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  مقدمه

ال ابِسم حمنالر نيهنَستَع بِه حیم ولر   
 
آمال المحبني و نُصلِّی علی حبِیبِک   نَحمدُک اَلّلهم یا منتهی« قلوبِ المشتاقني و نَشکُرک یا غایةَ 

د و آله الَّذِین َلهم عندک ُزلفی محم« .  
محبت  ١ای از متقشفه فران، که طایفهه بالغگوید مؤلف این سخنان، محسن بن مرتضی تغمده ال و بعد چنني می

نمودند و  بندگان خدا را با جناب الهی منکر بودند و بدین سبب در اشعار اهل معرفت و محبت قدح می
  .گشودند دوستان الهی را به کفر و زندقه موسوم ساخته، زبان طعن در حق ایشان می

قوم که در  استعارت مکشوف، و استعارات غریبۀ ای که بدان معانی حقایقی از لباس به خاطر رسید که چند کلمه
ابیات ایشان مستعمل است معروف تواند شد بنویسد، و از اسراری که به حقیقت محبت و حقیقت اشعار این 
طایفه اشعاری داشته باشد پرده بر گريد؛ شاید بدین وسیله زبان طعن طاعنان در شأن ذوی الشأن ایشان کوتاه 

الکان راه گردد، و در مستعدان محبت انسی و قربی پدید آید، و اصحاب ذوق را شود، و باعث بصريت س
نشاطی و شوقی بیفزاید و دلهای مرده را در اهتزاز و ارواح افسرده را در پرواز آورد. پس این کلمات را در 

ال نم التَّأییدفصلی چند فراهم آورد و به مشواق موسوم گردانید؛ و ه.  
 

  یان سبب انشداد اشعار و در اشاره به معانی حقایق اسرارفصل اول در ب
شود به حدی که اگر به  بدان که اهل معرفت و محبت را گاهی در سر شوری، و در دل شوق پر زوری مستوىل می

دارد و صرب بر آن در دلهای ایشان تخم غم  الضمري نکنند، وجد و قلق ایشان را رنجه می وسیله سخن اظهار ما فی
اند ناچار گاهی در  االستار محبت را رخصت نداده کارد؛ و چون اظهار اسرار معرفت و افشای ما فی دوه میو ان
 استعاره و لباس مجاز به انشاد اشعار مشتمله بر اشاره به معانی خالیق که باعث باشد بر اهتزاز، دىل خاىل  پرده
د و بدین وسیله در دلهای روشن، شوق بر شوق و آورن کنند و ارباب قلوب را به استماع آن در اهتزاز می می

ارادتی در بواطن ایشان مکمون بوده باشد و به  شان به وادی طلب که رقیقۀافزایند تا متعطّ  محبت بر محبت می
حرمان سرگردان مانده باشند، به دستیاری این کلمات  ٢واسطه تراکم حجب ظلمانی و غواشی هیوالیی در فیافی

خذالنه بريون کشند و از آن  ٣اشعار مهرآمیز کمند شوق در گردن جان انداخته، خود را از مهاویشورانگیز و این 
  .ای بچشند ها جرعه می

                                                 
  متقشفه: جماعت تنگ عیش و برخود تنگ گرفته. - ١
 فیافی جمع فیفاء است به معنای بیابان. - ٢
 مهاوی: پرتگاهها. - ٣
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   فصل دوم در بیان درجات سخن و مراتب آن

 راح؛ و یا پیمانه است و معنا به منزلۀ روح؛ و یا سخن به منزلۀ قالب است و معنا به منزلۀ بدان که سخن به منزلۀ
  .ریح نافه مشک است و معنا به منزلۀ سخن به منزلۀ

و هر یک از سخن و معنا را درجات و مراتب است به حسب تفاوت درجات و سالست الفاظ و متانت معانی و 
  :بیت .به سبب اختالف درجات و مراتب مقاصد و معانی

  سخن چو نیک نگویی هزار نیست یکی
 

 

  وىل چو نیک بگویی یکی هزار بود
 

هم و یحبونَه« سخن نیک را باز انواع و اصناف است چه گاهی که قائل را محبت حقیقیۀ و حب[و] و  ١»ی
»هاً لبنُوا اَشدُّ حآم غالب گردد یا شوق آن محبت مستوىل گردد و در وصف عشق حقیقی سخن گوید  ٢»الَّذِین

ةنَار ال«سلسبیل دهد، سلطان عشق مقتضای التهاب  و یادی از چشمۀ فئدَ لَی االع عل تی تَطَّ ، الَّ ةُ   ٣»ه الموقَدَ
شرری چند بر جام آگهی آن سخن بیزد تا از حرارت آن مراح مزاج شراب معنا آن سخن طعم زنجبیل بردارد و 

ة جلودِ«روح مستمع متعشق به حکم  در ذایقۀ ری اآلخو ف قنياشب العنیا قُلو  »الفاسقني یحرق فی الدُّ
و گاهی که   ٤»یسقَونَ فیها کَأساً کاَن مزاجها زَنجبِیال عیناً فیها تُسمی سلسبِیال«حرقت محبت احداث کند 

سخن در پرده راند و بویی از  قائل را شوق لقای محبوب حقیقی غلبه کند، تقرب به او جسته، در وصف حقیقت
نِّی َاال طال َشوق األبرارِ ا«ؤدای رساند، و ساقی الست به مرحیق مختوم به مشام اهل عرفان  ی و اقائىل ل

شَدُّ شَوقاً لَیهِم المقربان است بر جان آن سخن ریزد تا از لطافت آن  ای چند از رود تسنیم که چشمۀ قطره »ا
من تَقرب اىل «ضای روح مستمع متقرب به مقت مراح مزاج شراب معنا آن سخن طعم قرب یابد، و در ذائقۀ

رباً تقربت الیه ِذراعاً قربی احداث کند  »ش» س یسقَونَ من رحیق مختُوم، ختمه مسک و فی ذلک فَلیتَنافَ
، و مزاجه من تَسنیم، عیناً یشرب بِها المقَربونَ    ٥.»المتَنافسونَ

حسن تَقوِیم«مال الهوت مالحظه کرده، صنع و گاهی که قائل در مرآت ناسوت ج ی انسانَ ف لَقنَا اال٦»لَقَد خ 
حسن صورُکم«در حسن  کُم َفاروص ای از  گر آید و از روی مجاز سخن راند که نشانه در نظرش جلوه ٧»و

  .شراب طهور دارد
مک مالحتی در جام آن سخن بیزد یا شهد ن »ه جمیل یحب الجمالانّ ال «واىل شهرستان دل به موجب 

حالوتی بر آن ریزد، تا از شوری و شريینی آن مراح مزاج شراب معنا آن سخن طعم انس گريد و در ذائقه روح 
س بِال«مستمع مستأنس به حکم  س بکل شَیمن استأنَ انسی حاصل شود؛  »ء ملیح و وجه صبِیح  ه استأنَ

  ٨.»و سقاهم ربهم شَراباً َطهوراً«است که:  چنان که در قرآن کریم

                                                 
١ - ۵۴ آیۀ» ۵«مائده  سوره.  
٢ - ١۶۵ آیۀ» ٢«مائده  سوره.  
٣ - ٧و  ۶آیات » ١٠۴«همزة  سوره.  
٤ - ١٨و  ١٧آیات » ٧۶«انسان  سوره.  
٥ - ٢٨و  ٢۵ آیۀ» ٨٣«مطففني  سوره.  
٦ - ۴ آیۀ» ٩۵«تني  سوره.  
٧ - ۶۴ آیۀ» ۴٠«غافر  سوره.  
٨  - ٢١ آیۀ» ٧۶«دهر  سوره.  
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 و گاهی که قائل را کمال حقیقی که موجب وصول است به مقصود در نظر آید و در حکم و مواعظ سخن گوید و
انّ «ه فیض یابد، خطیب عقل به منرب بالغت بر آمده به حکم از چشمه شراب عبادال ٌة ون الشِّعرِ َلحکمانّ م

 نحراً ملَس یانروح تذکريی و روان تأثريی در جان سخن دمد تا از برودت آن مراح مزاج شراب معنا آن  ١»الب
ذِکرِ ال«سخن طعم کافور گرفته در ذائقه مستمع سالک به مقتضای  ئن القُلوباال بِ تَطم ٣برد الیقینی ٢»ه  

أس کَانَ«احداث کند  برار یشربونَ من کَ انّ اال ال بادبِها ع بشریناً یها کَاُفوراً، عزاجا مرونَهفَجی ه
   ٤.»تَفجِرياً

لَیه الوسیلَةَ«و گاهی که قائل را محبت وىل کامل که وسیله قرب است به حق جل شأنه به حکم  ُغوا ا تَ ابدر  ٥»و
غایله مالمت و با  اینه کأسی درخشان بیعني معني مع اهتزاز در آورد و در شوق آن سخن راند، ساقی والیت از

ما «افزا شراب معنای سخن به حکم  بقای عقل و سالمت دایر سازد که از فروغ آن کأس بیضاء و نشئه راح روح
دَ بروح القُدُس تّی یؤیعراً حش ینا قائلف ذَ «طعم حیات گريد و در ذائقه روح مستمع به مقتضای  ٦»قَال فَاتَّخ

ف بیلَهباًسرحرِ سکار آب حیات کند   ٧»ی الب»َلذَّة یضآءب ، عني ن مم لیهِم بِکأسع طافا  یفیه  َ ، لشّارِبنيل
   ٨.»غَول و ال هم عنها ینزفُونَ

ثِّی و حزنی ا«و گاهی در قائل داعیه عرض نیاز به درگاه بی نیاز پدید آید و به حکم  شکُوا ب ما ا   ٩»هی الالَنَّ
به عرض پریشانی دل حزین بیچاره و شکوه از دیو رجیم و نفس اماره، از در دعا و مناجات در آید و به زبان 

وا ا«ابتهال و ضراعت سخن گوید و درمان درد خویش از طبیب قلوب جوید و به مقتضای  رفَفىل الخود  ١٠»ه
 »اذا شَربوا سَکروا«هل محبت را از شراب فنای در محبوب را در حق مستهلک و فانی سازد، و در این مقام ا

لَتی اُعطیتُه اَفضل ما اُعطی «نصیبی تواند بود و قربی بر قرب تواند افزود که:  سىن مذِکرِی ع ن َشغلَهم
 لنيائ١١.»الس   

                                                 
  .٣٧٩، ص ۴ج  ،من ال یحضره الفقیه - ١
٢ - ٢٨ آیۀ» ١٣«رعد  سوره.  
ه بِبرد الیقني«فرمایند:  میؑ ، امام علیامريالمؤمنني - ٣ قلب رمن بوشقلبه بربد الیقني«و » طوبی ل رن بوشغرر ». ما اعظم سعادةً م

  .۶١، ص الحکم
٤ - ۶و  ۵آیات » ٧۶«دهر  سوره.  
٥ - ٣۵ آیۀ» ۵«مائده  سوره.  
  .۵٩٧، ص ١۴ج ، ر. ک: وسائل الشیعه - ٦
٧ - ۶١ آیۀ» ١٨«کهف  سوره.  
٨ - ۴٧ آیۀ» ٣٧«صافات  سوره.  
٩ - ٨۶ آیۀ» ١٢«یوسف  سوره.  
١٠ - ۵٠ آیۀ» ۵١«ذاریات  سوره.  
  .٢١۶، ص ۵، ج ر. ک: مستدرک الوسائل - ١١
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  متداولۀ فصل سوم: در بیان سبب تعبري از معانی حقایق و الفاظ

   ت به معانی هر یکمشهوره و اشار
 

تر است که صور محصوره الفاظ به وساطت وضع  چون اقلیم معارف و حقایق و عالم معانی و دقایق، از آن وسیع
پای مکنت و اقتدار در میدان ابراز آن سري  دستیاری امثال و اشباه و داللت، متصدی اظهار آن تواند شد و بی
ی به صور حرفی هر حقیقتی به رقیقه مناسبتی که با یکی از تواند نمود، الجرم در اظهار مخّدرات معان

کنند تا هم اهل معنا از آن حقایق محظوظ گردند و هم اهل صورت از  محسوسات دارد به اسم او از آن تعبري می
مثَل نَضرِبها للنَّاس و ما یعقلُها اّ العلمونَ«بهره نمانند:  صورت مجازی آن بی اال لکت ١.»و  

و ما هر یک از الفاظ مجازیه متداوله را که به منزله اصول است نسبت به دیگرها، با بعضی از متعلقات آن بیان 
الجمله آشنایی به  کنیم که اشاره به کدام معناست از معانی حقیقت، تا کسی را که آشنا به اصطالح قوم نباشد فی

ف و خال و خط و چشم و ابرو و لب و دهان و بوسه و معانی ابیات از این راه حاصل گردد؛ مثل رخ و زل
شراب و ساقی و خرابات و خراباتی و بت و زّنار و کفر و ترسایی و ترسابچه؛ و از برای هر یک استشهادی از 

ن گردد و بال ن و مزی ه التوفیقابیات گلشن راز بیاوریم تا بدان مبی.  

 
   باب اول در بیان معانی رخ و زلف

اب، محیی، هادی و وهاب عبارت :رخ است از تجلی جمال الهی به صفت لطف مانند لطیف، رئوف، تو.  
  .:عبارت است از تجلی جالل الهی به صفت قهر مانند مانع، قابض، قهار، ممیت، مضل و ضار زلف

ند. ا چه رخسار و زلف بتان ماه پیکر را به حسب جامعیت نشئه انسانی، از این دو صفت متقابل نصیب داده
روی زیبا را با تجلی جمال لطف از روی روشنی و نور مناسبتی تمام، و سلسله زلف چلیپا را با تجلی جالىل  آینه

  .قهر از جهت تريگی و ظلمت و خفا مشابهتی است
 و شاهد حقیقی را که عبارت است از حقیقت به اعتبار حضور و ظهور با آن که در پرده هر جالىل جماىل مخفی

هر جماىل جالىل متواری است، توان گفت که از ورای تتق هر جالىل نیز جماىل پیدا و از اشعه و در شوکت 
ولیائه فی شدَّة  سبحانَ«: ؑقال امريالمؤمنني  .انورا هر جماىل جالىل هویداست   تُهسعت رحم من اتَّ

هترحم ةعی سه فتُه ألعدائت نقم   ٢.»نقمته و اشتَدَّ
ه ُنور ال«ه تعاىل: اشارت شده، قال ال »ظل«و از تجلی جالىل به  »نور«ان شرع از تجلی جماىل به و به زب
رضاالسمو ْلَ «و قال سبحانه:  ٣»ت و ا اا م تَرضر ْدَّ ام کَیف ک ٤.»ىل رب  

                                                 
  .۴٣آیۀ » ٢٩«سوره عنکبوت  - ١
، انتقامش را ای اولیا و دوستان گشاده است و در هنگام رحمت، رحمتش را بریعنی: پاک است آن خدایی که در شدت انتقام - ٢

  .۶٣، ص برای دشمنان خود شدت داده است. شرح فصوص قیصری
٣ -  ٣۵آیۀ » ٢۴« نورسوره. 
٤ -  ۴۵آیۀ » ۵٩« فرقانسوره. 
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روی محبوب است، هر یک از پرده و نقاب  کنند چه همچنان که زلف و گاه از مطلق ماسوا به زلف تعبري می

کائنات و کثرات، حجاب ذات و نقاب وجه واحد حقیقی است و از این جاست که از عدم انحصار موجودات و 
  .نمایند کثرات تعینات، به درازی زلف و عدم انتهای آن تعبري می

  هر آن چیزی که در عالم عیان است
  جهان چون خطّ و خال و چشم و ابروست

  گه جالل استتجلی گه جمال و 
  صفات حق تعاىل لطف و قهر است
  چو محسوس آمد این الفاظ مسموع
  ندارد عالم معنا نهایت
  هر آن معنا که شد از ذوق پیدا
  چو اهل دل کند تفسري معنا
  که محسوسات از آن عالم چو سایه است
  وىل تشبیه کلی نیست ممکن
  نظر کن در معانی سوی غایت

  کن به وجه خاص از آن تشبیه می
 

 

  چو عکسی زآفتاب آن جهان است
  که هر چیزی به جای خویش نیکوست
  رخ و زلف آن معانی را مثال است
  رخ و زلف بتان را زان دو بهر است
  نخست زبهر محسوسند موضوع
  کجا بیند مر او را چشم غایت
   کجا تعبري لفظی یابد او را
  به مانند کند تعبري معنا

  ستکه این چون طفل و آن مانند دایه ا
    باش ساکن زجست و جوی آن می

    لوازم را یکایک کن رعایت
    کن ها تنزیه می زدیگر وجه

 

و از تضاد و تخالف اسماء و صفات در عالم ظهور، به کجی زلف و پیچش آن اشارت کنند که بر استواء و 
  .اعتدال و امتداد قد و قامت حضرت الوهیت است که برزخ میان وجوب و امکان است

  راستی گفتم سخن دوشزقدش 
  کجی بر راستی زو گشت غالب

 

 

  سر زلفش مرا گفتا که خاموش
    و زو در پیچش آمد راه طالب

 

  نهایت آن زلف، و هر دل که به هوٰى های بی ای است از حلقه بینی، به حقیقت حلقه و هر چه در مراتب کثرت می
فتار است، با آن که خالصی از قید تعني خود ندارد و های آن زنجري گر ای از حلقه و هوسی در بند است، به حلقه

  .به خودی خود که تاری از آن زلف است پای بند و مانده از رفتار است
  ها از او گشته مسلسل همه دل

  معلق صد هزاران دل زهر سو
  گر او زلفني مشکني بر فشاند
  و گر بگذاردش پیوسته ساکن
  حدیث زلف جانان بس دراز است

  دیث زلف پرچنيمس از من ح
 

 

  لها از او بوده مغلّ همه جان
   نشد یک دل برون از حلقه او
   به عالم در یکی کافر نماند
  نماند در جهان یک نفس مؤمن
  چه شاید گفت ازو چه جای راز است
    مجنبانید زنجري مجانني

 

قراری زلف تعبري  ، به بیموجودات که هر ساعتی به نوعی و حقیقتی دیگر است و از تغیريات و تبدیالت سلسلۀ
کنند؛ گاه کثرت از وجه وحدت دور شود و صبح توحید روی نماید، و گاه وجه وحدت در کثرت مستور گردد و 

  .شام شرک در آید
  د زلف او یک لحظه آرامباین

  ز روی زلف او صد روز و شب کرد

 

  گهی بام آورد گاهی کند شام
  های بوالعجب کرد بسی بازیچه



  

٧ 

  دل ما دارد از زلفش نشانی
  از او هر لحظه کار از سر گرفتم

  ر زلفش مشوشاز آن گردد س
 

  گردد زمانی که خود ساکن نمی
   زجان خویشنت دل بر گرفتم
    که از رویش دىل دارد بر آتش

 

ر پیدا گشته و هم در مظاهر پنهان شده، توان گفت که ظهور او عني خفاست و هو چون حقیقت، هم در مظا
َطن فی ُظهورِه«هور: او عني ظ خفای ب و هطُونی بف رن َظهسبحانَ م«.  

  همه عالم فروغ نور حق دان
  چو آیات است روشن گشته از ذات
  همه عالم زنور اوست پیدا
  نگنجد نور ذات اندر مظاهر

 

 

  حق اندر وی زپیدایی است پنهان
  نگردد ذات او روشن زآیات
  کجا او گردد از عالم هویدا

  جاللش هست قاهر که سبحات
 

رسد، از تجلیات جمالیه و جاللیه که موجب این  نسی که به مشام اهل عرفان و عشق می: و از نفحات اُعطر
  .نمایند ظهور و خفاست که از مقتضیات زلف است به عطر تعبري می

  گل آدم از آن دم شد مخمر
 ژ

 

  که دادش بوی آن زلف معطر
 

 
  باب دوم در بیان معانی خال و خط

: عبارت است از نقطه وحدت حقیقت من حیث الخفاء، که مبدأ و منتهای کثرت اعتباری است و از خال
  .و شعور اغیار محتجب و مختفی است؛ چه سیاهی و ظلمت موجب خفاستادراک 

  بر آن رخ نقطه خالش بسیط است
  از او شد خط دور هر دو عالم
  از آن حال دل پرخون تباه است

  ن شدن نیستزحالش حال دل جز خو
 

 

  که اصل مرکز دور محیط است
  وزو شد خط نفس و قلب آدم
  که عکس نقطه خال سیاه است
    کز آن منزل ره بريون شدن نیست

 

: عبارت است از ظهور حقیقت در مظاهر روحانیت چه چنان که خط بر رخ دمیده، عالم ارواح گرد ذات بر خط
  .ه حق جل و عالآمده چرا که آن عالم اقربِ مراتب وجود است ب

  دایی استخجا مظهر حسن رخ این
  رخش خطی کشید اندر نکویی

 

 

  مراد از خط حیات کربیایی است
  که از ما نیست بريون خوبرویی

 

  .و چون ظهور حیات اوالد در عالم ارواح است، از خط به آب حیوان تعبري نمایند
  خط آمد سبزه زار عالم جان
  زتاریکی زلفش روز شب کن

  نشانی از مقام بیخضر وار 
  اگر روی و خطش بینی تو بی شک
  ززلفش باز دانی کار عالم
  کسی گر خطش از روی نکو دید
  مگر رخسار او سبع المثانی است
  نهفته زیر هر مویی از او باز

١  
 

 

    از آن کردند نامش آب حیوان
  زخطش چشمه حیوان طلب کن
  بخور چون خطش آب زندگانی
  بدانی کثرت از وحدت یکایک
  زخطش بازخوانی سر مبهم
  دل من روی او در خط او دید
    که هر طرفی از او بحر معانی است
   هزاران بحر علم از عالم راز

  
 



  

٨ 

   باب سوم در بیان معانی چشم و ابرو و غمزه و لب و دهان و بوسه
ه قال ال : عبارت است از شهود حق مر اعیان و استعدادات ایشان را، که صفت بصريت اوست جل شأنه؛چشم
  ١.»انَّ اله بصري بِالْعبادِ «:  تَعاىل
: از مطلق صفت از آن رو که حد و حاجب ذات است به ابرو اشاره نمایند و این هر دو از مقتضیات تجلی ابرو

  .جالل است که در اغلب موجب بعد و حرمان است
ی در نیاورد و به نیستی خود بگذارد، به از استغنا و عدم التفات که مقتضی آن است که عالم را در نظر هست

خربی و راه به هستی  خودی و بی مستی و بیماری که از لوازم چشم بتان بی رحم است تعبري نمایند، چرا که بی
  .خود نربدن از آن به حصول پیوندد

: از رسانیدن راحت بعد از محنت، و چشانیدن محنت در عقب راحت که موجب خوف و رجاست به غمزه
شود؛ و  گری واقع می زه اشاره کنند؛ چه غمزه حالتی است که از برهم زدن چشم محبوبان در دلربایی و عشوهغم

بر هم زدن چشم عبارت از عدم التفات است که از لوازم استغناست، و گشادن چشم اشارت به مردمی و دلنوازی 
  .است که از لوازم مستی است

عاىلفزایی که به زبان شرع از آن به نفخ روح تعبري نمایند. قال ال بخشی و جان : عبارت است از روانلب :  ه تَ
وحی« ن رم یهف نَفَخت و یتُهوذا س٢.»فَا  

: از افاضه وجود که نگاه داشنت حلق است در مقام هستی به قول کن نیز به لب و دهان تعبري نمایند، و از دهان
فای مصدر آن به تنگی دهان اشارت کنند و این هر دو از مقتضیات تجلی جمال است که موجب قرب و خ

  .وصال است
  .: از ترقی فرمودن در کمال و چشانیدن ذوق وصال به بوسه تعبري کنندبوسه
قتضیات : بالجمله هستی و نیستی که لحظه به لحظه اعیان عالم را واقع است با تبدیالت و تکمیالت، از مچشم

جمال و جالل چشم است؛ و با کمال استغنا و عدم التفات چشم مستش، گاهی از کرم و مردمی که از لوازم 
نوازد و لب جان پرورش دمی بیچارگان عدم  مستی است دلهای عشاق مشتاق را به مشاهده جمال معشوق می

  .آورد سازد و از نیستی به هستی می آباد را به افاضه فیض وجودی چاره کار می
  نگر در چشم شاهد چیست پیدا
  زچشمش خاست بیماری و مستی
  زچشم اوست دلها مست و مخمور

  ها جگرخوار زچشم او همه دل
  به چشمش گر چه عالم در نیاید
  دمی از خرمی دلها نوازد

  دهد هستی به غارت زغمزه می
  ای شد از او هر غمزه دام و دانه

  زچشمش خون ما در جوش دانم
  رباید او دل میبه غمزه چشم 

 

  رعایت کن لوازم را در آنجا
  زلعلش گشت پیدا عني هستی

  ها جمله مستور زلعل اوست جان
  لب لعلش شفای جان بیمار
  لبش هر ساعتی لطفی نماید
  دمی بیچارگان را چاره سازد

  کند بازش عمارت می زبوسه
   ای شد ای میخانه وزو هر گوشه

  زلعلش جان ما مدهوش دانم
  فزاید به عشوه لعل او جان می

                                                 
١  -  ۴۴آیۀ » ۴٠«مؤمن سوره.  
٢  -  ٢٩آیۀ » ١۵« نورسوره.  
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  چو از چشم و لبش جویی کناری
  زغمزه عالمی را کار سازد
  از او یک غمزه و جان دادن از ما

 

  گر این گوید که نه آن گوید آری
  فزاید به بوسه هر زمان جان می

   از او یک بوسه و استادن از ما
 

  

   باب چهارم در بیان معنای شراب و ساقی و جام و سبو و خم و خمخانه
: عبارت است از ذوق و وجد و حال که از جلوه محبوب حقیقی در اوان غلبه محبت بر دل سالک عاشق رابش

کند؛ چه استیالی آن موجب هدم قواعد عقل و نقض معاقد وهمی  خود می شود و سالک را مست و بی وارد می
  .شود است که مبدأ انتشار کثرت رسمی و نسب اعتباری می

یقت به اعتبار حب ظهور در هر مظهر که تجلی کرده باشد؛ و ساقیان بزم، کنایه از : عبارت است از حقساقی
  .رسد سمع و بصر انسان باشد؛ چه اکثر اسباب مستی از این دو راه می

  .: از تجلیات افعاىل به جام تعبري کنندجام
  ].نایه آورند[کی و صفاتی به سبو و خم ئ: از تجلیات اسماسبو و خم
  .]ه باشد، به بحر و قلزم [تعبري نماینده و بقاء بالتجلیات ذاتی که موجب فناء فی ال : از بحر و قلزم
: و آن ذوق و وجد که از تجلی ناشی شود و سالک را از لوث هستی پاکی دهد و موجب فنای او شراب طهور

وراً«ه تعاىل: گردد، شراب طهور خوانند. قال الهم شَراباً َطه بم رقاهس ١.»و  
  شراب و شمع و ذوق و نور عرفان
  شراب و شمع و شاهد جمله حاضر
  شراب بیخودی در کش زمانی
  بخور می تا زخویشت وارهاند
  شرابی خور که جامش روی یار است
  شرابی را طلب بی ساغر و جام
  شرابی خور زجام وجه باقی
  طهور آن می بود کز لوث هستی
  بخور می وارهان خود را زسردی

 

 

  اهد که از کس نیست پنهانببني ش
  مشو غافل زشاهد بازی آخر
    مگر از دست خود یابی امانی
  وجود قطره در دریا رساند
  پیاله چشم مست باده خوار است
  شراب باده خوار و ساقی آشام

قٰساهم رهم آن راست ساقیب  
  تو را پاکی دهد در وقت مستی
    که بدمستی به است از نیک مردی

  
  
 

مخانهو همه ع اند از شراب هستی و محبت فطری حق جل و عال، و هر  الم از غیب و شهادت مانند یک خ
ای از ذرات عالم قابلیت و استعدادی خاص دارد که پیمانه شراب محبت اوست و پیمانه همه از این شراب  ذره

  .پر است
  همه عالم چو یک خمخانه اوست
  خرد مست و مالئک مست و جان مست

  کل حريان و مدهوششده زو عقل 
  فلک سرگشته از وی در تکاپوی
  مالئک خورده صاف از کوزه پاک

 

   ای پیمانه اوست دل هر ذره
  هوا مست و زمني مست آسمان مست

  ا حلقه در گوشفتاده نفس کل ر
  هوا در دل به امید یکی بوی
  به جرعه ریخته دردی بر این خاک

                                                 
١  -  ٢١آیۀ » ٧۶٠«انسان سوره.  



  

١٠ 

  عناصر گشته زان یک جرعه سرخوش
  ای کافتاده بر خاک زبوی جرعه

  زعکس او تن پژمرده جان گشت
  جهانی خلق از او سرگشته دائم

 

  فتاده گه در آب و گه در آتش
  بر آمد آدمی تا شد بر افالک
  زتابش جان افسرده روان گشت
  زخان و مان خود برگشته دائم

 

از سایر موجودات؛ و از این و آثار این شراب در حقیقت انسانی به واسطه مزید قابلیت و استعداد او زیاده است 
جویند و مرشد و  جاست که اکثر افراد این نوع حريان و سرگشته بیابان عشق و طلبند و محبوب حقیقی را می

  .طلبند که ایشان را به وصال او راهنمایی کند و از خودی برهاند هادی می
  یکی از بوی دردش عاقل آمد
  یکی از نیم جرعه گشته صادق

  رده به یکباریکی دیگر فرو ب
  کشیده جمله و مانده دهن باز
  در آشامیده هستی را به یکبار
  شده فارغ ززهد خشک و طامات

 

 

  یکی از رنگ صافش ناقل آمد
  یکی از یک صراحی گشته عاشق
  خم و خمخانه و ساقی و خمار
  زهی دریا دل و رند سرافراز
  فراغت یافته زاقرار و انکار
  گرفته دامن پري خرابات

 

   نجم در بیان معنای خرابات و خراباتی و پري خراباتباب پ
: عبارت است از وحدت صرف و اطالق بحث که رسوم تعینات را در آن جا نه عني باشد و نه اثر، خرابات

  .خواه افعاىل باشد یا ذاتی و صفاتی
مکن خالصی : اشاره است به سالک عاشق الاباىل که از قید رؤیت تمایز افعال و صفات واجب و مخراباتی

یافته، افعال و صفاتی جمیع اشیاء را محو افعال و صفاتی الهی داند، و هیچ فعلی و صفتی به خود و دیگری 
  .منسوب نداند

  خراباتی شدن از خود رهایی است
  اند اهل خرابات نشانی داده

  خرابات از جهان بی مثاىل است
  خرابات آشیان مرغ جان است
  خرابات خراب اندر خراب است

  اباتی است بی حد و نهایتخر
  شتابی اگر صد سال در وی می

  گروهی اندر او بی پا و بی سر
  خودی در سر گرفته شراب بی

  لب و جام شرابی خورده خورده هریک بی
  حدیث ماجرا و شطح و طامات
  به بوی دردی ای از دست داده
  عصا و رکوه و تسبیح و مسواک
  میان آب و گل افتان و خیزان

 

    ستخودی کفر است گر خود پارسایی ا
  که التوحید اسقاط االضافات
  مقام عاشقان ال اباىل است
  خرابات آستان ال مکان است
  که در صحرای او عالم سراب است
  نه آغازش کسی دیده نه غایت
  نه خود را و نه کس را باز یابی
  همه نه مؤمن و نه نیز کافر
  به ترک جمله خري و شر گرفته
    فراغت یافته از ننگ و از نام

  لوت و نور کراماتخیال خ
   زذوق نیستی مست اوفتاده
  گرو کرده به دردی جمله را پاک
  به جای اشک خون از دیده ریزان



  

١١ 

  شی در عالم رازدمی از سرخو
  گهی از روسیاهی رو به دیوار
  گهی اندر سماع شوق جانان
  به هر نغمه که از مطرب شنیده
  سماع جان نه آخر صوت و حرف است
  یکی پیمانه خورده از می صاف
  فرو شسته بدان صافِ مروق
  به جان خاک مزابل پاک رفته
  گرفته دامن رندان خمار

 

  شده چون ناظران گردن افراز
  گهی از سرخ رویی بر سر دار
  شده بی پا و سر چون چرخ گردان
  بدو جدی از آن عالم رسیده

ی شگرف است که در هر پرده ای سر    
  افی زاوصافشده زآن صوفی ص

   همه رنگ سیاه و سبز و ازرق
  زهرچ آن دیده از صد یک نگفته
   زشیخی و مریدی گشته بیزار

 

دارد و راه فقر و فنا  : عبارت است از مرشد کامل که مرید را به ترک رسوم و عادات [وا] میپري خرابات
  .سپارد می

 
  باب ششم در بیان معنای بت و زّنار

پرستیده شود از ماسوای حق سبحانه و تعاىل؛ خواه به اعتقاد الوهیت باشد چون  : عبارت است از هر چهبت
اصنام کفار، و خواه به اعتقاد وجوب اطاعت و تعظیم چون مشایخ کبار، و خواه به افراط محبت چون محبوبان 

  .عشاق مجازی و سایر اغیار مانند جاه و عزت و درهم و دینار
مظهر حق است جل و عال و حق در او تجلی کرده است به اسمی از اسماء پس اگر پرستش آن از آن روست که 

و صفتی از اسماء حسنی، آن بت عارفان است و پرستش آن پرستش خالق است؛ چه جمیع موجودات صورت 
یت شیئاً و رأیت اله قلبه اَو معه«اند:  حق است، و حق سبحانه روح همه است و اینجاست که گفته او  ١»ما ر

اس من  تَعاىل شأَنه عما یقُولون. قال اله تَعاىل«اال بت مشرکان است و حق منزه از آن است؛  : و من النَّ
اً لبنُوا أشدُّ حآم ه و الَّذِینال بنداداً کَح ا هال ونن دذُ م تَّخیعاىل ٢»ه حبارهم و «:  و قال تَ اتَّخُذوا ا

ربا م اهبنَهرال ونن د باً م و گاه اسم بت را مخصوص سازند به کامل و مرشدی که قطب زمان است؛ چه  ٣؛»ه
گر آمده و به اعتبار جامعیت پرستیده شده و توجه  محبوب حقیقی به اعتبار جمیع اسماء و صفات در او جلوه

  .جهات اوستجمیع موجودات خواه به طبع و خواه به ارادت بدوست و قبله کاینات از جمیع 
  .: عبارت است از بسنت عقد خدمت و طاعتزنّار

  بت اینجا مظهر عشق است و وحدت
  چو کفر و دین بود قائم به هستی
  چو اشیا هست هستی را مظاهر
  نکو اندیشه کن ای مرد عاقل
  بدان کایزد تعاىل خالق اوست

 

  بود زنّار بسنت عقد خدمت
  بود توحید عني بت پرستی
  از آن جمله یکی بت باشد آخر
  که بت از روی هستی نیست باطل
  زنیکو هر چه صادر گشت نیکوست

                                                 
 .١٠١، ص ٢، ج بحرالمعارف -  ١
٢  -  ١۶۵آیۀ » ٢«بقره سوره.  
٣  -  ٣١آیۀ » ٩«توبه سوره.  



  

١٢ 

  وجود آنجا که باشد محض خري است
  مسلمان گر بدانستی که بت چیست

گاه گشتیوگر مش   رک زدین آ
  ندید او از بت اال خلق ظاهر
  تو هم گر زو نبینی حق پنهان
  درون هر بتی جانی است پنهان
  بت و ترسا بچه نوری است باهر
  کند او جمله دلها را وشاقی
  زهی مطرب که از یک نغمه خوش
  زهی ساقی که او از یک پیاله
  رود در خانقه مست شبانه
  اگر در مسجد آید در سحرگاه
  رود در مدرسه چون مست مستور
  زعشقش زاهدان بیچاره گشته
  یکی مؤمن دگر را کافر او کرد
  خرابات از لبش معمور گشته
  همه کار من از وی شد میسر
  دلم از دانش خود صد حجب داشت
  در آمد از درم آن بت سحرگاه
  زرویش خلوت جان گشت روشن
  چو کردم در رخ خوبش نگاهی

  الوسای شیاد س  مرا گفتا که
  ببني تا علم و زهد و کرب و پنداشت
  نظر کردن به رویم نیم ساعت
  علی الجمله رخ آن عالم آرای
  سیه شد روی جانم از خجالت
  چو دید آن ماه کز روی چو خورشید
  یکی پیمانه پر کرد و به من داد

  بی رنگ و بی بوی کنون گفت از می
  چو آشامیدم آن پیمانه پاک

  هستم کنون نه نیستم در خود نه
  گهی چون چشم او دارم سرِ خوش
  نظر کردم بدیدم اصل این کار
ل نباشد اهل دانش را معو  
  میان در بند چون مردان به مردی

  وگر شر است در وی آن زغري است
   پرستی است بدانستی که دین در بت

  کجا در دین خود گمراه گشتی
  بدین علت شد اندر شرع کافر
  به شرع اندر نخوانندت مسلمان
  به زیر کفر ایمانی است پنهان
  که از روی بتان دارد مظاهر
  گهی گردد مغنّی گاه ساقی
  زند در خرمن صد زاهد آتش
  کند بی خود دو صد هفتاد ساله
  کند افسون صوفی را فسانه

گاه بنگذارد در     او یک مرد آ
  فقیه از وی شود بیچاره مخمور
  زخان و مان خود آواره گشته
  همه عالم پر از شور و شر او کرد
   مساجد از رخش پر نور گشته
  بدو دیدم خالص از نفس کافر
  زعجب و نخوت و تلبیس و پنداشت
گاه    مرا از خواب غفلت کرد آ
    بدو دیدم که تا خود چیستم من

  ن جانم آهیبر آمد از میا
  به سر عمرت شد اندر ننگ و ناموس
  تو را ای نارسیده از که واداشت
  همی ارزد هزاران ساله طاعت
  مرا با من نمود آن دم سراپای
  زفوت عمر و ایام بطالت
  بریدم من زجان خویش امید
  که از آب وی آتش در من افتاد
  نقوش لوح هستی را فرو شوی
  در افتادم زسستی بر سر خاک

   یارم نه مخمورم نه مستمنه هش
    گهی چو زلف او در گلشنم من
  نشان خدمت آمد عقد زنّار
    زهر چیزی مگر بر وضع اول

  »اوفو بعهدی«در آ در زمره 



  

١٣ 

  به رخش علم و چوگان عبادت
  تو را از بهر این کار آفریدند
  پدر چون علم و مادر هست اعمال

  پدر انسان شکی نیست نباشد بی
  رها کن ترهات و شطح و طامات

  مات تو اندر حق پرستیکرا
  همه روی تو در خلق است زنهار
  نگردد جمع با عادت عبادت

 

   زمیدان در ربا گوی سعادت
  اگر چه خلق بسیار آفریدند
  بسان قرة العني است احوال
  مسیح اندر دو عالم جز یکی نیست

  اتخیال نور و اسباب کرام
  ریا و عجب و هستی است جزاین کرب و

  مکن خود را بدین علت گرفتار
  کنی بگذر زعادت عبادت می

 

  

   باب هفتم در بیان معنای کفر و ترسایی و ترسا بچه
کفر حقیقی عبارت است از پوشیدن وجود کثرات و تعینات به وجود حق، و این کفر عارفان است و این بعینه 

و کفر حقیقی  ١»ء هالک اّ وجهه کُل شی«ه تعاىل: قیقی و ایمان است، قال النزد ایشان معنای اسالم ح
عامه بر عکس این است و این نیز به نزد آن قوم دین است، اعنی پوشانیدن وجود حق به وجود اغیار و در آمدن 

عتقاد مغایرت وجود ممکنات از در توحید به انکار؛ و اسالم مجازی عبارت است از معنای متعارف اسالم با ا
شرِکُونَ«:  ه تَعاىلمر وجود حق سبحانه را قال الم مه و ّاء هم بالهکَثر ا نؤم ما ی ٢.»و  

  زاسالم مجازی گشت بیزار
 

 

   که را کفر حقیقی شد پدیدار
 

و عوایق و رفض عادات : عبارت است از تجرید و تفرید و خالصی از ربقه تقلید و ترک قیود و رسوم ترسایی
 .و امت او که ترسا عبارت از ایشان است غالب بوده ؑو نوامیس و عالیق؛ چه این صفت بر حضرت عیسی 

به کاملی دیگر که متصف به صفت ترسایی و  ٣: مرشد کامل است که نسبت کامله او در والدت معنویترسا بچه
  .ه کامل دیگر تا سلسله به حضرت رسالت منتهی شودرسد؛ و آن کامل را باز ب تجرد و انقطاع بوده باشد می

  زترسایی غرض تجرید دیدم
  جناب قدس وحدت دیرجان است

  ه پیدا گشت این کارروح ال ز
ه در پیش تو جانی استهم از ال  

  اگر یابی خالص از نفس ناسوت
  هر آن کس کو مجرد چون ملک شد
  به مردی وا رهان خود را چو مردان

  قیقه گشت مهملزشرع ار یک د
  حقوق شرع را زنهار مگذار
  زر و زن نیست اال مایه غم

 

  خالص از ربقه تقلید دیدم
  که سیمرغ بقا را آشیان است
  که از روح القدس آمد پدیدار

    دس در تو نشانی استکه از روح الق
  در آیی در جناب قدس الهوت

ه بر چارم فلک شدچو روح ال  
  و لیکن حق کس ضایع مگردان
  شوی در هر دو کون از دین معّطل
  و لیکن خویشنت را هم نگهدار
  به جا بگذار چون عیسای مریم

                                                 
١ -  ٨٨آیۀ » ٢٨«قصص سوره.  
٢ -  ١٠۶آیۀ » ١٢«یوسف سوره.  
تَین«است که: ؑ اشاره به کالم منسوب به عیسی  - ٣ ریولَد م ن لَم ملکوت السماوات م لج٩۶، ص ؛ احادیث مثنوی»لن ی.  



  

١٤ 

  حنیفی شو زهر قید مذاهب
  تو را تا در نظر اغیار و غري است
  چو برخیزد زپیشت کسوت غري

  دانم به هر حاىل که هستی نمی
  بت و زنّار و ترسایی و ناقوس
  اگر خواهی که گردی بنده خاص
  برو خود را زراه خویش برگري

  باطن نفس ما چون هست کافربه 
  زتو هر لحظه ایمان تازه گردان
  بسی ایمان بود کز کفر زاید
  ریا و سمعه و ناقوس بگذار
  چو پري ما شو اندر کفر فردی

  ای دل ده به یک بار به ترسا زاده
 

  در آ در دیر دین مانند راهب
  اگر در مسجدی آن عني دیر است

  ورت دیرشود بهر تو مسجد ص
   خالف نفس بريون کن که رستی
  اشارت شد همه با ترک ناموس
  مهیا شو برای صدق و اخالص
  به هر یک لحظه ایمانی زسر گري
  مشو راضی بدین اسالم ظاهر
  مسلمان شو مسلمان شو مسلمان
  نه کفر است آن کزو ایمان فزاید
   بیفکن خرقه و بر بند زنّار
  اگر مردی بده دل را به مردی

  رد شو زهر انکار و اقرارمج
 

  
دُله و السالم علَی ماْلح و هنا ذکراَوراد تَم   هیائول ا و هال یاءصفا. 


