۀ عالم ذاتی استعدادی ديگر يابد در عالم شه

زيرا آه چون وی صافی شد هر چه در مقابلۀ وی افتد از صور تجّليات مشهود . شهادت باشد قبول آند

تقيد  شود بی وی گردد و بعد از آن به حسب احوال خارجه از وی هر دم استعدات ديگرش حاصل می

  .گردد نهايت بر وی گشاده می تجّليات بی   ها و دِر وی به يكی از آن

پس بر تقدير اين معنی مجموع اين تجّليين در تجّليات شهودی باشد نه تجّلی وجودی و شهودی و ظاهرًا 

  .گردد آه به تأمل صادق در ما قبل و ما بعد آن ظاهر می آالم فصوص محمول بر اين  معنی است چنان
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پس علم او  مر عبد متجّلی له را متجّلی جّلی مستلزم علمی استو چون تجّليات را نهايت نيست و هر ت

ُقل رّب گردد به لسان الحال أو المقال بعد از حصول هر علمی به امر   مخاطب میرا غايت نباشد الجرم

  . ِزدِنی ِعلمًا

 آه به اّول مراتب وصول آه نهايت سير الی الّله است رسيدند و از سر چشمه وصال اصحاب رأی

اليه "پندارند آه چون واصل شدند غرض حاصل شد و به غايت مراد رسيدند و به  شدند سيراب

 ال تنقطُع أبُد اَالبدين آه مراتب سير فی الّله است پيوستند هيهات، منازل طريق الوصول" ترجعون

  .زيرا آه شئون و صفات الهی آه تجّليات به حسب آن است غير متناهی است

 عند انتشاء حقيقة العبد منه نه بدان جا بود آه صدور بودير الی الّله  بعد از تمامی سچون رجوع

 زيرا آه اگر آی منقطع شود راه آجا برسد آه سير الی الّله است اوًال و سير فی الّله ثانيًا سلوكسبحانه 

ردد گ شود و بنده در آن سير به همان اسم آه مبدأ انتشاء وی بود راجع می چه سير الی الّله منتهی می

خورد و ابداآلبدين در هر آنی گوهری  آيد و غوطه می ايستد بلكه به لّجه وصول در می اما بر آن نمی

  صاحب گلشن راز گويد. آرد ديگر به دست می

 ز حّق با هر يكی حّظی و قسمی است

 بدان اسمند موجدات قايم

 به مبدأ هر يكی زان مصدری شد

 از آن در آامد اّول هم به در شد

 

 و مبدأ هر يـــــك ز اسمی استمعاد 

 وز آن اسمنــــد در تسبيــح دايــم

 به وقت بازگشتـن چون دری شد

 اگر چه در معـــاش اودر به در شـــــد

  

اشارت است به آن آه بر آن در آه آنايت از " از آن در آامد اّول هم به در شد"و در اين مصراع آه 

  .آيد شود و به لّجۀ وصول در می به در میايستد و  اسمی است آه مرجع وی است نمی

پس آمدن چه فايده  و بعد از رجوع به آن اسم آه مصدر بوده ببايد ايستاده اگر مرجع عين مصدر باشد

ای آه در نظر ُآّمل معتّد بها باشد و اگر نه بعد از آن آه بر مراتب گذشته و از آن منخلع   يعنی فايدهدهد

چنان آه آب آه بر مرتبۀ ُگل گذشته باز آب شود خواص ُگل چون  هم. دشده خواّص آن باقی خواهد بو

  .بوی و غير آن بماند با وی

   چنين خبر داد آه به اعتبار سير فی الّله نهايتی و دوری اين راه   از بی  قدّس سّره نوری

  عربية

 و َحسُب لحاِظ شاِهٍد َغيِر َمشهِد َشِهدُت َو َلم َاشُهْد ِلحاظًا َلَحظُته
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ديدم و نگريستم "گويد   قبل ذلك می غيِر مشهوٍد و فی بعض النسخ غير مشهود أی حسب لحاٍظ شاهد

محبوب را نگريستنی آه هرگز به آن نگريستن وی را ننگريسته بودم زيرا آه جمال وی غير متناهی 

سنديده نگرم پس آن نگريستن ديگر است و نگريستنی است پ نگرم جمال ديگر می است هر بار آه می

  ".نگريستن شاهدی آه پيش از اين مشهود نشده باشد. مرا

  رباعی

 هر دم ز تو در ديده خيالی بينم

 چون جلوۀ تو نيست مكرر حاشا

 

 در هر ديدن تازه جمالی بينم

 آز ديدن تو به دل ماللی بينم

بر طلب شوق باعث نيايد  در سير فی الّله چون به بعضی از مراتب وصول برسند اگر واصالن را

» ُثّم َردُّوُهم ِاَلی ُقُصوِرهم«اند اقتصار آنند و در مقام  بر آن قدر آه يافتهاند   از آنچه يافتهاولی و اعلی

  . أی تحّوًال و انتقاًال و الّله اعلم»خاِلِديَن ِفيها ال يبُغوَن  أی ال يطِلُبوَن  َعنهٰا ِحوال«بمانند  
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  لمعۀ هجدهم

   طلب او و تحّقق آن حرآت و ترّقي او ابداآلبديندر بيان سبب حرآت عاشق و

  

 چنان هنوز روی معشوق نديده بود. آرميده بود در مرتبۀ عين و نابود در مرتبۀ علم عاشق با بود

ديدنی آه بعد از وجود در عين باشد چه در آن مرتبۀ نيز سمعی و بصری مناسب آن مرتبه اثبات 

او را از خواب عدم برانگيخت از سماع آن نغمه او را " آن"آه نغمۀ قول آنند  چنان آه گذشت   می

 و آن حال قبول وی است مر حاصل شدتر نبوده باشد   آه عبارت از حصول حالی است آه پيشوجدی

  . در عينو از آن وجد وجودی يافتآن امر را و جنبش وی از عدم به وجود 

  .ذوق آن نغمه در سرش افتاد در حال گفت

  بيت

 نهاد ما نهادعشق شوری در 

 

 جان ما را در آف غوغا نها

 يعنی گاه باشد آه گوش به واسطه شنيدن اوصاف و احوال معشوق َو اُالُذُن يعِشُق َقبَل العيِن ِاحيانًا

تواند بود آه معنی آن باشد آه گوش به  و می. سبب عشق گردد پيش از آن آه چشم ديدار وی بيند

گردد و معنی اخير به  يش از آن آه ديدار وی بيند سبب عشق میواسطۀ شنيدن آواز و گفتار معشوق پ

  .نمايد تر می سياق آالم مناسب

يعنی عاشق سر " اّن المحّب ِلَمن يهواه زّوار"عشق مستولی گشت ظاهر و باطن عاشق را به ترانۀ 

  .گشته دايم گرد آوی محبوب گردد و خاك مشك بوی او را بويد

  بيت

 طواف عاشقان در آوی جاناندطواف حاجيان در آعبه باش

رقص ظاهر رقص معهود .  باطن را هميشه و ظاهر را در بعضی اوقاتبه رقص و حرآت در آورد

است يا اعمال ظاهرۀ مترّتبه بر استيالی عشق و رقص باطن تقّلب و تحّول وی در احوال و مقامات 

  .باطنی

 آه حضرت حّق است به چه مطلوب. ضتا ابد اآلبدين نه آن نعمه منقضی شود و نه آن رقص منقر

  جا زمزمۀ عاشق همه اين بود آه اين. نامتناهی استاعتبار شئونات و تجّليات جزئيه 

  بيت
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 تا گوش باز آردم آواز تو شنيدمتا چشم بر گشادم نور رخ تو ديدم

َری و َت« ظاهر ساآن نمايد در بعضی اوقات پس عاشق دايم در رقص و حرآت معنوی است و اگر چه

  .»الِجباَل َتحَسُبها جاِمدًة و ِهی َتُمرُّ َمرَّ السَّحاُب

  نظم

 دردی ای مدعی مزن طعن بی

به صورت چو آوهيم مانده به جای

 گر از جا نجستيم در رقص و درد

 به معنی چو ابريم گيتی نورد

  

  

 از آلمات ای است چه هر ذّره آلمه. ای از ذّرات محّرك اوست خود چگونه ساآن تواند بودآه هر ذّره

 وهر اسمی را زبانی است از اسماء الهی آه آن آلمه مظهر اوست و هر آلمه را اسمی استوجودی 

 و هر قولی را از محّب سمعی دال بر آن اسرار و هر زبانی را قولیخاّص در بيان اسرار مسّمی 

نمايد در  رق دو می آه در مرتبۀ فنيك بشنوی قايل و سامع را تيز گوش شوی و چونمناسب آن قول 

 مصرع مرغی است سماع آز حّق آمد يكی يابی آه الّسماُع َطيٌر يِطيُر ِمَن الَحقَّ ِاَلی الَحقَّمرتبۀ جمع 

  .سوی حّق

گفتيم تو بر سر منبر آشكارا آردی  ها پنهان می سّری آه ما در سردابه"جنيد با شبلی عتاب آرد آه 

  :گويد می. َهل ِفی الّدارين َغيِریشبلی گفت أّنا أُقوُل َو أَنا أسَمُع و

  رباعية

 در دايرۀ دور زمان جز من آيست

من محو در او و او در اعيان ساری

 در سلسله آون و مكان جز من آيست

 گويم آه در جهان جز من آيست زان می

  رباعی

 هر بوی آه از مشك و قرنفل شنوی

 گل شنوی چون نغمۀ بلبل از پی

 

 ل شنویاز سايۀ آن زلف چو سنب

 .هم گل گويد  گر چه ز بلبل شنوی
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  لمعۀ نوزدهم

در بيان فراخي حوصلۀ عاشق و آمال سعت و تمامي قابليت او و تحقيق معني قلب و بيان وحدت 

  حقيقي

  

 يعنی عّزت وحدت و غلبه وی مر آثرت عاشق را دلی است منّزه از تعين آه مخيم قباب عّزت است

 آه مرتبۀ حّس است و شهادتيب هويت هويت ذات است تا مرتبۀ حّس  آه آن غو مجتمع بحر غيبرا 

  و اين دل را هّمتی است آه 

  بيت

 هنوز هّمت او بادۀ دگر خواهداگر به ساغر دريا هزار باده آشد

 زيرا آه نگنجدوجود دل انسان آامل در وی   بیآه در همۀ عالم ای است آه آن الجرم سعت او به مثابه

جملۀ عوالم در ظاهر متفرقۀ اسمائی هست اما مظهر احدی جمعی آمالی نيست بلكه اگر چه در وی م

  . زيرا آه متناهی را در جنب نامتناهی هيچ قدری نيستاو ناپديد بود وحدت و جمعيت و اطالق قبضۀ

 او زند بارگاه سلطنت يعنی وحدت مجموعی در ساخت وحدانيت يعنی وحدت حقيقی سرا پردۀ فردانيت

حّل و عقد، قبض و بسط تلوين و تكوين همه . جا سازد آار آن جا پردازد آن همۀ عوالمو تصرف در

 بالقبض و همانا آه اين و إذا َبَسَط أعاَد ما أخفیٰ بالبسط فإذا َقَبَض أخَفی ما أبدیٰ. آن جا ظاهر گرداند

ه از ممّر وی رسد هم زيرا آه هر فيض آه به عالم می. آلمات اشارت به مقام قطبيت و غوثّيت است

به رويی آه . رسد وی چون مرآتی است آرّی در مرآز عالم نهاده  هم مواجه حّق و هم مواجه خلق می

  .رساند گيرد و به رويی آه در خلق دارد فيض می در حّق دارد فيض می

  بيت

 آه دايم در دل تنگم خان و مان سازدگنجد عجب دارم بتی آز حسن در عالم نمی

دايرۀ دل خود چنين خبر داد آه اگر عرش و صد بار صد هزار بار چند عرش و هر چه بايزيد از سعت 

در اوست در گوشۀ دل عارف نهند عارف از آن خبر نيابد جنيد  گفت چگونه خبر يابد  آه الُمحِدُث إذا 

ی نماند و شّك نيست جا آه آفتاب قدم نور افشاند از سايه هيچ اثر باق  يعنی آنُقورن ِبالَقديِم َلم يَبق َله أثٌر

  .آه چنين دل مطرح انوار قدم است الجرم عرض و مادون عرش نسبت به وی در حكم عدم است

 به لسان حّق همه قديم بيند الجرم به بصر حّق بايزيد چون نظر در چنين دلی آند آه محدث را اثر نبود

 شّك نيست آه آن پر آب آردای ساخت و  آوزه.  آه آبی است منجمدتمثيل  يكی از يخ.  سبحانی گويد
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 و آوزه به گداختن چون آفتاب بتافتآوزه به صفت انجماد و صورت آوزگی از آب ممتاز بود اما 

چنين چون حقيقت مطلقه به صور تعينات ظاهر شد و مظاهر متكّثره پيدا  هم. آوزه را آب يافتشتافت 

تعينات را از نظر شهود وی مضمحل آمد ناگاه آفتاب احديت بر دل صاحب دولتی تافتن گرفت و صور 

    .گفت ليس ِفی الّدار غيره ديارگردانيد همه را يكی ديد 

  بيت

 ساقی و حريف و می و پيمانه هموصياد همو صيد همو دانه همو

عجب آاری است و َسَعِنی َقلُب عبِدی و الَقلُب بيَن إصبعين ِمن أصابِع الّرحمن او در دل و دل در قبضۀ 

  .بان ترجمان اين معنی رفته است او مگر بر ز

  نظم

 گر چه در زلف توست جای دلم

 تا بدانی آه از لطافت خويش

 

 در ميان دل حزين منی

 هم تو در بند زلف خويشتنی

يگانگی جز در يگانگی . جز در خود نگنجد زيرا آه غير نيست همه در بند خود بود پروای غير ندارد

 آه وحدت مجموعی دل است جز در وحدانيت حّق است  سبحانه   آه وحدت حقيقیقرار نگيرد فردانيت

 و آن برزخی است جامع ميان حقايق الهی و آيانی از اين حرف حقيقت دل معلوم توان آرد. آرام نيايد

و آم آسی داند، صاحبدلی خبر و برزخ زايد نيست بر طرفين خود چنان آه از لوازم برزخيت است  

  :داد

  رباعی

 تو بدين زيبايیگفتم آه آرايی 

هم عشقم و هم عاشق و هم معشوقم

 گفتا خود را آه خود منم يكتايی

 .هم آينه هم جمال هم بينايی
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  لمعۀ بيستم

در بيان تقسيم صفات به وجودی و عدمی و اضافت صفات وجودی به معشوق و صفات عدمی به 

و ترجيح فقر بر " ه فی الدارينالفقر سواد الوج"عاشق و تحقيق معنی فقر و بيان مراتبش و بيان 

  غنا

  

 نه به عاشق سلطنت واستغنا به معشوق داد يعنی نسبت محبت آه طالب طرفين و معشوق است عشق

 نه به معشوق زيرا آه عاشق را از جهت عاشقی ناچار است از شعور به مذّلت و افتقار به عاشق

 وصول و استمرار وصول بعد جمال معشوق و ميل به آن و طلب وصول به آن و رفع موانع از

الحصول و دفع قوادح در آن و اين هم افتقار است و افتقار مايه مذّلت و اّما معشوق اگر چه در اتصاف 

به صفت معشوقی محتاج است به عاشق اّما شايد آه وی را شعور به آن نباشد و اگر باشد طالب وجود 

نوعی حاجتی آه موجب تذّلل باشد نيست و پس وی را  من حيث هو معشوق  هيچ . و بقای آن نباشد

اگر وی را فرضًا شعور به صفت معشوقی باشد و ابقای آن را خواهد و در ميل به ابقا مذّلتی آشد از 

آن حيثيت وی عاشق خواهد بود نه معشوق و آن مذّلت از جهت عاشقی خواهد آشيد نه از جهت 

  .معشوقی

 يعنی عاشق مذّلت از عّزت عشق است نه معشوقی بدان آهو چون اين را دانستی آه مذّلت الزم عاشقی

چه بسيار باشد آه معشوق .  يعنی غلبه و استيالی ویآشد نه از عّزت معشوقغلبه و استيالی وی 

و شّك نيست آه مملوك را هيچ نوع غلبه و " يا عبادی اشتقت ِاَليُكم"  در حديث قدسی واقع استبنده بود

  .استيال نيست بر مالك خود

غنا صفت معشوق آمد و فقر صفت عاشق پس  خواه معشوق مالك بود و خواه مملوك و علی آّل حاٍل

 وقتی آه از ممكنات مقيده باشد و معشوق حقيقت مطلقه آه در جميع اشيا ظهور دارد و هنوز .عاشق

ليه َشیء او به فقيری بود آه يحتاُج ِالی ُآلِّ َشیء و ال يحتاُج ِاعاشق به آمال فقر متحّقق نشده باشد 

شايد آه آسی آه به  زيرا آه می.  يعنی در نظر شهود ویهمه محتاج بود و هيچ چيز بدو محتاج نی

  .چنين فقری متحّقق شده باشد محجوبان وی را محتاج اليه توّهم آند

 و هو الوجود الحّق آه نظر محقّق بر حقيقت اشياء آيداما آن آه او به هم محتاج بود جهت آن بود 

در هر چه نظر  آند رخ او بيند الجرم حاّنه اّما در پس پردۀ اشياء و همه اشياء را مظاهر آن بيند پس سب

 و معنی احتياج ذاتی آن است "الفقُر احتياٌج ذاتی ِمن غيِر َتُعيِن حاجٍة" بر همۀ اشياء محتاج بود آه 
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اجت آن است آه چون قبلۀ انضمام امری ديگر به وی و معنی عدم تعين ح آه وصف ذات فقير بود بی

طلب وی حقيقت مطلقه است و آن را به هيچ خصوصيتی از خصوصيات تعينات اختصاصی نی پس 

نسبت همه به آن فقير برابر بود پس به همه  از جهت ظهور آن حقيقت  محتاج بود و خصوصيت هيچ 

  .تعين را در آن احتياج مدخلی نبود

 بدو محتاج نبود سبب آن است آهی در نظر شهود وی  از موجودات عينآه هيچ چيز  و اّما آن

و  آه قطع عاليق ظاهری است احتياج به موجود تواند بود و عاشق را در حال تجريدموجودات را 

آه نزد او  از صفات و افعال و آثار خلعت هستی و توابع آن آه قمع عوايق باطنی است مقام تفريد

ن ُتَؤدُّوا اَالماناِت ِالی َاهِلها به معشوق باز گذاشته است و او به سر امانت بود به حكم اّن الّله يأمُرُآم َا

رفته و هو اآلن مع الّله َآُهو ِفی األزل،  در خارج آه مرتبۀ ثبوت وی است در علم  ِخرقۀ نايافت خود

  . و از خود جز عين ثابته باز نيافته زيرا آه در ازل جز عين ثابته نبودحال او آمده

 زيرا آه انجاح مطالب و قضای حاجات بدو محتاج نتواند بود در نظر شهود او ل هيچ چيزدر چنين حا

موجودات جز از موجود نتواند بود و وی در نظر خود به عدم يعنی عين ثابته خود بازگشته و از 

خلعت وجود عارضی منخلع شده است و اما چون از وی عين ثابته باقی مانده است به احتياج 

  .د شد زيرا آه عين ثابته به وجود و توابع آن محتاج استموصوف توان

نيز به  چنان آه هيچ چيز در نظر شهود وی به وی محتاج نتواند بود وی در فقر مقامی است آه فقير و

الفقيُر اليحتاُج ِإلی الّله  زيرا آه احتياج صفت موجود " آه آن فقير گفت هيچ چيز محتاج نشود چنان

.  نه در عين وجود دارد و نه در علم ثبوتو فقير چون در بحر نيستی غوطه خوردًا    علمًا أو عينباشد

زيرا آه حينئذ عين ثابتۀ خود را از جملۀ تجّليات حّق داند به صور قابليات پس وی نيز از جملۀ اسماء 

م زيرا آه احتياج را الاقل ثبوت در عل. احتياجش نماندحّق باشد و به فقير مضاف نگردد الجرم 

 زيرا آه هيچش نماند تا غايتی آه احتياج .فقرش تمام شدبايد و آن نيز از اين فقير مرتفع شده است  می

  .آه سرمايۀ فقر وی همان بود هم نماند

زيرا آه الشیُء إذا جاوَز َحدَُّه ِانَعَكَس ضّده أی إنَقَلّب ِإلی ِضدِِّه . الّله أی َمن َتمَّ َفقُره و إذا تّم الفقر فهو

يعنی چون صفت . فيه معنی الصيرورة" انعكَس " منصوب علی نزع الخافض أو قوله " ضده"وُله َفَق

فقر از حّد خود در گذرد به ضّد خود آه غناست منقلب گردد و غنی مطلق حضرت حّق است  سبحانه  

 را و تحقيقش آن است آه چون فقير به آمال فقر متحّقق گردد چون به وجود عينی خود نگرد وجود حّق

بيند منصبغ به احكام عين ثابتۀ خود و چون به عين ثابته نظر آند هم وجود حّق را بيند بلكه همه را 

  .پس هر چيز را آه پيش از اين توّهم آرده بود اآنون همه را حّق بيند  سبحانه. عين حّق بيند
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 اگر احتياجی ستمحتاج ني آه به سمت غيريت موصوف باشد و الّله تعالی در هيچ چيز به هيچ چيز

  .هست بعضی از اسماء راست به بعضی ديگر واالسُم عيُن المسّمی

  بيت

  همه باشی چو هيچ گردی تو هيچ باشی چو جفت فردی تو

يعنی چون جفت فرد باشی و خود را در برابر وی وجود اثبات آنی آه شفع آننده وجود وی باشد هيچ 

ای تا وی به جای تو بنشيند اما  ر حّق نيز فانی نشدهزيرا آه تو را به خود وجودی نيست و د. باشی

هر چه مضاف به وی باشد به تو مضاف گردد . چون به فنای در وی هيچ گردی وی به جای تو بنشيند

  .پس آن وقت همه باشی

تر آمد از منزلت فقيري آه يحتاج الي آل شيء و ال يحتاج  پس رتبت فقيری آه ال يحتاُج الي اهللا عالي

 و از هستی وی بيند چه آن آه محتاج است به همه اشياء مطلوب را پس پرده اشياء می. یٌءإليه ش

و آن آه نيز چيزی باقی مانده است آه ثبوت در علم است آه صفت احتياج به اشياء به وی قائم است 

الفقيُر ال يفَتِقُر با يافت و نايافت بساخت فهو آما قال اآمل الّدين جنيد   علمًا و عينًا  در خلوتخانۀ نابود

ِإلی َنفِسِه و ال ِإلی ربِّه و در اين حال آه فقير از سر وجود خود بر خاست و با عدم خود بساخت اگر 

آند عكس ظلمت نابود خودش در  آه آينۀ وی است نظر به جمال دوست  نه به بصر حّق  به چشم خود

بر روی افكنده نه    و العدِم  الوجوِد  أی ِفی داِرني  خود را بيند به رقع سواد الوجِه ِفی الّداِر. نظر آيد

خود را نوری بيند آه بدان نور سفيد روی گردد و نه در سرای .  يعنی وجود عينیدر سرای وجود

سؤال اگر آسی گويدآه چون به . ظهوری آه از سيه رويی خالص يابد يعنی عالم اعيان ثابته عدم

جواب گوييم "  اگر به چشم خود نظر آند" ّنف چرا گفت فقيری چنين هيچ چيز مضاف نيست شيخ مص

تواند بودآه چيزی  آه  در نظر شهود آن فقير هيچ چيز به وی مضاف نيست نه ِفی نفِس األمر پس می

به وی مضاف باشد اما از نظر شهود وی برخاسته باشد پس مالحظۀ وی آن اضافت را منافی فقر 

  .وَن ُآفرًا آاد الفقُر َان يكاست نه نفس اضافت 

  بيت

 ست آه سواد فقر پوشند آندر مذهب ما سواد اعظم

تحريض بر تحصيل اين مقام است " عليكم بالّسواد االعظم "  و همانا آه اين اشعار به آن است آه قوله

 به بعيد بود به حسب ظاهر به سبب تلّبس وی به مقّربات توانگر غالبًا در غايت ُقرببه لسان اشارت 

ی زيرا آه سرمايۀ ُقرب فناء است و آن با ملك و اضافات جمع نشود اّلا نادرًا در بعضی آّمل حسب معن

 به حسب صورت از جهت تلّبس وی به و درويش در غايت بعد. و شيخ مصّنف غالبًا برای اين گفت
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به  زيرا آه موانع مرتفع است و خالی بودن وی از اضافات ممّد و معاون وی در تحّقق قريبمبعدات 

  . ُقرب

  عربية

 غناٍء و لو ِبالَفقِر َهبَّت َلّربَّتَمتی َعَصَفت ريُح الوال َقَصَفت أخا

يعنی هر گاه آه به جهد باد حقيقت عشق در هم شكند توانگر را به همه اضافات و تعّلقات و اگر آن باد 

هد در آن صفت فقر بر درويشی وزد آه از آن اضافات و تعّلقات رسته باشد هر آينه وی را پرورش د

  .و به آّلی از خودش بستاند و به مقام يگانگی برساند

  بيت

 گياه آسوده باشد سرو رنجورز بادی آو آاله از سر آند دور

گويد اگر توانگری و درويشی قصد عالم عشق آنند مثال در دست توانگر  گويد، می دانی چه می

 يعنی عالم عشق خته نسيمی آه از آن عالمچراغی بود افروخته و در دست درويش هيزمی نيم سو

أَنا ِعنَد الُمنَكِسَرِة "بوزد چراغ توانگر را بنشاند و هيزم درويش را برافروزاند پس به چوگان 

  .بردند شكستگان از اين ميدان گوی" ُقُلوُبُهم
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  لمعۀ بيست و يكم

را از ميان بردارد و به مراد بايد آه از غرض پاك شود و طلب و ارادت خود  در بيان آن آه عاشق مي

  معشوق ِنگرد اما ميان مرضي و نا مرضي فرق آند

  

 زيرا آه چون صحبت عاشق با معشوق بنابر غرضی غرض با معشوق صحبت دارد عاشق بايد آه بی

 خواست از ميان بردارد و آار به مراد او گذاردباشد به حقيقت معشوق وی آن غرض بود نه معشوق 

شيخ . و ترك طلب گيردو اّلا عاشق مراد خود باشد نه عاشق او  "  إإل رادُه ترُك اإل رادِة"د ان آه گفته چنان

تلّطفَت ِبی حّتی َعلمُت أنَّ َطَلِبی َلَك جهٌل و ِلغيِرَك ُآفٌر َفَأِجرنی "الوالحسن شاذلی گويد در مناجات خود 

چنان آه   او وصول به معشوق هم اوستچه طلب عاشق سّد راه".  ِمَن الَجهِل و اْعِصمِنی ِمَن الُكفر

 و مرتبۀ زيرا آه هر مطلوب آه از پس طلب يافت شود به قدر حوصلۀ طالب باشدمعشوق است 

  .معشوق از آن برتر است آه حوصلۀ هيچ طالبی گنجايی وی داشته باشد

 چون بر ودفی الجمله ترك طلب و مراد خود گيرد و آار با مراد او  گذارد و هر چه در عالم واقع ش

  .مراد خود انگارد تا آسوده و شادمان بماندحسب ارادت معشوق است 

  بيت

  يك بار مراد در آنارت نايدتا ترك مراد خود نگويی صد بار

زيرا آه مراد اگر موافق امر .  از جهت عدم موافقت با حكم و امر معشوقو اگر واقع نا مرضی باشد

پس رضا همان . ی است آن را مرضی گويند و اّلا غير مرضیچه موافق امر ايجاد ايجابی باشد چنان

چندان  واقع نامرضی در دفع و تغيير آنآه ارادت موافق امر ايجابی باشد  ارادت است ليكن به شرط آن

تغيير آن نامرضی باشد و محبوب آن تغيير را  بعد از اين جهد آردن آه تواند جهد آند باشد آه واقع

ف آامل نيز داند آه محبوب تغيير آن نخواسته است و واقع آن نامرضی  و اگر عارخواسته باشد

بايد آه در تغيير آن آوشد  عبودية و امتثاًال المر محبوبه، زيرا آه مقصود آامل امتثال  خواهد بود می

  .امر است نه تغيير آن

ل او را  و در همه صور فاعآه در هر صورتی روی دوست عيان بيند و اگر محّب مكاشف بود چنان

 يعنی وجه چه وجه او. رضا ندهد و مؤثر در آن او را داند بايد آه نامرضی اگر چه وجه او بيندداند 

 اگر چه آن نامرضی به ارادت وی است اّما موافق امر و حكم وی آه امر ست آه در نامرضی آنحّق 

آفر در آافر اگر  ". الُكفِرو ال يرَضی ِلِعباِدِه "قال تعالی . راضی نيستايجابی است نيست پس به آن 
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زيرا آه همۀ آافران مأمورند به ايمان پس . چه به ارادت و ايجاد اوست اما موافق امر ايجابی نيست

اگر آسی گويد آه شّك نيست آه نامرضی مقتضی . بايد آه مرضی بنده نيز نباشد مرضی نباشد پس می

شايد آه   قضا و رضا به مقتضی میحّق است و رضا به قضا واجب گوييم فرق است ميان رضا به

  .رضا به قضا باشد و به مقتضی نه

حّق بيند بر  صور تجّليات حّق را به حّق بيند و عالم را همه" آنُت سمَعه و بصَره "  از مقام محّبی آه

زيرا آه حّق وی را به آن انكار فرموده است و اگر نه همه در .  نه به خودمنكرات انكار آند به حق

و زيرا آه فاعل آن منكر در نظر شهود وی يكی از مظاهر حّق است . و بر حّق معروف است نظر وی

قائم بود چه در هر چه شرعًا حرام است  در اين انكار و حّجتش نه برای حّظ نفس خود برای حّق

. دالجرم از ان اجتناب نمايد بلكه در آن طبعًا رغبتش نبو بلكه جالل و قهر وی بيند جمال حّق نبيند

  .زيرا آه اجتناب از مظاهر قهر و سخط طبع وی شده است

  محكوم تجّلی است و تجّلی همه اشياء را يعنی محّب مكاشف دهد آه چون او ای زحمت می جا شبه اين

از نظر  وقتی آه در امری نامرضی باشد شامل است تجّلی راخواه مظاهر جمالی باشند و خوه جاللی، 

آن معنی آه بر آن نامرضی آه تجّلی در آن واقع شده است انكار آرد و در  به خود چون دفع توان آرد

دو  آه آمال ظهور و وضوح حّق است بر متجّلی له به جهت تصفيۀ محل گوييم تجّلیتعبير آن آوشد 

 آه و تجّلی اسماء و صفاتمالحظۀ اسماء و صفات   آه انكشاف ذات است بیگونه است، تجّلی ذات

  .لّبس به اسماء و صفاتانكشاف ذات است مت

اّما . و از احكام آن اعراض نتوان نموددفع نتوان آرد  لقّوته و استيالئه علی المتجّلی له  تجّلی ذات را

 چون قّوت تجّلی نه در آن مرتبه است آه متجّلی له را قّوت تميز و تصّرف در تجّلی اسماء و صفات

خت و آن را به تجّلی لطفی دفع توان آرد در هر چه تجّلی قهری را از تجّلی لطفی جدا توان سابماند 

 از مظاهر .نامشروع است نشان قهر و جالل بيند و در هر چه مرضی بود نشان لطف و جمال يابد

قهر بگريزد و در ظاهر لطف آويزد و از اسم و صفتی آه بر مظاهر قهر حاآم است پناه گيرد به اسم 

أعوُذ ِبرضاك ِمن " يعنی در تجّليات صفات گويد جا اينپس . و صفتی آه بر مظاهر لطف حاآم است

معّوذ به و " َاعوذ ِبك ِمنَك"و تجّلی ذاتی گويد مّعوذ به رضا را دارد و مّعوذ منه سخط را " َسَخِطك

  .معوذ منه يكی را بيند

  بيت

 پيش آه روم قّصه به دست آه دهماز تو به تو گر در نگريزم چه آنم
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  لمعۀ بيست و دوم

ر بيان سّر تكليف عاشق سالك به اشتغال وي به صور افعال و اعمال از مجاهدات صوري و معنوي د

ها، از شهود عين جمع آه ُبعدي آه مراد محبوب است عبارت از آن است و در  و احتجاب وي به آن

  تحقيق معني ُقرب در عين ُبعد آه مترّتب بر آن تكليف است

  

 و او نيز دوست دارد يعنی مرضی وی بود دوست داردشرط عاشق آن است آه هر چه دوست 

 يعنی ُبعد و فراق عاشق از شهود عين جمع و استهالك در ان اگر همه بدو فراق بودمرضی وی بود 

 و غالبًا برای آن گفت و غالبًا محبوب ُبعد و فراق محّب خواهد. به اشتغال به صور عبادات و طاعات

تا از جفای عين جمع بيرون روند آه ايشان در اين حكم داخل نيستند تا مغلوبان و مجذوبان مستهلك در 

 و شهود او  در پناه عشق يعنی از جفای محبوب و حجابيت وی مر شهود حقيقت مطلقه عشق را او

چه افنای وی آرده است  بالكية ذاتًا و صفًة حّتی عن نظِره و التفاِته ِالی   تا چنانگريزدبوحدته و اطالقه  

چنين وی را فانی گرداند از نظر و التفات به معشوق  بل عن العشِق ايضًا و هی اّلتی تسّمی  همنفِسه، 

  .الحيرُة الُعظمی المضافة الی اآابِر اَالآابِر

يعنی ُبعد و فراق از مرتبۀ شهود . الّناُر سوٌط يسوُق إهَل الّلِه إلی الّلِه اشارت به چنين چيزی تواند بود

ای است آه مستأهالن تحّقق به  اب فرايض و نوافل عبادت تا وسيلۀ آن شود تازيانهحقيقت مطلقه به ارتك

محّب را بعد  چون ُبعد و فراق مستتبع چنين ُقرب و وصالی است پس. رساند راند و می آن شهود را می

و معنی اين، آن است ، باشد تا به چنين ُقرب و وصالی برسد دوست بايد داشت و تن به فراق در داد

َفَأْتُرك ما أريد  ِبَردَّی ِإلی وادی الفرق يريُد هجریأی ِباْسِتهالآی ِفی ُشُهوِد الَجمِع  و  ١٢ ه أريُد وصاَلهآ

 يعنی صور عبادات را آه اما فراق را بعينه دوست ندارد.  الَجمّع  إلی َجمِع  ألصِل ِبذلَك الترِكِلما يريُد

چون عابدان آه قبلۀ توجه ايشان عبادات و نتايج آن سبب بعد وی است از عين جمع بعينه دوست ندارد 

بلكه از آن روی دوست دارد آه محبوب زيرا آه اين همه حجاب است . است از لّذات و شهوات بهشت

 و آّل ما يفعُل المحبوُب ها عين محّبت محبوب است  زيرا آه از اين جهت محّبت آنمحبوب است

  .محبوٌب ، مسكين چه آند جز اين آه گويد

 بيت

                                                 
  .َفَأتُرُك ما أريد ِلما ُيريُد    ري أريد وصاَله و ُيريد هج12



  جاميعبدالرحمن     اشعة اللمعات

TorbatJam.com ١١٢

 من فارغم از هر دو مرا عشق تو بسخواهی به فراق آوش خواهی به وصال

من فارغم از خصوصيت هر يك و به هيچ يك . دار و خوه در بحر جمع يعنی خواه مرا در وادی فراق

ام و نه در صورت جمع از  مرا شهود وحدت مطلقۀ تو آه نه در صورت فرق از آن خالی. مقيد نيستم

  .ستآن عاری بس ا

تر از ُقرب آيد چون داند آه دوست آن  تر از وصال دارد و ُبعدش خوش بلكه بايد آه فراق را دوست

زيرا آه در قّرب و . تر بود از ُقرب و هجرش سودمندتر از وصال خود ُبعدش مقّرب. دارد دوست می

ر همين بوده  و همانا آه بنابوصال به صفت مراد خود است و در ُبعد و فراق به صفت مراد محبوب

اگر "است آنچه از سّر ارباب واليت حضرت امير المؤمنين علی  صلوات الّله عليه  منقول است آه  

  ".خدای تعالی مرا مخير گرداند ميان مسجد و بهشت من مسجد را اختيار آنم نه بهشت را

 بيت

  تر از وصل هزار بار خوشهجری آه بود مرا محبوب

  عربية

 ُد نفسیالّنی فی الوصال عبي

 و شغلی بالحبيب بكّل وجه

 و فی الهجران مولی للموالی

  احب الی من شغلی بحالی

تر است از ُقربی آه مراد من باشد زيرا آه وقتی آه  يعنی ُبعدی آه مراد محبوب است پيش من خوش

يم و در نما ام آه مراد من است بندۀ حقير ذليل نفس خودم آه در تحصيل مراد وی ايستادگی می در ُقربی

ام و به تحصيل مراد  زيرا آه حينئذ بندۀ خواجه. ام مر خواجگان را ُبعدی آه مراد محبوب باشد خواجه

اند و مشغولی من به محبوب من و در بندگی وی  نمايم آه همۀ خواجگان بندۀ بندگان وی خواجه قيام می

 حال نفس و مراد وی دادن و تر است به من از شغل من به ايستادگی نمودن به هر وجه آه باشد دوست

  .اگر چه اين حال بر نفس گران است اما چه توان آرد حكم عشق اين است

  بيت

 هوس ديگر و عاشقی ديگر است مگس قند و پروانه آتش گزيد

 و آن خصوصيت محبوب صفت او شده باشد"  آنُت سمَعه و بَصره" از مقام و اگر محّبی باشد آه

پس . دارد و ُبعد و محّبت هر دو صفت محّبند پس عين حّق باشند میتعّلق به صفتی دون صفتی ن

 آه به به محبوب آه به صورت صفت ُبعد ظاهر شده اگر بعد را دوست داشته باشد محبوب را محبی

 زيرا آه ُبعد از دوست داشته باشد و ای غايت وصل بود در عين ُبعدصورت صفت محّب بر آمده 

رقت است و از آن جهت آه وی صفت محّب است و صفات محّب جهت صدق معنی خود مقتضی مفا
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  .عين محبوب غايت وصل است

 اين سخن خالی از خفايی نيست زيرا آه عينيت صفات محّب با محبوب در و هر آس راه اين جا نبرد

صفات وجودی راست است زيرا آه هر چه به وجود متصف است  چه در عين و چه در علم و چه از 

 صفات  از قبيل صور تجّليات وجود حّق است اّما در صفات اعتباری نسبی چون ُقرب ذوات و چه از

نمايد زيرا آه آن صفات را در عين و علم وجود نيست پس چون آن را از  و ُبعد مثًال عينيت مشكل می

الّلهّم مگر گويند آه آن صفات اگر چه فی نفسه به وجود . قبيل صور تجّليات وجود حّق توان داشت

ّتصف نيستند اما به وجود و ثبوت مر موصوفات خود را مّتصفند و فرقی ظاهر است ميان اين نوع م

  .صفات و ميان معدوماتی آه نه ِفی حّد ذاته موجودند و نه مر غير را ثابت

و اوصاف او  آه ما به االمتياز است ميان وی و ميان محبوب بدان آه موجب ُبعد اوصاف محّب است

َاغوذ "گويد  الجرم می آه اشارت به ُقرب نوافل است "آنُت سمَعه و بصَره"قتضای عين محبوب به م

گيريم از تو آه عين اوصاف  ای و پناه می گيريم به تو آه به صورت من بر آمده يعنی پناه می" بك منك

عاذ منی آن اوصافی آه ما به االمتياز است ميان من و تو و موجب ُبعد من است از تو پس عايذ و ما ي

  : تا بدانی آهبه و ما يعاذ منه همه تو باشی 

 بيت

  دست او اندر آستين ديدم دامنش چون به دست بگرفتم

شود آه در وقت پناه گرفتن به وی  آن می" اعوذ بك منك" زيرا آه معنی بيت قياس بر چگونه باشد

پس . جز دست من نبودچون دامنش را به دست بگرفتم دست او را در آستين خود ديدم و در آستين من 

دست من دست او باشد يا خود دست او در آستين او ديدم آه آن دست من است زيرا آه دست او در 

  .آستين دست من است و بر هر تقدير دامن گير او دست او باشد پس عايذ و ما يعاذبه وی باشد

گويم بر تو تو  ا نمی يعنی ثنبر اين قياس گويی ال احصی ثناء عليك أنت آما اثنيت علی نفسك پس

گويی بر خود در من پس در اين ثناء من چون زبانم تو را و تو به من ثنا گويی بر  چنانی آه ثنا می هم

عايذ و ما يعاذبه و منه همه " اعوُذ بك منك"خود پس ستاينده و ستوده شده هر دو تو باشی چنان آه در 

  .تو بودی
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  لمعۀ بيست و سوم

 تفريد عاشق و انقطاع او از همه حتي آه از معشوق نيز و تحقيق وحدت ذاتي در بيان آمال تجريد و

  عشق

  

آتشی است آه چون در دل افتد هر چه در  يعنی حقيقت مطلقه به تجّلی ذاتی خود يا نسبت محبت عشق

  من حيث هو معشوّق  آه مرتبۀ نسب و دل يابد همه را بسوزد تا به حّدی آه صورت معشوق

  . و جز نفس عشق هيچ نمانديز از دل محو آندناعتبارات است 

ام و سر به گريبان فراغت  من خود ليلی"گفت " ليلی آمد"مگر در اين سوزش بود آه گفتند  مجنون

" مانی باز آخر بنگر آه از آه می" مصرع " سر بردار  آه منم محبوب تو "گفت  ليلی" فرو برد

يعنی دور باش از من آه دوستی تو مرا از تو فارغ " َلِنی َعنكِاليك َعّنی َفِاّن حّبك قد َشَغ" مجنون گفت 

  .گردانيد

  بيت

 از عشق تو پرواي توام نيست آنونبودم شاد آن شد آه به ديدار تو مي

اي " گفت آه الّلهّم اجَعل ُحبَّك َاَحبَّ ِالّي ِمن َسمِعي و َبَصِريدر دعا، مصطفي ص از اين مقام خبر داد 

  ."نوايي من توييآن آه بينايي و ش

  بيت

 آز عشق تو با تو هم نپردازم بيشخواهم آه آنی چنان به عشقم مشغول

 چنان آه با تو نمايد آه َفَنِسيُهم"اشارت  يعنی از محّب نظر بر محبوب اندازی و اگر نظر باالتر آنی

. دمحّب مغلوب عشق چگونه گردد و نسب و اعتبارات محبوبی از نظر شهود وی چگونه برخيز

 و نسب و اعتبارت محّبی چگونه زايل شود آه تجّلی محبوب نيز مغلوب عشق چگونه گردد؟چنين  هم

به صفت اطالق و وحدت وقوع يابد نه به حسب نسب و اعتبارات محّبی و همانا آه مراد به نسيان 

  .محبوب مر محّب را آه به اعتبار مقام جمع از آن مقّدس است مثل اين معنی تواند بود

 يعنی اين سخن را آسی فهم آند آه اين معنی را چشيده باشد و به ِهَم َمن فهم و َمن َلم يُذْق َلم يعِرْفَف

ذوق دريافته و اين اشارت به طرف افراط عشق و نهايت وی تواند بود آه آمال تمّكن عشق است در 

لتفاِته إلی نفِسِه َبل َعن نظِرِه باآلية ذاتًا صفًة حّتی عن نظِره و ِا" واليت هستی مجازی عاشق و افناء او 

  ".إلی الَمعشوِق َبل َعن العشِق إيضًا و هی اّلتی ُتسَمی الحيرَة المضافُة إلی أآابر األآاِبر
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سر از  گريبان عاشق بر  به صورت طلب و ارادت معشوق اين رموز آن است آه نخست عشق شرح

به دامن معشوق در آويزد و  اراد محّب  در لباس ارادت تجّلی به حسب اقتضای طلب وگاه زند آن

 نخست روی هر يك موسوم يابد يعنی آثرت عاشقی و معشوقی چون هر دو را به سمت دويی و آثرت

 به آنكه نسبت معشوقی را از نظر شهود وی روی عاشق را از معشوق بگردانداز ديگری بگرداند 

 بگرداند به آن آه نسب  را از عاشقو روی معشوقمحو آند و وجهۀ طلب وی احديت ذات را گرداند 

و اعتبارات محّبی را محو گرداند و ارادت وی به آن آه به صفت وحدت و اطالق تجّلی آند نه به 

حسب نسب و اعتبارات محّبی انبعاث يابد و چون وجهۀ طلب محّب احديت ذات شود و ارادت محبوب 

هر دو بر آشد و هر  ازعنی محّبی و محبوبی  يگاه لباس آثرت آنبه تجّلی به صفت وحدت انبعاث يابد 

  .دو را به رنگ خود آه يگانگی صرف است بر آرد

  بيت

 خم وحدت آند همی همرنگهای پر نيرنگ اين همه رنگ
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  لمعۀ بيست و چهارم

در بيان آن آه صفات وجودي آه عاشق راست، در حقيقت آن صفات معشوق است و پيش عاشق 

  ه تبادل ميان ايشان در صفات واقع استامانت است و تحقيق آن آ

  

 از نمونۀ طلب معشوق است خود هر صفت" يحبُّهم و يحّبوَنه" از حكم وجوی عاشق طلب و جست

 از صفات آه عاشق بدان مّتصف شود چون حيا و شوق و فرح و ضحك بل هر صفتصفات وجودی 

 اگر ود پيش محّب امانت استآه محّب بر آن محبول است به اصالت صفت محبوب تواند بوجودی آه 

چه از صفات نقص باشد زيرا آه آن نقص به اعتبار اضافت به ممكن است و به اعتبار اضافت به حّق 

  .محض آمال و خير است و موجب ظهور صفات الهی و آمال معرفت و پيدايی

  بيت

 بد به نسبت باشد اين را هم بدانپس بد مطلق نباشد در جهان

دليل آند  مشارآتی حقيقی در آن صفات هيچ شرآتی نيست چه مشارآت در صفاترا  يعنی محّب او را

و در چشم زيرا آه شرآت حقيقی را از دويی حقيقی چاره نيست .  مباينتی حقيقیبر مبانيت ذوات

  . اگر چه به حسب نمود متعّدد و متكّثر نمايدشهود در همه وجود به حقيقت جز يك ذات نتواند بود

  بيت

 جمله يكی بود به حقيقت چو بنگری صدست و گر صد هزار و بيشاشيا اگر

يعنی همه يكی بود هم از جهت حقيقت آه عين ثابته است و هم از جهت وجود و هم از جهت تعين زيرا 

ها بر آمده است و وجود  آه عين ثابتۀ اشياء  همان حقيقت وجود است آه در حضرت علم به صور آن

ست آه به سبب اقتران به اعيان ثابته متعّدد و متكّثر گشته است و تعينات اشياء نفس حقيقت وجود ا

وجود آن اقتران صور شئون مستجّنه در غيب ذات است پس همه يكی باشد و از  غير نشان نباشد و 

صفات جمله محبوب را باشد  پسچون همه يكی باشد و صفات ايشان صفات آن يكی آه محبوب است 

اما اگر از . چ صفتی وجودی نتواند بود عدم را صفت وجودی چگونه تواند بودو محّب را از خود هي

 يعنی عين ثابتۀ وی به تقدير اّول و دل در خانۀ محّب به تجّلی وجودی يا تجّلی شهودی راه آرم محبوب

 و خانه را به جمال خود منّور آند و صاحب خانه را و تجّلی آند قدم نهدصافی شدۀ وی به تقدير ثانی 

 مشّرف گرداند و خود را در لباس محّب بر خود خود اسماء و صفات به آسوت صورتآه محّب است 

 و توّهم اتصاف خود به آن صفات جلوه دهد محّب را در خود به غلط نبايد افتاددر مرتبۀ جمع يا فرق 
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لّله االنصاری شيخ االسالم ابواسمعيل عبدا. آه همه هيچند هيچ اوست آه اوسترا به خود ره نبايد داد 

عالم  تا مصنوعات مجالی اسماء و صفات او باشند گفت آه حّق تعالی خواست آه صنع خود ظاهر آند

 با حديث و خواست آه خود را ظاهر آند زيرا مظاهر متفرقۀ عالم مجالی اسماء و صفات اويندرا آفريد

 است ودر بعض نسخ اين بيت  زيرا آه آدم مظهر آمالی جمعی واحدی  احدیآدم را بيافريدجمع آمالی 

  .اند را الحاق آرده

 پوشيد دلق آدم ناگاه بر در آمدآن پادشاه اعظم در بسته بود محكم
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  لمعۀ بيست و پنجم

  در بيان تفرقه ميان علم اليقين و عين اليقين و حّق اليقين و بيان مراتب عشق در اطوار

  

 به داللت حرارت بر وی علم اليقين است و چون بدان آه چون آسی چشم پوشاند علم وی به وجود آتش

بگشايد و آتش را معاينه بيند عين اليقين است و چون در آتش افتد و ناچيز شود و صفات آتش از وی 

  .ظاهر شود چون احراق و اشراق حّق اليقين باشد

 آه ستخوادانست   هر چند به داللت آيات و آثار به علم اليقين وجود دوست و آمال وی میمحّب

َسُنِريِهم آياَتنا ِفی "  به موجبعمری در اين طلب. به عين اليقين جمال دوست بيند ها وساطت آن بی

  .به سمع سر او ندا آمد" و فی َانُفِسِهم" به موجب گشت تا آه سرگشته می" االفاِق

  بيت

 ای در منزل توست ليك انباشتهآان چشمه آه خضر خورد از او آب حيات

 به اعتبار تعينی آه ما به االمتياز وی بود از ما عدای اليقين در خود نظر آرد خود راچون به عين 

چون نيك  و به عين اليقين مشاهده آرد دوست را باز يافت حجاب تعين مرتفع شد گاه آه آم يافت آنوی 

. تفع شده بود زيرا آه مانع از آن آه خود را عين او بيند تعين او بود و آن مرنظر آرد خود عين او بود

  گفتپس به حّق اليقين متحّقق شد و 

 جستيم ای دوست تو را به هر مكان می

ديدم به تو خويش را تو خود من بودی

 جستيم هر دم خبرت زاين و آن می

 جستيم ام آز تو نشان می خجلت زده

ارت به عين اليقين بيت اّول اشارت به مشاهدۀ آيات آفاقی است و آن مفيد علم اليقين است و بيت ثانی اش

آند آه اوًال وی مشهود بود چون نور آه چون چيزی  و حق اليقين زيرا آه ديدن به وی داللت بر آن می

را به وی بينند اّول وی مشهود شود و اين عين اليقين است و چون اين مشاهده مفضی به آن شود آه 

  .خود را وی بيند آن حق اليقين باشد

هر ديده وری را حاصل است اما آن است آه از شّدت ظهور را معاينه بيند  آه به وی دوست اين ديده

 چون نور وقتی آه به وی اشكال و الوان بينند اوًال وی ديده شود اما از وی .بينند دانند  آه چه می نمی

اند آه غير از الوان و  اند و گفته غافل باشند تا غايتی آه بعضی از ارباب نظر انكار وجود وی آرده

  .اشكال امری ديگر نيست آه مرئی شود

بيند  آه از خانه به صحرا شود به ضرورت آفتاب را بيند اما نداند آه چه می يعنی مورچه در ذّره
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بينند چه در حقيقت جز احديت مجّرد نيست اما  عجب آاری همه به عين اليقين جمال دوست می

 ادراك   حاصل است و ادراك مرّآب آه ادراِك يعنی ايشان را ادراك بسيطبينند  دانند  آه چه می نمی

به حّق خيزد و   حجاب تعين وی از نظر بصيرتش بريابند لّذت آن يابد آه الجرم لّذت نمی. است مفقود

چه خود را به   برای آن آه تا چنانبيند و به هر چه میبيند در خلق   حّق را میبيند اليقين بداندآه چه می

. دانست در مرتبۀ فرق و تفصيل نيز بيند اء در مرتبۀ جمع و اجمال میتفاصيل شئون و صفات و اسم

مگر اشارت به چنين  واقع شده است  آه بر سبيل حكايت از ابراهيم" و لكن ِليطَمِئنَّ َقلِبی"قوله تعالی 

 زيرا آه صاحب .بود اطمينان قلب و سكون نفس جز به حّق اليقين حاصل نيايد يعنی حّق اليقين يقينی

پس بر آن علم اطمينان و قرار ندارد و .  اليقين طالب آن است آه معلوم وی مشهود وی گرددعلم

صاحب عين اليقين طالب آن است آه در مشهود خود فانی شود و تعين وی مرتفع گردد و خود را عين 

به جای اما وقتی آه تعين وی مرتفع شد و مشهود وی . وی داند و بيند پس به آن مشاهده اطمينان ندارد

وی بنشست و به حّق اليقين متحّقق گشت اطمينان حاصل آمد و مرتبۀ ديگر نماند در دانش آه طالب آن 

  .باشد

 يعنی نهايت يقين آه حّق اليقين سهل بن عبد الّله تستری پرسيدند آه ما اليقيُن گفت اليقيُن هو الّلُهاز 

  ". خود را چو همه هستی مطلق بين"اع مصر.است آن است آه همه حّق بينی بلكه همه را حّق بينی 

  .أی الّله ِبتجّليِه عليك و افنائك فيه " و اْعُبد َربَّك حّتی يأِتيك اليقيُن"تو نيز 

  بيت

 يقين گردد تو را آو تو تو اويیدر اين ره گر به ترك خود بگويی

 وی جز به آن تعين به ترك خود بگويی يعنی رفع تعين خود آنی و تو او شوی زيرا آه امتياز تو از

  .نيست چون آن مرتفع شد تويی و اويی يكی گشت
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  لمعۀ بيست و ششم

در بيان آيفيت مراقبۀ محّب مر محبوب را و بيان احتياج هر يك به آن ديگری از حيثيت محبيت و 

  محبوبيت

  

ر و   خواه بصمحّب چون خواهد آه مراقب محبوب باشد چارۀ او آن بود آه محبوب را به هر چشمی

در  يعنی محبوب راچه او را. ناظر آه به هر چشمی باشد مراقب باشد و به هر نظریخواه بصيرت  

و در هر صورت  مناسب آن عالم صورتی است از عوالم حّس و مثال او ارواح و معانی هر عالمی

در همۀ اشياء .  يعنی اسمی از اسماء آه مقصود از وجود ان صورت ظهور ان وجه استوجهی

 زيرا آه ظاهر اشياء چه ظاهر همه اشياء اوست و ظاهر همه او را بيند  او را مراقب باشدظهور

  .نيست اال ظاهر وجود منصبغ به احكام باطن وجودآه اعيان ثابته است

 زيرا آه باطن و حقيقت اشياء نيست اال اعيان ثابته آه ظل و چنان آه باطن و حقيقت اشياء اوست

و هو الظاهر و "ه آن شئونات در مرتبۀ غيب هويت عين هويت است صورت شئونات ذاتيه است آ

  چيز پيش از آن يعنی حّق را سبحانه آه او را  به هيچ چشمی و هيچ نظری  هيچ چيز نبيند ".الباطن

و فی " به حكم يا در آن  چيز وقتی آه از اثر به مؤثر رود يا پس از آنوقتی آه از مؤثر به اثر رود

جا بيش در خلوت  محّب اين. نبيند" و هو معكم َايَنما ُآنُتم" به حكم يا با آن " ُتبصرونَانُفِسُكم َافال

 محبوب را عين اشياء بيند عزلت و خلوت از اغيار بود و وی نتواند نشست عزلت نتواند گزيد چه

 بر مقامی. بلكه نفی خواطر نتواند آرد زيرا آه خواطر نيز از صور تجّليات وی است در باطن محّب

مقامی بر نگزيند از هيچ چيز عزلت نتواند آرد چه غايت عزلت آن بودآه در خلوتخانۀ نابود خود 

 خلق از اسماء و صفات و زيرا آه وی مراقب ذات و متوجه آن نشيند و از جملۀ اسماء و صفات حّق

 وی آن است  زيرا آه اين همه از مراقبۀ ذات آه قبلۀ توجهعزلت گزيندآه تعينات و توابع آن است 

و ليكن پس از آن آه ناظری او خواری منظری دوست مانعند اگر چه از مالحظۀ اسماء مانع نيستند 

 زيرا آه به ازاء هر صفتی آه ای هست آمد و دانست آه مرتبۀ معشوقی را به عاشقی او تعّلق گونه

تواند بود چون  معشوق راست صفتی ديگر است مر عاشق را آه تحّقق آن صفت معشوقی بدون آن نمی

 ودر خلوتخانۀ نابود چگونه آند از صفات خود و خلق عزلتها ناز و نياز و تعزز و تذلل و غير اين

مقابالت خود از صفات عبوديت   يعنی صفات ربوبيت بیالرُّبوِبيُة ِلغيِر الُعُبوِديِة محاٌلخود چون نشيند 

  .ُمحال است
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عاشق آرشمۀ معشوقی را قابل نيابد معشوق از آرشمۀ آيد چه اگر  جا هم به حسابی در می عاشق اين

فرمايد آه  شيخ در فصوص می. ِإّن ِللرُُّبوِبيِة ِسّرًا َلو َظَهَر َلَبَطَلِت الرُُّبوِبيُة"معشوقی تهی ماند زيرا آه  

و در فتوحات گفته " إن للّربوبيِة سّرًا و هو أنت يخاطب آّل عين لو ظهر لبطلت الّربوبية"قال سهل 

شود آه ربوبيت را سّری است  آه آن عين  پس حاصل معنی آن می". َظَهَر هيهنا ِبمعَنی زاَل " ست ا

توست آه اگر آن سّر زايل شود ربوبيت باطل گردد و نماند زيرا آه ربوبيت نسبتی است ميان رّب آه 

تواند بود پس  یهيچ يك از منتسبين وجود نم حّق است  سبحانه  و ميان مربوب آه تويی و نسبت را بی

  .وقتی آه تو يكی از اين منتسبينی باطل شوی و نمانی نسبت ربوبيت نيز باطل شود و نماند

بايد مصراع بت را چه  هر چند معشوق را حسن و مالحت به آمال است و از روی آمال هيچ در نمی

 يعنی ز جانَبينجا ا حريت اين. زيان آه بت پرستش نبود ليكن از روی معشوقی نظارۀ عاشقی دربايد

 از نسبت آمد حريت آه ميان دو چيز نمايد چه هر جا متعّذر میعاشق و معشوق و رّب و مربوب 

  . زيرا آه هر يك از طرفين به جهت آن نسبت به ديگری محتاج استرفتطرفين 

  بيت

 بنده شدم و نهادم از يك سو خواستآيد راست آزادی و عشق چون نمی

و اّلا از روی مالحظۀ اسماء و صفات   آه نفس ذات راست بی مطلق استحريت مطلق در مقام غنای

چنين آرشمه و ناز او را  چنان آه نياز و عجز عاشق را ناز و آرشمۀ معشوق در بايد هم معشوقی هم

جا صفات معشوقی با نعوت عاشقی  اين. يكديگر راست نيايد طلب و نياز عاشق به آار آيد اين آار بی

  :همه اين گويد

  عربية

 ليس اّلا بكم يتّم السرورنحن فی اآمل الّسرور و لكن

  :گويد رود، می دانی چه گفت و شنيد می

  بيت

 گوی روز ميدان چوگان چه آار دارد بیتشريف دست سلطان چوگان بود و ليكن

. مراد به سلطان حضرت ذات اوست و به چوگان، صفت ربوبيت و معشوقی و مراد به گوی عاشقی

گر چه ربوبيت و معشوقی صفت ذات يگانه است آه استغناء صفت اوست به عاشق محتاج است يعنی ا

چنان آه دانستی و پوشيده نماند آه اين سخن نظر به فيض مقّدس است آه قابل عين بنده است اّما نظر 

به مجموع فيض مقّدس و اقدس آه قابل و مقبول هر دو راجع به حضرت حّق است  سبحانه  آن است 

  گويد ه در اين دو بيت میآ
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 جا عاشق و معشوق اوست نی غلط گفتم آه اين

 ايم از ما چه آيد تا نپنداری آه ما ما آه

 

 ايم گر چه ما از عشق او اندر جهان افسانه

 ايم روی او را آينه يا زلف او را شانه
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  لمعۀ بيست و هفتم

  شود ود میدر بيان مبدأ شهود عاشق و تحقيق آن آه شاهد چگونه مشه

  

  و لم تفن ما ال يتجلي فيك صورتي:  به حكم مصراععاشق را

دِر  و هستی مجازی بهر فناء است از وجود به مجاهدات و رياضات و دوام ذآر و توجه طلب شهود

 يعنی عدم اعيان ثابته از رنج وجود و ذل حجابيت آن زند آه در حال عدم عدم و نابود برای آن می

  .زيرا آه در آن مرتبه علم با عالم و معلوم متحد است. بود و هم مشهودبود هم شاهد  آسوده

  بيت

 آه به نزديك خويش هيچ نبودزان قبل بود شاهد و مشهود

غطای  به ظهور حقيقت وجود در وی و تقيد اطالقش به وی به سبب آن تقيد و تعين چون موجود شد

و " آنُت سمَعه و بصَره"آمد به دليل بصر خود گشت از شهود محروم ماند بصر او عين محبوب 

 تويی ابر بر آفتاب حقيقت آه َأنَت الَغمامُة َعَلی َشمِسك َفاعِرف َحِقيَقَة َنفِسك. اويی او غطای اين بصر

به صورت تو متلّبس شده است پس بشناس حقيقت نفس خود را آه همان آفتاب است به صورت تو 

  .تقّيد است آه غطای بصر تو شده از شهود آن آفتابمتلّبس شده يا آن صورت حجابّيت تعين و 

. اگر اين غطا آه تويی توست از پيش بصر آشف شود محبوب محبوب را بيند و محّب در ميان نه

  : گاه به سمع ّسر او اين ندا آيد  آه آن

  شعر

 َبَدا َلك سرٌّ طال عنَك اآتتامه

 َفأنَت حجاُب القلِب َعن ِسرِّ َغيِبِه

 

  آنَت أنَت ظالمهو الَح صباٌح

 و لوالك َلم يطَبع عليه ِختاَمه

. يعنی ظاهر شد بر تو سّری آه در از آشد پنهانی وی از تو و روشن شد صباحی آه بودی تو تاريك او

پس تويی پردۀ دل خود آه او را از سّر غيب خودش در حجاب آردی و اگر تو نبودی ُمهر تعين و 

  . غيبش نگشتیهستی بر وی منطبع نشد و حجاب سّر

  رباعی

 دانستم شب با تو غنودم و نمی روزت بستودم و نميدانستم
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  من جمله تو بودم و نميدانستم ظّن بود مرا به من آه من جمله منم

در  از ظلمت هستی من برهان و يعنی مرا" الّلهّم اْجَعِلني ُنورًا" جا دعوی عاشق همه اين بود آه  اين

هر آس آه مرا ديد " َمن َرآِنی َفَقد َرَأی الَحّق" گه گويم   تو آه من توام آنمقام شهود بدار تا ببينم به

آه اگر من من فرمان بر پيمبر فرمان بر خداست  "و َمن يطِع الرَّسوَل َفَقد َاطاَع الّلَه"عيان حّق را ديد 

نوری است " َأراهنوٌر َأنَّي "تو را نبينم الجرم گويم  و حرف تعين خود را از لوح هستی نتراشم باشم

  . محيط چون ببينم او را

  بيت

 در آدام آينه در آيد اوخلق را روی آی نمايد او

يعنی آسی را آه از خلقيت خود نرسته و به ظلمت تعين خود محجوب است روی آی نمايد؟ و مادام آه 

و ما َقّدُروا "  آيد ای است محدود آن نور نامحدود در وی چون گنجد و چگونه در از قيد تعين نرسته آينه

اندازه است در آنچه اندازه دارد نگنجد مگر به اندازه و قدر وی   زيرا آه نور خدای بی.اَهللا َحقَّ َقدِره

  .اندازگی است بی
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  لمعۀ بيست و هشتم

در بيان تبديل صفات عاشق و بقاي بعد الفناء و وصول او به مقام فرق بعد الجمع و موطن تكميل 

  وارشاد

  

 و به ذروۀ ُقرب و آمال رساند برآشد از حضيض ُبعد و نقصان  چون خواهدآه محّب رامحبوب

با او  از عوالم اعيان و ارواح ومثال و حّس از هر عالمی از احوال و اوصاف نخست هر لباس آه

های خودش  پس به همۀ نام. همراه شده باشد از او برآشد و بدل آن خلعت صفات خودش در پوشد

يا در  و حينئذ حال از دو بيرون نيست و به جای خودش بنشاند القدم و الوجوب الّذاتيين    سویبخواند

موقوف گرداند يا به عالمش بهر تكميل  آه مقام استهالك در شهود عين جمع است موقف المواقفش

 های عالم آه از او مراجعت فرمايد آن رنگ بهر تكميل ناقصان ناقصان باز گرداند و چون به عالمش

عاشق چون در آسوت خود نگرد خود را به رنگ . برآشيده بود اآنون به رنگ خود در وی پوشاند

  : ديگر بيند حيران بماند آه

  بيت

 چه لباس است بدين يكتايیاين چه رنگيست بدين زيبايی

  .از خود بوی ديگر يابد با خود گويد

  عربية

 اشّم منك نسيمًا لست اعرفه

گل و ريحان گذشتبوی تو ای خاك ناچيز از 

 اظن لمياء جرت فيك اردانًا

 يار گويی بر تو امروز آستين افشان گذشت

   يعنی "أَنا َمن َأهَوی و َمن َأهَوی َأَنا"در خود نگرد همگی خود او را يابد گويد 

  بيت

 چون من تو شدم تو من مكن ذآر دويیجانا ز ميان ما منی رفت و تويی

چه وجه دارد چرا "  ُآّل َشیٍء هاِلٌك ِاّلا َوجَهُه"  بيند معلوم آند  آهدر هر چه نظر آند وجه دوست

 يعنی هر چيزی باشد" شیء"عايد به اند   اگر چه مفسران عايد به حّق داشتهشايد  آه ضمير وجهه

قال الشيخ فی الباب السادس و الخمسين و . هالك است مگر وجه او  آه حقيقت و عين ثابتۀ اوست

فتوحات المّكيه ُآلُّ َشیٍء هالك ِلِالسِتحاالِت إّلا َوجَهُه َو الضَّميُر ِفی وجِهِه يُعوُد إلی الّشیء ثالثمأئة من 

  . ِمن َحيُث وجِهِه و حقيَقِتِه َفالشیُء هالٌك ِمن َحيُث ُصوَرِتِه َغيُر هالٍك
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 يعنی از یو از روی معن الستحاالت الّصور بعُضها ِبَبعٍض بهر چه شیء از روی صورت هالك است

و به چه وجه زيرا آه صور علميۀ حّق سبحانه ممتنع الّزوال است . باقیروی حقيقت و عين ثابته 

 بدان وجه آه حقيقت هر شیء و ظهور حّق است سبحانه؟واقع است " اّلا وجهه" آه در معنی آن وجه

وست و شّك عين ثابتۀ وی ظهور حّق است سبحانه بر خودش به اعتبار شأنی آه آن شیء مظهر ا

نيست آه ظهور حّق به اين معنی باقی است و غير هالك به خالف ظهور وی به حسب صور و دليل بر 

 اضيف الوجه الی "و يبَقی وجُه ربِّك" آهتواند بود آن است  اين معنی آه معنی وجه ظهور حّق می

  .الّرّب ال الی ضمير المخاطب

َاِرَنا " پس يعنی وجه حّق سبحانهه اوست ای دوست چون دانستی آه معنی و حقيقت اشياء وج

آه حقايق اشياء و اعيان ثابتۀ ايشان وجه حّق است   تا مكاشف شوی به آنگوی می" اَالشياَء َآما ِهی

به اعتبار خصوصيات . يعنی ظهور وی بر خودش در مرتبۀ علم و آن نيست جز ظهور وجود واحد

ياء به اعيان ثابتۀ ايشان راجع شود و اعيان ثابته شئون آه در غيب هويت عين ذاتند پس صور همۀ اش

 و ِهی ١٣عيان بينی آه شعر ففی آل شیٍء له آيةبه وجود واحد پس چون به اين معنی حاضر شوی 

ه   الحقِّ ُسبحاَنه و ال َشكَّ َانَّ هِذ رجوُع صورِته ِالی َعيِنه الّثابَتِة و رجوُع عيِنه الّثاِبَتِة ِالی وحدِة الوجوِد

آند به اين آيات آه    أی الوجوُد الَحقِّ  واحٌد پس شيخ مصّنف تأآيد همين معنی میَتُدلُّ َعَلی َانَّهيَة اآل

يعنی بگوی با اهل حجاب آه مر آه راست " ُقل ِلَمِن اَالرُض و َمن ِفيها ِاْن ُآنُتم َتعَلُموَن َسيُقولُوَن لّله"

و آنچه ظاهر و مؤثر است در آن از اسماء الهی اگر زمين استعدادات و قابليات آه اعيان ثابته است 

زود باشد آه بگويند بعد از زوال . دانيد حقايق اشياء را آه بازگشت ايشان به چيست چه شما می چنان

حجاب به موت اختياری يا اضطراری آه همه مر خدای راست سبحانه هم قابليات راجع به اوست هم 

  . فاعليات

 فاّن الّصور العلميِة ثابتٌة ِللعاَلِم له ثابتوَن و  ازًال و ابدًا  بهياِننا الّثابتِة باُقوَن  من حيُث َأعفإّنما نحن

المحالَة أو ثابتوَن َالجِلِه ِلَتكوَن مظاهَر اسماِئه صفاِته و چون در اين محل افشای بعض اسرار توحيد 

  معذور دارآيد  می يعنی از غلۀ حال رود سخن مستانه میگويد  آند و می آرد اعتذار می

  عربية

 و آّل ناطقٍة ِفی الكوِن َتطرَبنیِمن آلِّ َمعنی لطيٍف احتسی قدحًا

آشم و هر آه از  چشم قدحی در می يعنی چون سخن مستانه نرود آه از هر معنی لطيف آه به ذايقه می

  .آورد  میوار مرا در طرب گزارد مطرب حقايق عشق و دقايق جمال به زبان حال يا مقال سخنی می
                                                 

  .تدّل علي اّنه واحٌد     ففي آّل شيٍء له آيٌة13
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  .چه توان آرد

  بيت

 به گرد اهل مناجات و زهد آی گردمآشد هر دم مرا چو دل به خرابات می

  .آه آرانش پديد نيست يعنی بحر جمعيت وحدت ام در بحری افتاده

 يعنی با دريای وحدت آه احديت جمع صفات سبعۀ آماليه است آنم با هفت دريا حريفی می:١٤مصرع

اگر چه زور يك شبنم ندارم اگر معانی اين آلمات نسبت با بعضی هايند  آنآه همه صفات راجع به 

آنم آه  آه هر چند قصد می. مكرر نمايد معذورم آه در هر محل ادراك خصوصيتی نتواند آرد مفهوم

 يعنی معظم بحر آه محل تالطم خود را به ساحل اندازم تا خبر است موجم در ربوده است و به لّجه

  .دهافكنامواج است 

  شعر

 الحمُد ِلّله َعَلی أنَّنی

إن ِهی فاَهت َمَلَأت فاها

 َآَضفدٍع َتسُكُن ِفی اَليمِّ

 أو َسَكَتت ماَتت ِمَن الَغمِّ

ام در بحر وطن آرده اگر دهان بگشايد دهانش را تمام  آه من چون غوآی يعنی سپاس خدای را بر آن

  باعيةر      و . آب گيرد و اگر خاموش گردد از اندوه بميرد

ام بحر شده منزل  من غو آكی

  من

 گر لب بگشايم دهنم پر گردد

 

 آس مشكل من حّل ناگشته ز هيچ

 ور دم نزنم زغم به درد دل من

  

      آنم آه و چندان آه خود را مالمت می

  بيت

 شايد آه شبنمی نكند قصد آشناجا آه بحر نامتناهی است موج زن آن

   بيت  نيستگويد آه نا اميدی شرط  اما همت می

 چه دانی بوك! دست و پايی بزنآرانه چو غوك اندر اين بحر بی

دل نيز به يعنی بو آه از خود برهی و از هستی خود خالص شوی بلكه ديگری را خالص گردانی 

زند و با جان به لب  موجب فرمودۀ هّمت برای خالص خود و استخالص ديگران دست و پايی می

  :آند آه خطابی میيستی رسيده  يعنی به لب دريای نرسيده
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 من و تو رفته و خدا ماندهآی بود ما ز ما جدا مانده

  ايم آه صور تجّليات ذاتند به صور قابليات و به حسب وجوِد يعنی ما آه به حسب حقيقت اعيان ثابته

جّليات آه حقايق خود را صور ت وجود منصبغ به احكم آن عيان آی باشد آه ما از ما جدا مانيم به آن

ذات دانيم در مرتبۀ علم و وجودات خود را صور وجود حّق منصبغ به احكام آن صور تجّليات در 

پس من و تو از ميان بيرون رويم و همه را خدا ببينيم به حسب تنّزالت يا خود در شهود . مرتبۀ عين

            .وحدت چنان مستهلك شويم آه همه را يك بينيم و اّول اآمل است

  رباعية

 آه لباس َوهم را شق بينيم  آنخوش

 آه شود قيد حجاب اطالق بی آن

 

 حّق را همه خلق و خلق را حّق بينيم

 در ضمن مقيدات مطلق بينيم

  

  

  رباعية فی الخاتمه

 جامی تن زن دِر سخن چند زنی

 افتاده خسی به روی اين تازه غدير

 

 بيهوده دم از  آن و مكن چند زنی

 نیالف از تك دريای آهن چند ز

  

  رباعية أخری فی الّنصيحة

 توحيد حّق ِای خالصۀ مخترعات

رو نفی وجود آن آه در خود يابی

 باشد به سخن يافتن از ممتنعات

 سّری آه نيابی ز فصوص و لمعات

  

  قطعة فی التاريخ

 به آثام هستی است جامی اسير

 به تسويد اين شرح توفيق يافت

 و ِاذ قال اتممُته قد َبدا

  آثار آثاِمهُمحی الّله

 ُمِقّرًا بزّلات اقدامه

  ِبمــــــا قال تاريُخ اتماِمه
 

  

  "پايان"

 "و من اهللا التوفيق"


