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  یباچهد

  
  بسم الله الرَّحمن الرَّحیم

را در پسِ پردۀ مجازی حمد و سپاس مر خدای را که دُرَرِ معانی را در تحتِ صور بیان و طرازِ حقایق 
  .نهان می کند

و درود بسیار و سُتودِ بی شمار بر مهرتِ کاینات و بهرتِ موجودات محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و 
  .سلّم، باد، و یاران و اصحاب و ازواجِ طاهرات او

بباید دانست که : امَّا بعد حقِري فقري حسني ابن احمد تربیزی، ختم الله عواقب اموره بالخري، می گوید
عالمِ معانی را ادراک نتوان کرد مگر در لباس صورت؛ زیرا که معانی از آنرو که معانی اند، لطیف اند، و 
وجود روحانی مادام که از کثرت صورت مجرّد باشد، ادراک بشری بدان راه نتوان برد؛ زیرا که قوَّت 

نواع ادراکات و معلومات تقدیر کنند، ادراک بشریت یکی عقلی است و دیگری حسّی، و هر چه از ا
  .بواسطۀ این دو آلت باشد

امَّا عقلی را تا قاعده در نوعی از صورت ممّهد نشود، او را ادراک و تمییز نباشد، اگر وجود نقطه تقدیر 
نکنند، حروف موجود نباشد، و اگر حروف نبود، اسامی صورت نبندد، و اگر اسامی نبود، معانی مفهوم 

  .مثال این اگر فردی تقدیر کنند، زوجیت معلوم نگرددنشود، و ا
و عالم معانی . و امَّا حسّی؛ چون حرفی یا صوتی یا لونی یا طعمی گرم یا سرد نباشد، هیچ ادراک نکند

. و حقایق نه از این دو جنس است که معانی وقتی که مجرَّد باشد، عقول و حواس را بدیشان راه نیست
  ».ای عشق استدر کوی وجود ماجر«: فرد

پس حکمت الهی تقاضای آن کرد که هر معانی را در کِسوت صورت فعل یا قول محسوس و معقول به 
  .عالمیان بنماید، تا به حوزۀ ادراک ایشان رسد

امَّا فعلی آنکه اسراء و عروج به حضرِت او، جمله را، در اعمال نماز نهاد، چنانکه رسول، علیه الصَّلوة و 
و اسرار بسیار نیز در اعمال عبادات نهاد، تا بواسطۀ هر عبادتی . الصَّالة مِعراج المُؤمِن: السَّالم، فرمود

که سالک بجای آرد، سّری و حکمتی، که خدای خواسته است در آن عبادت، و از آن عمل او را 
  .مکشوف گردد، و آن کشف بواسطۀ آن عمل مخصوص تواند بود

ر و خواص بی شمار در هر ذکری و اسمی از اسماء خود و غري خود امَّا قوىل آنکه معانی و حقایق بسیا
. که خاصیّت و حقیقیت آن معنی ظاهر نشود، الّا به لفظ آن کلمۀ مخصوصه؛ و این مبیّن و مربهن است
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چو حکمت واضع اسماء خود چنني اقتضا کرد که هر معنی را به صورتِ خاص مخصوص گرداند  که 
  .رددبدان قایم باشد، و مفهوم گ

پس از این سبب طایران ذورۀ فلک و سایران زمرۀ ملک، عامالن عامل آمل و عامالن فاضل کامل، 
شريمردانِ وقت و حال و شهسوارانِ میدان قال، عاشقان حضرتِ قدس و ساکنان مسکنِ اُنس فریدالدین 

ر معانی به عطار و موالنا جالل الدین رومی از مشاهدات و مالحظات در صُوَر کلمات منظومه  در
دستِ فیض بر همگنان نثار  کرده اند، و نظر بر استعداد همگنان داشته، بقدرِ حوصلۀ طالبان معانی را 

  .در صور نهاده اند در واضح ترین بیانی که قریب الفهم باشد تا مستفید توانند شد
جمیع معلومات خود امَّا آنکه در اسامی اعضا و جوارح انسانی مقید کرده اند، از آنست که انسان در 

آنچه محاسن علم انسان است، بهرت تواند ادراک کردن که پیش علما و حکمای ظاهر مقرَّر است که 
چنانکه شاعر . عقل و حّس چیزی را که از او غافل باشد نطلبد، و چیزی را که مالحظه نکند آرزو نکند

  :گوید
  )فرد(
  لیکن چه کنم که چشم صورت بني است             مــــن معرتفــــــم که شاهـــد دل معنیست

امَّا موالنا . ان الله خلق آدم علی صورته: و مؤید این معنی آنست که رسول، علیه الصّلوة و السَّالم، فرمود
شأن سلطنت وجود انسانی بیان نموده تا از محمد غزاىل در شرح این حدیث داد سخن داده است، و 
و » زلف«چون بلبالنِ سرمست و طاووسانِ . آنجا راه به وجود واجب الوجود بتحقیق آرند نه بتقلید

را در سلک نظم کشیده، و هر یکی مظهر معنی عظیم کرده، و حقایق و دقایق را در این نمط » خال«
  .نموده

ظ می دارند، و از معانی بسبب قصورِ دانش از حقایقِ الفاظ محروم می اکثر مردم نظر بر ظاهر الفا
مانند، پس واجب بود این الفاظ را و اسامی را شرح کردن تا هر که شروع کند در ادبیاتِ ایشان، داند که 
مقصود ایشان نه این الفاِظ ظاهره است، بلکه دانند که نظر ایشان تا کجا بوده است، و از این الفاظ 

  .صر معانی و حقایق بسیار خواسته اندمخت
» رشف االلحاظ فی کشف االلفاظ«و این فقري حقري در این شروح شروع کرده، نامِ این مختصر را 

ان شاء الله تعاىل که از خطا مربّا و از زلل معرّا باشد، و سبب قربت و وصلت و نجاح این شکسته . نهاد
  .گردد، و قبول طلّاب کافه ارباب قلوب گردد
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  فصل اول

  معشوق یدر اسام

  
چند كه ابتدا كردن بدان ضرورت است تا مناسب كتاب باشـد، و قاعـده  یو آنچه متعلق به اوست، كلمه ا

  .معلوم گردد
  لیم

ع یچون جمادات و طبا. یعیاز اصل و مقصد رجوع طب یشعور و آگاه یخود، ب ند به اصلِیرجوع را گو
مثالً آب كه طالب مركز خود است، و در مركز هـوا قـرار نـدارد، و . اند ل مركز خودیماار یاخت یاربعه كه ب

  .آتش در مركز هوا متوجه مكان خود است
  مهر

  .افت مقصدیو در تافت لّذیاز  یل است به اصل خود، با وجود علم و آگاهیم
  آرزو

  .آرزو و مقصد تِافیاز  یل است به اصل خود با وجود علم و آگاهیم
  تمحبّ

  .با خلق یسبب و عالقه ا یب ند با حق تعاىلیمحض را گو یدوست
  محبّ

  .ا نهیند خاص با حق؛ عامرت از آنكه طلب مقارن آن باشد یمحض را گو یصاحب دوست
  محبوب

  .یدیچ قیه یدانند ب یاز دوست یكه آن مطلوب مطلق را مستغن یند، وقتیمطلوب مطلق را گو
  طلب

ت و یشـرت از راه عبـدیا نـه، بلكـه بیـا، اعـم از آنكـه او را دوسـت دارنـد نـد مطلقـیرا گو جسنت حق تعاىل
  .مقصد طالب یاست ب یاستعداد ذات یو آن طلب به مقتضا. ت بودیمعبود
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  طالب

ت یندكه شعور به مطلوب خود حاصـل كـرده باشـد، و قصـد وصـول داشـته؛ از راه عبـدیرا گو ینده ایجو
  .یدوست یمحمدت كمال، نه از رو

  مطلوب

  .ندیرا گو تعاىل حق
  عشق

  .ند با وجود طلب وجد تمامیحق را گو یدوست
  عاشق

  .ند با وجود طلب وجد تمامیرا گو ندة حق تعاىلیجو
  معشوق

  .ع وجوهیاو است از جم یاز آن جهت كه مستحق دوست. ندیرا گو حق تعاىل
  شوق

ابـد، عشـق نقصـان یرا ن كـه اگـر معشـوق یاو؛ بشـرط افتِیند در طلب معشوق، قبل از یانزعاج دل را گو
  .اده شودیرد، بلكه زینپذ

  اقیاشت 

كسـان بُـوَد، و نـه از یافـت یافت و نایكه  یتیثیو طلب تمام، به ح یل كّلیند  در میكمال انزعاج دل را گو
سـت؛ یل را بدو راه نی و تبدیرياده و نقصان و تغیمراتب محبّت است كه ز ین اعالیو ا. اده گرددیافت زی

  .ردیاده گردد، و نه به افرتاق و مهاجره نقصان پذیو مشاهده ز نه به اتصال
  حسن

  . حق را نبودريت غین جمعیو ا. ك ذاتیند در یت  كماالت را گویجمع
  جمال

  .و طلب عاشقرغبت  یادتیظاهر كردن كماالت معشوق است بجهت ز
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  جالل

  .خود یاو و بزرگ یچارگیغرور عاشق و اثبات ب یمعشوق است از جهت استغنا و نف یظاهر كردن بزرگ
  لقاء

  . حاصل شود كه اوستنيقیند، چنانكه عاشق را یظهور معشوق را گو
  شكل

  .دی و تقنيند از جهت تعیرا گو وجود حق تعاىل
  لطف

  .ق مواسات و مراقبتیپرورش دادن معشوق است مرعاشق را بطر
  مالحت

  .ت آن نرسدیچ كس به نهایند كه هیرا گو یكماالت اله یتینها یب
  ظرافت

  .هد از مادَّظهور انوار است از راه مشاهدة مجرَّ
  یشنگ

  .هدر مادَّ یاحكام لوامع و طوالع انوار است از حضرت اله
  یشوخ

  .ندیز گویند، و سرعت در ورود را نیكثرت التفات را گو
  كرشمه

  .ندیالتفاوت را گو
  لیشما

  .ندیات را گویات و جاللیامتزاج جمال
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  وهیش

و سـالك . كه گـاه باشـد و گـاه نباشـد یكن بشرطیند در هر حال كه سالك باشد، لیا گور یاله ۀاندك جذب
  .مغرور گردد، و مغلوب شود

  مكر

  .تق مهر و محبّیق قهر، و گاه بطریغرور دادن معشوق است مرعاشق را؛ گاه بطر
  بیفر

  .ق امتحان سازدیند كه محبوب بطریاستدراج مراتب عاشق را گو
  وفا

  . و اجتناب از شّرريعمل خ ۀواسط یند بیرا گو ت ازىلیعنا
  جفا

  .ند از معارف و مشاهداتیدن دل سالك را گویپوشان
  جور

  . در عروجريند از سیباز داشنت سالك را گو
  ناز

  .قوّت دادن معشوق است مرعاشق را در عشق
  خشم

  .ند از معشوقیه را گویظهور صفات قهر
  نيك

  .ند بر عاشقیه را گویتسلط صفات قهر
  جنگ

  .یو باطن یظاهر یند به انواع بالهایرا گو یمتحانات الها
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  یآشت

  .ند با وسائط قربتیقبول اعمال و عبادات را گو
  قربت

و آن از لـوازم سـلوك اسـت نسـبت بـه عاشـق و  .ان عاشـق و معشـوق باشـدیـنـد كـه میقلّت مسافت را گو
  .معشوق
  پرده

ق باشـد نـه از جهـت عاشـق و نـه از یـوازم طرو آن از لـ. ان عاشـق و معشـوق باشـدیند كه میرا گو یموانع
  .جهت معشوق

  حجاب

  .از انواع از جهت عاشق به حكم ارادت معشوق یند كه عاشق را از معشوق باز دارد بنوعیرا گو یموانع
  نقاب

  .ند كه معشوق را از عاشق دور داردیرا گو یموانع
  بام

  .ندیب را گوكشف حج
  خانه

مهـر كـرده بـه ماننـد خانـه كـه از  یعنـیباشـد؛  یعـیو آن طب. ندیگوت وجود است، ینیخود را، كه ع یخود
  .انواع وجوهات در او بوده، و در بسته باشند، و مهر كرده

  در

  .ةريل البصیسب یند علیمطاوعت سالك را گو
  یمستور

  .ده استیان پوشیعالم ۀند كه از ادراك كافیرا گو یت الهیس كنه ماهیتقد
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  یريس

  ».۱نيعن العالم یه غنالّل«، بحسب ندیرا گو یاله یازین یب
  یسركش

  .یند به حكم ارادت الهیمخالفت ارادت و مراد سالك را گو
  یتند

  .ند بسرعتیرد كردن اعمال عاشق را گو
  یزیت

  .ندیرد كردن اعمال عباد را گو
  یسلطان

  .اوامر یچنانكه حكم ارادت اوست بر مقتضا ؛ند بر عاشقیان اعمال و احوال را گویجر
  یريام

  .داشنت است بر سالك یارادت جار
  یحاكم

  .كردن است بر سالك یرا جار یاوامر شرع
  یدوستكام

  .یع صفات كمال است با وجود قدرت بر اظهار هر صفتیحصول جم
  صفت

  .ردّ و امر یباشد، نه بر مقتضا یند بر عاشق، چنانكه واردات الهیرا گو یقهار
  یسوار

  .ندیرا گو یاله یالیاحاطت و است
                                                 

 ۳۷ه آی: آل عمران - ۱
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  یرتوانگ

  .ندیع كماالت را گویحصول جم
  یتوانائ

  .ندیمختار را گو صفت فاعلِ
  تاخنت

  .ق قهریند بطریرا گو یاله ۀان جذبیات
  تركتاز

ار، و كار گشاده نشود؛ ناگاه جذبـه یكه سلوك مقدّم باشد به زحمت و مشقت بس یند وقتیرا گو یاله ۀجذب
  .و تمام شود، و به مقصود رسداحوال ا یقبول كند، و باق یو یها در رسد، و كرده یا

  غارت

  .سلوك و مجاهده ۀواسط یند بیرا گو یاله ۀجذب
  تاراج

  .یو باطن یع اعمال و احوال ظاهریند در جمیار سالك را گویسلب اخت
  یگانگیب

ز مماثلـت و یـچ چیز نباشـد، و بـه هـیـچ چیبـه هـ رقـتفمچ وجـه ینـد كـه بـه هـیت را گویعالم احد یاستغنا
  .مشاهدت ندارد

  ییناآش

  .تیت به مخلوقیق خالقوسته است، چون تعلُّیند كه با همة موجودات پیت را گویقة ربوبیق دقتعلُّ
  رتكبُّ

  .معشوق است از انواع اعمال سالك یازین یب
  شهود
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  .كه سالك مالحظه آن وجود مطلق كند یند، وقتیوجود مطلق را گو
  محله

  .ند به صفات كمالیمتصف شدن را گو
  هید

  .که از پرتو وجود مطلق باشد ندیرا گو عارتسوجود م
  کنج

  .ن سلوك در او مرتفع باشدّیكه تع یقیبطرمقام عبودیت را گویند 
  اری

سـت مرسـالك را در ین نیچ اسم موافق تر از ایكافة موجودات است، و ه یند كه ضروریرا گو یصفت اله
  .ر استین اسم داید بدیرا كه كلمة توحیسلوك؛ ز
  غمگسار

  .دارد یو عموم ند كه شموىلیرا گو یصفت رحمان
  غمخوار

  .دارد به سالك یتیند كه خصوصیرا گو یمیصفت رح
  مهربان

  .ندیت را  گویَّصفت ربوب
  دلدار

  .ند بسر در محبّت در دلیرا گو یصفت با سط
  دلرب

  .ند به صفت قبض، و اندوه محبّت در دلیحق را گو
  دلگشا
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  .كند در مقام انس در دل سالیرا گو یصفت فتاح
  جانان

، یوسـته بـودیقه به موجودات نـه پین دقیم به اوست كه اگر ایند كه همه موجودات قایرا گو یومیصفت ق
  .یافتیز بقا نیچیه

  جان افزا

  .ابد، و فنا را بدو راه نبودیند كه سالك در آن صفت بقا یرا گو یصفت باق
  دوست

  .ند بر محبّت سالكیرا گو یسبق محبّت اله
  قد استوار

  .است یالوثق ةكه عروند یرا گو یاله یالیاست
  قامت

  .ستین یآن سزاوار چ كس را جز حق تعاىلیند كه هیپرستش را گو یسزاوار
  زلف

  .ستیچ كس را بدان راه نیند كه هیت حق را گویب هویغ
  یمو

  .وجود را، كه همه كس را به معرفت وجود علم حاصل است یعنیند، یت را گویظاهر كردن هو
  یسویگ

  .  عارف استنيت كه حبل المتیند به علم هویب را گوق طلیطر
  خم زلف

د، و به صعوبت هر چه تمـامرت از یش آیند كه سالك را در سلوك پیرا گو یمعضالت و مشكالت اسرار اله
  .فتدین امر واجب و الزم است تا به راه ضاللت نیاو بگذرد؛ و مرشد كل و كامل مرسالك را در ا
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  چ زلفیپ

  .ند، و آن اسماء سبعه اندیارف را گوق و معیاصول حقا
  تاب زلف

  .ندیرا گو یكتمان اسرار اله
  رْسَ

  .ندیرا گو یت و ارادت الهّیصفت مش
  یشانیپ

  .ندیرا گو یظهور اسرار اله
  ابرو

  .دیكه از او صادر آ یريتقص ۀاهمال كردن و سقوط سالك است از درجات، بواسط
  كمان ابرو

  .مقام ۀت ساقط كردن از درجی، و باز به حكم عناريسبب تقصعرض كردن سقوط است بر سالك، به 
  خفته یابرو

  .رفته است یكه از و یريسقوط سالك است از درجة مقام به سبب تقص
  طاق ابرو

  .، و گذاشنت سالك در آنرياهمال و امهال كردن است در سقوط سالك از درجة مقام، به سبب تقص
  مژه

  . در اعمالريت، به سبب تقصیحجاب سالك است از رؤ
  چشم

  .ندیرا گو یاله یريصفت بص
  دهید
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  . و شّرريع احوال سالك از خیند به جمیرا گو یاطالع اله
  چشم سرمست

  .دیكه از سالك در وجود آ ی و خرده اريند از تقصیرا گو یسرت كردن اله
  چشم خمار

و اجـل باشـد،  یل و اعلـند از سالك، لكن كشف آن بر ارباب كمال، كه از او اكمـی را گوريسرت كردن تقص
  .دشوار نبود

  چشم آهوانه

  .ق امری و خرده كه مرعاشق را در وجود آمده باشد، بطرريند بر تقصیرا گو یه كردن الهیتنب
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  فصل دوم

  ل اشرتاكیمتداول است بر سب ان عاشق و معشوقیكه م اي یدر اسام

  
  عشرت

  .لذّت اُنس است با حق، و سرور دل در آن
  شیع

  .او ريِدوام حضور دل است با حق و فراغت تمام از غ
  شراب

اهـل كمـال اسـت كـه بـه  تِن صـفیـو ا. مالمـت بـودكه مستوجب  ند با وجود اعماىلیغلبات عشق را گو
  .ده باشندیوصال رس

  شراب خام

  .تیمقارن عبود یعنی. ندیعشق ممزوج را گو
  شراب پخته

  .ندیه را گود از مادَّعشق صرف مجرَّ
  شرابخانه

  .ندیگو عالم ملكوت را
   یم

  .ع موجوداتیباشد نسبت به جم یند كه ساریوجود مطلق را گو
  خانهیم

  .ندیعالم الهوت را گو
  كدهیم
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  .ق محبّتیند به طریمقام مناجات را گو
  خمخانه

  .ند كه عالم دل استیات را گویط تجّلیمح
  باده

  .ز باشدیعوام را ن ین معنیو ا. ت سلوكیف باشد در بدایكه ضع یند وقتیوعشق سالك را گ
  یساق

  .ند كه موجب سكر استیمحبّت را گو یتجلّ
  جام

  .ندیاحوال را گو
  یصراح

  .ندیمقام را گو
  خم

  .ندیموقف را گو
  جرعه

  .ده مانده باشدیند كه در سلوك از سالك پوشیاسرار و مقامات و احوال را گو
  حدَقَ

  .ندیگو وقت را
  یمست

  .ون راريع صفات درون را و بیجم است فرو گرفنت عشق
  مست خراب

  .یچ وجهیو ه یچ انسیه یند بیاستغراق سالك را گو
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  یم مستین

  .ند، و نظر داشنت بر استغراق خودیاز استغراق را گو یآگاه
  خرابات

  .ندیت را گویبشر یخراب
  یاریهش

  .یونريو ب یندرونافاقت سالك است از غلبة عشق، بحسب صفات ا
  خمار

  .ق امتناعیند از مقام وصول بطریرجعت را گو
  یرند

  .ند از انواع اعمال در طاعتیقطع نظر سالك را گو
  یقالش

  .احوال است یمعاشرت و مباشرت اعمال است، چنانچه اقتضا
  یاوباش

  .ت در غلبة محبّتیم از معصیترك ثواب است از طاعت، و ترك ب
  سرانجام

  .باشدت یَّكه مقارن عبود یعنی. ندیگوعشق ممزوج را 
  الاباىل

  .د در غلبات سلوكید، و كند، و گویش آیباك نداشنت  است از هر چه پ
  شمع

  .دل سالك افروخته شود لِیند كه در قندیانوار اسرار حق را گو
  شاهد
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  .اتیان تنزالت و مظاهر تجلّیند در مراتب اعیرا گو یتجلّ
  یتجلِّ

باشـد كـه محبـوب  یتواند كه عالم كرب یم یش نظر سالك باشد؛ و آن تجلّیند كه پیورا گ یع الهیمقام صنا
لة ین عالم محسوس اسـت؛ و هـر كـدام كـه منظـور سـازد، وسـیباشد كه ا یتواند كه عالم صغر یاست، و م

  .نيقیق علم الیمقصود او شود، و او را به مقصود رساند بطر
  نقل

  .ندیو اسرار را گو یمباشرت و كشف معان
  كباب

  .ند، و امتحانات سالك را در سلوكیپرورش دل را گو
  یصبوح

  .ند كه سالك را حاصل شود در مقام خلوتیمحادثه را گو
  یغبوق

  .ندیمسامره را گو
  صبح

  .دینات را در دل سالك بزدایُّب سر برآرد، و ظلمات تعیند كه از افق عالم غیطلوع اوقات و احوال را گو
  بامداد

  .ندیوت احوال را گیبدا
  شبانگاه

  .ندیت مقام سالك را گوینها
  روز

  .ندیتتابع انوار را گو
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  شب

  .ندیب و عالم جربوت را گویمقام عالم غ
  شب قدر

  . استهالك به وجود حق تعاىلنيند در عیسالك را گو یبقا
  لدایشب 

  .ند كه سواد اعظم استیا گوت الوان و انوار رینها
  دیع

  .ندیمقام جمع را گو
  نوروز

  .ندیل ظهور مصنوعات حق را گومقام اوَّ
  كفر

  .ند كه سالك را از راه بربدیمقام تفرقه را گو یكیتار
  كافر

مـغ بچـه را كـه سـالك را از مالحظـة مقصـود بـاز دارد، و بـه خـود  یعنـی. نـدیصاحب اعمال تفرقه را گو
  .ن كافریبا وجود مالحظه ا یسالك و مقصود اصل انِیمشغول دارد، و تفرقه افتد م

  بچهترسا

  .است ی؛ و آن شهود متجّلنيد با حد التجلّیند مطلق از تقیرا گو یجة حال تجلِّینت
  ریْدَ

  .ندیرا گو یعالم انسان
  ایسیكل

  .ندیرا گو یوانیعالم ح
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  پایچل

  .ندیع را گویعالم طبا
  ناقوس

  .ندیاد كردن مقام تفرقه را گوی
  زنّار

  .ید ذاتی توحنيند به حبل متیاستظهار را گو
  بت

  .ندیو مطلوب سالك را گو مقصود
  یغواص

، و كشـف آفـاق و یو انفسـ یند كه به معاونت مرشد كامل باشد، و آن سلوك آفاقیسلوك كردن سالك را گو
  .ع موجودات استیانفس و جم

  ایدر

چ یمثالً ه. چ نبودیا هیوجود است، و خوبرت از او در در یایاء در درین اشیعالم انسان كامل است كه چند
  .و قدر و مرتبه یو خوب یموجودات به انسان كامل نرسد از جهت شرافت و بزرگمخلوق از 

  توبه

  .ندیرا گو كامل و عاىل یزیناقص و نزول به چ یزیباز گشنت از چ
  مانیا

  .ندیحق را گو تِافیدر
  اسالم

  .حق در شرع یمتابعت سالك است در اوامر و نواه
  نید
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  .ردهند كه از مقام تفرقه سر بر كیرا گو یاعتقاد
  زهد

  .یاویو فضول دن یادتیند از زیعراض را گواِ
  عبادت

  .ندیجهاد سالك را گو
  نماز

  .ندیمطاوعت را گو
  روزه

  .ند از آنچه جز حق باشدیقطع توجهات و امساك التفات را گو
  زكات

  .ه رایند و تصفیثار را گویترك و ا
  كعبه

  .ندیمقام وصلت را گو
  حج

  .الله ند اىلیسلوك را گو
  ابانیب

  .ندیق را گویق دقایطر
  طاعات

  .ند كه سالك را حاصل شودیرا گو یمعارف اله
  

  خرقه
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  .ندیت و سالمت صورت ظاهر را گویصالح
  سجّاده

  .ندی ظاهر را گونيقی
  فروخنت

  .ندی و اجتهاد را گوريترك تدب
  گرو كردن

  .ریند به حكم مقادیم وجود خود را گویتعل
  زییپا

  .ندیمقام جمود را گو
  انزمست

  .ندیمقام قبض را گو
  بهار

  .قیند در قطع عالیمقام بسط را گو
  تابستان

  .ندیق را گویمقام قطع معارف و حقا
  گلزار

  .ندیرا گو یدلگشائ
  بستان

  .مخصوص باشد یزیند عام تر از آنكه به چیرا گو یمحل گشادگ
  گل

  .دا شودیسالك پ ند كه در دلِیجة علم را گوینت



  
 

23

  سرو

  .ندیعلّو مرتبه را گو
  الله

  .ند كه به مشاهده كشدیمعارف را گو ۀجینت
  نرگس

  .دا شودیند كه در عمل پیعلم را گوۀ جینت
  سبزه

  .ندی معرفت را گونيع
  حانیر

  .ت در دل حاصل شودااضیه از ریت تصفیند كه از غاینور را گو
  نشو

  .ند در سلوكیسالك را گو یترق
  نما

  .تیوهند در سلوك از پرورش الیافنت سالك را گویعزت 
  یزرد

  .ندیصفت سلوك را گو
  یسرخ

  .ندیسالك را گو
  یسبز

اس یـگلها را به رنگ ق یو باق. كه حق است یقیكه متحد شده باشد به وحدت حق ندیكمال مطلق را گو
  .دارند یكنند و مناسبت مرع



  
 

24

  ابر

  .دینما یكه م یاجتهاد ۀند كه مانع وصول بود به  واسطیرا گو یحجاب
  باران

  .ندیرحمت را گو
  لیس

  .ند كه از فرح باشدیغلبة احوال دل را گو
  مینس

  .ندیت را گویعنا اد آوردِی
  یبو

  .كه در اصل بوده است یوستگیند از عالقه پیرا گو یآگه
  مطرب

گاه كننده را گو   .قیند در طریآ
  ینا 

  .قیند در حجاب رقیغام محبوب را گویپ
  دف

  .ند مرعاشق رایطلب معشوق را گو
  ترانه

كشـد،  یك ساز را به معنـیت نظر باشد را دقّ یو اگر كس. ند كه از معشوق به عاشق رسدیگو راز محبّت را
ن رساله آورده شـد بـه یكه در ا ییك اسامیاقتصار گفته شد، ل ین مقدار از رویو ا. االنفراد روا باشد یعل
بـه خـاطر متعلـق  شـرتیح باشـد، و بیصح ینهاست، بر ظاهر رانند كه معنی اريل حاجت دارد، و آنچه غیتأو

  .باشد
  چشم شهال
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  .سالك است ۀظاهر كردن كماالت و علوّ مرتب
  چشم ترك

نداند،  ی او، و او را جز خداريخود و غ یند از خودیگوسالك را ۀ دن كماالت و احوال و علّو مرتبسرت كر
  .ن كمال مستور سالك استیو ا

  چشم نرگس

ز خـود یـاست، و او نداند؛ و ن چو مردم دانند كه او وىل .ندیسرت احوال و كماالت و علّو مرتبة سالك را گو
  .ل استاز اوَّ ین اقدم و اعلیداند كه او قطب است، و مردم او را ندانند، و ا

  یرو

  .یخود یب ا در حالتِی، در خواب باشد ییند در مادة دنیرا گو یمراتب تجّل
  یماه رو

  .انه هر دویا در می یداریا در بیند در خواب یات را گویمظهر تجّل
  چهره

  .ماند یت آن مطلع شود، و علم او در او باقّیفیند كه سالك به كیات را گویتجل
  رخ

  .ندیات محض را گویتجل
  گلگون ۀچهر

  .یخود یا در حالت بیند در خواب یرا گو یمادّريات غیتجلّ
  اهیخال س

  .ندیعالم را گو
  خطّ سبز

  .ندیعالم برزخ را گو
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  اهیخطّ س

  .ندیا گوب ریب الغیعالم غ
  لب

  .ندیكالم را گو
  لبِ لعل

  .ندیبطون كالم را گو
  نیلب شكر

  .ظاهر و باطن ۀیا را بواسطة تصفیا را بواسطة ملك، و اولیند كه بواسطه باشد؛ انبیكالم منزل را گو
  نیريلب ش

  .ند به شرط ادراك و شهودیواسطه را گو یكالم ب
  دهان

  .ندیصفت متكلّم را گو
  دهان كوچك

  .یس از فهم و وهم انسانیق تقدیند به طریرا گو یصفت متكلّم
  سخن

  .ند مطلقاًیرا گو یاشارت و انتباه اله
  نیريسخن ش

  .ا را به واسطة الهامی، و اولیا را به واسطة وحیند انبیرا گو یاشارت اله
  دّر سخن

  .ه، و در محسوس و در معقول مادَّريه و  غند در مادَّیرا گو یكشف اشارت اله
  سخن چرب
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  .ندیه را گوگوهر اشارت مدرك در محسوس و مادَّ
  زبان

  .ندیامر را گو
  نیريزبان ش

  .ر باشدیند كه موافق تقدیرا گو یامر
  زبان چرب

  .ند كه موافق طبع سالك بودیرا گو یامر
  زبان تلخ

  .ر نباشدیند كه موافق تقدیرا گو یامر
  زنخ

  .ندیمحّل مالحظه و مشاهده را گو
  ب زنخیس

  .دا شودیند كه سالك را از مشاهده پیوعلم واضح را گ
  چاه زنخ

  .ندیمشكالت اسرار مشاهده را گو
  غبغب

  .ندیق را گویمقام كشف حقا
  بناگوش

  .ق كرمیت، به طریند به حضرت الوهیق را گویاعتصام خالۀ سلسل ۀقیدق
  دوش

  .ندیحق را گو یائیصفت كرب
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  نهیس

  .ندیت را گویصفت عظمت اله
  قفا

  .ند از سالكیوصفت احتجاب حق را گ
  بَرْ

  .ندیت را گوّیبوبرصفت 
  انیم

  .ان طالب و مطلوب مانده باشد در مقام حجابیند كه میرا گو یمانع
  كیان باریم

  .چ حجاب نمانده باشدیگر هیكه د یند وقتیحجاب وجود سالك را گو
  انیم یمو

  .هريو غ یند به رفع حجاب از خودیوقت نظر سالك را گو
  دست

  .دنیصفت قدرت را گو
  ساعد

  .ندیت را گوصفت قوَّ
  انگشت

  .ندیصفت احاطت را گو
  بازو

  .ندیت را گوّیمش
  هّیهد
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  .ندیت را گوینبوّت و وال
  بعثت

  .ندیا الهام را گوی یآثار وح
  سالم

  .ندیدرود و محمدت را گو
  امیپ

  .ق وجوب باشدین به طریق بدان عمل كنند، و ایند كه خالیرا گو یاوامر و نواه
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  فصل سوم
  ق به معشوق استرا تعلُّ یاوست، اگر چه بعض چند كه مخصوص به عاشق و احوال یدر كلمات

  
  وصال

  ند مع الله در سرّا و ضرّایمقام وحدت را گو
  كنار

  .ندیافت اسرار و دوام مراقبت آن را گویدر
  بوس

  .یمعنوو  یا صوریباشد،  یو عمل یند؛ علمیت كالم را گویفیاستعداد قبول ك
  فراق

  .ند از مقام وحدتیبت سالك را گویغ
  هجران

  .یونريا بیباشد  یند، درونیحق را گو ريِالتفاوت به غ
  غم

  .ندیطلب معشوق را گو اهتمامِ
  اندوه

  .آن نداند كه سببِ یند در كاریت را گوريح
  غمكده

  .ندیمقام سرت را گو
  وجدان، و فقدان، و حزن

  .د بعد از مفارقت، و باعث طلب شود به اهتمام تمامیآد یند كه در دل پدیرا گو یحالت
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  احزان ۀكلب

  .ند كه به سبب فقدان معشوقیوقت حزن را گو
  محنت

  .یاری اختريا غی یاریند كه از معشوق به عاشق رسد، اختیرا گو یزحمات و آالم
  یبندگ

  .ندیف را گویمقام تكل
  یآزاد

  .ندیت را گوّیمقام حر
  یگوانید

  .ند بر صفات عاشق، بر اعمال كه مقام محفوظ استیاحكام عشق را گو یالیاست
  یمدهوش

  .ند در عشقیاستهالك ظاهر و باطن را گو
  یهوشیب

  .ل استند كه مقام محو اوَّیرا گومقام طمس 
  یخراب

  .ندیات عقل را گوريرات و تدبقطع تصوّ
  یینوا یب

  .ید به طرفیوال باطن و عدم تقند از اعمال ظاهر و احیتجرّد را گو
  فقر

  .ندیرا گو یخلّو كّل
  سعادت
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  .ندیرا گو خواندن ازىل
  شقاوت

  .ندیرا گو راندن ازىل
  یدور

  .ندیق آن را گویتفرقه و دقا ات عالمِیفیبه معارف ك یشعور
  یكینزد

 یعنـااسـت، بـه م یكـیمقابـل نزد یو دور. نـدیرا گو یبه معارف اسـماء و صـفات و افعـال الهـ یشعور
  .ن حمل توان كردیمقابل ا

  دانیم

  .ندیمقام شهود را گو
  چوگان

  .ق قهر و جربیند به طریع امور را گویر جمیتقد
  یگو

  .ریند در تحت حكم تقدیسالك را گو یو مقهور یمجبور
  تظلّم

  .خود یريا از تقصیطان و نفس، و یشا از ی، یاستعانت و استعاذت بردن است به حضرت اله
  ناله

  .ندیا گومناجات ر
  ادیفر

  .ندیذكر بجهر را گو
  آه
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  .آن قاصر باشدان از یند كه زبان و بیعالمت كمال عشق را گو
  فغان

  .ندیرا گو یظاهر كردن احوال درون
  رنج

  .بُوَدند كه بر خالف ارادت دل یرا گو یوجود امر
  درد

  .ند كه از محبّت ظاهر شود، و محبّ طاقت حمل آن نداردیرا گو یحالت
  یماریب

  .ندیرا گو یقلق و انزعاج درون
  مردن

  .ند از حضرت محبوبیرا گو یطرد و راندگ
  یزندگ

  .است یج ابدیبتدر ین زندگیو ا. ند كه به حضرت باشدیقبول و اقبال را گو
  راحت وجود

  .ند كه موافق ارادت دل باشدیرا گو یامر
  یناتوان

باشـد كـه از كمـال معرفـت  یوقتـ ین معنـیـو ا ند بر هر چـه مقصـود باشـد؛یرا گو یدسرتسو نا یقدرت یب
  .وقوف مقام وحدت باشد

  یتندرست

  .ندیرا گو یو باطن یظاهر یبرقرار ماندن دل و قوا
  یافتادگ
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  .عدم ؤیتند، و ریرا گو یظهور حاالت اله
  یپاك باز

كه نه منتظر ثواب باشـد، و نـه هـراس از  یقیدا شود، به طریوك پند كه سالك را در سلیتوجه خالص را گو
  .عقوبت
  علوّ

  .خالص خدا را خواهد ۀمرتب
  حضور

  .ند كه سالك را حاصل شودیمقام وحدت را گو
  بتیغ

  .ندیت را گوینیمقام اثن
  یگرم

  .ندیمقام محبّت را گو
  یسرد

  .حبّت استمقام م تِیو آن نها. ندی را گونيقیمقام برد ال
  خواب

  .ت از افعالّیند در بشریرا گو یاریاخت یفنا
  یداریب

  .تّیند جهت عبودیعالم صحو را گو
  شرت

  .ندیت را گوّیانسان
  قطار
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  .ندیت را گوّینوع
  علف

  .ات اوستیارادت نفس و مشته یند كه مقتضایسكر را گو ۀغلب
  محمل

  .ندیرا گو یفیاوامر تكل
  علف

  .ندیات نفس را گویشهوات و مشته
  ساربان

  .ندیرا گو یرهنما
  زر

  .ندیاضت و مجاهده را گویر
  میس

  .ندیرا گو یو باطن یه ظاهریتصف
  گوهر

  .ندیرا گو یقیحق یانمع
  یجست و جو

  .ندیز گوی در وجود آمده باشد، و مالقات عاشق و معشوق را نريند كه از تقصیرا گو یريخرده گ
  یشست و شو

ه ان شاءاللّ .حضور عاشق و معشوق یو صفا.  در وجود آمده باشدريقصند كه از تیداشنت خرده ها را گوبر
و «باشد از جملـه ختـام مسـك  یق را ختم كار به شست و شویطر ۀق و ارباب جادیكه طالب تحق تعاىل

 .ه و المنّهباشد، والحمداللّ» نا فس المتنافسونیذلك فل یف


